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Dit tweeëntwintigste deel van de Volledige Werken bevat de Brieven en Dokumenten
van een (kleine) tweeëntwintig maanden uit het leven van Multatuli - van 15 maart
1882 tot 1 januari 1884 - een periode waarin voor het laatst in Nederland grote
beroering rond zijn persoon ontstaat op grond van de pogingen hem met een
nationaal Huldeblijk een (financieel) onbezorgde levensavond te verzekeren. We
kunnen aan de hand van de uitgebreide korrespondentie tussen de leden van het
aanbevelingscomité en de kommentaren in de pers, nauwkeurig volgen hoe de
inzamelingsaktie zich, aanvankelijk aarzelend, ontplooit, een tijdlang dreigt te
mislukken en tenslotte toch een aanvaardbaar resultaat oplevert. De bezorgers van
deze reeks moesten met betrekking tot het Huldeblijk selektief te werk gaan als
gevolg van het overweldigende materiaal - alleen de interessantste initiatieven en
de kenmerkendste reakties zijn opgenomen -; er bleek opnieuw dat het haast
ondoenlijk is nauwkeurig te schatten hoeveel ruimte nog nodig zal zijn om de
papieren neerslag van de resterende drie en een half jaar plaats te bieden. Zo doken
bijv. pas recentelijk tientallen brieven uit deze periode op in het archief van Frank
van der Goes. Ook naspeuringen in de betreffende jaargangen van tal van
periodieken leveren telkens onvoorspelbare hoeveelheden persreakties en
ingezonden brieven op.
Zoals een enkele recensent in zijn bespreking van deel XXI al suggereerde, laat
het zich nu aanzien dat na het huidige deel nog twee delen, XXIII en XXIV, zullen
volgen waarin de Brieven en Dokumenten tot de zomer van 1887 zullen zijn
opgenomen en bovendien de inmiddels boven water gekomen bescheiden en
gegevens die redakteur Garmt Stuiveling destijds nog niet ter beschikking stonden:
het zg. ‘bezemwagen’-deel van deze reeks. De huidige redakteuren doen dan ook
een dringend beroep op allen die geïnteresseerd zijn in deze unieke dundruk-delen,
om
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ons of de uitgever te attenderen op dokumenten of brieven in de eigen omgeving
die totnogtoe over het hoofd zijn gezien. Het zal immers niet lang meer duren of het
moment is gepasseerd waarop mogelijk belangrijke vondsten en archiefstukken
nog in de resterende delen kunnen worden opgenomen.
Opnieuw is het hier de plaats al degenen en alle instellingen te bedanken die de
aanstaande afronding van deze reeks met raad of financiële ondersteuning tot
dusver hebben mogelijk gemaakt: mevrouw Alma van Donk voor haar toewijding
en speurzin bij het uittypen der manuskripten en het ministerie van WVC en de
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor de subsidiëring
van het redaktionele werk en de uitgave daarvan.
Amsterdam, Alphen aan den Rijn
mei 1991
Hans van den Bergh
Berry P.M. Dongelmans
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Verantwoording
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Bij verwijzing naar de uitgaven waaraan enig gegeven werd ontleend is gebruik
gemaakt van de volgende aanduidingen:
Brieven (met vermelding van het deelnummer): Brieven van Multatuli. Bydragen
tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes
Dekker, Geb. Hamminck Schepel. Amsterdam: Versluys, 1891-1896. 10 dln.
Brieven WB (met vermelding van het deelnummer): Multatuli Brieven. Bydragen
tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door M. Douwes
Dekker-Hamminck Schepel. Tweede, herziene Uitgaaf. Amsterdam:
Wereldbibliotheek, 1912.
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.
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 Documentatie-centrum,
'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 XXII is niet getracht het origineel met typografische
middelen na te bootsen. De tekst is diplomatisch afgedrukt, met dien verstande dat
bij puntjes iedere reeks is weergegeven door een drietal. Daar, waar tekst is ingekort
of wegens verminking van brieven ontbreekt, is dit aangegeven door een viertal
puntjes (....).
Indien een punt aan het einde van een zin, dus bijv. voor een nieuwe hoofdletter,
ontbreekt, is deze stilzwijgend toegevoegd. In Multatuli's brieven wordt steeds y
gedrukt, ofschoon er in de door anderen gedrukte teksten dikwijls ij staat. Wanneer
er gebruik is gemaakt van een authentieke tekst, wordt geen eerdere publikatie
vermeld.
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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.
De Biografische Aantekeningen achterin betreffen alleen de korrespondenten van
Multatuli.
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Het jaar 1882
(na de verschijning van de circulaire ‘Landgenoten’)
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Sinds op 15 maart 1882 de circulaire voor het Huldeblijk - ook via de pers - landelijk
was verspreid bleef het leven van Dekker en de zijnen in Nieder-Ingelheim vele
maanden lang goeddeels in het teken staan van de mogelijke financiële uitslag,
aanvankelijk natuurlijk te hoog ingeschat, later als totale mislukking ervaren.
De eerste signalen dat er een teleurstellend resultaat op handen was - door
Multatuli op 13 april aangeduid als ‘een val uit de koets’ - worden zichtbaar als Funke
op 11 april meldt dat een derde (en het meest aktieve) deel van de ondertekenaars
nog maar f8500, - heeft ingezameld. Hij doet daarbij het genereuze aanbod anoniem
f5000, - toe te zeggen (naar de huidige koopkracht niet veel minder dan een ton)
op voorwaarde dat de rest van de natie f20.000, - weet op te brengen.
Uit deze brief maakt Multatuli ook voor het eerst op dat de hoofdkommissie niet
van plan is hem het uiteindelijke bedrag ter hand te stellen; in plaats daarvan wil
men een lijfrente kopen voor beide echtelieden, die hun voortaan tussen de duizend
en de tweeduizend gulden per jaar zal opleveren.
Eind maart dringt het trouwens al tot de organisatoren door dat er te gemakkelijk
op een spontane olievlek-werking is gerekend; de aktie rond het Huldeblijk had
zorgvuldiger voorbereiding vereist, zoals de instelling van regionale subkommissies,
het doen rondgaan van intekenlijsten en een betaalde perscampagne. Als
noodmaatregel laat men dan op 12 april een geheime extra circulaire aan alle
ondertekenaars uitgaan; in Breda hadden Kallenberg, Collard en Kok trouwens uit
zichzelf al een lokale aktie opgezet om hun omgeving en relaties systematisch te
bewerken. Elders besluit men alsnog tot huis-aan-huis kollektes die door anderen
weer onwaardig worden geacht. Al gauw rees trouwens twijfel of de ‘invlechting van
het staatkundig element’ wel verstandig was geweest. Had de circulaire zich niet
beter kunnen
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beperken tot bewondering voor het schrijversschap van Multatuli en tot het voorstel
zijn financiële nood te lenigen? Dat de goedgevigen nu impliciet werden verondersteld
zich kritisch op te stellen jegens de regering, heeft zeker menige brave burger van
daadwerkelijke steun teruggehouden.
De in Multatuli's geval altijd alerte tegenpartij zit inmiddels ook niet stil. De
totnogtoe onverdachte Taco de Beer (niet uitgenodigd als medeondertekenaar van
de circulaire) publiceert in zijn tijdschrift De Portefeuille al op 25 maart een vilein
artikel waarin hij op een aantal ondertekenaars wijst die niet waardig zouden zijn
voor Multatuli op te komen; bovendien biedt hij een door menigeen dankbaar
aangegrepen excuus om niet mee te doen; volgens hem is de regering immers de
aangewezen instantie die voor eerherstel dient te zorgen. Een andere uiterst
schadelijke suggestie is ook dat men Multatuli geen hulde dient te brengen op grond
van argumenten (de noodtoestand in Lebak) waarvan men het waarheidsgehalte
niet kan beoordelen.
Maar het Algemeen Handelsblad had de negatieve toon al gezet op 21 maart en
door op 2 april nogal slinks een aantal getuigenissen van derden te publiceren die
als vanouds twijfel zaaiden over Havelaars motieven bij zijn optreden in Lebak. Het
Rotterdamsch Nieuwsblad reageert daar gelukkig een paar dagen later op met een
flink artikel waarin de argumenten van Multatuli's tegenstanders afdoende worden
gehekeld. Ook de christelijke bladen (De Tijd en De Maasbode, en evenzeer De
Hervorming) stellen zich teweer tegen steunverlening aan een schrijver die ‘de
godsdienst onttroond heeft’. Multatuli toont zich door deze indirekte hulde bij herhaling
vereerd. Er wordt ook tussen tal van partikulieren een uitgebreide korrespondentie
over het Huldeblijk gevoerd, waarvan hier uiteraard maar een gering deel kan worden
gereproduceerd. De publieke beroering levert ditmaal zelfs een brief op van de
anders altijd zo principieel zwijgende Duymaer van Twist (20 april 1882).
Langzaam maar zeker blijkt dan toch dat de verzamelde gelden - ontroerend
genoeg voor een deel ook met dubbeltjes tegelijk ingebracht door de armlastige
lezers van Recht voor Allen (orgaan van De Dageraad) - groeien in de richting van
de minimaal wenselijk geachte f20.000, -. De feitelijke leiding berust goeddeels bij
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Korteweg en Versluys te Amsterdam die de binnenkomende bijdragen meteen op
rente zetten: 4% bij de Kasvereeniging; zij beginnen ook besprekingen met de
Nederlandse vestiging van de Duitse levensverzekeringsmaatschappij Germania.
Korteweg zien we op zijn akademisch niveau behoedzaam manoeuvreren, maar
Versluys is degeen die zich rondborstig en verbluffend modern van toon uitspreekt
in zijn korrespondentie. Daarbij treedt al gauw een zekere irritatie aan het licht over
de hoogmoedige toon die Multatuli in zijn brieven aanslaat, zoals zijn verzekering
dat de ‘uitslag schitterend’ moet zijn en zijn klachten ‘dat hij in de kranten gemarteld
wordt’. ‘Liever zou hij van een vriend 10 of 12 mille lenen’ merkt Versluys bitter op
(6 mei).
Na enkele maanden realiseert de penningmeester zich bovendien hoezeer Multatuli
zelf, voornamelijk via Paap, een der drijvende krachten achter de Huldeblijk-plannen
is geweest. Aan Dekkers kant groeit de ergernis over de eigengereidheid waarmee
het comité meent over ‘zijn’ fondsen te kunnen beschikken. Natuurlijk ervaart hij het
besluit om van de opbrengst levensverzekeringen te kopen als onverdraaglijke
bevoogding.
Om het dreigende konflikt te bezweren overwegen Iterson, Korteweg, Versluys
en Zürcher een reis naar Ingelheim, maar Multatuli wijst dat idee van de hand; toch
blijkt Zürcher eind mei op bezoek te zijn geweest onder meer om de geboorteakten
van Dekker en Mimi op te halen, maar in feite om hen te overreden de lijfrente te
aanvaarden. Als de organisatoren vernemen dat er zich al een schuldeiser gemeld
zou hebben (een raadselachtige logementshouder uit Lissabon!) die er met de
opbrengst van het Huldeblijk vandoor dreigt te gaan, zinnen ze op middelen om
zo'n debâcle te voorkomen.
De remedie lijkt een juridische konstruktie waarbij nominaal Korteweg en Versluys
het beschikkingsrecht over de gelden behouden, zodat schuldeisers van Multatuli
er nooit beslag op kunnen leggen. Als Dekker van de organisatoren inzage in de
tekst van de polissen eist, barst de bom, juist op grond van deze clausule. Multatuli
voelt zich onder curatele gesteld en legt de juridische vondst - niet geheel ten
onrechte - uit als een teken dat men hem onbekwaam acht zelf met het geld om te
gaan.
Op zaterdag 23 september reist Dekker af naar Rotterdam om
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zelf orde op zaken te stellen; de donderdag daarop speelt zich een pijnlijke scène
ten huize van dr. De Haas af, waar Multatuli zijn weldoener Zürcher woedend de
les leest; vervolgens vraagt hij ontnuchterd of Lina de Haas er Mimi verslag van uit
wil brengen, wat deze de volgende dag in kleuren en geuren doet. Een bezoek aan
Korteweg in Amsterdam leidt er dan toe dat de juridische finesse weer uit de
polisvoorwaarden wordt geschrapt en dat Multatuli's eis meteen f3000, - kontant te
ontvangen wordt ingewilligd. Via Arnhem waar hij op 9 oktober Braunius Oeberius
bezoekt, reist Multatuli weer naar Ingelheim waar hij op 10 oktober door zijn
huisbediende en Wouter van de trein wordt gehaald. Het is overigens niet eenvoudig
uit te maken hoeveel de hele organisatie van het Huldelijk precies heeft opgebracht;
op woensdag 17 mei is de inzameling officieel afgesloten, maar het geld uit Indië
is dan (uiteraard) nog niet binnen en daar blijkt met name Brooshooft (zie zijn
merkwaardige artikel in de Soerabaya Courant van 24 april 1882) zich zeer in te
spannen: hij haalt f1255, - op en verwacht uit Midden-Java ongeveer evenveel. Zelfs
uit Suriname zal tenslotte een kleine 300 gulden binnenkomen. De totale in Nederland
bijeengebrachte som blijkt tenslotte iets meer dan f20.000, - te bedragen, waar nog
f2400, - uit Java bijkomt. Met het leeuwedeel van dit bedrag worden de twee
levensverzekeringen afgesloten: de ene brengt voor de langstlevende per kwartaal
250 mark op en het comité betaalt daarvoor 15.075 mark, terwijl de mark destijds
nagenoeg 60 cent waard was. De polis kostte dus ruim f9300, -. Voorts werd voor
13.023 mark een tweede lijfrente gekocht - alleen op Multatuli's leven - die per
kwartaal 350 mark zou opleveren. Deze tweede polis kostte aan premie ongeveer
f7800, -. Behalve de al rechtstreeks aan Multatuli uitbetaalde f3000, - ontving hij op
6 oktober f1267,65 afkomstig uit toegezegde, maar vertraagd binnengekomen
bijdragen, op 26 november gevolgd door de officiële eindafrekening, vergezeld van
een album met de namen van de gulle gevers en van een met kennelijke
omzichtigheid door Korteweg geformuleerd briefje. Het geheel wordt Mimi tijdens
haar verblijf in Nederland ter hand gesteld. Er blijkt dat Dekker nu nog f1240, - te
goed heeft. Hij ontvangt daarvoor een cheque (wissel) die per 9 januari 1883
geïnkasseerd kan worden, terwijl Mimi van Zürcher nog een
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onduidelijke f220, - aan kontanten krijgt. Het aanbod van Funke (van f5000, - ineens
inplaats van de jaarlijkse f500, -) wijst Multatuli vriendelijk maar beslist van de hand.
Aan vast inkomen kon hij al met al voortaan jaarlijks rekenen op 2400 mark + f500,
- (oftewel f1940 in geldswaarde van 1882, in huidige koopkracht vergelijkbaar met
ongeveer f38.000,-).
Maar lang voor er over deze uitslag duidelijkheid ontstaat, heeft Multatuli in mei al
overwogen toch weer een nieuwe lezingen-toernee te houden, waarvoor hij vast
f2000, - voorschot aan Haspels vraagt. Hij wil vooral niet dat hij in zijn
onderhandelingen met de organisatoren van het Huldeblijk uit geldgebrek gedwongen
zal zijn hun aanbod te accepteren. Maar op 16 juni stuurt hij dit geld alweer aan
Haspels terug met de mismoedige konstatering: ‘door die schitterende pensionering
ben ik nu voorgoed geklassificeerd als 'n byna-niemand.’ Wat in dit verband het
wonderlijke briefje van Haspels aan mevrouw De Haas (van 4 juli) betekent, blijft
een raadsel.
In het voorjaar heeft Engel Douwes Dekker met een zoon en een neefje in
Ingelheim gelogeerd en in de zomer dr. De Haas en zijn vrouw uit Rotterdam, gevolgd
door het echtpaar Bremer uit Brussel. Een rechtstreeks resultaat van dit laatste
bezoek is de toezending van een broedmachine, voorheen toebehorend aan een
broer van mevrouw Bremer, die zelf geen kans had gezien de uitgebroede kuikens
in leven te houden. Mimi is bij haar eerste pogingen, ondanks de epistolaire bijstand
van de afzender, niet gelukkiger; 25 eieren leveren vijf kuikens op die stuk voor stuk
doodgaan. In het volgende voorjaar zal pas een beter resultaat geboekt worden.
Zoals gezegd is Mimi op haar beurt in Nederland van 20 november tot 7 december
om haar zusters en de dweepzieke Lina de Haas te bezoeken. Hoewel oorspronkelijk
het plan was dat het hele gezin naar Nederland zou reizen, maar dan twee maanden
later, heeft Mimi de gelegenheid aangegrepen dat haar zuster Betsy in Ingelheim
logeert: ‘zy past zolang op my en Wou’ schrijft Multatuli op 4 december. Mevrouw
De Haas betreurt het zeer dat de latere reis niet doorgaat, want ze had als verrassing
een toneelstuk over ‘het avondje bij juffrouw Pieterse’ in petto, dat de Rotter-
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damse vriendenkring voor Dekker en Mimi wilde opvoeren. Daarbij had Lina voor
zichzelf de rol van juffrouw Laps gereserveerd.
Objektief gezien gaat het het gezin in Ingelheim dit jaar - ondanks de spanningen
rond het Huldeblijk - niet slecht, al lijdt Wouter in juni aan ‘diphteritis’. Multatuli zelf
knapt na zijn bezoek aan Nederland in oktober weer helemaal op (hij is nu eenmaal
een ‘najaars-mens’). Toch weet Mimi tegen het eind van het jaar te bereiken dat
een arts uit Amsterdam, dokter H. de Vries, naar Nieder-Ingelheim komt voor een
konsult inzake Dekkers astma. Multatuli laat zich overreden ‘druppels’ te slikken die
zijn bloed moeten zuiveren.
De drukpers levert in 1882 weliswaar niets anders op dan een tweede, ‘door den
auteur herziene’ druk van Nog-Eens Vrije Arbeid in Nederlands-Indië (bij Muusses
in Purmerend), maar er vloeien hem die laatste maanden weer een aantal levendige,
uitzonderlijk lange brieven uit de pen.
Op 14 oktober geeft hij Braunius Oeberius in 25 kantjes zorgvuldig inzicht inzake
de problemen rond het Huldeblijk. (Het spijt hem dat hij die lijfrente niet dadelijk
‘bars had afgewezen’.) En aan Kallenberg van den Bosch schrijft hij meer dan 30
kantjes; weliswaar steevast met de betuiging dat z'n ‘toon is gebroken’, maar dat
berooft hem geenszins van de energie om ook uitvoerige beschouwingen te wijden
aan twee publieke zaken die hem hoog zitten: de Atjeh-oorlog en het
‘Billiton-schandaal’, de wederrechtelijke gunning van een tin-koncessie aan louche
financiers uit hofkringen, waaronder de weduwe van prins Hendrik (‘prinses Hendrik’).
Al eerder heeft hij zich tegen Roorda van Eysinga heel radikaal uitgesproken over
de koloniën in de Oost: de passagiers van het oorlogsschip Insulinde zouden zich
niet met de bemanning en de tuigage moeten bemoeien (zie 22 maart). Aan Paap
geeft hij zó duidelijk het consigne dat hij niet ‘in de letteren’ moet studeren, dat zijn
jeugdige korrespondent inderdaad omzwaait naar de juridische fakulteit (25 maart).
Eén briefkaart aan J.J.A. Goeverneur (van 21 oktober) is een van de zeer weinige
aanwijzingen dat er tussen de beide schrijvers een relatie van vriendschap moet
hebben bestaan. Tussen het vele dat bewaard is gebleven, vinden
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bezorgers en lezers van de Volledige Werken helaas ook droeve verwijzingen naar
evenveel of meer dat verloren moet zijn gegaan.
HvdB.
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Brieven en dokumenten
[16 maart 1882
Briefkaart van D.J. Korteweg aan F. van der Goes]
16 maart 1882
Briefkaart van D.J. Korteweg aan F. van der Goes. Met twee poststempels
Amsterdam 16 MRT 82 en geadresseerd aan den WelEdgebHeer Van der Goes
Prinsengracht 293 Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotkopie M.M.)
Waarde heer. Zondag morgen komt mij beter dan Zaterdag avond. Zoo juist ontving
ik een brief van J.A. van den Broek te Delft, lector aan de Indische inrichting om
200 exemplaren. De 25 zijn zeker reeds op weg; maar het zal zaak zijn hem zoo
spoedig mogelijk de 175 na te sturen. Wij moeten ook van den eersten ijver der 70
profiteeren. Het is nu eenmaal gebeurd, maar ik moet er toch even tegen
protesteeren dat mijne naam reeds afgedrukt staat onder eene circulaire waarvan
ik niets geweten heb, vooral terwijl uit het stuk zelve nergens blijkt dat het nog niet
goedgekeurd is. Zorg dus vooral dat geene exemplaren er van in andere handen
komen en deze in geval van verwerping alle vernietigd kunnen worden.
Ondertusschen, achtend,
tt DJKorteweg

[17 maart 1882
Brief van Multatuli aan E. Douwes Dekker]
17 maart 1882
Brief van Multatuli aan E. Douwes Dekker. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 en 4 (⅚) beschreven. (M.M.)
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Nieder Ingelheim, 17 Maart '82
beste Engel! Dank voor 't zenden van dien brief uit Utrecht. Het daarby behoorend
pakket heb ik weliswaar nog niet ontvangen, maar 't zal te Mainz zyn, om daar by
1.
't Steuerbureau te worden geopend.
Het doet my zeer leed dat gylieden 't maar: ‘redelyk’ maakt, en niet ‘uitstekend’.
2.
Zou misschien 'n verblyf in de gezonde lucht die hier heerscht, U of de kinderen
goed kunnen doen? Beschik over ons huis. Wie weet of niet het vry rondloopen in
de open lucht goed voor de jongens wezen zou. En zelfs voor U. De lucht in 'n stàd
is iets anders dan hier op de hoogte. Maar ik weet niet juist wàt u scheelt, u en de
kinderen. Daar ge niets van Daatje zegt, maak ik daaruit op dat zy wel is.
Ons gaat het, wat de gezondheid aangaat, goed. Voor m'n verjaardag kreeg ik
onlangs van Wouter z'n portret present dat Mimi te Mainz te-dien einde had laten
3.
maken . By 't bespreken van de vraag wien hy een van de afdrukjes zenden zou,
noemde hy 't eerst: ‘M'nheer DouwesDekker!’ Schoon die naam me wel bekend is,
4.
klinkt hy toch komiek in zyn mond. Hy noemt u altyd zoo par excellence . Zou hy
5.
genoeg heraldisch begrip hebben om te doorzien dat je het hoofd van de familie
6.
bent? Als er 'n troon te begeven viel zou ik, als ‘cadet’ heelemaal achter aankomen,
na U, na uw jongens, na de zoon van uw oom Jan.
Hebt gy portretjes, verheug ons dan met een of meer.
Ik heb van mezelf eigenlyk geen bruikbaar Exempl. De in den handel gebrachten
zyn wat oud omdat ze te jong zyn, en van later datum heb ik er geen. 't Kost my 'n
groote overwinning, er voor te poseeren, en ze lukken byna nooit. Om te gelyken
moeten ze eigenaardig leelyk zyn, namelyk: vlekkerig, en dit gaat zoo ver dat ze
dan weer door àl te vlekkerig te zyn, niet lyken. De bovenmatige schaduwen van
m'n gegroefd gezicht nemen de uitdrukking weg.
Laat me spoedig iets vernemen van Uwlieder onwelzyn. Plaagt U de lever?
Ik zei zoo-even dat ik wèl was. Nu ja: niet ziek. Maar behalve m'n aamborstigheid,
voel ik me zeer zwak. Het geringste vermoeit me. Ook - vooral misschien - schryvery.
Hartelyk allemaal gegroet van
je liefh. oom Ed
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Mimi werkt - en Wouter ook - den heelen dag in den tuin. We hebben 'n 30 tal
vruchtboompjes gekregen waarvan ik nu wel niet plukken zal, maar dat hoeft ook
niet.
Wat 'n zachte winter! Maak je klaar voor vorst in Mei, Juni en Juli! 't Zou den
eersten keer niet zyn. Als deze vroege lente aanhield zou ik 't wel aardig vinden,
7.
maar dit is zelden 't geval. Er zit 'n piège achter om de bloesems te laten bevriezen.

Eindnoten:
1. Steuerbureau: (= Steueramt), belastingkantoor (du.)
2. gezonde lucht: Een ‘Agrargeographie von Ingelheim’ uit 1966 toont aan dat het warme seizoen
ter plaatse inderdaad lang duurt en een hoog percentage zonneschijn vertoont. (vgl. Kortenhorst
in Maatstaf mei/juni 1976, blz. 89.)
3. Zie de afdruk in V.W. XXI, blz. 676.
4. par excellence: op grond van grote verdienste (fr.)
5. heraldisch: op het punt van familiewapens.
6. cadet: jongste zoon (fr.)
7. piège: valstrik (fr.)

[maart 1882
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan A.S. Kok]
Waarschijnlijk 17 maart 1882
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan A.S. Kok. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.)
1.

WelEdelgestrenge Heer!
Ik ben geheel met u van oordeel dat onderling overleg en samenwerking voor het
welslagen van het Huldeblyk aan Multatuli wenschelyk zullen zijn, en ben geheel
ter uwer dispositie tot eene bespreking der zaak met u en de Heer Collard. - Waar
en wanneer wilt U beiden de conferentie stellen? Maar als buiten de stad wonende
zou ik mogen voorstellen Zondag b.v. om 2 uur in de Societeit? Het zal voor mij te
laat zijn om hierop antwoord van u te ontvangen, daar dit briefje éérst morgen vroeg
by U bezorgd kan worden, en een antwoord per post mij zeker niet voor Zondag 1
uur bereikt; maar mocht het de Heeren convenieeren dan vinden zij mij zondag op
dat uur in de Societeit. - Van harte hoop ik dat de zaak gunstig slagen zal. - Inmiddels
heb ik de Eer mij met hoogachting te teekenen,
UEg: Dienstwillige
R.J.A. Kallenberg van den Bosch
Laanzicht. Vrijdagmiddag

Eindnoten:
1. In het handschrift van de geadresseerde is boven de brief in potlood genoteerd: ‘In antwoord
op een brief aan den Heer KvdB. om gezamenlijk in Breda een sub-commissie te vormen. A.S.K.’
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[19 maart 1882
Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]
19 maart 1882
Brief van Mimi aan mevr. C. Bremer-Snelleman. Een dubbel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
De brief werd op 22 maart voltooid.
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Nieder ingelh. 19 Maart 1882
Lieve beste Mevrouw Ik weet niet hoe dikwyls ik my al heb voorgenomen U te
schryven - om u te danken voor al de hartelykheid door u en den heer Br. aan Albert
betoond. Hy en Marie zyn er zoo over uit! en ik vind het zoo erg lief van U beiden.
Daar straks ontving ik nog een brief van hem. Hy schryft me hoe U zich allerlei
moeite voor hem geeft, hem in relatie brengt, en Marie in allerlei terecht helpt. en
hy zegt dat ik U schryven moet en een portret zenden - Ik doe er hier een van Wou
in, dat dek en ik erg goed vinden en wil er ook heel graag een van my zenden. Het
is maar naar dat we er geen van dek hebben. maar dat is zoo! ik wou zoo dol graag
een goed van hem hebben van dezen tyd. Maar hy is er tot nog toe niet toe te
bewegen geweest. Ook heeft hy gelyk - dat er allerlei bezwaren zyn, Maar vindt ge
Wou hierop niet erg goed? het is gemaakt voor papa's verjaardag 3 verschillende!
De beide anderen zond ik Alb. - En nu woont dat paartje ook in uwe buurt, hoor ik.
1.
2.
Gut, wy hebben daar ook gewoond. ik meen in Ixelles rue sans soucis . er liggen
daar overal en in 't park zooveel en zooveel herinneringen van ons. jammer dat
zooveele voor dek pynlyk zyn. hy woonde daar - of liever zyn vrouw en kinderen
woonden daar en soms was hy er ook en ik ook. dàt was 64 en 65! Wat 'n tyd
geleden. En wat een aaneenschakeling van gebeurtenissen waarvan velen zoo
pynlyk en droevig! Onze Wou is nu de lust in ons leven. Dek zegt: ik zou dood gaan
als ik die jongen niet had. Het is ook waarlyk een engel van een kind. We hebben
nu in den laatsten tyd veel in den tuin te doen, en hy helpt daaraan toch zoo dapper
mee, en heeft voor alles opgewektheid, en 's avonds als de lamp op is speelt hy
3.
met papa dominé , wat hy ook wezenlyk veel beter doet dan men van zoo'n klein
ding verwachten zou. Ook wordt er soms geschaakt en gedamd en als er gepraat
4.
wordt rust de pneu niet tot i op de hoogte is van 't gesprek, en geeft dan zyn koddige
aanmerkingen ten beste.
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Dek maakt het zoo zoo. als naar gewoonte. hy heeft de vrye arbeid gecorrigeerd
dezer dagen, overigens is hy te gepreoccupeerd om te werken. en dat is by alles
wat er telkens op 't tapyt komt wel begrypelyk. Het stuk van den majoor Perelaer
heeft veel roering te weeg gebracht. Telkens hooren wy van een protest vóór
havelaar. En dan is er een oproeping de wereld in - onderteekend door 70 personen
waarby heele hartelyke vrienden en ook geheel onbekenden
woensdag middag 22.
Zoo'n luie schryfster! ik ben niet altyd zoo nalatig maar schoonmaak en de tuin
en 's avonds met dek dammen of zoo iets en dan - o ik laat zooveel na dat gedaan
moest worden! O maar wy zyn zoo bly dat de zomer komt! Wanneer komt U beiden
5.
hier? ik wil zeggen hier en niet in den Hirsch want dat is ongezellig. Vooral voor
dek die zooveel van de avonden houdt. Ik zal 't erg prettig vinden als U komt.
Ik kan niet schryven. Daarstraks had ik Wou wat verteld van Saidjah met zyn
buffel en de tyger. Wou vond het erg mooi. ik moest 3 maal beginnen van voren tot
ik eindelyk zei: ik zal je de geschiedenis voor lezen uit het boek dat papa gemaakt
heeft. En net toen ik dezen brief wilde afmaken kwam hy my manen om myn woord
te houden en ik vertelde het dek die voor zyn schryftafel zat en Wou op de schoot
nam en die hem nu de Saidjah gesch. voorleest. met innig genot van zyn, en
gespannen belangstelling van Wou's kant. en telkens hoor ik de vragen en de
uitleggingen want de deur tusschen onze kamers staat open.
6.

Dag lieve een hartelyken groet van ons aan U beiden

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

Ixelles: voorstad van Brussel.
sans soucis: zonder zorgen (fr.)
dominé: de winnaar van het domino-spel werd dominee genoemd.
pneu: koosnaampje voor Wouter.
der Hirsch: het Hert, logement in Ingelheim.
Deze zin staat dwars over de bladzij geschreven.

[19 maart 1882
Brief van Multatuli aan Woest & Co.]
19 maart 1882
Briefkaart van Multatuli aan de firma Woest & Co. Met poststempels
Nieder-Ingelheim 19/3/82 en Haarlem 20 MRT 82, geadresseerd aan WEDHeeren
Woest & Co boekdrukkers Haarlem Holland. (M.M.)
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WEDHeeren!
Verzoeke in vel 6 de volgende verandering te brengen. De korrektie is namelyk
reeds op de post.
Ik voegde op blz. 84 en blz 93 een klein nootje by, luidende:
1.
Zie hiervan een voorbeeld in 't Naschrift .
1.
Zie hiervan een staaltjen in 't Naschrift .
de Addenda.
de Addenda.
Na beleefde groete hoogachtend
UWEDDWDienaar
DouwesDekker
N. Ingelheim
19-3-82

Eindnoten:
1. De beide woorden 't Naschrift zijn door Multatuli met twee maal drie kruisen in blauw potlood
doorgestreept. De korrekties: de Addenda worden eveneens door een reeks van drie blauwe
kruisen (als verwijzingstekens) voorafgegaan.
1. De beide woorden 't Naschrift zijn door Multatuli met twee maal drie kruisen in blauw potlood
doorgestreept. De korrekties: de Addenda worden eveneens door een reeks van drie blauwe
kruisen (als verwijzingstekens) voorafgegaan.

[20 maart 1882
Artikel inzake huldeblijk in de Middelburgsche Crt.]
20 maart 1882
Artikel door H.L.F. Pisuisse in de Middelburgsche Courant, no. 68. (Knipsel M.M.)
Zie voor de tekst van de oproeping V.W. XXI, blz. 802 e.v.

Middelburg 20 Maart.
Onze plicht tegenover Multatuli.
Als Ingezonden Stuk vindt men hierachter eene oproeping, door zeventig
Nederlanders tot hunne landgenooten gericht, om door een bewijs van nationale
dankbaarheid den levensavond te verhelderen van den grooten schrijver en den
genialen denker, die door den zelf gekozen en veelzeggenden pseudoniem Multatuli
den naam van E. Douwes Dekker beroemd gemaakt heeft.
Niet iedere volzin, welke in dat stuk voorkomt, wordt door ons onderschreven.
Het is echter onnoodig daarover in beschouwingen te treden, dewijl geen verschil
in het oordeel over Multatuli's veelzijdig en veelbewogen leven en werken van ons
van invloed is op de hoofdzaak, waar het hier op aankomt.
Die hoofdzaak is dat, naar onze overtuiging, een groot deel van het Nederlandsche
volk aan Multatuli een plicht der dankbaarheid te vervullen heeft.
Aan zijn besef van plicht heeft de assistent-resident Douwes Dekker vóor 25 jaren
zijn belang ten offer gebracht. Na deze, in onze zelfzuchtige en berekenende wereld,
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genie en door onvermoeiden, afmattenden arbeid aan eene reeks van werken het
leven geschonken, welke tot het schoonste en oorspronkelijkste behooren wat de
Nederlandsche letterkunde ooit heeft voortgebracht.
Een dichter en denker, die aldus arbeidt, bewijst diensten aan zijn nationaliteit,
welke niet met ondank mogen vergolden worden. In Nederland geeft echter de
letterkunde aan hen, die haar als vak beoefenen, nauwelijks een middel van bestaan,
veel minder eene belooning, geëvenredigd aan den luister, die hunne werken voor
altijd aan het leven der natie schenken.
Behalve deze aanspraak op de nationale dankbaarheid, heeft Multatuli ontelbare
Nederlanders persoonlijk aan zich verplicht.
Zijne werken bezitten bij uitnemendheid de eigenschap van, behalve te bekoren
door hun vorm, tot eigen geestes-arbeid op te wekken. Wie aldus door hem tot
onderzoek en nadenken gebracht is, heeft, onverschillig welke de slotsom daarvan
geweest moge zijn, een belangrijk gedeelte van zijn geestelijk leven aan Multatuli
te danken.
Om al deze redenen gelooven wij dat de oproeping, om aan Douwes Dekker door
een stoffelijk teeken te doen zien dat hij niet voor ondankbaren heeft geleefd en
gewerkt, bij onze landgenooten weerklank behoort te vinden.
Hetzij men in den schrijver van den Max Havelaar het moedig slachtoffer van edel
plichtbesef lief heeft; hetzij men in den auteur der Vorstenschool den dichter
bewondert, die aan den boom onzer dramatische letterkunde een zijner schoonste
en pittigste vruchten heeft doen bloeien; hetzij men de denker waardeert, die
sprekende en schrijvende overal het ‘zaad’ zijner Ideeën heeft gestrooid; hetzij men
in den schepper van Wouter Pieterse, van de Millioenenstudien, van de
Specialiteiten-Studie en van zoo menig ander geschrift slechts den meester ziet, bij
wien al onze jongere letterkundigen ter school gaan, - in elk dezer gevallen heeft
men reden zich aan te sluiten bij het werk waartoe thans onze medewerking gevraagd
wordt.
Namen van goeden klank worden onder de zeventig onderteekenaars gevonden.
De kunst en de letteren, de wetenschap en de journalistiek, de ambtenaarswereld
en die der militairen zijn er vertegenwoor-
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digd. Niet zonder aandoening zal Multatuli, wanneer het stuk hem onder de oogen
komt, er den naam onder vinden van den gepensioneerden luitenant-kolonel van
het Indische leger A. Collard, die als militair kommandant te Rangkas-Betoeng
(Duclari van den Max Havelaar) van Douwes Dekker's worsteling en lijden getuige
is geweest. Zijne handteekening komt voor de zooveelste maal het zegel zetten op
de feiten der akte van beschuldiging, welke Multatuli tot de Nederlandsche regeering
heeft gericht en die tot dusver door niemand op afdoende wijze is weerlegd. Aan
Multatuli's vrienden, geestverwanten of bewonderaars is thans de taak om te zorgen,
dat indien het nageslacht op grond dier aanklacht over het Nederlandsche volk van
onzen tijd het ‘Schuldig’ moet uitspreken, het aantal persoonlijke uitzonderingen op
dat vonnis althans groot moge zijn.

[20 maart 1882
Briefkaart van A. Gorter aan F. van der Goes]
20 maart 1882
Briefkaart van A. Gorter aan F. van der Goes. Met poststempels Utrecht en
Amsterdam 20 MRT 82 en geadresseerd aan den WelEd Heer F. van der Goes
Prinsengracht 293 Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
M,
Mag ik Ued verzoeken mij nog een 30 tal circulaires te zenden?
r

Hoogachtend UEdD
A. Gorter

[20 maart 1882
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
20 maart 1882
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.) Met gedrukt briefhoofd G.L. Funke Nieuwe Heerengracht bij de
Amstel, 37.
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Amsterdam, 20 Maart 1882
Beste Dekker! Met alle genoegen zend ik u hierbij f500, - minus de f60, - die uit
uw naam naar Naatje Fribourg gaan. Het eenige wat mij hierbij hindert, is het feit
dat Ge in zoo weinig maanden zooveel meer geld nodig hebt dan Uwe eigene luttele
behoeften eischen, en ik dus reden meen te hebben om te vermoeden dat van al
dat geld maar heel weinig voor u en Uw gezin heeft gediend, maar veeleer strekte
4.
om parasieten te voeden voor welke ik geen de minste sympathie koester. Gaat
1.
Ge op die wijze voort, dan zijn alle pogingen om U eenig loisir te verschaffen,
2.
umsonst!
Vergeef mij dat deze klacht mij eens van 't hart moest. Ik zou ze binnen hebben
gehouden, indien niet juist nu een zoo groot aantal goedgezinden zich voor U ‘op
de bres’ hebben gesteld, om ten slotte het genoegen te smaken dat zij Uw leven
en dat uwer beide lievelingen wat zullen veraangenamen.
Al heb ik ook geen groote verwachtingen van die manifestatie, toch vertrouw ik
dat er een niet onaanzienlijke som bij een zal komen. Maar zoolang te vreezen is
3.
dat nú reeds anderen zitten te azen op 't provenu van dit blijk van vriendschap of
hoogachting, uitsluitend om u in 't leven gekomen, en Ge zwak genoeg zijt Uzelf en
de eenigen die aan Uw hart liggen, voor onwaardigen te vergeten, baten al die
pogingen niemendal en loopen al die illusiën op teleurstelling uit, en wel 't meest
voor Uzelf. Dat euvel nu te zien aankomen, stemt mij ietwat verdrietig!
Gelukkig dat Mimi en Wouter zich zoo flink houden en U blijven steunen als Ge
U zwak gevoelt. Van harte hoop ik dat zij voor U bewaard blijven!
By mij is alles wèl. Tegen Augustus zien we weder vermeerdering van ons gezin
tegemoet, - ik zou liegen als ik beweerde niet reeds met mijn tegenwoordig troepje
tevreden te zijn. Maar ook die zorgen zullen we hoop ik wel weêr te boven komen.
Met Zürcher maakte ik dezer dagen met genoegen kennis. Hij schijnt énorm rijk
5.
te zijn, althans te oordeelen naar den voet van zijn huishouding! Valette ging ook
heen zooals Ge weet; ik deed het mogelijke om niettemin de relatie met hem aan
te houden.
Wees hartelijk met Mimi gegroet van
Uw getrouwen
GLF

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

parasieten: Funke doelt waarschijnlijk alleen op Edu.
loisir: vrije tijd (fr.)
umsonst: vergeefs (du)
provenu: opbrengst (fr.)
Valette: G.J.P. de la Valette, medeondertekenaar van de Huldeblijk-circulaire, was in deze
periode weer ambtenaar in Ned.-Indië, maar had enige tijd gedurende zijn verlof gewerkt voor
Funke's Nieuws van den Dag, op voorspraak van Multatuli.
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[20 maart 1882
Briefkaart van H.C. Wolff aan F. van der Goes]
20 maart 1882
Briefkaart van H.C. de Wolff aan F. van der Goes. Met poststempels Rotterdam
en Amsterdam 20 MRT 1882 en geadresseerd aan den Heer F. van der Goes
Prinsengracht 293 Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Rotterdam 20 Maart 1882
WelEdelHeer,
Mag ik U verzoeken mij nog 25 circulaires H v M te zenden?
Uwdv H.C. de Wolff
Wijnstraat 59

[21 maart 1882
Brief van J. de Meester aan F. van der Goes]
21 maart 1882
Brief van J. de Meester aan F. van der Goes. Enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
WelEdGeb. Heer
Voorst, dinsd. av.
In de verwachting, dat ook te Zutfen vele Multatulivereerders zullen zijn, zal aldaar
in den Boekhandel een lijst van inteekening worden neêrgelegd. Daarbij behoort
de circulaire te liggen. Ik verzoek U dus beleefd, zoo mogelijk spoedig, een aantal
circulaires te zenden aan:
Thieme's Boek- en Muziekhandel
Zutfen
Een postzegel gaat hierbij. In de Zutf. Ct. wordt op de voorgenomen hulde de
aandacht gevestigd en zal ik ook van de gelegenheid tot inteekening melding maken.
Bij voorbaat verplicht!
Hoogachtend Uw d.d.
t

J. De Meester (Journ Zutf. Ct.)

[21 maart 1882
Briefkaart van Multatuli aan J. Waltman Jr.]
21 maart 1882
Briefkaart van Multatuli aan J. Waltman Jr. Met poststempels Nieder-Ingelheim
21-3-82 en Delft 22 MRT 82, geadresseerd aan WelEdHeer J. Waltman Jr.
boekhandelaar uitgever Delft (Holland). (M.M.)
W.W. Wilt ge zoo goed zyn by 't brocheeren last te geven de bladen aan de bovenzy
voldoend intesnyden, zoodat de vouw geen kreukels geeft? By het zoo mooie dikke
papier is dit hoogst-
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noodig. Want juist by zoo'n nette uitgaaf, wat papiersoort en druk aangaat, staan
die kreukels zoo leelyk.
1.
Het slot (1 of 1½ blz Addenda - nogal pikant - nà 't Naschrift) gaat naar de
drukkery, gelyk met dezen op de post.
Hartelyk gegroet
tt DD
N.I. 21-3-82.

Eindnoten:
1. gaat naar: oorspr. stond er is by.

[21 maart 1882
Circulaire en redaktioneel kommentaar in het Algemeen
Handelsblad]
21 maart 1882
Tekst van de circulaire en redaktioneel kommentaar in het Algemeen Handelsblad,
no. 16255. (Knipsel M.M.)
Amsterdam, Maandag 20 Maart.
De volgende circulaire wordt thans verspreid:
Zie voor de tekst van de circulaire V.W. XXI, blz. 802 e.v.
Deze circulaire is een uitvloeisel van een beweging, die in de laatste maanden
begonnen is om, naar aanleiding van den tegenwoordigen toestand in Bantam, aan
den schrijver van Max Havelaar een nationale hulde te brengen, tevens als protest
van het thans levend geslacht tegen de onthouding nu 20 jaren geleden door het
Nederlandsche volk getoond, kort na de verschijning van het boek, waarin de
mishandeling van den Javaan met gloeiende kleuren was geschetst.
Wij zullen de laatsten zijn om ons te kanten tegen de vereering van mannen, aan
wie het vaderland verplichting heeft. Wij erkennen niet alleen ten volle de verdiensten
van den heer Douwes Dekker op het gebied der vaderlandsche letteren, maar
gelooven tevens, dat zijn eerste werk en zijne latere geschriften over Indië mede
den stoot hebben gegeven tot vele verbeteringen, die in onze kolonie zijn ingevoerd.
Maar wij mogen bovenstaande circulaire niet openbaar maken, zonder enkele
opmerkingen te laten hooren omtrent den indruk, dien eenige uitdrukkingen daarin
voorkomende moeten geven. Het geslacht, dat in de laatste 20 jaar is opgegroeid,
kent de bijzonderheden niet van hetgeen aan de verschijning van Max Havelaar is
voorafgegaan en er op is gevolgd.
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Bij de verschijning ging inderdaad ‘een rilling door het land’, - maar de natie was
niet overtuigd. Zij begreep wel, dat veel in Indië te wenschen overliet, maar zij kon
niet gelooven aan de verregaande verwaarloozing van plicht, aan tal van gunstig
bekende hooge en lage Europeesche ambtenaren ten laste gelegd. Men wachtte
op antwoord; maar dat werd niet gegeven. Het eenige antwoord, dat wij ons
herinneren, kwam in 1864, op het congres der sociale wetenschappen, hier ter stede
in 's Konings paleis gehouden, toen Multatuli ten aanhoore van honderden uit alle
landen zijne beschuldigingen herhaalde door de voorlezing van het slot van Max
Havelaar en de heer Dumonceaux de vraag deed: Of dan niemand der aanwezigen
het voor de Nederl. Regeering opnam? Toen stond de oud-gouverneur-generaal,
de heer Rochussen, op, en schetste wat Nederland voor Indië gedaan had en hoe
zeer Insulinde in bloei was toegenomen.
Licht werd echter niet over de Lebaksche geschiedenis verspreid. Men bleef in
het duister over de beweegredenen van het ontslag, aan den heer Dekker verleend;
men bewonderde zijn geestdrift, zijn stijl en zeggingskracht, in één woord zijn genie;
maar de overtuiging, dat hij overdreven had, behield de overhand, en enkele zijner
handelingen en woorden maakten dat men voor zijn invloed als zedeleeraar en
volksbeschaver bevreesd was. Wat dr. v. Vloten daarover geschreven heeft, is
immers niet onbekend?
Toch werd hij zelf niet vergeten. Velen herinneren zich zeker nog, dat hem door
mannen van naam de behulpzame hand werd geboden, maar dat die poging door
zijn eigen houding mislukt is. Dit mag niet worden vergeten, nu de indruk wordt
gegeven, dat een vorig geslacht niets heeft gedaan.
In de tweede plaats treft ons de bewering, als zou thans door den toestand van
Bantam zijn bewezen, dat 25 jaren geleden de heer Dekker gelijk had. Is het billijk
den treurigen staat van dat gewest, door koortsepidemie en veepest der laatste
jaren veroorzaakt, voor te stellen als een gevolg van wat 25 jaren geleden heeft
plaats gevonden? Is dan in die 25 jaren in de rechtspraak niets verbeterd, is de
knevelarij van de inlandsche hoofden niet verminderd, is niet sedert 1866 door de
1.
liberale partij geijverd voor de afschaffing der verplichte pantjèndiensten - zeker
niet het minst ten gevolge van de onthullingen in de Max Havelaar; - een verbetering,
die thans haar beslag zal krijgen?
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Het zijn deze overwegingen, die stellig velen zullen doen betreuren, dat voor de
hulde aan Multatuli als grondslag is genomen een beschuldiging, welke naar hun
overtuiging onbewezen is en waarover zij nog altijd naar licht uitzien. Zij kunnen
daarom niet van harte medewerken tot een demonstratie, waarin tevens de
veroordeeling van zoovele personen is gelegen, zonder dat het bewijs van schuld
is geleverd.
Eén zaak hopen wij, dat uit deze beweging volgen zal, namelijk: dat het stilzwijgen,
door de aangevallen bestuurders tot dusver bewaard, zal worden afgebroken.

Eindnoten:
1. pantjèndiensten: vorm van herendiensten, in het bijzonder diensten van huiselijke en andere
aard ten behoeve van een inlands hoofd.

[21 maart 1882
Brief van G.L. Funke aan F. van der Goes]
21 maart 1882
Brief van G.L. Funke aan F. van der Goes. Enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 (¾) beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Met gedrukt kopje G.L. Funke Nieuwe Heerengracht bij de Amstel, 37.
Amsterdam, 21 Maart 1882
Verzoeke met brenger dezes nog 50 circulaires betr. Huldeblijk aan Multatuli,
voor
Uw dv dr G.L. Funke
WelEd Heer F. van der Goes
Prinsengr 293.

[21 maart 1882
Brief van J. Nieuwenhuis aan M.T.H. Perelaer]
21 maart 1882
Brief van J. Nieuwenhuis aan M.T.H. Perelaer. Enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.) De brief werd twee dagen later
doorgezonden aan F. van der Goes. Zie bij 23 maart 1882.
Weled geb Heer
Groningen 21 Maart 1882
Uit enkele vroegere gebeurtenissen, vermoed ik, dat u een der geen zijt, welke
aan 't hoofd staan van de Multatuli-beweging. Als zoodanig neem ik de vrijheid om
beleefd een opmerking onder u aandacht te brengen - tevens een vraag. Zou de
wijze waarop voor Multatuli gewerkt wordt voor hem niet kwetsend zijn? Gelijkt het
niet wat almoes-achtig? 'k Dwaal misschien - doch dan ten goede.
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Het lijkt mij echter dat Multatuli's laatste levens-stonden ook zouden veraangenaamd
kunnen worden, indien wij ook eens een krachtige volkssteun in 't leven riepen, ter
verbetering van Lebak! - 't Zou zich daaraansluiten en het geschenk aan Multatuli
minder scherp doen zijn. Natuurlijk geef ik maar een idée, doch ik sta niet alleen in
mijn meening. Als warme vriend en vereerder van Multatuli, zou ik gaarne mijn
krachten mede willen geven. Zoo mogelijk door in uw Comité te worden opgenomen
of (zoo 't kan) in deze gemeente als ‘afdeeling’ te werken. Mogelijk is u mijn naam
bekend als oprichter en secretaris van ‘de unie’ te Amsterdam (thans met ter woon
verlaten) anders ben ik bekend aan de heeren uit het comité: J. de Koo, Mr.
Heineken, Mr. de Witt Hamer, Jan C. de Vos, J. Schippers en anderen.
Geloof de oprechtheid mijner warme belangstelling en zucht om aan de goede
zaak te kunnen meê arbeiden.
Hoogachtend uw dw
Joan Nieuwenhuis
den Weled geb Heer
M.T.H. Perelaer den Haag

[21 maart 1882
Briefkaart van M.J. de Witt Hamer aan F. van der Goes]
21 maart 1882
Briefkaart van M.J. de Witt Hamer aan F. van der Goes. Met poststempels
Middelburg 21 MRT 82 en Amsterdam 22 MRT 82 en geadresseerd aan den WelEd.
Heer F. van der Goes Prinsengracht Nr. 293 Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
Middelburg, 21 Maart 1882
WelEd. Heer
Wil mij s.v.p. zoo spoedig mogelijk nog 40 exemplaren van de Multatuli circulaire
toezenden.
Met achting Uw Dv.
M. Jacq. de Witt Hamer

[22 maart 1882
Brief van R. Horst aan de Huldeblijk-kommissie]
22 maart 1882
Brief van R. Horst aan een lid van de Huldeblijk-kommissie. Enkel gevouwen
velletje postpapier, waarvan blz. 1 (⅔) beschreven. (M.M.)
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1.

Jhr. Wickens f50. - toegezegd
J.J. Tiele 10. - toegezegd

WelEdele Heer!
De ondergeteekende wenscht gaarne deel te nemen aan het te brengen huldeblijk
aan Douwes Dekker en daartoe de som van f5 bij te dragen.
Uw dienstw. dien.
dr. R. Horst
Utrecht
dd 22/3 82

Eindnoten:
1. Deze beide aantekeningen boven de brief zijn van de hand van de geadresseerde.

[22 maart 1882
Briefkaart van A. Gorter aan F. van der Goes]
22 maart 1882
Briefkaart van A. Gorter aan F. van der Goes. Met poststempels Utrecht en
Amsterdam 22 MRT 82 en geadresseerd aan den Heer F. v.d. Goes Prinsengracht
n: 293 Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
M,
Ik zou heel graag buiten de door mij gevraagde 30 stuks nog een 25 tal circulaires
r

ontvangen. Hoogachtend UEdD A. Gorter
Schoolstraat n 23 Utrecht

[22 maart 1882
Brief van A. Gorter aan F. van der Goes]
22 maart 1882
Brief van A. Gorter aan F. van der Goes. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
WelEdGeb. Heer!
Heden morgen verzond ik aan uw adres 'n kaart met verzoek, me nog 25 circulaires
te zenden. Daar ik echter telkens meer aanvraag heb, zou ik nog graag, zoo spoedig
doenlijk, 75 exemplaren ontvangen.
Hoogachtend
Uw dv dr
A. Gorter
Schoolstraat Utrecht

[22 maart 1882
Brief van J.H. Geraerts aan de Huldeblijk-kommissie]
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22 maart 1882
Brief van J.H. Geraerts aan een lid van de Huldeblijk-kommissie. Dubbel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-2 en 3 (⅔) beschreven. (M.M.)
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Velsen, 22 Maart 1882
Weledel Zeer Geleerde Heer!
Van mijn' vriend J. Versluys ontving ik reeds eene uitnoodiging, om hier iets voor
Multatuli te doen. Daaraan heb ik reeds gevolg gegeven en ben ik nog bezig. 'k Zal
dus de te ontvangen gelden aan V. zenden, en dank U intusschen voor de
toezending. 'k Verheug mij zeer, dat zoovele mannen, wier namen een goeden klank
hebben en waardoor alleen reeds de eer van Mult. gered is, hun' steun niet
achterwege houden en den moed hebben openlijk van hunne sympathie te doen
blijken.
't Is wel jammer, dat zoo velen, die ook gaarne zouden medewerken, den
zedelijken moed missen om tot handelen overtegaan.
Laat ons echter voor velen van dezen zacht zijn, want het wordt soms zoo lang
en zoo zwaar gestraft als men openlijk van ingenomenheid doet blijken met iemand
of iets, dat bij de machthebbenden veroordeeld is.
1.
Ook ik moet mij wachten voor wat de Franschen pétulance noemen en werd
reeds door een mijner autoriteiten doorgehaald, omdat ik Multatuli's verdiensten als
letterkundige had geroemd. Is men niet onafhankelijk, en kan zoo iemand veel
invloed op onze welvaart uitoefenen, dan valt het moeilijk. Daarbij komt, dat ik aan
de eindelijke zegepraal van het goede en ware geloof, maar een nodeloos vertoon
van moed afkeur. Zetten mannen als U en anderen de zaak der vrijheid voort,
bestrijden dezulken onkunde en zelfzucht en werken de kleintjes in stilte meê, dan
komt die zegepraal. Verleden Zondag heeft de nieuwe kapellaan alhier, - naar men
zegt een jong ijveraar - in de vroegpreek vreeselijk gehandeld over de goddeloosheid
der openbare school alhier, de ouders bezworen hun kroost er niet langer heen te
zenden en gezegd te zullen zorgen, dat er eene R.K. school kwam.
Voor mij en nog veel meer voor de zaak van den vooruitgang is 't jammer, dat de
adel hier ook zoo ongelukkig werkt en de menschen door vrees en stoffelijke
middelen dwingt hunne kinderen naar de chr. nut. school te zenden. Velsen is door
zijn' invloed ook al met eene dergelijke school gezegend!?
Ik zit dus midden in strijd en onverdraagzaamheid. Zal de domheid weer eens
zegevieren? vraag ik soms bij 't dagelijks hooren en zien van veel, dat uit den booze
is? Bemoedigend is het dan eene
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lijst van ontwikkelde menschen intezien, die anders willen en werken.
Aangenaam zal 't mij zijn Uwe latere poging naar mijn vermogen te ondersteunen.
Ik wensch U zegen op Uw streven in velerlei richting en bied u de hoogachting
aan van
s

UwEd Zeer Gel dw. dn.
J.H. Geraerts Jr

Eindnoten:
1. pétulance: uitbundigheid (fr.)

[22 maart 1882
Brief van G.M. Calisch aan F. van der Goes]
22 maart 1882
Brief van G.M. Calisch aan F. van der Goes. Enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Zeer vertrouwelijk.
Amice,
De gift door mij voor het Multatuli-fonds gegeven moet als een bijdrage van N.N.
worden beschouwd. Mijn naam mag volstrekt niet bekend zijn.
Steeds tt G.M. Calisch
22/3/82
P.S. Stuur mij geene circulaires.

[22 maart 1882
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga]
*22 maart 1882
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga. (RvE, blz. 336-342.)
Nieder-Ingelheim, 22 Maart '82.
Beste Roorda! Ik ben zeer by u in achterstand, en hoop vandaag wat intehalen.
't Is zoowel m'n gemoedelyke plicht als m'n belang.
Behalve m'n vreeselyke tegenzin in schryven (zelfs 't manuaal kost me moeite)
had ik 't den laatsten tyd weer zeer druk, wat evenwel by my nog iets anders
beteekent dan gewoonlyk. M'n
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bezigheid is dikwyls grootendeels préoccupatie wat het eigenlyke werken nog
moeielyker maakt. Dit laatste helpt zich zelf. Hoe meer men werkt, hoe makkelyker
't gaat. Maar alles valt zwaar als men door gemoedsservituten verhinderd wordt
geregeld aan 't werk te blyven. Zelden ben ik aan iets bezig zonder dat m'n gedachten
afdwalen. En dit niet uit ordinaire zwakte van geest, maar werkelyk omdat er gedurig
allerlei aanleidingen zyn tot afdwaling. M'n leven is zeer vreemd. Laat my er by
zeggen: ‘zoo komt het me voor.’ Ik weet wel dat het juist van onbeduidende kappellui
'n tic is hun toestand zoo byzonder zwaar, pikant of belangryk te vinden. Om m'n
indruk dienaangaande te kontroleeren, vraag ik wel eens aan Mimi: ‘Zeg jy nu eens
of niet m'n leven (zegge: het ondergaan van indrukken) wat àl te gevuld is?’ En
daarop moet ze dan wel ja zeggen. Zes, acht, tien zaken die ieder voor zich stof
leveren zouden tot 'n lyvigen roman kruisen elkaar, warrelen dooreen, grypen my
aan, maken me moê. Wàt dan, vraag je? Ei, alsof niet het beschryvend meedeelen
daarvan 'n werk ware. Als ik dáártoe loisir had, wàs 't zoo niet.
Waarschynlyk kunnen weinigen zich 'n begrip maken van de eigenaardige positie
waarin ik verkeer. De oorzaak zal wel liggen in de kleur myner schryvery en de al
te groote ontvankelykheid van m'n gemoed. Een biograaf die m'n gedrukte werken
tot uitgangspunt neemt om m'n leven te beschryven, kan niet veel anders dan onzin
voor den dag brengen. Om dit intezien zou men eens 'n paar maanden lang de
brieven moeten lezen die ik dagelyks ontvang. Een lystje alleen van de onderwerpen
die ik te behandelen kryg, zou 'n kuriositeit wezen. Telkens moet ik dan ook
toenaderingen afsnyden, relatiën verwaarloozen, intimiteiten onbeantwoord laten...
wat me dan vaak op meer ergernis en zelfkwelling te staan komt dan misschien 't
gevolg zou geweest zyn van ernstig behandelen. Gedurig dobber ik tusschen die
beide richtingen, en 't gebeurt wel dat ik ten onrechte een daarvan volg. Maar nu
ter zake of aan de zaken!
Dank voor de circulaire betr. het ‘Huldeblyk.’ Hm! Ik ben bezorgd over den uitslag.
Middelmatig succes is 'n échec! Nog altyd heb ik veel achterstand van ouden datum.
Als roofvogels zal men op my komen aanvallen. Er is kans dat ik weinig of niets
overhoudende door de nederlandsche Natie wordt gedebiteerd, ‘tot slui-
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ting van rekening.’ Daartegen zal ik hoogstwaarschynlyk moeten protesteeren, maar
wat helpt dit? Dan schreeuwen ze weer dat ik zoo'n byzonder ondankbaar mensch
ben! Ik vrees voor 'n uitslag als die welke Bilderdyk karakteriseert in z'n parabel van
de hazelnoot. Maar je begrypt dat deze vrees niet nu moet te berde worden gebracht.
1.
Doe gy dit ook niet. M'n vyanden zitten te loeren op 'n voorwendsel om haro te
doen roepen. Op dit oogenblik is zwygend afwachten 't beste. Ik erken dat ik heel
graag 'n... schitterend succes zag. (‘Schitterend’ is de term der optimisten in deze
zaak. Er blyft my nog over te vragen: wat zy onder dat woord verstaan? Je suis
2.
3.
payé om te weten hoe gek en bourgeois daarover soms geoordeeld wordt!)
Ook ik geloof dat myn beschryving van 't mecanisme onzer bestuurswys in Indië
goed is. Van de 10 die sedert 'n twintig jaar in tydschriften, kranten of Kamer over
Indië spreken, zyn er 9 die hun kennis dienaangaande uit den Havelaar geput
hebben. En dit betreft zelfs 'n groot deel der bewoners van hoofdplaatsen in Indië
zelf. De gewezen advokaat te Semarang, Delbaere (vroeger en later advokaat te
Amsterdam, eindelyk rechter te Leiden en nu dood) verklaarde my heel gul en
eenvoudig dat hy uit den Havelaar eerst geleerd had ‘hoe eigenlyk die inlandsche
boêl in elkaar zat!’
- Och ja, je begrypt, als men zoo op Semarang is, als advokaat weet je... veel
chineesche parktyk, weet je, dan denkt men zoo om al die dingen niet, weet je!
Ja, ik wist het! Ook dat zoo vaak uit zulke luî - als ze na veel ‘chineesche praktyk’
in den Haag komen - de volksvertegenwoordigers worden gekozen die Nederland
zullen inlichten omtrent z'n indische belangen! Daar zetten ze dan hun chineesche
praktyk voort, naar 't schynt. Voor mannen als gy en ik is 't ergerlyk zulk volkje den
boventoon te hooren aanslaan. De goeie Delbaere is zoo onbescheiden niet geweest.
4.
Wanneer ge in uw bydragen tot Reclus' werk iets kunt doen tot het geeselen van
zulke verkeerdheden, zal 't 'n goeie daad wezen. Zoodra de herdruk van
Nogeens-Vrye-Arbeid klaar is, zend ik u een ex. Nu reeds ontvangt ge 't laatste vel.
Misschien interesseert u 't naschriftje, om de opmerking over den Atjehschen oorlog
5.
en 't zwygen van dien G. in 't Nieuws v.d. D. Die kerel heeft - niet
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zonder vry veel kennis van feitelyke toestanden, al raken z'n redeneeringen kant
noch wal - tallooze stukken in dat blad geleverd over Heeredienst, en heeft altyd
den onbeschaamden moed gehad den Havelaar te ignoreeren. Nu, hy is de eenige
niet! Het schynt een afspraak te zyn tusschen behouders en liberalen, geloovers
en atheïsten, my niet te noemen.
Ja toch, onlangs in 'n vergadering van den Protestantenbond.
(Ik zend u een brok N.R. Courant. Wees zoo goed het my terug te zenden.
Volgens den (modernen?) schoolmeester de Heer was 't beweren dat de
onderwyzers les gaven in den geest van Multatuli een smet voor die
heeren.
6.

Savornin Lohman zegt dat Multatuli oppervlakkig is en zich gemakkelyk lezen laat.
Daarom is ‘het boek’ (???) op de scholen. De kerel schynt niets van my te kennen
dan den Havelaar, en wat dit met de kwestie van bybel of geen bybel te maken
heeft, weet Joost! Dat m'n andere werken op de scholen zouden gelezen worden waartoe ze ook waarachtig niet geschreven zyn! - betwyfel ik. 't Ware misschien
goed dien man eens onderhanden te nemen. Zyn: ‘het boek’ (van oppervlakkigheid
gesproken!) is grappig! Ik ben zeker dat de vent niets van me weet. Maar dat komt
er by dat volk niet op aan. Het kletst maar toe!
Mimi schreef u reeds dat ze geen index slechts een woordenklapper op m'n
werken heeft. De eisch van haar werk was dat ik door 't opzoeken van 'n enkel
woord uit 'n zinsnede gemak had by het aanhalen van 'n idee of passage. Het is
zeer moeilyk of liever omslachtig. Wat zou byv. de maat zyn van het bruikbare? Ge
zegt: ‘Wat betrekking heeft op Indië en Nederland.’ Dit uit àl m'n schryvery te halen
zou natuurlyk te breed worden. Het reeds behandelde uit den Havelaar kan zeker
dienen. Maar overigens is de keus moeielyk. De beide brochures over Vryen-arbeid
vallen in de termen van uw desideraat, en 't zou toch niet wel staan zooveel
overtenemen. In m'n Ideën (ook in de Minnebrieven) komen tallooze passages voor.
Waarom zou de eene wel, de andere niet gebruikt kunnen worden? - Ik weet ook
niet welke afmetingen u passen.
Ik denk na over de manier waarop ik van myn kant u helpen kan. Verwacht alzoo
binnen 'n paar dagen nader schryven.
Zou je wel gelooven dat ik nu van dit briefje reeds moe ben?
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Verwacht binnen 'n paar dagen nader schryven. Voorloopig hartelyk gegroet.
Uw vriend, D.D.
De circulaire had ik reeds. Hoe eigenlyk verder gewerkt wordt (ook in Indië) weet
ik niet. Ik onthoud me van inmenging, tenzy my op stelligen toon iets gevraagd
wordt. Juist omdat ik vrees voor 'n échec (zie boven!) wil ik van myn kant geen
voorwendsel geven 't my te wyten.
Wat Indiën aangaat, ook dáár vrees ik weinig aanhangers te hebben. Eilieve,
welk soort van menschen kan hartelyk sympathie hebben voor Havelaar? Voor de
ambtenaren ben ik 'n wandelend verwyt. Particulieren? Wel, zoolang Indië slechts
'n etablissement van Holland is, ontzeg ik den passagiers op 't oorlogsschip Insulinde
't recht zich te bemoeien met bemanning en tuigage.
Als 't 'n onafhankelyke burgerstaat werd? O, dàn verandert alles! Ook de meeste
uwer ekonomische beschouwingen acht ik òf niet, òf niet in de eerste plaats,
toepasselyk zoolang we te doen hebben met den exceptioneelen toestand van 'n
gebonden reus die door 'n dwerg geplaagd wordt. Wat baat het, zoo'n patient
gezonde beweging voorteschryven? Hy moet worden losgemaakt. Dat was en blyft
m'n program en dáárin slaag ik! Maar... niet ik zal er van profiteeren. Zelfs is het de
vraag of ik dien (betrekkelyken) triumf beleven zal?

Eindnoten:
haro: foei! (crier haro (fr.): foei roepen).
je suis payé: ik word ervoor betaald (het is mijn werk) (fr.)
bourgeois: burgerlijk in de zin van: door de gezeten burgerij (fr.)
Reclus' werk: Elisée Reclus (1830-1905), frans aardrijkskundige, schreef een Géographie
universelle.
5. Zie V.W. V, blz. 464.
6. Savornin Lohman: Jhr. A.F. de Savornin Lohman (1837-1924), herhaaldelijk minister en
hoogleraar staatsrecht aan de VU.
1.
2.
3.
4.

[23 maart 1882
Brief van M.T.H. Perelaer aan F. van der Goes]
23 maart 1882
Brief van M.T.H. Perelaer aan F. van der Goes. Enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Geachte Heer Van der Goes
Inliggend briefje ontving ik gisteren avond. Ik heb de eer niet dien Heer
Nieuwenhuis te kennen; maar hij schijnt voor de Multatuli-zaak geporteerd te zijn.
Kan het, bevredigt dan zijn verlangen om voor de zaak werkzaam te zijn. De oogst
is overigens tot nu toe schraal, zeer schraal zelfs. Ik heb al mijne oproepingen
uitgedeeld en ontvang nog weinig gehoor.
Zendt mij s.v.pl. nog wat exemplaren van die oproepingen.
Met alle hoogachting Uw dienstw. dienaar
M. Perelaer
Sundastraat 15
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[23 maart 1882
Artikel inzake huldeblijk in het Dagblad van Zuid-Holland en
's-Gravenhage]
23 maart 1882
Artikel inzake het huldeblijk in het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage,
no. 70. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Multatuli, Martelaar voor den Javaan.
Men is voor de tweede maal bezig te beproeven, een fonds bijeen te brengen ten
behoeve van Multatuli.
De eerste maal heeft een poging om hem de noodige gelden te verschaffen, ten
einde te kunnen werken, zonder door zware broodzorgen gedrukt en onderdrukt te
worden, schipbreuk geleden op 's mans fijngevoeligheid. Wij beseffen dat zulke
pogingen met bijzonderen tact moeten geschieden, opdat niet hij te wiens voordeele
ze worden aangewend, door die pogingen zelven of door de wijze van overdragt
van het verkregen fonds worde vernederd in de oogen van het publiek (om welks
oordeel men toch nog altijd wel iets geeft, al veracht men het), of in de oogen van
zich zelven, want niet ieder is wijsgeer genoeg om doordrongen te zijn van de
waarheid, dat niets onze eigenlijke waarde vernederen kan, noch gedachten, noch
woorden, noch werken van anderen, tenzij, en uitsluitend, onze eigen gedachten,
woorden en werken.
Wanneer Multatuli aan duizenden oogenblikken van genot verschaft heeft en nog
verschaft, genot dat zij zonder hem zouden ontbeerd hebben en dat zij hoog
waarderen, dan is het niet alleen niet meer dan billijk en natuurlijk, dat die duizenden
daar Multatuli dankbaar voor zijn, en hem op hun beurt ook een dienst willen bewijzen
of genot verschaffen.
Het publiek heeft uitspanning noodig. Multatuli kan dat aan duizenden bezorgen.
Multatuli heeft geld noodig. Welnu, dat die duizenden hem dit verschaffen.
Beide partijen zullen er wèl bij varen.
Multatuli zal de overtuiging hebben, dat er althans eenige erkentelijkheid bij zijn
medemenschen bestaat.
En de duizenden zullen er fier op zijn, dat ze mooi tegenover Multatuli handelden,
daar zij hem, onverpligt - want ze kochten zijn werken, en dus ook het regt om zich
daarmeê te amuseren - nog extra beloonden.
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Tot zoover is alles in orde.
Maar de zaak krijgt een geheel andere kleur, wanneer men bij het zamenbrengen
motiven aanvoert, die niet kunnen noch mogen gelden; wanneer men het doel: een
gevierden auteur te helpen, een geestig en vernuftig schrijver een blijk van
waardering te geven, op den achtergrond plaatst en van de zaak een demonstratie
maakt, vóór of tegen politieke meeningen, vóór of tegen personen.
Multatuli is een martelaar, maar door wien of van wat? - Zeer zeker geen martelaar
voor het Javaansche volk, al wil hij daarvoor zelf - en naar wij aannemen te goeder
trouw - poseren.
De rigting van Multatuli's werkzaamheden is een negative; hij had en heeft nog
een scherp oog voor bestaande gebreken; hij heeft een treffende methode om die
voor ieder zigtbaar te maken in al haar afzigtelijkheid; maar het ontbreekt hem aan
een bepaald programma, en als Saïdja vraagt: ‘ik weet niet waar ik sterven zal?’ en
die tamelijk onverschillige vraag gedurig herhaalt, dan schijnt die vraag een andere
vorm voor een, welke Multatuli zich ook wel eens zal gedaan hebben: ‘ik weet niet
op welke wijze het slechte zal verbeterd worden’.
En daarom is Multatuli geen martelaar; want de martelaars weten wat zij willen;
zij stellen leer tegenover leer, stelsel tegenover stelsel; zij zeggen: ‘niet zóó! maar
aldus!’
Ware Multatuli een wijsgeer geweest, hij zou een stelsel bedacht hebben, hij zou
voor dat stelsel gestreden en misschien geleden hebben; maar Multatuli is geen
wijsgeer, en in stede van een martelaar of een held, werd hij - om van den mensch
niet te spreken - een onbruikbaar ambtenaar en een geestig satiricus.
Nadat zijn Max Havelaar verschenen was, waren aller oogen op hem gevestigd.
Men verwachtte veel van hem. Men beschouwde dat werk als een inleiding; de
toepassing zou wel komen!
Maar de toepassing kwam van hem niet. Die werd toen door de ‘vrij-arbeiders’
geleverd en Multatuli zweeg, toen spreken nog helpen kon. Hij gedoogde het, dat
men zijn werk exploiteerde ten behoeve van een stelsel dat niet het zijne was, om
eindelijk, nadat de gist, die hij geleverd had, had uitgewerkt en het gebak hem
tegenviel, te verklaren dat men de strekking van zijn werk verkeerd begreep!
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Enkelen hadden intusschen de strekking van zijn werk zeer goed begrepen. Multatuli
was duidelijk genoeg geweest, daaromtrent valt hem niets te verwijten. Maar Multatuli
had niet gesproken, toen het daartoe nog tijd was, om te verhoeden dat men zijn
werk exploiteerde in een geest die niet de zijne was. Of wist hij dan zelf niet, wat hij
dan eigenlijk voor den Javaan wilde, toen hij zijn Havelaar schreef? Wist hij dan zelf
niet, dat de hoogst waarschijnlijk eenige weg om te verhoeden, dat de Javaan
onderdrukt wordt, dáárin bestaat, dat men op Java invoere en handhave trouwe
contrôle en eerlijke administratie?
Maar waarom dat dan niet gezegd? Waarom dan niet uitgelegd hoe die contrôle
moet geschieden, hoe die administratie moet georganiseerd worden?
Dat heeft Multatuli nooit gedaan, en door zijn gebrek aan positivisme is hij mede
een der oorzaken geworden, dat de zaken op Java, ook voor den Javaan, nog
slechter geworden, zeg maar ‘gemaakt’, zijn, dan ze waren.
Het spijt mij dat ik genoodzaakt ben, het bovenstaande te schrijven.
Ik acht Multatuli's zeer als auteur, vooral als satiricus. Ik hoop dat hij nog lang
leven en schrijven zal. Om dat te kunnen doen, heeft hij geld noodig. Welnu, ook ik
roep het publiek toe: geef hem het noodige geld.
Het is mijn doel niet, als zijn vijand op te treden, en ik zou dan ook gezwegen
hebben, wanneer men den talentvollen auteur een huldeblijk had willen geven; ja,
ik zou dat hebben toegejuicht, zonder eenig voorbehoud.
Maar ik zou aan mijn verpligtingen als Nederlander en aan mijn vriendschap voor
de inlanders te kort doen, wanneer ik niet protesteerde tegen de wijze, op welke
men thans in het belang van Multatuli, schijnbaar in diens belang, optreedt.
Is het dan zoo moeijelijk, een werk van liefde en achting te volbrengen, zonder
lucht te geven aan gevoelens van partijzucht en haat?
Is het dan zoo onmogelijk, zich gelukkig te gevoelen, zonder dat men zich met
anderen vergelijkt?
Zal dan nooit het ras der Phariseërs zijn uitgestorven en men ten eeuwigen dage
moeten vervolgd worden door stemmen als: ‘Goddank dat ik niet zoo slecht ben als
die tollenaar’?
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Zal dan steeds als de grootste kracht om iets goeds tot stand te brengen, moeten
beschouwd worden het exploiteren van slechte hartstogten?
Ardjoco.

[23 maart 1882
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr.]
23 maart 1882
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1(¼) en 3 beschreven. (M.M.)
N. Ingelheim 23 Maart 1882
Waarde Waltman!
Vindt ge goed achterstaande annonce ter plaatsing aan den heer Muusses
voortestellen? 't Zal goed doen.
Hartelyk gegroet
tt
DD
o

By de uitgevers J. Muusses & C te Purmerende zal binnen eenige dagen
verschynen:
MULTATULI, Nog-eens Vrye Arbeid, tweede uitgaaf, door den schryver herzien en
met eenige nieuwe noten verrykt.
Deze zoo puntig en klemmend geschreven brochure werpt een helder licht over
de dezer dagen door het gansche land besproken Havelaarszaak.
1.

Mochten de woorden klemmend en puntig in myn mond gek klinken - wèl, zoo
kwam my het stuk onder 't korrigeeren voor. Wie er anders over oordeelt, mag 't
immers zeggen.

Eindnoten:
1. Vanaf hier een naschrift in zwart potlood.

[23 maart 1882
Brief van J. de Meester aan F. van der Goes]
23 maart 1882
Brief van J. de Meester aan F. van der Goes. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Weledele Heer,
Voorst, dond. av.
U is wel vriendelijk doch U overschat m'n kracht. Ik ben slechts medewerker aan
-, geen redacteur van de Zutf. Ct. En nu wil het ongeluk, dat mijn hooggeachte Chef
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welke de Zutfensche beslaat zou 't niet gedoogen - van geen opnemen van 't heele
adres zou willen weten. Er is melding gemaakt vàn het
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adres - en er is bijgevoegd wat u lezen zal. Op mijn verzoek zijn verdere
commentaren weggelaten. 't Was zóó meer dan genoeg! Met de Zutph. Ct. kan ik
dus weinig voor de zaak doen. Vrijer ben ik in de Kamp. Ct. waarin ik de lezers
getrouw op de hoogte heb gehouden van de geheele Havelaarsbeweging van 't
begin af, en waarin ik nu eene opwekking heb geplaatst tot deelneming aan de
Multatulizaak. In Thieme's Boekhandel ligt nu de lijst, en toen van morgen de
circulaires er waren heb ik er terstond een aantal rondgestuurd: aan iedereen van
wien ik maar eenigszins denken kan, hij is een Multatuli-vereerder. Veel, vrees ik,
zal 't niet geven in ons Kapelmanrijk stedeke: Droogstoppel zetelt er, Kapelman
woont er, en wie er wezen moesten, zijn er niet! Toch zal ik natuurlijk m'n uiterste
best blijven doen, zoowel door mondelinge opwekking als door 't zenden van
circulaires. Gisteren sprak ik iemand, die een stuk vóór Multatuli woû schrijven in
de Zutph. Ct. Ik zei natuurlijk: uitstekend, maar de man heeft zich heden niet
vertoond, - bovendien ik weet niet of hij wel voor schrijven in de wieg is gelegd. Ik
kom echter tot u met een voorstel, met een verzoek. Zooals U lezen zal, vraagt de
Zutph. Ct.: ‘Zou Multatuli 't aannemen?’ Als u, in uw qualiteit van commissielid,
daarop nu eens even antwoord kwam geven, dan kan U daaraan nog een enkel
hartig woordje toevoegen en tevens het mij tegengeworpen bezwaar beantwoorden:
‘ge kunt hier niet met 'n rijksdaalder aankomen en vijf en twintig gulden kan ik niet
geven.’
Zoo hebben reeds twee lui me geantwoord. En dan zei ik wel: ‘alles is blijkbaar
welkom’, maar men gelooft het niet en ik heb ook geen zekerheid daarop. Als U dat
stukje direct naar Zutfen zond, onderteekend, dan twijfel ik niet of 't wordt
opgenomen. - Ook naar buiten de stad heb ik circulaires verzonden. Geen nieuws
meer. Met beleefde groet heb ik dus de eer hoogachtend te zijn,
Uw dienstv. dr. J. De Meester.
(In haast.)

[23 maart 1882
Artikel inzake huldeblijk in de Kamper Crt.]
23 maart 1882
Artikel inzake het huldeblijk in de Kamper Courant, no. 4659. (G.A. Kampen;
fotokopie M.M.)
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Een hulde aan Multatuli
De door de hh. Perelaer en Bruinsma ter sprake gebrachte Havelaarszaak had iets
zwevends. Nu eens viel de klemtoon op Bantam en speciaal Lebak; dan weêr op
den strijder vóór die gewesten, op Multatuli. Thans blijkt, dat de beweging zich
vooralsnog wil bepalen tot eene hulde aan Douwes Dekker. Het zou ons spijten
wanneer men ging meenen, met die hulde genoeg gedaan te hebben voor de
geheele Havelaarszaak. Doch die hulde op zichzelve juichen we natuurlijk zeer toe.
Tal van bekende mannen hebben een circulaire, welke wijd en zijd verspreid
wordt, onderteekend. ‘Te weinig openlijke blijken van erkenning en waardeering schrijven zij - vielen Ed. Douwes Dekker tegenover veel miskenning ten deel. Laat
dat van nu af anders zijn. Laat eene daad van nationale dankbaarheid den
levensavond van Multatuli verhelderen. Allen, die achting gevoelen voor Havelaar's
pogen, die Multatuli huldigen als den voorstander van geestesvrijheid, of dankbaar
den dichter gedenken, worden uitgenoodigd daarvan blijk te geven. Dit moet
metterdaad geschieden door het bijeenbrengen van een kapitaal. Hem, die door
zijn ontslag geldelijke middelen prijs gaf, willen (de onderteekenaars) althans die
opoffering, zooveel mogelijk is, vergoeden. (Zij) willen hem in staat stellen tot het
einde toe zonder geldelijke zorgen zijnen levensstrijd te strijden; hem bezwaren
voor de gedachte, hen die hij lief heeft, onverzorgd achter te laten.’
Voorzeker een edel streven! Vroeger heeft eene ‘Multatuli-Commissie’ bestaan,
doch haar streven is, 't zij dan door Multatuli's houding, zooals het Hbl. meent te
kunnen beweren, 't zij door een minder juiste en kiesche opvatting harer taak mislukt.
Thans is er beter kans op slagen. Namen als van den heer Collard, den
oud-luitenant-kolonel van het Ned. Indisch leger, den Duclari uit Max Havelaar, die
als militair kommandant te Rangkas-Betoeng van Douwes Dekker's worsteling en
lijden getuige is geweest, staan er ons borg voor, dat men de hulde zal voorbereiden
op eene wijze aan Multatuli aangenaam.
België heeft onlangs een enthousiaste hulde gebracht aan zijn Conscience; die
aan Douwes Dekker zal stiller, zal geen feestviering zijn. Moge zij echter wel, evenals
die aan den Grooten Vla-
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ming, ‘een algemeene, een “volksbetoging”’ wezen. Zoo iemand, dan heeft de
geniale Dichter, de groote Denker, de edele Mensch Douwes Dekker, haar verdiend!

[23 maart 1882
Brief van H.C. Muller aan V. Bruinsma]
23 maart 1882
Brief van H.C. Muller aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-2 en 3(⅙) beschreven. (M.M.) Het postpapier draagt in de linkerbovenhoek een
blind stempel ‘Joan Muller Amsterdam’.
Amsterdam 23 Maart '82.
Geachte Heer,
Heb dank voor de toezending der Multatuli-circulaire met uwe begeleidende
missive.
Ofschoon ik in den beginne met het plan der M.-circulaire was ingenomen, ben
ik langzamerhand tot andere gedachten gekomen.
Ik heb vooral in den laatsten tijd van personen, die ik volkomen vertrouw, personen
die M. van zeer nabij hebben leeren kennen, vele inlichtingen ontvangen omtrent
zijn persoon en karakter. Dit vooral is de oorzaak, waarom ik mij geheel aan de
Multatuli-hulde wensch te onttrekken.
Dat den ambtenaar Douwes Dekker onrecht is aangedaan, schijnt zeker. Nog
zekerder schijnt het dat er nu nog in Indië tal van misbruiken bestaan.
Een protest tegen - of een onderzoek van die misbruiken is zeker hoog noodig.
Liever Indië de vrijheid teruggeven, dan nog langer dat alles tot schande van
Nederland laten voortduren. (NB. Ik maak u opmerkzaam op de stukken over den
Atjeh-oorlog in De Dageraad).
Met belangstelling zie ik uwe verdere stappen te gemoet. Wat de zaak betreft, zij
vindt zeker nergens warmer voorstanders dan onder de Dageraadsmannen.
Hoogachtend
Uw dw:
H.C. Muller

[23 maart 1882
Briefkaart van Multatuli aan D.R. Mansholt]
23 maart 1882
Briefkaart van Multatuli aan D.R. Mansholt. Met poststempel Nieder-Ingelheim
23/3/82 en Veendam 24 MRT 82, geadresseerd aan WelEdHeer D.R. Mansholt
Meeden prov. Groningen (Holland). (M.M.)
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L.F. Ihr Schweigen macht uns ein Bisschen ängstlich. Ist der kleine Finger noch
nicht geheilt? Ist es gefährlich? Vielleicht wird Ihre liebe Frau oder Hendrika oder
V. die Güte haben uns zu beschwichtigen wie es damit steht?
Wir befinden uns wohl. Nur plagt mich mein Astma jede Woche ein bisschen
mehr. Crescendo bis die Finale
herzliche Grüsse
DD
N.I. 23/3/82.

Vertaling:
Beste vriend. Uw zwijgen maakt ons een beetje bang. Is uw pink nog niet
beter? Is het gevaarlijk? Misschien wil Uw lieve vrouw of Hendrika of V.
zo vriendelijk zijn ons gerust te stellen hoe het ermee staat? Wij maken
het goed. Alleen hindert mij mijn astma iedere week een beetje meer. In
stijgende mate tot de eindstreep.
Hartelijke groeten
D.D.

[24 maart 1882
Briefkaart van J. de Koo aan V. Bruinsma]
24 maart 1882
Briefkaart van J. de Koo aan V. Bruinsma. Met poststempels Amsterdam 24 MRT
82, geadresseerd aan Dr. Vitus Bruinsma Leeuwarden. (M.M.)
Met gedrukt kopje Redactie van het weekblad De Amsterdammer.
Amice, Uw plan kan volgen en de wijs waarop Gij deze zaak behandeld hebt, vind
ik uitmuntend. Naar het mij voorkomt ontbreekt er aan de wijze, waarop de
Commissie de financieele zaak, nu ze eenmaal publiek is geworden, voortzet, de
gewenschte organisatie. Hoe zal men in Nederland de begeerde duizenden vinden,
als er niet overal de middenpunten van werkzaamheid werden gesticht die niet
slechts met circulaires, maar met inteekenbiljetten arbeidt? Exploiteeren is nog iets
anders dan publiceeren, en ik weet dat men het te zeer op het laatste laat aankomen.
t.t.
J. de Koo

[24 maart 1882
Briefkaart van C. Vosmaer aan F. van der Goes]
24 maart 1882
Briefkaart van C. Vosmaer aan F. van der Goes. Met poststempels 's-Gravenhage
en Amsterdam 24 MRT 82 en geadresseerd aan den weledelgeb. Heere F. van der
Goes te Amsterdam. Prinsegr. 293. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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WeledelGeb. Heer. De Haagsche subcommissie is gevormd en aan het werk:
Perelaar, Vervloet en ik bestuur. Gisteren werd ik al met eene inzending van f25.
verheugd. - Bij de geringe ruimte van den Spect. kon de gansche circulaire met de
namen niet worden opgenomen. De Spect. is tijdschrift, geen courant. Maar ik zal
er een bericht van maken.
Hoogachtend
r

Uw dw d C. Vosmaer.

[24 maart 1882
Brief van J.W.E. Duitz aan V. Bruinsma]
24 maart 1882
Brief van J.W.E. Duitz aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 3 beschreven. (M.M.)
De WelEdZGel. Heer
Dr Vitus Bruinsma
Mynheer!
Uw geacht briefje benevens circulaire is mij geworden. Mijn afwezigheid van
Amsterd. zal waarschijnlijk oorzaak zijn, dat het plan in genoemde circulaire mij
geheel onbekend bleef. Dat spijt mij inderdaad, aangezien ik mij gaarne bij de HH.
onderteekenaars had aangesloten, waaronder ik een aantal goede bekenden aantrof.
Ik heb een voorloopige bijdrage van f80 op zijde gelegd en verwacht nog eenige
bijdragen van 'n stuk of wat vrienden, wien ik circulaires met een aanmoedigend
woordje mijnerzyds gezonden heb. Véél stel ik mij daarvan niet voor - want alhoewel
ik alléén hen circul. gezonden heb, van wien ik weet dat zij met veel genoegen een
bewijs van waardeering voor Mult. beschikbaar stellen, weet ik echter zeer goed
dat de Nederlanders in de meeste gevallen wat àl te naauwkeurig de waarde van
een Hollandschen gulden berekenen. Enfin! Veel kleintjes... etc.
r

Zal ik u dat geld òverzenden of acht gij het gemakkelijker dat ik het den H van
der Goes ter hand stel? Wat Uw geacht briefje betreft - met ingenomenheid heb ik
r

1.

daarvan kennis genomen. Het krachtig optreden van den H P . in den
‘Amsterdammer’ ('n juweel van 'n stuk! dàt doet nog-eens goed!) - zal hoop ik
krachtige vruchten afwerpen. ‘Recht voor Havelaar, recht voor Indië...’ Welke
Nederlander wiens hart voor waarheid en recht klopt,
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heeft zich niet eenmaal in zijn leven dat idéaal voor oogen gesteld?Dat gij mij, zoo uw plan tot uitvoering komt niet zult vergeten - daar reken ik op;
èn - mogt ik tot de voorbereiding daarvan het een-of-ander kunnen bijdragen, dan
vindt gij mij bereid en geheel ten uwer dienste. Én waar het de voorbereiding - èn
waar het de uitvoering betreft, stel ik mij geheel ter uwer beschikking.
Ik zie met verlangen, het e.k. nommer van den ‘Amsterdammer’ te gemoet. Ik
hoop er een repliek in te vinden op de infâme commentaar in het Handelsbl. van...
2.
Dinsdag meen ik. Ik heb dat ding uitgeknipt en het een plaatsje gegeven op bladz
den

66 van den 3 Bundel Idëen... gij weet wel, waar Kappelman een filosoph. bui
heeft. Kappelman & Droogstoppel reiken elkâar in deze commentaar de hand. het
moge Z welgaan voor mijn part! maar... infaam ìs 't!
Aanvaard de verzekering van de Hoogachting waarmede ik de eer heb te zijn:
UEDWDienaar
J.W.E. Duitz

Eindnoten:
1. P.: M.T.H. Perelaer, zie bij 7 maart 1882 (bedoeld is Het Vaderland).
2. Zie bij 21 maart 1882.

[24 maart 1882
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
24 maart 1882
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
N. Ingelheim, 24 Maart 1882
1.
beste Funke! Hartelyk dank voor Uw trouwe hulp. Ik zal er maar niet weer
byzeggen: ‘onverplichte’ al is dat zoo. 't Zou 'n zaag worden zooals Vlamingen de
Franschen nazeggen. Nu, ‘zaag’ of niet, ik dank u wel.Uw gissing omtrent parasieten is ditmaal onjuist. Ik heb de amputatie met kracht
doorgezet. En zelfs de pogingen van Nonni's man om in wat hartelyke relatie te
komen, wees ik af. Ik heb niets tegen hem, maar 't lust me niet, op m'n ouden dag
kennis te maken met 'n vreemde. Nonni zelf is my ontgroeid - ik ben niet
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eens zeker dat ze m'n hollandsch volkomen verstaat! - waarom nu op gedwongen
intiemen voet komen met iemand wiens denkbeelden, levensbeschouwing, manieren
&c zoo geheel en al van de mynen verschillen?
Neen, niet in verband met de italiaansche verhoudingen had ik den laatsten tyd
geld noodig. Het was een gevolg van de verbouwing van 't huis en de inrichting van
den tuin, van den grond liever, want het wordt gaandeweg door Mimi's zorg een
2.
kleine Landwirtschaft. Ze plant gerst, veevoeder en groenten. Ze houdt kippen en
geiten. Misschien komt er 'n koe by &c. Wouter helpt haar al. Ter belooning krygt
hy van haar les in lezen en schryven. Ook in muziek. (We hebben 'n oude piano
van haar broêr Albert in gebruik.)Er blykt me dat de zaak die voor my op touw gezet is, en waartoe ook gy uw naam
hebt willen leenen, flink wordt volgehouden. Men bericht my dat de Circulaire reeds
in veel bladen is op- (of over-) genomen. Dat zy in t ‘Nieuws’ staat, (en ‘gaarne’
nogal!) heb ik natuurlyk aan U te danken. Ik ben er zeer bly mee. Het beteekent
meer dan de opname in de meeste andere Couranten, ook - maar niet alleen dáárom
- omdat ik verleden jaar in dat blad zoo onbesuisd werd aangevallen. Dankje wel!
Men zond my vandaag de Middelburger die in 'n zeer hartelyk woord de Circulaire
aanbeveelt. Ook verneem ik dat het stuk in de Prov. Groningsche, de Overysselsche
en Zwolsche Couranten, in N. Rotterdammer en Alg. Handelsblad staat. In dit laatste
blad met 'n tegenwerkend byschriftje, hoor ik. Maar gelezen heb ik 't niet. Dit hoeft
ook niet.
Nu, als de zaak niet slaagt, zal 't niet zyn uit gebrek aan publiciteit. Uw Nieuws
alleen heeft 28000 abonnees. Hoeveel lezers veronderstelt dit wel? Misschien wel
200.000? (waarvan trouwens slechts 'n deel uit zelfhandelende personen bestaat)
Misschien word ik nog ryk. Dan vraag ik aan V. Twist of hy my z'n buiten pl. wil
overdoen. Hm!
Ik kan my op voeten noch vamen na 'n voorstelling maken van den uitslag. Al
ware die ‘schitterend’ zooals 't modewoord zegt, toch zou ik schrikken als 't Lot me
voorstelde m'n leven er nog eens voor overtedoen! Zeker waren de laatste jaren
minder pynlyk - neen, dit weet ik niet. By schemering vermoeit men z'n
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oogen meer dan in volslagen duisternis. Ook wegen de laatste loodjes 't zwaarst.Dat er op nieuw vermeerdering van Uw gezin wordt te-gemoet gezien, doet me
niet in alle opzichten genoegen. Het verlengt de slaverny uwer vrouw. 't Is 'n taak!
Maar nu 't eenmaal zoo is, wensch ik haar van harte goeden afloop.3.
Ja, Zürcher is 'n beste kerel! En zoo strebsam . Hy legt zich niet neer by z'n geld!
Tot m'n innig leedwezen hoor ik dat de goede J. Haspels zoo ziek is. Zn broêr schreef
het my, en ook lees ik het in 't ‘Nieuws.’ Zyn overlyden zou 'n groot verlies zyn. Hy
was hartelyk en flink. Ook als artist hoogstverdienstelyk. En de heer Perelaer, die
zoo dapper voor my opkwam, ligt ook aan de koorts.
Wy zyn wel, vooral Mimi en Wouter. O die jongen ontwikkelt zich zoo aardig. Ik
noem hem: ‘pret op twee beenen!’ 't geluk ziet hem de oogen uit. De tyd nadert dat
hy, als ik nog 'n beetje leef, wat herinneringen van my bewaren kan. Dat doet me
zooveel genoegen.
Dag beste Funke, hartelyk gegroet
van Uw vriend
DD
Zet u toch dat idee over parasieten uit het hoofd! Het is den laatsten tyd waarachtig
zoo niet. Ik heb zelfs niets bygedragen voor 't uitzetje van Nonni.
Toen Eduard onlangs - misschien wel omdat-i van 't huldeblyk iets vernomen had!
- met gemaakte belangstelling aan Mimi vroeg of 't waar was dat ik ziek was, zooals
hy zeide gehoord te hebben, heeft ze (op myn verzoek) zeer droog geantwoord.
Als ik boven Jan kom, waartoe nu uitzicht is, zal ik zorgen dat het ten-goede van
Mimi komt die met my gesjouwd en geleden heeft, dat verzeker ik U! Dit was sedert
4.
lang m'n plan al ware het maar om haar het stukje grond te laten, waarin zy nu
werkt. Dezer dagen weer ± 30 nieuwe vruchtboomen. 't Wordt n ‘heerlykheid.’
Jammer dat de lap grond zoo mal scheef is:

6.
5.

en arrondisseeren gaat niet. Al wat er om heen ligt, loopt als lyn a

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

weer: naderhand toegevoegd.
Landwirtschaft: landbouwbedrijf (du.)
strebsam: ijverig, volhardend (du.)
stukje grond: oorspr. stond er tuintje.
chaussée: rijweg (fr.)
arrondisseren: door grondruil een stuk land een beter bewerkbare vorm geven.
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[24 maart 1882
Twee artikeltjes in het Rotterdamsch Nieuwsblad]
24 maart 1882
Twee artikeltjes in het Rotterdamsch Nieuwsblad, no. 1226. (G.A. Rotterdam;
fotokopie M.M.)
Een onzer bladen, we noemen het ditmaal liever niet, instemming veinzende met
het denkbeeld om Multatuli een nationaal blijk van hulde en waardeering aan te
bieden, breekt op verkapte wijze de pogingen daartoe af en schijnt het er op
begrepen te hebben, om door de fijngevoeligheid van Multatuli te kwetsen, dezen
opnieuw te nopen zelf voor die pogingen te bedanken. Het schrijft: ‘Het publiek heeft
uitspanning noodig. Multatuli kan dat aan duizenden bezorgen.
Multatuli heeft geld nodig. Welnu, dat die duizenden hem dit verschaffen.
Beide partijen zullen er wèl bij varen.
Multatuli zal de overtuiging hebben, dat er althans eenige erkentelijkheid bij zijn
medemenschen bestaat.
En de duizenden zullen er fier op zijn, dat ze mooi tegenover Multatuli handelden,
daar zij hem onverplicht - want ze kochten zijn werken, en dus ook het recht om
zich daar mee te amuseren - nog extra beloonden.’
Al was het slechts om de onkiesche woordenkeus, dan nog moesten die regelen
de verontwaardiging wekken van allen, die den grooten strijder voor menschlijkheid
en recht om zijn optreden in Indie en zijn werken alhier hebben leeren eeren, hoeveel
te meer echter nu het plan dat geboren werd uit eene opwelling van den edelsten
aard wordt voorgesteld als een veil ruilmiddel: ‘geld voor amusement.’ Is het wonder
dat Multatuli nog altijd niets terugneemt van zijn hartstochtelijk: ‘Publiek, 'k veracht
u met groote innigheid!’ waar zelfs onder hen die zich zijne voorstanders noemen,
nog altijd menschen gevonden worden, die in zijne werken niets anders zien dan
een uitspanning, een amusement, een tijdverdrijf.
Het Hdb., de hulde aan Multatuli besprekende, zegt er van:
‘Het geslacht dat in de laatste jaren is opgegroeid, kent de bijzonderheden niet
van hetgeen aan de verschijning van Max Havelaar is voorafgegaan en er op is
gevolgd. Bij de verschijning ging
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inderdaad “een rilling door het land” - maar de natie was niet overtuigd dat de
schrijver niet overdreven had.’
Wel treurig voor die natie van voor 20 jaren.
't Is dan maar te hopen, dat het tegenwoordig geslacht wat minder ‘rillerig’ is dan
zijn voorgeslacht en wat meer voor overtuiging vatbaar, nu de regeering zelve in
het openlijk erkende: ‘LEBAK IS EENE WOESTENIJ!’ het slothoofdstuk aan Max Havelaar
heeft toegevoegd.
Als 't Hdb, meent ons te moeten herinneren aan hetgeen dr. Van Vloten omtrent
Multatuli schreef, dan herinneren wij het Hdb. aan het ongunstige oordeel, dat het
zelf indertijd uitsprak over Van Vlotens opstellen in De Tolk, toen deze later in een
bundeltje getiteld: Onkruid onder de Tarwe, afzonderlijk werden uitgegeven.

[25 maart 1882
Advertentie inzake huldeblijk in Het Vaderland]
25 maart 1882
Advertentie inzake het huldeblijk in Het Vaderland, no. 72. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
De te 's Gravenhage aanwezige onderteekenaars van de uitnoodiging aan onze
landgenooten tot het bijeenbrengen van gelden voor een HULDEBLIJK aan den Heer
E. DOUWES DEKKER (Max Havelaar, Multatuli), hebben de eer aan belangstellenden
mee te deelen, dat zij zich tot een Onder-Commissie hebben vereenigd, en elk
hunner bereid blijft bijdragen voor het aangegeven doel in ontvangst te nemen.
Om te kunnen voldoen aan het voorkomende in het slot van bedoelde uitnoodiging,
wordt beleefd verzocht, bij de toezending eener bijdrage, duidelijke opgave te voegen
van den naam des schenkers.
Gedrukte exemplaren van die uitnoodiging zijn bij de ondergeteekenden steeds
verkrijgbaar.
Inschrijvingslijsten, mede er van voorzien, liggen verder ter teekening bij de HH.
Boek- en Kunsthandelaren: Couvée, Lange Pooten; Gebr. Van Cleef, Spui; A.
Belinfante, Wagenstraat; Firma Mensing en Visser, Wagenstraat; De Zwaan,
Hoogstraat, en Van Hoogstraten en Zn., Plaats.
's Gravenhage, 23 Maart 1882.
M.TH.H. PERELAER, Voorzitter, Sundastraat 15.
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Mr. C. VOSMAER, Onder-Voorzitter, De Ruyterstraat 73.
W.J. VERVLOET, Secretaris, Nieuwe Schoolstraat 25.
C. BISSCHOP, Boomsluiterswater 2.
P.A.M. BOELE VAN HENSBROEK, Herderinnestraat 24a.
J. ISRAELS, Koninginnegracht 2.
A.C. LOFFELT, Lange Voorhout 47.
H.W. MESDAG, Laan van Meerdervoort 9.
MARTINUS NIJHOFF, Nobelstraat 13.
C.L.F. POST, Korte Pooten 17.
J. SCHIPPERS, Korte Lombardstraat 4.
G.H. VAN SOEST, Balistraat 58.
H.G. TERSTEEG, Plaats 20.

[25 maart 1882
Brief van W.L. Penning aan C. Vosmaer]
25 maart 1882
Brief van W.L. Penning Jr. aan C. Vosmaer. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 en 4 (¾) beschreven. (Vosmaer-archief, A.R.A. 's-Gravenhage.) Fragment.
Schiedam, 25 Maart 1882
Waarde Heer,
Uwe schikking (overboeking van ‘Tandem’ op de nieuwe onderneming, zooals
een boekhouder zou zeggen) bevalt Eyk en mij best. Nu er toch namen in het album
moeten komen, wilt gij ook aan den naam van den eenvoudigen A. van der Eyk te
Rotterdam denken? Geen eenvoud, dunkt me, geen wars zijn van pralerij mag
verhinderen dat een Multatuli weet wie zijn streven vereeren.Het trof mij in de N.R. Court. dat wel de onderteekenaars der circulaire daar
vermeld staan, doch niet hunne woonplaatsen! Dat is zeer slecht voor het beoogde
doel. De giften, de offers, zullen zich grootendeels weer bepalen tot die van vrienden
der vrienden. En onder deze allen zijn veel van mijn slag: arm. En waarom beschikte
Tandem niet per kwitantie bij allen, jaarlijks, die zich verbonden hebben, doch (als
de kooplui) geen geld zenden, maar het laten halen... en anders liggen.
Voorzienigheid en een kleine moeite, eenig edelmoedig of dankbaar nadenken,
schijnt zeldzaam.
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Geen woord van aanmoediging of lof bij de redactie mag een blad als de N.R.
1.
Courant, die zelfs in een zaak Meng toch flink uit haar hoekje trad. Foei!(....)
W.L. Penning Jr.

Eindnoten:
1. zaak Meng: W. Meng, aktief vrijdenker te Rotterdam.

[25 maart 1882
Briefkaart van J. van der Pauwert aan V. Bruinsma]
25 maart 1882
Briefkaart van J. van der Pauwert aan V. Bruinsma. Met poststempels Goes 26
MRT 82 en Leeuwarden 26 MRT 82, geadresseerd aan den Weled Zg heer dr Vitus
Bruinsma Leeuwarden. (M.M.)
Goes 25/3/1882
WeledZGlheer!
Waar het mij mogelijk is, en op de wijze zooals u dat het meest geschikt acht,
ben ik gaarne bereid mee te werken tot uw plan inzake Multatuli.
Achtend UEddwD
Joh van der Pauwert
Red Goesche courant

[25 maart 1882
Briefkaart van J.J. van Rappard aan V. Bruinsma]
25 maart 1882
Briefkaart van J.J. van Rappard aan V. Bruinsma. Met poststempels Leiden 25
MRT 82 en Leeuwarden 27 MRT 82, geadresseerd aan den Wel.Edel. Zeer Gel. Heer
r
Den Heer D Vitus Bruinsma te Leeuwarden. (M.M.)
De ondergeteekende vereenigt zich ten volle met de wensch dat er een onderzoek
worde ingesteld aangaande de Havelaar zaak.
r

JJ van Rappard J
s

Jur. Doct

[25 maart 1882
Brief van Edu aan A.S. Kok(?)]
25 maart 1882
Brief van Edu aan een onbekende. (A.S. Kok?) Enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 beschreven. (M.M.)
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Padoue le 25 mars 1882
Monsieur,
Je vous confirme ma carte/corr. d'hier. Il y a déjà presque quinze jours que je
vous écrivis une autre c/c, pour vous prier de me donner l'adresse de M.J. van
2.
Vloten, l'auteur de ‘onkruid onder tarwe.’ Je désirais avoir de ce monsieur quelques
renseignements sur les relations entre feu ma mère et M. Potgieter. Je vous priais
de me répondre par retour du courrier. - Eh, bien, jusqu' à présent, je n'ai encore
rien reçu de votre part. Est-ce que vous n'auriez pas reçu ma carte/cor? C'est peu
probable; mais dans ce cas, où ma carte peut-elle être allée? Enfin, je suis inquiet
3.
sur ses whereabouts , et vous me feriez un grand plaisir en me disant si vous l'avez
reçue.1.
Veuillez , agréer Monsieur, mes salutations amicales.
EDouwesDekker Jr

Vertaling:
Padua, 25 maart 1882
Geachte Heer,
Ik kom terug op mijn briefkaart van gisteren. Het is al bijna twee weken
geleden dat ik U ook een briefkaart stuurde om U te vragen mij het adres
te doen weten van de heer J. van Vloten, de schrijver van ‘onkruid onder
tarwe’. Ik wilde van deze heer een paar inlichtingen over de betrekkingen
tussen wijlen mijn moeder en de heer Potgieter. Ik verzocht U mij per
kerende post te antwoorden. - Welnu, tot op dit moment, heb ik van Uw
kant nog niets ontvangen. Zoudt U mijn briefkaart misschien niet
ontvangen hebben? Dat is weinig waarschijnlijk; maar waar zou in dat
geval mijn kaart gebleven zijn? Ik ben kortom nogal ongerust over zijn
whereabouts, en U zou me een groot plezier doen door me te melden of
U hem hebt ontvangen.Met vriendschappelijke groeten,
E. Douwes Dekker Jr.

Eindnoten:
2. Monsieur J. van Vloten Onkruid onder de tarwe. Letterkundige karakterstudie Haarlem 1875.
Een buitengewoon vinnige en onbillijke aanval op leven en werk van Multatuli.
3. whereabouts: verblijfplaats (eng.)
1. Deze komma hoort achter het volgende woord.

[25 maart 1882
Artikel T.H. de Beer in De Portefeuille]
25 maart 1882
Artikel van T.H. de Beer in De Portefeuille, no. 52. (Knipsel M.M.)
‘Eene daad van nationale dankbaarheid.’

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

In grooten getale werd in de afgeloopen week eene circulaire in den lande verspreid,
waarin zeventig Nederlanders eene oproeping aan hunne landgenooten richten,
om een kapitaal bijeen te brengen, ten einde Multatuli te vergoeden, wat hij prijs
gaf door
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zijn ontslag te nemen ‘om de belangen der verdrukte bevolking van “Insulinde” voor
te staan’.
Reeds dadelijk zij gezegd, dat we van harte elke poging toejuichen, die gedaan
wordt, om in Nederland de overtuiging te vestigen, dat de natie verplicht is, hare
denkers en dichters te huldigen en te beloonen en dat Multatuli, meer dan de
meesten hunner, rechtmatige aanspraak heeft op die hulde en die belooning, die
dengene toekomt, die bewezen heeft, geheel alleen en dus zonder saamgekoppelde
invloedswerking, zonder de hulp van kruip- en geeselvermogen een overwegenden
invloed uit te oefenen op de wijze, waarop zijn volk gewoon is de allerbelangrijkste
zaken te beschouwen.
Dat neemt echter niet weg, dat de circulaire op ons een hoogst onbevredigenden
indruk heeft gemaakt èn om den inhoud èn om de onderteekenaars. Ons land is
heel klein, maar toch kan men er moeielijk alle menschen kennen. Van de
onderteekenaars echter, die wij persoonlijk of uit hun verleden of uit hunne werken
kennen, zijn er zeker zeer velen, die als Doorenbos, Funke, Kok, Korteweg,
Roessingh van Iterson, Roorda van Eysinga, Versluys, Vosmaer e.a. of door
persoonlijke bekendheid met Multatuli, of door gezette studie zijner werken zijn
leven en streven tot een langdurig onderwerp hunner overdenkingen, hemzelven
tot een voorwerp van ernstige studie en beschouwing hebben gemaakt. Maar
menigeen van hen, die hier geheel Nederland tot hun plicht roepen, is ons bekend,
die al een zeer zonderling figuur zou maken zoo hij geroepen werd de bijzondere
verdiensten van den schrijver der Ideën en van den Max. Havelaar te verdedigen
met iets anders dan holle phrasen: ja, die in de wijze, waarop hij zocht ‘vooruit te
komen’ het duidelijkst bewijs levert, dat hij in dit opzicht een tegenvoeter is van den
schrijver van den Max Havelaar.
Zelfs maakt de vrees zich van ons meester, òf dat dezulken de circulaire hebben
opgesteld, òf dat de stellers der circulaire, wetende, dat de Turksche trom wel niet
het meest indrukwekkende, maar toch het verstklinkende instrument is, hebben
gerekend op de macht der phrase en met een virtuositeit een kermishansworst
waardig, hongersnood en moord en zelfopoffering bijeen gebracht hebben om een
machtigen indruk op licht trefbare gemoederen te maken.
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De vraag: ‘Waarom bleef de regeering zwijgen op al de beschuldigingen met
vermelding van namen en datums door Multatuli uitgesproken?’ is nog niet
beantwoord en de geheele waarheid in de Havelaarszaak is dus ook niet bekend.
Wie aan Multatuli's eerlijkheid gelooft, vraagt: ‘Waarom is niet de regeering als een
eenig man opgestaan om na rijp onderzoek verandering te brengen?’ en wie zijn
eerlijkheid zou durven betwijfelen, moet toch vragen: ‘Waarom zweeg de regeering
op die beschuldigingen?’ We hebben in Multatuli den strijder voor waarheid te
huldigen en daarom behooren onze motieven bij een daad van nationale
dankbaarheid ook alleen op waarheid te berusten. Daarom is ook 't woord nationale
misplaatst. Eene daad van nationale dankbaarheid zou 't eerst worden, als de
regeering, die de natie vertegenwoordigt, de daad volbracht; niet als eenigen op
verzoek van enkelen pogen de daad te doen volbrengen.
Eene oproeping aan onze ‘Landgenooten’ kan geen hulde of dank voor Multatuli
vragen, dan als dankbaarheid voor den man, die in den Max Havelaar ons den
mensch en den strijder teekende, den zelfverloochenenden man, als voorbeeld voor
hen, die beseffen, dat plicht hooger gaat dan voordeel; aan den man, die in de Ideën
domheid, huichelarij, bijgeloof, kleingeestigheid en vooroordeel, conventionaliteit
en schier alle maatschappelijke ondeugden geeselde, zóo, dat ieder lezer zijner
werken zich schaamt, als hij zich er op betrapt, zich aan eene daarvan schuldig te
maken. Hij was de eerste, die met de scherpte, die daarvoor noodig is de waarheid
zei, over onze verkiezingen en onze toenmalige kerkgodsdienst, onze ‘leeuwerigheid’
en onze beschouwingen over het geslachtsleven, de eerlijkheid en het fatsoen. Dat
hij tal van eksters heeft gekweekt, die met twee volzinnen of twee woorden den
eierdans à la Multatuli uitvoeren, kan buiten rekening blijven bij het overgroot aantal
personen, die hun beeld zagen en zich verbeterden of dat huns buurmans en zich
voor hem wachtten. Geen schrijver der negentiende eeuw vermocht in Nederland
zonder onderdanig handjesgeven zich zulk een aantal duizenden van aanhangers
te verzekeren en geen durfde zich zooveel vijanden te maken.
Voor Multatuli en voor de weinigen, die de geheime geschiedenis onzer koloniën
kennen, moge de Max Havelaar eene vaderlands-
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lievende daad geweest zijn van onberekenbare waarde en ongeëvenaarde kracht,
voor het overige Nederland is dat boek een meesterstuk van een zelfbewust
scheppenden kunstenaar en de aanspraak aan den koning is hun alleen een
vingerwijzing, dat het de taak der regeering is, de zaak te onderzoeken en hun plicht
de regeering daartoe te dwingen - indien het althans waar is, dat de Nederlandsche
natie inderdaad deel heeft aan haar eigen bestuur. Geen schrijver in Nederland is
zooveel en zoo algemeen gelezen en besproken, van geen is elk nieuw denkbeeld
zoo bestreden en verdedigd! Dat alleen verzekert hem eene eenige plaats, dat geeft
hem aanspraak op hulde en dankbaarheid. Maar dat maakt het te minder
verklaarbaar, dat onze schrijvers van naam, onze hoofdredacteuren van de groote
dagbladen, de leiders der publieke opinie, geen deel namen aan de oproeping aan...
het geheele Nederlandsche volk. Of is 't clubvereering?
Dat tienduizenden vijanden beweegredenen zoeken om aan Multatuli eene hulde
te onthouden, die hem toekomt, kan niemand verwonderen, die bedenkt, hoe
angstvallig de groote meerderheid zich vastklemt aan het lang bestaande, vooral
aan oude begrippen. Dat ze redenen zoeken voor beoordeeling, daar, waar ze
ongaarne zouden zien, dat men ze voor henzelven zocht, ligt voor de hand; dat hun
grootste scherpzinnigheid geen argumenten vindt tegen den lof, dien we boven aan
Multatuli toezwaaiden, is boven alle bedenking verheven bij hen, die Multatuli's
werken inderdaad gelezen hebben en kennen.
We brengen hulde aan hen, die het initiatief namen tot deze daad en aan hen,
die aan de verdere voorbereiding de hand sloegen; we willen gaarne hulde brengen
aan hen, die deze daad glansrijk volvoeren of helpen volvoeren, maar we achten
het eene daad Multatuli onwaardig, onwaardig de beginselen, die zijne vereerders
willen voorstaan, die hulde te brengen op gronden, waarvan het Nederlandsche
volk op zeer enkele uitzonderingen na, in geenen deele de waarheid kan
beoordeelen.
Het zou Multatuli zelf onwaardig zijn, die hulde te ontvangen bij wijze van
tentoonstelling van halfbegrepen, nauwelijks gevoelde en nooit doorleefde uitkomsten
van levensstrijd, zelfs door personen, wier streven in lijnrechten strijd is met de
beginselen van Multatuli.
T.H. De Beer.
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[maart 1882
Brief van A.C. Loffelt aan Huldeblijk-kommissie]
Omstreeks 25 maart 1882
Brief van A.C. Loffelt aan een lid der Huldeblijk-kommissie. Dubbel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4 (½) beschreven. (M.M.)
WelEdGeb Heer,
In antwoord op Uw geeerd schrijven diene het volgende.
Het is ongeveer zeven jaren geleden, dat ik Dordt verliet. Bij het verjaarsgeschenk
indertijd Multatuli aangeboden leverde die stad het leeuwen-aandeel, voor een groot
deel door mijn bemoeiingen. Bij gelegenheid eener voordracht van M. bewerkte ik
1.
ook, dat hem een fraai geschenk (de werken van Lacroix over de Kunst in
verschillende tijdvakken) werd aangeboden. De geest is er dus goed, maar het kan
zijn, dat de prikkel verzwakt, wanneer reeds een paar keer in dien zin gearbeid is.
Een groot deel mijner circulaires zond ik er heen met weinig succes, men schreef
mij dat daar ter stede de heer Kieviet de Jonge de beweging steunde en werkzaam
was. Ik twijfel niet, of die zaak zal nog wel in orde komen. Mocht U u willen wenden
tot meerdere personen aldaar, dan beveel ik U daarvoor ten zeerste aan den heer
D v Wageningen Lid v d Gemeenteraad, bij wien M wel gelogeerd heeft.
Wat Zwolle betreft daar woont een bewonderaar van M's werken, dien U en den
heer Iterson te Tilburg ook kent. Ik bedoel den Ingenieur Déking Dura.
De bekentenis moet mij van het hart, dat volgens mijn ondervindingen op dergelijk
gebied 't mij voorkomt, dat de voorbereidende werkzaamheden voor de zaak wel
wat overhaast geschied zijn. Zoowel de plaatsen als de personen hadden minder
uitsluitend moeten zijn. Door eerst comités op te richten zou er meer verscheidenheid
in rang en stand onder de onderteekenaars gekomen zijn. Wetenschap, Kunst en
Kapitaal zijn niet in gelijke mate vertegenwoordigd. In den Haag b.v. 4 schilders,
die natuurlijk allen ongeveer dezelfde relaties hebben. Duid het mij niet ten kwade
wanneer ik dit denkbeeld uit, want het is het gevoelen van verscheiden
medeonderteekenaars, die ook de netten wijder gespannen hadden willen zien.
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3.

Aanstaanden dinsdag wordt hier naar ik hoor een vergadering belegd om de tweede
oogst te innen en de namenlijst in orde te brengen. Ik heb voor mijn aandeel + - 130
verzameld.
2.
Van harte hoop ik, dat de zaak uitnemend reusseeren en het huldeblijk M waardig
zal zijn.
Met de meeste hoogachting
teeken ik mij
Uw dw
A.C. Loffelt

Eindnoten:
1. Lacroix: Paul Lacroix (1806-1884), frans schrijver van vele overzichtswerken en bibliografieën.
3. hier: te Den Haag.
2. reusseeren: slagen (naar het franse réussir).

[25 maart 1882
Brief van Multatuli aan W.A. Paap]
25 maart 1882
Brief van Multatuli aan W.A. Paap. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-5 en 6 (⅗) beschreven. De envelop, geadresseerd aan WLEDLHeer Willem
Paap Jur Stud Quellijnstraat Amsterdam, is bewaard gebleven. (M.M.)
N. Ingelheim, 25 Maart 1882
Wel, beste jongen, wat houd je je dapper! Ook ik begin nu wat hoop te krygen
dat de zaak slagen zal. Je weet dat ik tot nu toe slechts durfde hopen op 'n matig
succes, en dat ik dàt voor 'n échec houden zou. ‘Hopen’ met ‘slechts’ er by, staat
vry gelyk met
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vreezen. Nu, ik begin wat licht te zien. Het publiceeren in de couranten was
noodzakelyk. 't Valt mee dat reeds nu 'npaar der meestverspreiden U niet, door de
circulaire als Nieuwsbericht te versmaden, gedwongen hebben tot plaatsing als
advertentie, of zelfs als ‘Ingezonden stuk.’ (Dit laatste schynt in 't Hbl. het geval te
zyn. Ik heb 't niet gelezen.) Plaatsing als advertentie verkondigt tegenwerking, en
dit geeft by weifelenden den doorslag. ‘Zie je, die krant blykt er ook tegen te zyn,
en alzoo...Voor 'n paar weken vroeg je my of ik met adverteeren genoegen nam? En je zei
er al by dat je't vroeg: ‘ten-overvloede.’ Juist. Of nu die publiciteit al of niet iets
pynlyks heeft, is de vraag niet. (Zegge vooral: of zy iets pynlyks hebben zou by
vyandelyke voorststelling der zaak, waaraan men by zoo'n gelegenheid altyd
blootstaat.) Ook zonder ‘inzenden’ of adverteeren zou de circulaire in de kranten
gekomen zyn. En al ware dit zoo niet! Wie wat wil moet het dóórzetten. Anders
hadden we geleken op de juffrouw ‘die 't beter gehad had’ en op haar ouden dag
koekjes moest rondventen op de straat. De stumpert riep... hm, ze fluisterde: ‘Koekies
te-koop!’ en zei er zuchtend by: ‘ik hoop toch dat niemand het gehoord heeft!’ Die
zin is minder gek dan ze lykt. Zou je wel gelooven dat ik altyd 'n onaangenaam
gevoel heb als ik in 'n krant de annonce van m'n ‘Werken’ lees? 't Is waar! Zelfs dat
woord: ‘werken’ kan ik niet verdragen. Dit alles is geen redeneering, maar indruk.
Nu eenmaal de zaak zoo behandeld worden moest, doet het me pleizier dat het
‘koekies te koop’ flink resonneert. De Middelburger heeft zich beter gehouden dan
1.
ik na Pisuisse's weigering om te teekenen verwacht had. Ook de Kamper is goed.
En uit die krant (een vriend te Rottm zond hem my) begryp ik wàt het Handelsblad
2.
op de rails tracht te werpen. Over de breuk met de heeren van die ‘Mult-Kommissie’
kan ik me volkomen verantwoorden. Maar ik houd het voor onvoordeelig daarover
in polemiek te treden. Dit zou op bypaden voeren, wat altyd vermeden moet worden.
Zulke dingen zyn 't gewone: ‘ja... maar hy slaat z'n vrouw!’ waarop ik reeds doelde
op blz - van den Havelaar. 't Is de Kappelmannige manier om twee zinnetjes te
koppelen. ‘God is groot, maar... we begrypen hem niet.’ ‘Ze heeft mooie oogen,
maar... haar vader draagt 'n blauwen jas!’ Door zulke kwasi-
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5.

tegenstellingen - luk of raak - tracht zeker plebs zich 'n schyntje van dis-cernement
te geven.
En juist naar aanleiding van iets dergelyks - ik zeg niet: ten-gevolge van zoo'n
i

‘ja... maar’, want die heeren wilden de zaak in de war schoppen - is de Mult
Commissie door my gebruskeerd. Maar nogeens, 't verstandigste is, meen ik, de
bedenking van 't Handelsblad haar eigen dood te laten sterven.Ja, dat je't druk hebt, m'n beste kerel, kan ik begrypen. Misschien is deze brief
3.
wel wat lang. Toch hebt ge recht op wat weerklank. O, dat ‘gaarne’ van De Veer
vonden wy komiek, en terstond riepen wy: dat heeft Funke bewerkt!Het doet me veel genoegen dat de Middelburger
4.
(Wel, beste jongen, wat houd je je flink!) ...er op wyst dat Collard meegeteekend heeft. Dit doet ook de Kamper.(Geschiedenis van dien andershandschen tusschenzin) M'n vrouw die met
Woutertje naar Mainz moet om iets aan z'n tandjes te laten doen, loopt bedryvig
heen-en-weer. Langs m'n schryftafel gaande, zegt ze: ‘O, schryf je aan Paap? Gut,
dàt is goed.’ Die uitroep was 'n weerslag van 't gesprek dat we gist'ravend over je
hielden, en ik reikte haar m'n pen over. Toen schreef ze haastig dat groetje. Vermaak
er je mee.De weigering van de Haes doet me zéér. Ik kan daarvoor geen andere oorzaak
6.
vinden dan dat-i door aanraking met de haagsche autoriteiten verphilisterd is.
Misschien ook moet hy zich tégen my verklaren, uit schaamte over z'n zwygen
gedurende zooveel jaren! Dit geschiedt meer! Je weet dat ik ook dáárom huiverig
was de circulaire aan Collard voorteleggen. Nu, dat is goed afgeloopen!r

7.

Dat D Vinkhuizen door z'n betrekking zich belemmerd voelt, kan ik begrypen en
billyken. 't Schikt niet iedereen, zich op den voorgrond te stellen. Ik hoop dat hy - of
hebt ge een ander kanaal? - den adjudant van den kroonprins op de Circulaire doet
letten. Misschien was't goed, hem (den prins) door den Adjudant 'n Exempl. van
den Havelaar aantebieden. Maar dat kan ik niet doen. Als er in de couranten kwam:
‘men verneemt dat prins Alexander, &c - zou dat 'n kwasi-officieel cachet op de zaak
8.
zetten. 't Is evenwel ongeraden een weigering mogelyk te maken
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die dan weer in nadeeligen zin zou geexploiteerd worden. Misschien is 't maar goed
de zaak op z'n beloop te laten. Zeker zal 't Vaderland de circulaire wel bespreken,
of opnemen althans, en dat blad is de lyfkrant van den prins.Alzoo voortaan: jur. Stud! Ik ben zeer bly dat je het besluit genomen hebt niet ‘de
letteren’ als vak te kiezen. Het is geen vak! Om in letterkunde iets degelyks te leveren
moet men er niet in doen. Om iets uit den sloot te visschen moet men niet in de
sloot gaan liggen, men moet met behoorlyk gereedschap er naast staan. Dat
gereedschap bestaat in kennis en als zóódanig dient elk vak nagenoeg op gelyke
wys, nl. door de oefening in onderzoeken en opmerken. Geeft dan 't lettervak-zelf
dit voordeel niet? Niet zoo zuiver daar het je te veel - ja uitsluitend want wat is de
e

akad letterstudie anders? - met voorgangers en modellen bezig houdt. Wie eetbare
9.
spys leveren wil, moet ingredienten verzamelen, niet: de faits et gestes van
keukenmeiden van buiten leeren, of keukenmeiden zitten aankyken.
Juist de studie van ‘de Rechten’ een voornaam hoofdstuk uit de Geschiedenis
der Mensheid, en dus tot heden toe vol apenkool en zotterny, zal U bouwstoffen
leveren om - met de gegevens die de natuur u schonk - 'n uitstekend litterator te
worden. Ook tot geschiedvorscher leidt die studie op, d.i. tot het verkrygen van de
gereedschappen die de bronnenzoeker noodig heeft. Het onderwyzen van
Geschiedenis op 'n Akademie is onzin. Om iets te weten te komen van wat er alzoo
gebeurd is in de wereld moet men archieven, bibliotheken, partikuliere en
half-officieele dokumenten raadplegen. Tot het wegvinden dáárin is de studie van
't Rechten- en diploomwezen ('t laatste woord drukt het uit!) een onmisbare
voorbereiding.
Om de paradox vol te maken, hierby de opmerking dat diezelfde Rechten-studie
als voorbereiding tot Recht-spreken of wetgeverschap, nadeelig is. Dit is nu voor U
10.
minder gevaarlyk, daar ge dat vak niet con amore om zich zelfs wil kiest. Wie dàt
doet bederft zich voor iets wezenlyks. Een echte Jurist zweert by wat deze of gene
gezegd heeft, en identificeert dat met Rechts begrip. 't Is hiermee juist als met de
Letter... kunde. (?) De luî die in dàt vak doen, verliezen alle besef van hun eigenlyke
11.
roeping. Dit of dat zal wel mooi wezen, meenen zy, want... het staat in Maerlandt,
of... Janklaassen!-
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Dag, beste jongen. Houd je goed, en wees hartelyk van ons gegroet. Woutertjen is
er heel groots op dat ge nog aan hem denkt.
tt
Dek
12.

Hé, ik hoor niets van Van Dissel! Meen niet dat ik 'n brief of brieven van U verwacht. Ik begryp dat je't druk hebt.
Als er iets meetedeelen valt, bedien je dan van telegraafstyl. Dat ik nu 5 zydjes
vulde, was om je te doen zien hoe wy uw dapper werken op prys stellen. Geloof
daarom het tegendeel niet, als ik eens lui ben.
13.
Eigenlyk heb ik 'n hekel aan alle schryvery, en van myn part had Kadmos
ongeboren kunnen blyven. Meen je dat de wereld er minder om zou wezen? Ik zeg:
neen! Wat wy ‘vooruitgang’ noemen, is misschien geheel, en zeker voor'n groot
gedeelte, een verkeerde opvatting. (Die zin deugt niet ik heb geen lust hem
goedtemaken. Doe jy't maar!)

Eindnoten:
1. Pisuisse: H.L.F. Pisuisse (1840-1907), nederlands journalist, aanvankelijk in Nederlands Indië.
Van 1874 tot 1883 direkteur-hoofdredakteur van de Middelburgsche Courant.
2. op: oorspr. stond er tusschen.
5. dis-cernement: onder-scheidingsvermogen (fr.)
3. De Veer: H. de Veer (1829-1890), aanvankelijk predikant, later direkteur van een HBS en na
1871 hoofdredakteur van het Nieuws van den Dag, Funke's krant.
4. Tussengevoegd zinnetje in Mimi's handschrift.
6. verphilisterd: verburgerlijkt, in de ‘betere kringen’ thuisgeraakt.
7. Vinkhuizen: niet getraceerd.
8. ongeraden: oorspr. stond er te vermyden.
9. faits et gestes: doen en laten (fr.)
10. con amore: met volle instemming (It.)
11. Maerlandt: Jacob van Maerlant (± 1235-1300) belangrijkste nederlandse dichter van zijn tijd.
12. Van Dissel: W.J.L. van Dissel, student te Utrecht. Zie V.W. XXI, blz. 383-384.
13. Kadmos: mythologische uitvinder van het schrift.

[26 maart 1882
Brief van J. Nieuwenhuis aan F. van der Goes]
26 maart 1882
Brief van J. Nieuwenhuis aan F. van der Goes. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-2 en 3(½) beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Weled geb Heer
Groningen 26 Maart 82
Van eenige vrienden van mij te Amsterdam, die mij over de Multatuli-zaak
geschreven hebben, verneem ik, dat men zich inzake het Comité tot u te wenden
heeft.
Ik ben daarom zoo vrij u een paar vragen te doen, - en wel: Wat doet ‘het comité’
om haar doel te bereiken, behalve het zenden van circulaires aan vrienden en
bekenden? Het is, dunkt mij, zeer duidelijk dat dit niet voldoende is. Zijn er in
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verschillende gewesten personen met de exploitatie belast? Wordt er gelegenheid
gegeven om van zijn sympathie blijk te geven? en vooral - Wordt de zaak warm
gehouden? Zoo neen, dan vrees ik (en velen met mij) dat er bitter weinig van terecht
zal komen - en dan ware het beter dat er nimmer iets gebeurd ware! Laten wij vooral
niet teveel aan de geestdrift van vrienden overlaten! De uitkomst zal dan pover zijn,
vooral omdat geestdrift en kapitaal twee verschillende factoren zijn. Misschien is
mijn geschrijf nutteloos in zooverre er een
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plan tot exploitatie bestaat. Dan zou ik gaarne willen weten hoe. Bestaan er hier in
't Noorden personen die zich onderling vereenigd hebben om voor de zaak te
arbeiden? Dan zou ik mij daar gaarne bij aansluiten. De heer Korteweg schrijft mij:
‘gaarne weten wij vóór 5 April hoe 't met de zaak staat.’ Gij kunt er zeker van zijn
dat, althans hier in 't Noorden, dat resultaat arm zal zijn. Wat moet ik alleen staande
doen? circulaires verspreiden? 't Zou laf zijn te veronderstellen dat dit voldoende
is!
Gaarne ontving ik hierop eenig antwoord Hoogachtend uw dw
Den Wel. Heer F. v.d. Goes
Amsterdam
Joan Nieuwenhuis
P.S. Waarachtige belangstelling in onze zaak en angst voor mislukking onzer
pogingen, geeft mij deze in den pen.
N.

[26 maart 1882
Advertentie in het Algemeen Handelsblad]
26 maart 1882
Advertentie inzake het huldeblijk in het Algemeen Handelsblad, no. 16260. (Knipsel
M.M.)
‘PUBLIEK IK VERACHT U!’ heeft Multatuli geschreven. Eenige Heeren verzoeken thans:
‘PUBLIEK! ONDERHOUD MULTATULI!’

[26 maart 1882
Brief van H.C. de Wolff aan F. van der Goes]
26 maart 1882
Brief van H.C. de Wolff aan F. van der Goes. Enkel kladblokvel, waarvan blz.
1(½) beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Met voorgedrukt kopje Hendr. C. de Wolff, Assuradeur, Wijnstraat 59.
Den Heer F. van der Goes Amsterdam
Mijnheer,
Mag ik U verzoeken mij ten spoedigste nog 150 ex. der circulaire Huldeblijk Mult.
te zenden?
Hoogachtend Uwdv
Hendr. C. de Wolff

[26 maart 1882
Brief van J. de Vonk aan V. Bruinsma]
26 maart 1882
Brief van J. de Vonk aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-2 en 3(⅘) beschreven. (M.M.)
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26 Maart '82
WelEdele Heer!
den

1.

Den 12 Februari l.l. heb ik met een paar vrienden U mijn instemming betuigd
(per briefkaart) met het voorgestelde in uw stukje, opgenomen door ‘de
Amsterdammer’ van dien dag. Daar ik sedert geen uitsluitsel daarop bekwam misschien was ik uit ijver voor de zaak waar ik groot belang in stel, te haastig - heb
ik, gedreven door nog andere motieven, mij gewend tot den heer Perelaer.
N.B. in den tusschentijd was ik verhuisd. De Heer P was wel zoo vriendelijk bij
zijn geschriftje ‘Nogmaals Bantam en Max Havelaar’ mij de circulaire te doen
geworden, die ik juist den avond te voren in het Handelsblad had gelezen... met de
noodige ‘zinnetjes’ alweer.
In een daaraan toegevoegd briefje schreef de Heer P. me, dat indien ik mij wilde
belasten met in mijn kring bijdragen in te zamelen en ik mij niet met een der
Amsterdamsche onderteekenaars in verbinding wilde stellen, hij zich gaarne bereid
verklaarde die in ontvangst te nemen.
Ik heb dankbaar dat aanbod aangenomen.
Later hoorde ik van de vrienden, die den briefkaart aan U mede onderteekenden
dat gij ze een dergelijke circulaire en een daarbijgaand schrijven had toegezonden.
Vermoedelijk is een en ander, aan mijn vorige woning, ook voor my gekomen.
Het spijt mij, dat ik U bij uw edelaardig, volijverig werken voor de goede zaak, in
zeker opzicht, noodelooze moeite heb op den hals geschoven; maar ik wensch u
te doen weten waarom mijn antwoord op de circulaire niet bij U inkomt.
Ik gevoel dat U smart wordt aangedaan, door iederen ‘instemmer’ die, nu het op
de dubbeltjes aankomt, niets van zich laat hooren.
Ik behoef mij echter niet tegenover U te schamen!
Dit, wat betreft de circulaire die een 70-tal wakkere mannen als gij, verspreidden.
De zaak evenwel waar uw stukken in ‘de Amsterdammer’ op doelden en die gelijk
gij terecht zeidet, afgescheiden is van het beoogde in de circulaire; recht aan
Havelaar - ten opzichte van die
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zaak (waaromtrent men mij, als ik het zoo zeggen mag, wel een beetje in het duister
laat.) ben ik, behoudens mijn stem aan U, aan niemand gebonden.
Gij kunt dus, des gewenscht, op mij rekenen.
En - zoudt u mij dienaangaande reeds nu, iets nader kunnen en willen inlichten?
Verlangend uw antwoord te gemoet ziende, ben ik
met de meest hoogachting
Uw dw. dienaar
J. de Vonk
Lindengracht 194
Amsterdam.
26 Mrt 82

Eindnoten:
1. Zie V.W. XXI, blz. 681.

[26 maart 1882
Artikel inzake huldeblijk in L'Indépendance Belge]
26 maart 1882
Artikel inzake het huldeblijk in de L'Indépendance Belge, no. 85. (K.B.
's-Gravenhage)
Il vient de se former en Hollande un comité qui compte parmi ses membres les
personnages les plus considérés, dans le but d'offrir un témoignage national de
sympathie au grand écrivain et philosophe, E. Douwes Dekker, dont le livre Max
Havelaar, à été traduit dans presque toutes les langues. Ce livre, qui a paru il y a
près de 22 ans et dont l'apparition fut un coup de foudre pour l'administration
néerlandaise dans l'ile de Java, a révélé une série d'abus dont le gouvernement a
vainement essayé depuis d'átténuer la gravité, et il a fallu plus de 22 ans pour que
la vérité se fit jour. L'écrivain lui-même, qui était assistant-résident (sous-gouverneur)
à Lebak, avait dû quitter le service du gouvernement hollandais, ne voulant plus
être le complice des iniquités de toute sorte qui se commettaient journellement aux
colonies, et, sans fortune personnelle, il se voua courageusement à la défense de
ces trente millions de Javanais qui étaient rançonnés et opprimés par l'administration
hollandaise. Doué d'un style singulièrement énergique, il a publié depuis une série
de livres, parmi lesquels on remarque surtout celui intitulé: Mes Idées, et c'est grâce
à eux que le gouvernement hollandais a enfin reconnu ses erreurs et a inauguré
un système de réformes que le célèbre écrivain avait préconi-
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sé depuis longtemps, mais il s'était ruiné à la peine, et c'est pour assurer une
vieillesse indépendante à ce généreux defenseur des droits des Javanais que le
comité s'est formé.

Vertaling:
Onlangs is in Nederland een comité opgericht, waarvan de meest aanzienlijke
persoonlijkheden deel uitmaken, met het doel een nationale sympathiebetuiging te
organiseren voor de grote schrijver en wijsgeer E. Douwes Dekker, wiens boek Max
Havelaar in vrijwel alle talen vertaald is. Dit boek dat bijna 22 jaar geleden
verschenen is en waarvan de verschijning een voltreffer was voor het nederlandse
bestuur op Java, heeft heel wat misbruiken aan het licht gebracht, waarvan de
regering sindsdien vergeefs heeft getracht de ernst te verkleinen, en het heeft meer
dan 22 jaar gekost om de waarheid kenbaar te maken. De schrijver zelf, die
assistent-resident (onder-gouverneur) was in Lebak, had de nederlandse
overheidsdienst moeten verlaten, omdat hij niet medeplichtig wilde zijn aan alle
vormen van onrecht die dagelijks in de koloniën begaan werden, en, hoewel hij
persoonlijk geen kapitaal bezat, wijdde hij zich moedig aan de bescherming van die
dertig miljoen Javanen die afgeperst en onderdrukt werden door het nederlands
bestuur. Begiftigd met een zeldzaam krachtige stijl van schrijven heeft hij sindsdien
een serie boeken gepubliceerd, waaronder er vooral één opvalt dat Ideën heet en
dankzij deze denkbeelden heeft de nederlandse regering eindelijk haar fouten erkend
en een reeks hervormingen doorgevoerd die de beroemde schrijver sedert lang had
aanbevolen, maar bij deze inspanningen had hij zich financieel geheel uitgeput en
het huidige comité is opgericht om deze edelmoedige verdediger van de rechten
der Javanen een onbekommerde oude dag te bezorgen.

[26 maart 1882
Artikel inzake het huldeblijk in De Amsterdammer]
26 maart 1882
Bericht inzake het huldeblijk in De Amsterdammer, no. 248. (Knipsel M.M.)

De Havelaarszaak.
Verscheidene brieven, waarin sympathie met het plan om Multatuli een huldeblijk
aantebieden, wordt uitgesproken, werden door ons ontvangen. Ze in de
Amsterdammer te plaatsen, gelijk enkele voor hun manuscript bepaald verzoeken,
achten wij niet noodig. Aan een der inzenders, die vraagt of kleine bijdragen ook
welkom zijn, - meenen wij te mogen antwoorden, dat de Commissie het zeker niet
eens zal zijn, ‘dat sympathie iets is, waarvan de waarde moeilijk in geld kan worden
uitgedrukt.’
Alle bijdragen, hoe gering ook, worden aanvaard.
Red.
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[26 maart 1882
Brief van J.A. van den Broek aan V. Bruinsma]
26 maart 1882
Brief van J.A. van den Broek aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 en 4(⅕) beschreven. (M.M.)
Delft, 26 Maart 1882
Waarde Heer!
Gaarne deel ik U de resultaten mede van wat gij noemt mijn rondzenden op groote
den

sten

sten

schaal. Ik heb in twee partijen gezonden, den 18 : 103 en den 21
of 22
45
stuks. Krijg ik nog meer cirkulaires dan verzend ik binnen Delft er nog 70 en daar
buiten 40.
Het is jammer dat ik ze niet allen tegelijk heb kunnen zenden, want de personen
die ze gaarne ontvingen en er nog geen hebben achten zich licht gemankeerd.
De resultaten zyn zoo goed als nul.
Slechts één student sprak mij over M. aan ‘Of, indien er thans een bijdrage
gegeven werd, M. niet wederom zou weigeren?’ Mijn antwoord kwam hierop neer
dat de beweging was uitgegaan uitsluitend van vrienden van M. en dat men zich
verzekerd zou mogen houden van M.'s instemming. Hy zou Maandag (morgen) bij
mij ten offer komen. Ik ben in spanning wat het zijn zal. De jongen had een open
en vertrouwelyk gezicht dat me al lang had aangetrokken.
Bedenk echter wel dat de proef door mij genomen niet kompleet is geweest. Over
het afdoende van het systeem ‘rondzenden op groote schaal en dan wachten’ kan
ze niet beslissen. Verder is Delft wel het meest konservatieve stadje van de wereld,
waarin vele
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*

Slymeringen den toon aangeven. Eindelyk heb ik niets kunnen doen om mijn
cirkulaire wat kracht bij te zetten. Ik ken hier letterlijk niemand, hoewel ik hier drie
jaar woon. Op de Societeit ben ik misschien geen zes keer geweest.
De eenige onzer hoogleeraars die mij over de cirkulaire hebben gesproken zijn
2.
ook de twee eenige met wie ik een weinig omgang heb. Meinsma , zonder reden
3.
op te geven, verklaarde dat hij niet kon meewerken. Spanjaard idem idem, maar
deze sprak ten minste duidelijk. Hy achtte M.'s invloed op den maatschappij en
1.
speciaal op jongelui pernicieus . Hy had daarvan verscheidene voorbeelden gezien,
etc.
4.
Voegde de tirade zich van Hotz , dat M's invloed de strekking heeft de
maatschappij te verslechten.
Ik zond de cirkulaire ook aan de 3 ‘heeren-societeiten’ al hier. Ik had reeds
beleefde geleerde brieven kant en klaar, maar heb vergeten die te zenden. Hoe het
zij, in een der Societeiten kwam onze cirkulaire zamen met een inteekenlijst voor
het verloten van een varken. ‘Ik geef het liever aan het varken’, zei een der ‘heeren’,
toen de cirkulaires besproken werden. (NB. Dit is natuurlijk geheim. Werd het
5.
ruchtbaar dan was mijn zegsman op de flesch). - 2. Post heeft een ander systeem
gevolgd. Deze is rechts en links visites gaan maken. Bij jonge luitenants v.h.
6.
garnizoen, bij den ex-gouverneur Loudon , bij een gewezen suiker-fabrikant, wien
hij onder alle andere omstandigheden den rug zou hebben toegedraaid, etc. Ik
verzoek hem nu per briefkaart om dadelijk U het resultaat te melden van zijn arbeid
7.
in den wijngaard des Heeren. 3. Gisteren zond ik U een kranig stuk van Chris
bestemd voor het Handelsblad. Ge hebt dat toch ontvangen?
Achtend, na vele groeten,
geheel de uwe,
J v d Broek

Eindnoten:
2. Meinsma: Johannes J. Meinsma (1833-1886), (hoog)leraar Javaans aan de opleiding voor
Indische ambtenaren.
3. Spanjaard: Jacobus Spanjaard (1846-1910), hoogleraar in de staatsinstellingen van
Nederlands-Indië, later tevens direkteur van dezelfde instelling.
1. pernicieus: verderfelijk
4. Hotz: A. Hotz te Rotterdam.
5. Post: C.L.F. Post, mede-ondertekenaar van de circulaire.
6. Loudon: Johannes Loudon (1824-1900), nederlands staatsman, rechtskundige en minister. Van
1871 tot 1875 was hij Gouverneur-generaal van Ned. Oost-Indië.
7. Chris: de broer van de briefschrijver, mede-ondertekenaar van de circulaire.

[26 maart 1882
Artikel inzake het huldeblijk in De Amsterdammer]
26 maart 1882
*

Deze hebt ge in de cirkulaire niet genoemd onder de slechte elementen van ons volk. Omdat
ikzelf ambtenaar ben geweest, meende ik U op die omissie niet te mogen wijzen, maar ze
viel me wel op.
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Artikel inzake het huldeblijk in de Amsterdammer, no. 248. (Knipsel M.M.)
Voorafgaand aan het artikel staat de circulaire afgedrukt. Zie voor de tekst van de
circulaire V.W. XXI, blz. 802 e.v. Fragmenten.
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Nationale dankbaarheid.
1.

De Middelburgsche Courant schreef naar aanleiding dezer circulaire het volgende
(....)
Wij deelen deze waardige en kalme aanprijzing van het streven in de cirkulaire
uitgedrukt niet zonder bedoeling meê. Wij toch vinden in deze woorden volkomen
onze meening weêrgegeven. Of men elken volzin in de cirkulaire, nauwkeurig gewikt
en gewogen, onderschrijven kan, is een zaak, die men aan ieders oordeel mag
overlaten. Wanneer zeventig lieden een cirkulaire onderteekenen en rondzenden
is het natuurlijk de hoofdstrekking, waarop men te letten heeft. Elk der zeventig
onderteekenaars, geroepen om een dergelijk stuk op stellen, waarin gewag gemaakt
moet worden van ‘Multatuli's veelzijdig en veelbewogen leven en werken,’ zou allicht
op deze of gene zijde van een zoo omvangrijken en veelvoudigen arbeid krachtiger
de aandacht wenschen te vestigen dan zijn mede-onderteekenaar. Voor de hulde
die men Multatuli wil brengen, is meer dan één grondslag aangewezen. En zeker
zou de man zelf reeds lang ten grave zijn gedaald, vóor een zeventigtal vereerders,
bij openbaar debat, het eens geworden waren over het juiste standpunt, waarop
men post hadde te vatten, wilde men geen gevaar loopen kleinzeerige menschen
op de teenen te trappen.
Onder die kleinzeerigen het Handelsblad te moeten aantreffen, zal menigeen
teleurstellen, doch, waarschijnlijk heeft een al te vluchtige lezing der cirkulaire meer
schuld aan zijn bestrijding van deze zaak, dan de afkeer om een ‘genie’ te huldigen
vóór zijn dood.
Het Handelsblad erkent, dat op de duidelijke, herhaaldelijk uitgebrachte
beschuldiging, door Multatuli aan het adres van regeeringspersonen gericht, nog
niet geantwoord is geworden. Slechts eenmaal, in de Mozeszaal in 1864, was hij
bij monde van den Heer Rochussen weersproken. ‘Licht werd er over de Lebaksche
geschiedenis niet verspreid. Men bleef in het duister over de beweegredenen van
het ontslag aan den Heer Dekker verleend;
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men bewonderde zijn geestdrift, zijn stijl en zeggingskracht, in één woord zijn genie;
maar de overtuiging, dat hij overdreven had, behield de overhand.’ Het blad betreurt
(naar het vermoedt, stellig met velen,) dat voor de hulde aan Multatuli als grondslag
is genomen een beschuldiging, welke onbewezen is en waarover het Handelsblad
en velen nog altijd naar licht uitzien.’ En het hoopt één zaak: ‘dat uit deze beweging
volgen zal, dat het stilzwijgen, door de aangevallen bestuurders tot dusver bewaard,
zal worden afgebroken.’
Gegeven dus: bestuurders, aangevallen niet door den eerste den beste, maar
door een assistent-resident; niet door een gewoon assistent-resident, maar volgens
't Handelsblad zelf: door een genie; beschuldigingen die heel Nederland in rep en
roer hebben gebracht en zelfs tot over de grenzen luid weerklonken; beschuldigingen,
zoo kras, dat men het er voor hield, dat Multatuli overdreef; - en niemand der
personen, die 's lands prestige hadden of hebben op te houden, heeft in 25 jaren
tijds den moed gehad te antwoorden.
Welnu, zal men dan nog 25 jaren moeten wachten eer men Multatuli mag
huldigen? Zij die 25 jaren de verdenking van een volk hebben getrotseerd, zouden
nu nog tot spreken zijn te brengen! En dat nog wel, terwijl het Handelsblad belooft,
nimmer Multatuli als Multatuli te zullen huldigen, zoolang zij slechts zoo goed zijn
te blijven zwijgen. Want wie hem als den oud Assistent-Resident eert zou de
aangevallen bestuurders niet onschuldig houden! - hun schuld bewezen achten!
Een fraaie regel. Zwijgende barbaarschheid, ja elke misdaad is op deze wijs
gered; zoolang zij haar mond niet opent om op beschuldigingen te antwoorden, is
immers haar schuld ‘onbewezen.’
Maar tot geruststelling van het Handelsblad, zij herinnerd, wat de heer Bergsma
- een eerlijk man naar wij meenen, - in ons blad van 26 Febr. schreef: ‘In de eerste
plaats wensch ik te constateeren, dat het wanbestuur en de knevelarijen van
inlandsche hoofden, toen de heer Douwes Dekker in 1856 de regent van Lebak in
staat van beschuldiging wilde doen stellen, inderdaad schroomelijk erg waren. (De
minuten van de brieven, die in den Max Havelaar zijn opgenomen, heb ik in het
archief teruggevonden, woordelijk alzoo luidende).’
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Deze heer, een alleszins bezadigd man, aan wiens rapporten het Handelsblad zeker
geen vertrouwen zal ontzeggen, schrijft, na een mededeeling van hetgeen tot
verbetering van den toestand te Lebak is geschied: ‘De lectuur van den Max Havelaar
kan nog steeds een heilzamen invloed hebben en het besef bij onze natie levendig
*
houden, dat zij een zware schuld heeft te boeten en nog verbazend veel te doen
heeft, eer zij aan hare roeping tegenover de inlandsche bevolking van Java heeft
voldaan.’
Of zal men kunnen ontkennen, dat het bestaande exploitatiestelsel niet slechts
Bantam maar het overgroote deel van Java bij afwisseling aan hongersnood
blootstelt; weet men niet, dat de koffie tot schandelijk lagen prijs door het
goevernement wordt afgenomen en men tevens tot aanplanting van koffie dwingt;
worden niet bovendien landrenten geheven, hoog vooral in Bantam; heerendiensten
gevorderd; mag men vergeten, dat thans nu de pantjendiensten worden afgeschaft
zelfs door een zoo uitgeputte bevolking een aequivalent zal moeten worden betaald?
Hoe groot is thans wel het bedrag der belastingen in verhouding tot het inkomen
van millioenen inboorlingen? Zou dan het stelsel van wanbeheer, van jaren achtereen
al worden de inlandsche hoofden in hun neiging tot roof en diefstal door goedgezinde
ambtenaren eenigzins getemperd of bemoeilijkt, geen verarming verzwakking,
krankheid en ontzenuwing der bevolking ten gevolge hebben gehad, en met het
oog op Bantams zoo langdurig lijden niet gezegd mogen worden: gelijk de cirkulaire
te lezen geeft: En dat er wanbestuur bestond, de tegenwoordige toestand van Lebak,
ontvolkt door hongersnood en koortsepidemie, bewijst het op nieuw? Of heeft
2.
misschien de Heer Bergsma , die er in 1864 zonder koortsepidemie en veeziekte
hongersnood bijwoonde, geen recht als hij heden ten dage schrijft: de Max Havelaar
leert de natie, dat zij een zware schuld heeft te boeten?
Wanneer er in deze cirkulaire geschreven stond, dat er in Ned. Indië, sedert
Havelaars vertrek niets goeds tot stand was gekomen zou men recht hebben zich
over onjuistheid te beklagen. Men weet het, nu en dan is er iets geschied, dat van
de zorg van het

*

Wij onderstreepten.
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moederland voor de koloniën kan doen spreken. Of dat iets veel of weinig moet
heeten, is een kwestie, die wij aan ieders oordeel overlaten.
‘Is dan, vraagt het Handelsblad, in die 25 jaren in de rechtspraak niets verbeterd?
is de knevelarij van de inlandsche hoofden niet verminderd? is niet sedert 1866
door de liberale partij geijverd voor de afschaffing der pantjendiensten; - zeker niet
het minst ten gevolge van de onthullingen in de Max Havelaar; - eene verbetering
die thans haar beslag zal krijgen?
De cirkulaire ontkent het een noch het ander. Integendeel. Zij zegt: Krachtig was
dan ook de invloed, in verschillende richting door hem uitgeoefend.
Dat weten de onderteekenaars en zij erkennen het, maar zij voegen er iets bij:
‘Toch in zijn strijd stond hij veelal alleen, te weinig openlijke blijken van erkenning
en waardeering vielen hem ten deel!...’ Was dat misschien onjuist? Heeft de liberale
partij voor recht en barmhartigheid gestreden in zijn naam, of zonder Multatuli te
noemen? Lees slechts de dagbladen en kamerverslagen en het antwoord wordt
niet vruchteloos gezocht. Zeker van hem is een stoot uitgegaan, maar hoe moeilijk
viel het der liberale partij eenigen strijdlust in te blazen? Wil men een voorbeeld?
Men leest het in het tevreden Handelsblad zelf. Sinds 1866 is door de liberale partij
geijverd voor afschaffing van verplichte pantjendiensten. ‘Geijverd’. 't Staat er
werkelijk. Een liberale partij, 16 jaren achtereen de baas in den lande, heeft 16 jaren
geijverd... geijverd om pantjendiensten af te schaffen tegen aequivalent... en haar
ijver is beloond door een konservatief, die eindelijk, na zelf zeven jaar gewerkt te
hebben aan eigen bekeering, voor dezen ijver bezweek en het vraagstuk aandorst!
Er behoort moed toe om, na gewaagd te hebben van Multatuli's geestdrift, van dezen
ijver te spreken! Ziedaar de twee groote overwegingen die het Handelsblad tot
onthouding leiden. Nu 25 jaren achtereen de beschuldigden gezwegen hebben, is
hun schuld ‘onbewezen’ en de dankbaarheid der natie moet wachten tot het tijdstip,
waarop de stommen spreken zullen.
De liberale partij heeft in Multatuli's geest geijverd... ‘Niet het minst heeft men
tengevolge van de onthullingen in de Max Havelaar’ de pantjendiensten afgeschaft,
en de logische konklusie luidt:
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laat hem desnoods gebrek lijden..., zoolang de beschuldigden zwijgen!
En dan nog een derde overweging: ‘Velen herinneren zich dat hem door mannen
van naam de behulpzame hand werd geboden, maar dat die poging door eigen
houding mislukt is.’
Wij moeten bekennen dat dergelijke zaken o.i. te kiesch zijn, dan dat wij haar in
openbaar debat mogen brengen. - Wij nemen aan, dat het Handelsblad deze tirade
alleen heeft neergeschreven om te bewijzen, dat reeds vroeger ‘mannen van naam’
hem de blijken hunner achting en erkentelijkheid hebben waardig gekeurd. Enkele
warme vaderlanders verdienen mitsdien den dank van allen, die hun een goed
voorbeeld hebben willen geven. Dezulke ontbreken gelukkig, ook in het land van
flegma, nooit. Heeft Multatuli's houding hen teleurgesteld, een man die gelden
weigert aan te nemen, onder zekere voorwaarden, zal daarom geen nationaal
huldeblijk van de hand wijzen, dat, zonder eenige verbintenis op te leggen, hem
wordt aangeboden.
In ieder geval door geld te weigeren, - het Handelsblad zelf zal het erkennen bewijst men nog geen gebrek aan karakter.
Wanneer wij de opmerking van het Handelsblad een weinig ongerijmd vinden en
trachten een misverstand uit den weg te ruimen, mogen wij niet voorbijzien, dat het
Handelsblad tot een ouder geslacht behoort, dat meent zijn plicht jegens Multatuli
en Indië vervuld te hebben. Een weinigje prikkelbaarheid is dus te verklaren. ‘Het
geslacht’, (zoo schrijft het reeds bedaagde blad, welks redaktie echter nog tot de
jeugdige krachten in den lande behoort) - ‘dat in de laatste 20 jaren is opgegroeid,
kent de bijzonderheden niet van hetgeen aan de verschijning van Max Havelaar is
voorafgegaan en er op is gevolgd.’
Het blad schijnt dus te meenen hier eenige jongelingen te moeten inlichten.
Waarschijnlijk heeft het niet alleen vluchtig den inhoud van het stuk maar ook de
namen van de onderteekenaars gelezen. Een dergelijke opmerking naar aanleiding
van een cirkulaire, onderteekend door mannen als Dr. Doorenbos, Collard, Perelaar,
Martinus Nijhoff, prof. Israels, Pierson, Stokvis, van Soest, redakteur van het
Tijdschrift voor Ned. Indië, Vosmaer, enz. enz. enz. bewijst, dat het zich niet den
tijd gegund heeft de zaak behoorlijk te overwegen, - of was het doel misschien de
jongeren te
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waarschuwen met deze vergeetachtige oudjes niet mee te gaan? Dit zij zoo het wil.
Met de Middelburgsche Courant zijn wij overtuigd, dat het Nederlandsche volk een
plicht van dankbaarheid heeft te vervullen.
Over Douwes Dekker kan men zeer verschillend oordeelen. Godsdienstige,
wijsgeerige-, staatkundige- en maatschappelijke richting en neiging bepalen de
waarde, die men zijn denkbeelden, daden en karakter toeschrijft.
Maar ten opzichte van Multatuli staat o.i. vast:
dat hij gestreden heeft voor het recht van den Javaan;
dat hij in dien strijd zijn eigen voordeel, zoowel der rechtstreeksche als de
zijdelings afgeperste, aan zijn afkeer van onrecht heeft opgeofferd;
dat wat er gedurende vijf en twintig jaren in Indie's bestuur ten goede moge
veranderd zijn, dit in de eerste plaats aan zijn heldhaftig optreden is te danken;
immers, hij heeft het nationaal geweten wakker geschud.
Zijn Max Havelaar is de aangrijpendste pleitrede, die ooit voor de vrijheid en
het recht van den verdrukte is geschreven.
Nederlands schoonste boek van deze eeuw was schooner nog als daad, dan
als letterkundig produkt.
Misschien beging Douwes Dekker fouten. Waarschijnlijk beging hij ze. Wie recht
heeft tot steenigen, hij steenige hem... Er zijn menschen zóo braaf, dat zij voor beul
in de wieg schijnen gelegd. Aan een leven van 25 jaren vol teleurstelling en onrecht
is de bitterheid meer natuurlijk verbonden, dan alle maatschappelijke en christelijke
deugden, die onze schooljeugd worden geleerd, en onder zekere omstandigheden
niet al te moeielijk in beoefening zijn te brengen. Douwes Dekker wordt niet door
ons gericht.
Wij denken aan Multatuli, die 25 jaren te vergeefs om recht heeft gevraagd; die,
terwijl duizenden de vette pensioenen genieten door den Javaan opgebracht, geen
penning uit 's lands kas ontvangt, ofschoon vriend en vijand beiden verklaren: dat
Hij alleen meer dan honderden hoog geplaatsten te samen voor Indië heeft verricht.
Hier voele men den plicht der dankbaarheid. Bij deze overweging zoeke men niet
naar grieven, streve men niet verdeeldheid te zaaien, om in naam der
rechtvaardigheid den 62jarigen strijder in
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den vreemde, zonder eenig loon voor zijn onschatbare diensten den lande bewezen,
te laten wegkwijnen.
Op dien grond is de natie verplicht haar dankbaarheid te bewijzen.

Eindnoten:
1. Zie voor de hier uitvoerig geciteerde tekst bij 20 maart 1882.
2. Bergsma: W.B. Bergsma (1826-1900), tot 1879 bestuursambtenaar in Ned. Indië, o.a. van 1862
tot 1866 te Bantam.

[27 maart 1882
Briefkaart van Multatuli aan E. Douwes Dekker]
27 maart 1882
Briefkaart van Multatuli aan E. Douwes Dekker. Met poststempels Nieder-Ingelheim
27/3 82 en 's Gravenhage 28 MRT 82, geadresseerd aan WEDGHeer E. Douwes
n
Dekker Pzn Direkteur N.I. Maatschappy van Levensverz & Lyfrenten Barendsstraat,
39 's Gravenhage. (M.M.)
1.

b.E.! Zeer Welkom! Mocht je niet te veel opzien tegen 't mentorschap op de reis,
neem dan wat meer van je kroost mee. We hebben ruimte genoeg. Hoe meer hoe
liever. Ik vind zoo'n drukte wel aardig.
ik ook, en mama ook
2.
woutertje
Zie zoo! Nu is de uitnoodiging behoorlyk gelegitimeerd.
Hart. gegroet, allemaal tt.
Dek
N. Ingelheim
27 Maart 1882

Eindnoten:
1. op de reis: naderhand toegevoegd.
2. Deze zes woorden in Wouters handschrift.

[27 maart 1882
Brief van W.G.F.A. van Sorgen aan P.A. Tiele]
27 maart 1882
Brief van W.G.F.A. van Sorgen aan P.A. Tiele. Enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 (⅓) beschreven. (M.M.)
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Den WelEdelgeboren Heer
P.A. Tiele,
Alhier.
Voor het Huldeblijk aan Multatuli
van
r

M W.G.F.A. van Sorgen.
Utrecht, 27 Maart 1882.-
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[27 maart 1882
Briefkaart van Multatuli aan J. Waltman Jr.]
27 maart 1882
Briefkaart van Multatuli aan J. Waltman Jr. Met poststempels Nieder-Ingelheim
r
27/3 82 en Delft 28 MRT 82, geadresseerd aan WEWHeer J. Waltman J
boekhandelaar Delft (Holland). (M.M.)
W.W.! Ik ben maar zoo vry op Vel 7 dat ik heden (na tweemaal revisie) aan Woest
zend, zelf te zetten: fiat oplage als Namens U, en ik deel hem mee dat ik er U kennis
van geef. Er zyn maar twee of drie kleine korrektien in, en dus is 't heen en weer
zenden naar Delft onnodig.het vel 8 (zegge ¼ vel. blzz. 113-116) heb ik hier. Daaraan is nog 'n kleinigheid
te veranderen dat ik niet kan klaar hebben voor deze post. Ik wil namelyk 'npaar
woorden by voegen over de thans op touw gezette beweging, en die moeten goed
overdacht zyn.
Hartelyk gegroet
tt
DD
N.I. 27-3-82

[27 maart 1882
Ingezonden Stuk in het Rotterdamsch Nieuwsblad]
27 maart 1882
Ingezonden stuk in het Rotterdamsch Nieuwsblad, no. 1228. (G.A. Rotterdam;
fotokopie M.M.)
Mijnheer de Redacteur!
Het denkbeeld om een blijk van sympathie, een teeken van erkenning te geven
aan Multatuli kan op zich zelf aanspraak maken op goedkeuring. Maar in de
oproeping voor dit doel komt een zinsnede voor die protest uitlokt. ‘En’, zoo leest
men, ‘dat er wanbestuur bestond, de tegenwoordige toestand van Lebak, ontvolkt
door hongersnood en koortsepidemie, bewijst het opnieuw’.
Deze pijl snort het doel voorbij. Hoe, een wanbestuur van vijf-en-twintig jaren
geleden, zou thans aanleiding geven tot hongersnood en koortsen? - Dat kan immers
niet! Bovendien zijn er van Regeeringswege maatregelen genomen om de vreeselijke
verwoestingen, die de koorts en de runderpest in Bantam aanrichtten, zooveel het
mogelijk was tegen te gaan. Maar men had er te kampen met de loomheid en de
onverschilligheid der Bantammers. Thans schijnen die kwade eigenschappen
eenigszins overwonnen te zijn. De Bantammer heeft leeren begrijpen dat arbeid
ook voor hem noodig is. Door schade en ellende is hij wijzer geworden.
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In een brief uit Bantam van 1 Februari jl. luidt het:
‘De gezondheid is teruggekeerd; de meeste sawah's prijken met een veelbelovend
gewas; het meerendeel der tipars is in bewerking en ten deele reeds beplant. Zelfs
de koffieboomen gaan gebogen onder den last der vruchten, waarmede de takken
beladen zijn. De natuur schijnt over de pas ontwaakte geestkracht des volks haren
zegen te willen uitstorten.’
Het zou onbillijk zijn te beweren, dat de toestanden op Java thans nog dezelfde
zijn als toen in 1858 Max Havelaar het licht zag. Er is een nieuw geslacht van
Europeesche ambtenaren opgestaan, dat èn zedelijk èn verstandelijk vrij wat hooger
ontwikkeld is dan de ambtenaren van vóór 1858. De schandalen, die toen en vroeger
voorvielen, hebben thans niet meer plaats. Het valt echter niet te ontkennen, dat de
Regeering Bantam wat veel aan zich zelf overgelaten heeft. Men legde der bevolking
wel geen zware lasten op, maar de invloed der Europeanen deed er zich evenmin
gelden. Toen echter nu Bantam in de laatste jaren zooveel te lijden had, veranderde
de Regeering van gedragslijn. Ruime schadeloosstelling werd uitgekeerd voor de
door veepest aangetaste of verdachte buffels, die afgemaakt moesten worden; met
milde hand keerde men geneesmiddelen en voedsel uit aan de koortslijders;
vervolgens werden ploegen en rijst van elders ingevoerd. Zoo verzachtte men het
lijden der bevolking en werd de ellende overwonnen. Vooral aan den resident, den
heer A.J. Spaan, komt de eer hiervan toe. En die eer behoeft hem niet onthouden
te worden ter eere van Multatuli, die in een gansch anderen tijd, de toenbestaande
misbruiken geeselde en daardoor veel bijdroeg tot verbetering.
's-Hage 24 III

[28 maart 1882
Briefkaart van J.J. de Vries aan V. Bruinsma]
28 maart 1882
Briefkaart van J.J. de Vries aan V. Bruinsma. Met poststempels Deventer 28 MRT
82 en Leeuwarden 28 MRT 82, geadresseerd aan WelEd. Zeer Gel. Heer Dr Vitus
Bruinsma. Leeuwarden. (M.M.)
WelEd. Zeer Gel. Heer! Bijdrage naar aanleiding der toezending van de
Amsterdamsche circulaire-Multatuli, waarvoor mijn dank, zal UEd. volgende maand
vanwege een firma te Amsterd.
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geworden; gaarne zal ik alsdan kwitantie of bericht van ontvangst van UEd.
ontvangen, waarmede aan genoemde firma vervalt. Ook de bijgevoegde
Leeuwardensche circulaire ontving ik met belangstelling. Acht. en dienstw.
J.J.d.V.
1.

Tw., 28 Maart '82
P.S. Woonplaats zoû wellicht kunnen luiden: ‘van Amsterd., thans te T.’, doch laat
ik dit over.

Eindnoten:
1. Tw: Twello.

[28 maart 1882
Brief van A. Collard aan A.S. Kok]
28 maart 1882
Brief van A. Collard aan A.S. Kok. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Breda, 28 Maart 1882
WelEdelgeb. Heer!
Bij mijn terugkeer hier ter stede op gisteren trof ik uwe letteren aan van 23 dezer.
Mijne afwezigheid gold een sterfgeval in de familie, dat mij geroepen heeft tot de
functie van executeur-testamentair, waarvan behalve tal van administratieve en
andere beslommeringen, ook herhaalde afwezigheid van hier het gevolg zullen zijn.
Om die reden aarzelde ik reeds gevolg te geven aan de uitnoodiging van den heer
Roessing van Iterson om mij onder de 50 onderteekenaars van de bewuste circulaire
te doen opnemen en ging daartoe dan ook slechts over op de verzekering van dien
heer, dat men als het ware enkel ter verhooging van den moreelen steun, prijs stelde
s

op de naamteekening van hem, die in Lebak getuige was van D.D. werken, zwoegen
en lijden.
Hoe gaarne nu ook met mijn volle sympathie voor het edel doel wenschende deel
te nemen aan eene conferentie als door u aangegeven, zoo zie ik mij echter, nu ik
Breda binnen weinige dagen weder voor minstens 1 week zal moeten verlaten, in
de onaangename verpligting u te moeten mededeelen, dat de omstandigheden mij
niet veroorloven op welke wijze dan ook actief in deze te kunnen optreden - voor
het oogenblik en zeer zeker in de eerste maand is het mij ten eenenmale onmogelijk
meerdere bezigheden van welke aard ook te aanvaarden. - Met betuiging van
hoogachting heb ik de eer mij te noemen
WelEdGeb. Heer
UWG DwDienaar
A. Collard
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[maart 1882
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma]
Omstreeks 29 maart 1882
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 en 4 (½) beschreven. (M.M.)
Amice,
't deed me genoegen eens weer iets te horen, al is het dan ook geen schitterend
resultaat. Over 't algemeen blijkt de lauiteit nog al groot te zijn. Maar er zijn werkelijk
op onderscheiden plaatsen nog lui aan 't werken.
1.
Ik heb f828 en nog eenige toezeggingen waaronder ook van Gonne, die zondag
waarschijnlijk hier komt. Een circulaire heb ik haar gegeven.
In den Haag hebben de onderteekenaars zich vereenigd tot een subcommissie,
die geadverteerd heeft in 't Vaderland van 25 Maart.
2.
We zullen waarschijnlijk hetzelfde alhier doen.
Bovendien kan 't wenschelijk blijken om in een of 2 onderwijsbladen te
annonceeren dat bedragen kunnen gestort worden voor een huldeblijk aan Multatuli
of nadere inlichtingen worden ontvangen bij Korteweg, Bruinsma, Schippers en
Versluys. Mag ik daartoe uw naam gebruiken?
3.
Wat de Beer betreft 't is eigenlijk niet bij me opgekomen om daarop te antwoorden.
En de weinige leden van de hoofdcomm. is het evenzoo gegaan. En wie ik verder
sprak eveneens. Maar we kennen De Beer en weten de reden van zijn tegenstand.
Hij is boos, dat hij niet is uitgenoodigd om mee te onderteekenen. We wisten dat
vooruit. Had hij mee onderteekend dan zou hij net andersom geschreven hebben.
Wie smaak vindt in 't karakterloos en oppervlakkig geschrijf van De Beer behoeven
we niet te hebben. 't Is zot, dat de vent natuurlijk ook zijn naam in 't album wil hebben
en zelfs voor 5 gulden heeft ingeschreven bij een lid der hoofdcommissie. Hij heeft
nu alleen de onderteekenaars der circulaire aangevallen en niet Multatuli. Daarvoor
is het moeilijk om hem dat blufferig genoegen te weigeren. Maar Iterson was er niet
op onze laatste verg. Ik zal den volgenden keer nog eens met
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hem overleggen. Er is misschien nog wel een mouw aan te passen, als de zaak
zoo goed als haar beslag heeft gekregen. Anders schreeuwt hij te hard.
Bepaalde personen heeft de Beer zeker niet op 't oog. Hij noemt alles een kliek,
waarvan hij niet een hoofdpersoon is.
Ik geloof met U dat het beter is zoo iemand geen copie te bezorgen. Dan moet
hij zelf praten en dit is een goed afschrikkend voorbeeld.
Ik zend U hierbij eenige inschrijvingsbiljetten. Die kunnen misschien nagezonden
worden aan personen, die vergeten te antwoorden op de circulaire. 't Was niet
kwaad geweest om van den beginne af zoo'n stuk vast te hechten aan de circulaires.
We leggen ze nu in de circulaires, die we verder nog verzenden.
Uw circulaire is dunkt me zeer goed om de andere zaak warm te houden. Maar
als deze zaak te weinig sympathie vindt, zal waarschijnlijk de eisch om recht ook
voor een deel afstuiten op narigheid. Toch zal de zaak, die nu loopt, altijd wel in
zooverre slagen, dat ook het andere kan beproefd worden. Perelaer zal het nu ook
wel druk hebben met deze zaak. - Wat mij betreft ik heb er een bijzonder groote
drukte van. Maar ik heb den tijd er toe en doe het ook gaarne. Leerzaam vind ik het
ook.
Na vriendschappelijke groete
tt
J. Versluys
P.S. Ik zou er natuurlijk niet op tegen hebben te antwoorden aan De Beer als me
bleek dat dit wenschelijk werd geacht, maar dat kan ik haast niet denken.

Eindnoten:
1. Gonne: vermoedelijk Hillegonda Schaepman, een vriendin des huizes.
2. alhier: te Amsterdam.
3. de Beer: T.H. de Beer (1838-1923), nederlands letterkundige, redakteur van De Portefeuille.
Zie zijn stuk bij 25 maart.

[29 maart 1882
Briefkaart van D.J. Korteweg aan F. van der Goes]
29 maart 1882
Briefkaart van D.J. Korteweg aan F. van der Goes. Met twee poststempels
Amsterdam 29 MRT 82 en geadresseerd aan den WelEdgebHeer Van der Goes
Prinsengracht 293 Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Door mijn bemiddeling wordt, behalve in groote plaatsen door eenige personen,
gewerkt te: Nijmegen, Wormerveer, Zaandijk, Koog a.d. Zaan, Meppel. Ik schreef
juist aan Doetinchem, Uithuizermede (Groningen) en Askwerd (Groningen), ook
naar de Rijp. Naar enkele andere plaatsen schreef ik naar allen schijn vergeefs.
tt
DJKorteweg
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[29 maart 1882
Brief van Multatuli aan W.A. Paap]
29 maart 1882
Brief van Multatuli aan W.A. Paap. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (⅘) beschreven. De envelop, geadresseerd aan WelEdGHeer Willem Paap
Jur Stud Quellynstraat, 15 Amsterdam, is bewaard gebleven. (M.M.)
o

N . Ingelheim 29 Maart 82
beste Paap! Toen ik U onlangs schreef over de wenschelykheid (? ja, want ik
sprak er maar voorstellenderwys over) om niet met het H. Bl. in polemiek te treden,
1.
was ik niet volkomen ingelicht. Gister zond men my een Rotterdamsch Nieuwsblad
waaruit ik ontwaar dat de aanval van anderen aard is dan ik meende. Ik dacht aan
geklets als: ‘men moet voorzichtig zyn met geloofslaan’ (Zie den domper die zy
gezet hebben op Perelaers stuk.) Of: ‘thans is alles in 't Bantamsche perfekt in orde.’
E. d.
Nu echter vernemende dat ze my aanvallen op àndere manier, geef ik U in
overweging hier of daar den volgenden oorveeg te plaatsen:

Na 't lezen van... &c
‘Daar werpt weer Schmoel den kruis
3.
man met’... van Vloten!
Kruissprook in de Minnebr.
2.

Dat Rotterdamsche Nieuwsblad herinnert er aan dat het Handelsbl. zelf het bedoeld
stuk van V. Vl zoo ongunstig beoordeelde.Ik zou echter niet weten wáár ge dat korte woordje zoudt moeten plaats geven,
zegge: waar men 't zal gelieven optenemen? In den Spectator? Ik weet niet of deze
lust heeft den staanden regel uit de Kruissprook zoo beteekenisvol in 'n liggende te
veranderen. Misschien komt het de redaktie niet gelegen, zich door V. Vl. te laten
uitschelden. Ik begryp dat men niet altyd lust heeft zich daaraan bloottestellen en
kan dat billyken. Mocht ge evenwel voor dien regel 'n plaatsje vinden (voorlopig
slechts als 'n douceur voor
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't Handelsblad) en V. Vl zich bezwaard achten over z'n promotie tot onwelriekend
projektiel, dan zal ik U de nummers myner Ideen opgeven met welker citatie ge tot
beantwoording zult kunnen volstaan.
Op zeer weinig uitzondering na, levert m'n geschryf altyd 'n tekst of betoog waarop
4.
men zich pour toute polemique beroepen kan. Dit is makkelyk.Maar... altyd: des verkiezende. Dit spreekt vanzelf. Mocht gy 't ongeraden vinden
den vuilen aanval van 't Hbl. te beantwoorden (zooals ik voorstelde, of anders) laat
de zaak dan maar liggen. Ik zou 't evenwel jammer vinden als dat puntig antwoord
ongebruikt bleef, juist omdat het geen polemiek is, maar 'n welverdiende oorveeg.De heer Versluys schryft me dat er plan bestaat te Amsterdam 'n subkommissie
opterichten. Ook in den Haag schynt dit geschied te zyn. 't Zal wel goed wezen. Ik
kan zulke maatregelen niet beoordeelen. Wil je my op de hoogte houden?
Wees hartelyk van ons allen gegroet
tt
Dek

Eindnoten:
1. my: oorspr. gevolgd door 'n Kamper Courant en.
3. Van Vloten: verg. V.W. II, blz. 109. Het oorspronkelijke vers luidt ‘(Daar werpt weer Schmoel
den Kruisman met zyn drek)’.
2. bedoeld: oorspr. stond er bedoelde.
4. pour toute polémique: als enig wapen in de strijd (fr.)

[29 maart 1882
Briefkaart van M.J. de Witt Hamer aan F. van der Goes]
29 maart 1882
Briefkaart van M.J. de Witt Hamer aan F. van der Goes. Met poststempels
Middelburg 29 MRT 82 en Amsterdam 30 MRT 82 en geadresseerd aan den Heer F.
van der Goes Prinsengracht Nr. 293 Amsterdam. (I.I.S.G Amsterdam; fotokopie
M.M.)
Middelburg, 29 Maart 1882
Wees zoo goed mij nog een vijfentwintig circulaires voor het Multatulifonds te
doen toekomen.
Met achting Uw Dv.
M. Jacq. de Witt Hamer

[30 maart 1882
Briefkaart van J. Versluys aan F. van der Goes]
30 maart 1992
Briefkaart van J. Versluys aan F. van der Goes. Met twee poststempels Amsterdam
30 MRT 82 en geadresseerd aan den WelEdHeere F. v.d. Goes Prinsegracht 293
Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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best ken heb ik er eenige verzonden, met den raad er bij, om zulk een biljet na te
zenden aan de personen die vergeten te antwoorden op de circulaire. Dit doe ik
zelf ook. - Wertheim en de drie andere heeren zal ik morgen opgeven. Maar ik heb
nog ruim 1000 circulaires in voorraad.
Uwdw
J. Versluys

[30 maart 1882
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]
*30 maart
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. (Brieven RvE, blz. 342-343).
Clarens, 30 Maart '82.
Beste Dekker, Hartelijk dank voor uw langen brief. Als ik uw net werk aanzie,
schaam ik mij over mijn slordigheid. Maar ik ben soms mal gejaagd, als ik iets onder
handen heb. Meestal wil ik 't voor een bepaald uur gereed hebben en dan lijdt de
overige arbeid er onder, dien ik verricht. En de drukte der kleuters! 't Verwondert
mij niet, dat preoccupatie u 't leven moeilijk maakt. Vooreerst laat het zich begrijpen
dat ge veel brieven krijgt. En ge zijt te ‘ontvankelijk van gemoed’. Gij doet mij denken
aan 't woord van Hume over Rousseau: ‘gevoelig als een man zonder huid’. 't Ware
misschien niet overbodig, dat gij, na dat aandringen op handhaving van de wet in
Indië, eens uitvoerig de schijnbare tegenstrijdigheid van uw staatsgreep-liefde
verklaardet. Ook ik geloof, dat soms een coup d'Etat geoorloofd is. Revolutionairen
1.
hebben altijd den 18en brumaire aangevallen. Maar 't blijkt uit de geschriften van
2.
3.
den ‘liberaal’ de Broglie (vriend en collega van Guizot ), Mevr. de Rémusat, de
brieven van den zweedschen gezant Bruckman aan zijn hof, enz. dat Frankrijk er
door tot verademing kwam.
Na de laagheid van 't Handelsblad begin ik te vreezen voor een mislukking in
zake Huldeblijk. Wat een gemeene troep! Ik heb
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nog altijd een te naïeven dunk van de menschen. Daarom blijf ik ongeneeslijk ook
in zake particuliere nijverheid in Indië. En ik heb toch zooveel exploitatie-zucht
gezien, zelfs hier, waar ik zoo weinig lieden ken.
Ik zal u de drukproef van Indes néerland., Java, enz. voor de Dictionnaire de
Géogr. zenden. Men zal voorzichtig moeten zijn om de goede denkbeelden geplaatst
te krijgen. Nu, ik verlaat mij op uw tact. Reclus is communist, wil alle regeering,
belasting en eigendom afschaffen, niet in zijn Géographie, maar in zijn krant. De
uitgever Hachette bezit tientallen van millioenen en wil zijn dure uitgaven natuurlijk
zooveel mogelijk slijten. Wij moeten dus op eieren loopen. Maar als Reclus 't eens
heeft goedgekeurd, zal Hachette niet op verandering van 't opstel aandringen, want
R. bezorgt hem door de uitgaaf van de Nouv. Géorg. Univ. ± 8 millioen fr. netto
winst. Reclus heeft een hekel aan den Dict., die gecompileerd wordt door een zijner
persoonlijke vijanden, maar Hach. is te slim om 't werk in de wereld te zenden zonder
de retouche van zulk een goed geograaf.
Ik heb begonnen uw werken te doorpluizen voor mijn nieuwe taak. Wat genot!
Domme ministers die mijn voorbeeld niet volgen.
Hartelijk gegroet van
Uw vriend
Roorda.

Eindnoten:
1. 18en Brumaire: (‘nevelmaand’, revolutionaire benaming van de maand die liep van ± 23 oktober
e

tot ± 21 november); de 18 Brumaire van het jaar VIII (= 9 november 1799) is de dag dat Napoleon
het Directoire ten val bracht en als eerste konsul de macht aan zich trok.
2. de Broglie: Achille Charles Léonce Victor duc de Broglie (1785-1871), frans staatsman, minister
onder Louis-Philippe.
3. Guizot: François Guizot (1787-1874), frans staatsman en geschiedschrijver; publiceerde o.a.
over het leven van Achille de Broglie, zie noot 2.

[30 maart 1882
Artikel inzake huldeblijk in de Kamper Crt.]
30 maart 1882
Artikel inzake het huldeblijk in de Kamper Courant, no. 4661. (G.A. Kampen;
fotokopie M.M.) Fragmenten.

De hulde aan Multatuli.
Velerlei zijn de verontschuldigingen, waarmede mannen van wie men iets anders
verwachten kon, zich van de deelname aan deze hulde afmaken.
De een vergelijkt Multatuli's, ‘levensgedrag’ met het zijne, en komt dan tot de
conclusie dat men veeleer voor hèm een kapitaal bijeen brengen mocht; den ander
verbieden zijn heiligste overtuigingen om den satirieken godloochenaar eere te
bewijzen - en hij denkt daarbij aan de korte fraze waarin Jan ten Brink in zijn Gesch.
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der Letterk. Douwes Dekker afhandelt, door hem te noemen: ‘het ideaal onzer
studeerende en niet studeerende jongelingschap’; een fraze, die echter, om de
reserve die er in ligt, slechts half waar is, en die, waar zij bovendien uitsluitend
betrekking heeft op den Max Havelaar zeer zeker ònwaar is. Een derde, die de
circulaire ontving, mag als burger niet meêdoen, daar uit de circulaire de
beschuldiging spreekt, dat zijn eigen natie - een bloedzuigster is. Aan al deze
weigeraars zou ik, als hunne motieven tenminste eerlijk zijn, het artikel willen doen
lezen, waarin De Amsterdammer, het weekblad dat het eerst de Havelaarszaak op
't tapijt heeft gebracht, nadat de heer Perelaer zijn bekende brochure geschreven
had, - die verontschuldigingen ontzenuwt. ‘Of men - lees ik er - elken volzin in de
circulaire, nauwkeurig gewikt en gewogen, onderschrijven kan, is een zaak, die men
aan ieders oordeel mag overlaten. (....)
Daarna wordt het Handelsblad onder handen genomen, dat tot die kleinzeerigen
is gebleken te behooren. Waar dit blad het ‘betreurt, dat voor de hulde aan Multatuli
als grondslag is genomen een beschuldiging, welke onbewezen is en waarover (het
Hbld.) en vele anderen nog altijd naar licht uitzien,’ herinnert De Amsterdammer
hoe de heer Mr. Bergsma onlangs constateerde, ‘dat het wanbestuur en de
knevelarijen van inlandsche hoofden, toen de heer Douwes Dekker in 1856 den
regent van Lebak in staat van beschuldiging wilde doen stellen, inderdaad schromelijk
1.
erg waren,’ en dat de minuten van de brieven in Max Havelaar opgenomen, door
hem, Bergsma, in het archief zijn teruggevonden, woordelijk alzoo luidende. En
waar het Hand. om Douwes Dekker te kunnen gelooven, een poging tot verdediging
van de zijde der beschuldigde regeering behoefde, spot de Amst.: ‘Een fraaie leer!
Zwijgende barbaarschheid, ja elke misdaad is op deze wijs gered; zoolang zij haar
mond niet opent om op beschuldigingen te antwoorden, is immers haar schuld
onbewezen.’ In een betoog, dat er sedert Multatuli's vertrek uit Indië veel is verbeterd,
had het Hand. voorts o.a. triomfantelijk gevraagd: ‘is niet sedert 1866 door de liberale
partij geijverd voor de afschaffing der pantjendiensten?’ Daarop antwoordt De Amst.
‘Sinds 1866 is door de liberale partij volgens het Hand. geijverd voor afschaffing
van verplichte pantjendiensten. Geijverd. 't Staat er werkelijk.
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Een liberale partij, 16 jaren achtereen de baas in den lande, heeft 16 jaren geijverd...
geijverd om pantjendiensten af te schaffen tegen aequivalent... en haar ijver is
beloond door een konservatief, die eindelijk, na zelf zeven jaar gewerkt te hebben
aan eigen bekeering, voor dezen ijver bezweek en het vraagstuk aandorst! Er behoort
moed toe om, na gewaagd te hebben van Multatuli's geestdrift, van dezen ijver te
spreken!’
Men ziet: na eerst er op gewezen te hebben, dat een circulaire door zeventig
personen onderteekend, lichtelijk frazen bevatten kan, die niet iedereen bevallen,
- ontzenuwt De Amst. de hoofdgrief: partijdigheid in zake Insulinde, voldoende. (....)
Eindelijk antwoordt de Amst. op de bedenking, dat reeds vroeger getracht is een
kapitaal voor Multatuli bijeen te brengen, doch volgens het Hand. die poging door
Multatuli's eigen houding mislukt is. ‘We moeten bekennen, dat dergelijke zaken.
o.i. te kiesch zijn, dan dat wij haar in openbaar debat mogen brengen, - luidt het
antwoord. Doch heeft Multatuli's houding vroeger teleurgesteld, een man die zelden
weigert aan te nemen onder zekere voorwaarden, zal daarom geen nationaal
huldeblijk van de hand wijzen, dat, zonder eenige verbintenis op te leggen, hem
wordt aangeboden. In ieder geval, door geld te weigeren, - het Hand. zelf zal het
*
erkennen, bewijst men nog geen gebrek aan karakter.’
2.
In de Port. wordt tegen de hulde de bedenking gemaakt, dat zij van een club
uitgaat. Waarom - klaagt de heer De Beer - doen (behalve de enkelen, die
meêdeden) onze schrijvers van naam, onze hoofdredacteuren van de grootste
dagbladen niet mee? Is 't clubvereering? En Schr. betreurt, dat van het ‘Lebak is
een woestenij’ zooveel ophef is gemaakt.
De heer De Beer is niet de eenige, die spreekt van clubvereering. Anderen heb
ik hooren spreken van een ‘wierookfeestje door de fine fleur van 't atheïsme gegeven.’
Tegen de laatste bewering kan al dadelijk worden aangevoerd, dat niet alle
onderteekenaars der circulaire atheïsten zijn; tegen de klacht over clubvereering in
't algemeen, dat àls deze hier in 't spel is, zulks pleit tegen hen, die wèg bleven, niet
tegen hen, die de hand

*

Droogstoppel fronst bedenkelijk de wenkbrauwen, als hij dit leest!
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uit de mouw staken. Lang genoeg is er voor die auteurs en journalisten gelegenheid
geweest om te zeggen: ik doe meê! Bij de Hooftfeesten ontbraken ook vele auteurs,
die de Port. gaarne gezien had. Terecht laakte zij toen de afwezigen. Waarom dan
nu niet?
Maar het gaat meer zoo in ons flegmatiek landje: alleen zij, die in alle opzichten
met een zaak dwepen, bezitten ijver genoeg om iets te doen. De anderen hadden
en hebben en houden ‘principieele bezwaren’. Om hen bang te maken, deze
mededeeling nog. In de Indépendance van Zaterdag wordt met veel ophef van de
voorgenomen hulde en van Multatuli's strijden voor de rechten van den Javaan
melding gemaakt. Mislukt de hulde, de Indépendance zal zeker niet zwijgen! En
welk een figuur zou de natie dàn in het buitenland maken! Want de Indépendance
wordt veel gelezen... Ieder rechtgeaard Nederlander wachte zich voor schade. Het
nooit volprezen ‘buitenland’ mocht eens slechte gedachten van hem gaan krijgen!
J. De Meester.
Tot 5 April bestaat gelegenheid tot deelneming aan de hulde.

Eindnoten:
1. de minuten: kladversie van een ambtelijk stuk.
2. Port: de Portefeuille, tijdschrift van Taco de Beer. Zie bij 25 maart.

[30 maart 1882
Briefkaart van J. de Koo aan V. Bruinsma]
30 maart 1882
Briefkaart van J. de Koo aan V. Bruinsma. Met poststempels Amsterdam 30 MRT
82 en Leeuwarden 30 MRT 82, geadresseerd aan de WelEdGZGHeer Dr Vitus
Bruinsma Leeuwarden. (M.M.)
Amice, De Amsterdammers hebben tot nog toe niet veel gedaan. Maar er is nu een
uitnoodiging tot de Amsterdamsche onderteekenaars der cirkulaire gericht om te
vergaderen, ten einde maatregelen te beramen om Amst. te exploiteren. Kunt gij
Uw vriend Versluys niet eens aanspreken, om, nu de zaak eenmaal een publieke
zaak geworden is, Nederland op een andere wijs te bewerken, dan alleen door
publicaties? Er zijn niet alleen geen comité's in de verschillende plaatsen gevormd,
maar het eerste inteekenbillet of de eerste inteekenlijst moet nog gedrukt worden.
Wij mogen nu Multatuli niet blootstellen aan een échec.
De Beer is een onbeteekenend man, die zelfs niets beteekenen zou, als hij niet
zoo'n groote ploert was. Hij haat v.d. Goes, houdt niet van mij en van vele anderen,
maar wie hij in zijn gemeene insinua-
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ties eigenlijk bedoelt, weten wij niet. Hij moet voor zijn bloote billen hebben, - maar
ik acht er mijn handen te goed toe.
Gaarne
tt
J. de K.

[30 maart 1882
Artikel inzake huldeblijk in de Stichtsche Crt.]
30 maart 1882
Artikel inzake het huldeblijk in de Stichtsche Courant. (Knipsel M.M.)

Multatuli
Een zeventigtal mannen uit verschillende kringen, waaronder er velen zijn, die in
kunst of wetenschap uitmunten, hebben eene dezer dagen verspreide circulaire
onderteekend, waarin zij hunne landgenooten opwekken om aan Multatuli (den heer
Douwes Dekker) een huldeblijk aan te bieden.
Zulk een feit mag men niet doodzwijgen. Het is een verschijnsel in ons volksleven,
dat beteekenis heeft.
Multatuli, al wil hij geen schrijver heeten, behoort tot de voortreffelijkste
Nederlandsche schrijvers onzer eeuw. Als het woord niet zoo afgesleten was, zou
men zeggen: hij is een sieraad onzer letterkunde. Liever zeggen wij: hij is op het
gebied van het denken, schrijven en dichten een reus.
Wij weten het: er zijn er zeer velen, die met de strekking van hetgeen hij
geschreven heeft niet instemmen. Ja, hij telt zeer zeker meer tegenstanders dan
medestanders. Maar al staat men, hetzij op staatkundig, hetzij op wijsgeerig gebied
niet aan zijn zijde, dit behoeft geen beletsel te zijn om hulde te brengen aan zijne
zeldzame talenten.
Mr. Jacob van Lennep was de man, die het eerste werk, dat van Multatuli het licht
zag, ter perse bezorgde. Multatuli had hem de Max Havelaar in manuscript gezonden,
om zijn oordeel over dat werk te vernemen. En Van Lennep, de man van
streng-conservatieve denkbeelden, ook op het gebied der koloniale staatkunde, en
die met de strekking van de Max Havelaar zeker niet instemde, van de wijsgeerige
denkbeelden van Multatuli misschien een afkeer had, - Van Lennep was met de
letterkundige beteekenis van het werk hoogelijk ingenomen, erkende het terstond
als een meesterstuk onzer letterkunde, bood den schrijver zijne hulp aan
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bij de uitgave, bezorgde het boek bij zijn eigen uitgever ter perse, en gaf zich
belangeloos daarvoor zeer veel moeite.
Van Lennep bewees, dat men hulde kan brengen aan het talent, aan het genie
van een groot schrijver, al staat men op een geheel ander standpunt als hij. En
waarlijk, als dat niet mogelijk ware, het zou er voor het intellectueele leven van een
volk treurig uitzien. Dan zou Beets alleen bewonderd worden door hen, die van zijne
godsdienstige richting zijn. Dr. Schaepman's groote gaven als dichter, schrijver en
redenaar zouden alleen erkend worden door Katholieken. Omgekeerd zou bij hen
Ten Kate geen bewondering vinden. Alberdingh Tijm's veelzijdig talent en groote
letterkundige ontwikkeling zou bij velen geen huldiging vinden, en zooals het hem
ging, zou het Schimmel, Bosboom-Toissant en Busken Huet gaan.
Mannen en vrouwen van zeldzame verdiensten op het gebied van kunst of
wetenschap behooren niet aan een afgesloten volksgroep, maar aan geheel het
volk. Hen huldigen allen, die kunst en wetenschap waardeeren.
Vondel was een heftige partijman, en niet weinigen, in zijn tijd en later, keurden
het in hem af, dat hij van het geloof der Mennisten overging tot het katholieke geloof.
Maar het een, noch het ander belet, dat wij allen trotsch zijn op Vondel, dat wij hem
allen onzen Vondel noemen.
Ook Bilderdijk was partijman en ook zijne godsdienstige denkwijze was zeer
geprononceerd. Daarbij was Bilderdijks intieme leven van dien aard, dat het bij
niemand goedkeuring kon vinden. Maar allen eeren wij in hem den grooten dichter.
Zoo ook Da Costa. Geestverwanten, hetzij op politiek, hetzij op theologisch gebied,
heeft hij onder hen, die ontwikkeld genoeg zijn om zijne verzen te waardeeren, zeer
zeker veel minder dan besliste tegenstanders, maar is er onder hen iemand, die
zijne schitterende gaven niet bewondert?
Wij vatten de hulde, die men Multatuli brengen wil, aldus op, dat geen werk van
partijschap bedoeld wordt. Geen demonstratie ten gunste van zijne wijsgeerige
denkbeelden. Ook geen politieke demonstratie. Men zal niet aan dit huldeblijk een
karakter willen geven, waardoor zeer velen zouden worden uitgesloten. Maar men
beoogt, hulde te brengen, aan die eigenschappen van Multa-
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tuli, welke wij allen bewonderen kunnen en welke dan ook de eigenschappen zijn,
die hem tot een groot schrijver maken.
Allen, van wat richting, van wat geloof ook, zijn wij hem hulde en dank verschuldigd
voor hetgeen hij gedaan heeft voor onze letterkunde.

[maart 1882
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma]
Eind maart 1882
Brief aan J. Versluys aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 2(⅔) beschreven. (M.M.)
Amsterdam Vossiusstraat 13
Amice,
Daar juist ontvang ik in dank de Leeuwarder Ct. met uw stuk. Dat kan goed doen
aan de zaak.
Aan de 2 schoolbladen heb ik maar een advertentie gezonden met mijn naam er
onder en dien van Schippers en Jansen. De lui van 't middelbaar ken ik nog al en
Schippers en Jansen kennen evenals ik veel lui van 't lager ond.
Jansen had zich ook aangeboden voor de onderteekening der circulaire. Ik hoop
nu maar, dat hij hiermee tevreden is. Ik stel me juist niet veel voor van zijn moreelen
invloed, maar hij kan nog al drukte maken.
Daar ge mij niet de namen hebt opgegeven van de lui buiten Leeuwarden die ge
hebt, kom ik namens de hoofdcommissie nog eens tot U met het verzoek om dat
toch even te doen of wat nog beter is misschien de exploitatie van Friesland op U
te nemen. Dat kan het best, door lui, die bijdragen zenden, te vragen of ze ook
anderen willen opwekken en of ze ook personen kunnen aanwijzen, die willen
meedoen.
Een subcommissie in Amsterdam heeft lijsten gedeponeerd zooals ge weet. Bij
de boekverkoopers geeft het niet veel. Op het leesmuseum is nogal wat geteekend.
En ze zenden nu als proef ook lijsten rond aan de huizen. Dit leverde den eersten
dag in de Sarpathistraat f70, den tweeden dag niets, den derden dag één gift van
f100. - Verder weet ik het nog niet.
Met uw som en de andere er bij zijn we nu tot ongeveer 12 mill. + eenige
toezeggingen.Vele groeten
tt
J. Versluys
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[31 maart 1882
Artikel in het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage]
31 maart 1882
Artikel in het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, no. 77. (Knipsel M.M.)
's Gravenhage, 30 Maart.
***
De Multatuli-beweging.
Er zou op den achtergrond dier beweging geen politieke demonstratie staan! De
Redactie van de Midd. Ct. verbaast er zich althans over, dat wij dit kunnen beweren.
Immers, zegt zij, Multatuli was niet de man eener partij; hij bestreed het conservative
exploitatiestelsel (sic), maar hij viel ook de liberalen aan in Thorbecke, in Duymaer
van Twist, in Fransen van de Putte; op Godsdienstig gebied stiet hij de regtzinnigen
niet harder voor het hoofd dan de modernen; en ook op de geestverwanten van Jan
Rap schoot hij zijn scherpste pijlen af.
De inhoud dezer motivering is op zich-zelve juist; er had zelfs nog bijgevoegd
kunnen worden: op het punt van gezag is hij nihilist. Maar dat alles bewijst niet wat
bewezen moest worden. Er wordt meê aangetoond, dat Multatuli door geen enkele
rigting, in het Godsdienstige zoo min als in het staatkundige, kan worden
1.
geaccepteerd, behalve door de atheïsten en de revolutionairen quand-même ; er
wordt meê in het licht gesteld, dat Multatuli, gelijk ook wij reeds aantoonden, de
gepersonifieerde negatie is; er had uit geconcludeerd kunnen worden, dat hij, behalve
als letterkundige en vooral satiricus, hulde verdient (zooals het in de oproeping heet)
als ‘voorstander van geestesvrijheid’ of vrijdenker; maar het feit, dat men van het
plan, om voor hem gelden in te zamelen, tevens een politieke demonstratie heeft
gemaakt, wordt er niet door weggenomen.
Hoe men er te goeder trouw toe komen kan, dat feit aan te nemen, zal genoemde
o

Redactie duidelijk worden, als zij zich 1 wil herinneren, hoe de beweging reeds
vóór haar openbaarmaking werd voorbereid door den treurigen toestand in Bantam
te exploiteren tot het stellen van de vraag: ziet ge nu wel dat Multatuli indertijd gelijk
heeft gehad? - met de bijvoeging: dat zijn er nu de gevolgen van, dat men niet naar
Multatuli's raadgevingen
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o

geluisterd noch daarnaar gehandeld heeft; als zij 2 letten wil op den inhoud der nu
uitgevaardigde oproeping, waarin de herinnering van zijn ontslag als
Adsistent-Resident van Lebak voorop is gesteld, waar de tegenwoordige toestand
van Lebak er bij wordt gebragt, waar zelfs de ‘rilling die door de natie is gegaan’,
indertijd zoo behendig door een der radicaalste koloniale sloopers geexploiteerd,
nog weêr eens is opgewekt.
Als nu daarvan niet gezegd kan worden: er staat een politieke demonstratie bij
op den achtergrond, dan zeggen wij: het is mogelijk; maar de eenige correctie, die
wij op ons gezegde zouden kunnen toelaten is deze: zij staat er bij op den voorgrond,
zij is hoofddoel.

Eindnoten:
1. quand-même: (hier) tot elke prijs. (fr.)

[31 maart 1882
Artikel A.J. Levy in het Algemeen Handelsblad]
31 maart 1882
Artikel van A.J. Levy inzake het huldeblijk in het Algemeen Handelsblad, no.
16265. (Knipsel M.M.) Fragmenten.

De Multatuli-beweging
Past deze aanduiding voor het manifest, zoo even openbaar gemaakt? Ik weet het
niet, en dat het niet blijkt, is mijne grieve tegen het beoogde doel.
Gold hoofdzakelijk of uitsluitend het gezag van sommige onderteekenaren, de
zaak, die in zoo zwaarwichtigen steun zich verheugen mag, ware gewonnen.
Niemand zal ontkennen, dat menige naam van uitnemenden klank de oproeping
siert. Persoonlijke neiging, hoogachting, vriendschap zelfs mogen echter den
doorslag niet geven, waar tot een stap wordt uitgenoodigd, die òf geenerlei waarde
heeft òf zijne beteekenis slechts ontleenen kan aan besliste, vast afgebakende,
duidelijk uitgedrukte overtuiging. Daartoe den stoot te geven, was kennelijk de
bedoeling. Dat zij, die tot ‘eene daad van nationale dankbaarheid’ jegens Multatuli
opwekken, met hem solidair, voor hem verantwoordelijk zich stellen - het te eischen
ware onredelijk, ondenkbaar zelfs. Doch een aansluitingspunt moet er zijn, en een
gemeenschappelijke bodem tevens voor de te betoonen erkentelijkheid. De vraag
is niet of Multatuli aan de algemeen menschelijke wet van onvolmaaktheid ontsnapt.
De vraag is evenmin of hij in een veel bewogen leven aangetrokken en afgestooten
heeft. In die onontwijk-
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bare noodwendigheid deelen met hem, grooteren dan hij, deelen met hem, ook zij
die onvergankelijke titels hebben. (....)
De vraag zij eindelijk: Waartoe wekt men ons op? Hebben wij, dankbaarheid
toonende, instemming te betuigen, dus afkeuring uit te spreken? De instemming hoever reikt zij? De afkeuring - welke is haar inhoud?
Nopens al deze twijfelingen geeft de oproeping geen licht, omdat in hare
wijdgolvende plooien allen en alles hun gading vinden. Acht men deze kleurloosheid
een verdienste? Sedert wanneer heet de bijeenvoeging van allerlei bestanddeelen,
stijl, en verleent de ontstentenis van een leidend denkbeeld, karakter?
Laat het ronduit gezegd mogen worden. Er is, bedoeld of niet, in het manifest iets
zwevends, iets onbepaalds, iets onpersoonlijks in één woord, iets dat, hoe vreemd
het klinke, te midden van overvloed, aan onthouding doet denken, en juist daarom
onaangenaam aandoet. Men schijnt velerlei te hebben omgehaald, ten einde zich
ontslagen te mogen rekenen om bij één punt, gelijk voegt, te verwijlen. Die
schroomvalligheid is verklaarbaar, doch zij had integendeel juist een prikkel tot
rondborstigheid moeten wezen. Thans heeft het den schijn als wilde men beletten,
dat in het veelstemmig accoord ettelijke gevoelige snaren werden aangeroerd. Het
is als ware het ontzeilen van klippen, dusver slechts blijk van zeemanschap of
stylistische behendigheid, zakelijke aanbeveling mede. Waarom echter niet liever
den kring der getrouwen verkleind, dan op gevaar van misverstand getracht hem
uit te breiden? Zoo de toegang eng is tot het Pantheon van Neêrlands roem, het
geleide eener veeltongige gemeente schijnt even noodeloos als kort van duur.
(....)
Velen, aldus opgewekt, zouden voorzeker bereid bevonden zijn, ‘den levensavond
van Multatuli te verhelderen’. Velen, inzonderheid van hen, die thans den Multatuli
der oproeping òf te aanvaarden òf te verwerpen hebben. Deze toch heeft, in
hoofdzaak, geene andere strekking dan die van een requisitoir. Op grond en naar
luid harer overwegingen zal een vonnis moeten worden geveld over het
regeeringsbeleid nopens onze koloniën. In het geding: Multatuli contra het
Nederlandsche Staatsgezag, zal de eerste in het gelijk gesteld moeten worden. Ik
vraag: heeft het eenige hou-
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ding, dat een dankbaarheidsbetoon den vorm aanneme eener ondubbelzinnige en
rechtstreeksche beschuldiging? Is de natie van weerszijden voldoende ingelicht?
Heeft ieder volgend geslacht over een voorafgaand het recht van eigendunkelijke
censuur, en behoeft daarvoor de uitspraak eener veelomvattende, behoedzame,
historische critiek niet langer te worden afgewacht? Mogen, zonder meer, en op
ettelijke getuigenissen af, de woorden: ‘onwaarheid en onrecht’ met bestuur en
bestuurders van Nederlandsch-Indië in verband worden gebracht? (....)
De steller der oproeping heeft eene niet geringe verantwoordelijkheid op zich
geladen. Bedoeld als principiëele uitnoodiging, streeft zij haar oogmerk voorbij en
brengt de zaak in gevaar, die niet slagen kan, tenzij los van deze motieven. Aan
karaktervorming hebben wij behoefte. Niet aan demonstratiën, die op karakterlooze
mensch- en zelfvergoding uitloopen. Versterking van het gemeenschapsgevoel zij
onze taak. Niet het spannen eener vierschaar, waardoor tusschen zonen van
hetzelfde land eene klove moet ontstaan.
Dat Multatuli echter, den ouderdom onverzorgd naderend, niet ontgelde, wat
thans in zijn naam wordt misdreven. Huldigen wij in hem metterdaad, den
letterkundige, die, voorwaar van hartstocht niet vrij, luide en alom zijn woord, zij 't
ook als krijgsklaroen, deed klinken. Nemen wij hem met zijn deugden en zijne niet
geringe gebreken. Ook te zijnen aanzien gaat de albeheerschende geschiedenis
over tot de orde van den dag en zal zij het kaf van het koren weten te scheiden.
Ook hij behoort tot hen, die op zijne wijze bouwsteenen hebben aangebracht, bij
het licht der historie te ordenen. Niet eene beweging in naam van Multatuli, doch
een waardig eereblijk aan Multatuli zij de leuze. Het laatste is het uiterlijk teeken
eener eerlijke, oprecht gemeende erkenning. De eerste verwijst naar instemming
met eene richting, voor wier veld winnen op groote schaal een goede genius ons
land en ons volk behoeden moge.
Amsterdam, 28 Maart 1882.
J.A. Levy.

[maart 1882
Intekenlijst voor het huldeblijk]
Eind maart 1882
Intekenlijst voor het huldeblijk. (M.M.)
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Lijst van inschrijving voor het huldeblijk aan Multatuli
Met verwijzing naar de circulaire betreffende het HULDEBLIJK AAN MULTATULI hebben
de ondergeteekenden de eer deze lijst aan te bieden, met verzoek door inschrijving
het voorgestelde doel te helpen bereiken.
Zij doen zulks, als mede-onderteekenaars van genoemde circulaire te Breda,
zonder daarbij in nadere beschouwingen te treden, overtuigd zijnde, dat allen die
met de bedoeling instemmen, tot het welslagen der poging willen bijdragen en
daartoe ook hun invloed willen aanwenden.
Elk van de ondergeteekenden is bereid de bijdragen in ontvangst te nemen, ten
den

einde ze met de lijsten van inschrijving uiterlijk den 5 April aan de
Hoofd-Commissie op te zenden.
R.J.A. KALLENBERG VAN DEN BOSCH, Oud-Officier van de Genie, Rentmeester
der goederen van wijlen Z.K.H. Prins FREDERIK der Nederlanden.
A. COLLARD, Oud-Luit.-Kolonel van het Nederl.-Indisch leger.
A.S. KOK, Leeraar aan de Kon. Milit. Academie.
NAMEN.

WOONPLAATS.

BEDRAG.

P.J. Treffers

Oosterhout

f 2.50

G v Buijs Cz

Oosterhout

f 1.-

D. Kooperberg

Oosterhout

f 10.00

Mejufvr J.M. van Lelyveld Breda

f 10.00

Mejufvr A. Westenberg

Zwolle

10.00

Leiden

10.00

r

Den H P. Westenberg

Kallenberg van den Bosch Breda

f 100.00

C.R.J. Kallenberg van den 's Bosch
Bosch

f 10.00
_____

f 153.50

[1 april 1882
Artikel inzake huldeblijk in De Hervorming]
1 april 1882
Artikel inzake het huldeblijk in De Hervorming, no. 13. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.) Fragmenten.
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Binnenland.
Een nationaal huldeblijk aan E. Douwes Dekker
Eene circulaire, onderteekend door een geheele reeks van namen, voor een deel
van mannen van naam, is door Nederland verspreid om een kapitaal bijeen te
brengen, ten einde den schrijver van den Max Havelaar ‘in staat te stellen zijn
levensstrijd ten einde toe zonder geldelijke zorgen te strijden en hem te bewaren
voor de gedachte, hen die hij lief heeft, onverzorgd achter te laten.’ Er wordt in deze
circulaire herinnerd wat den heer Douwes Dekker als assistent-resident van Lebak
gedrongen heeft zijn ontslag te nemen uit 's lands dienst, (....)
Velen onzer zullen zeker achting gevoelen voor Havelaar's pogen en den dichter
van den Max Havelaar dankbaar gedenken. Zij zullen verder gaarne erkennen, dat
ook in zijne verdere geschriften veel voorkomt dat geniaal verdient te heeten, veel
zelfs, dat edele gewaarwordingen, dat heilige verontwaardiging wekken kan. Zullen
zij daarom mededoen aan dit huldeblijk? Ik voor mij heb geen vrijmoedigheid onze
geestverwanten er toe op te wekken.
Had men ons aangemaand om met een door duizenden geteekend adres bij de
regeering aan te dringen op verbetering van den jammerlijken toestand te Lebak
en elders, o.a. door de grieven weg te nemen, die indertijd Douwes Dekker noopten
zijn ontslag te nemen uit 's lands dienst, had men daarbij zijn ‘Max Havelaar’ met
warme ingenomenheid herdacht, ik meen, dit ware een hulde geweest die een edel
strijder voor de eer van den goeden naam des vaderlands boven elke andere zou
hebben begeerd, en met vreugde zouden velen, misschien de meesten onzer, dit
adres hebben geteekend. Was daarbij een inschrijving geopend om zoo spoedig
mogelijk voor de honger- en koortslijdende Lebakkers te doen, wat offervaardige
menschlievendheid vermag, we zouden met blijdschap daaraan naar onze krachten
hebben meêgedaan en nog meêdoen. Doch inplaats van een inzameling te houden
voor deze ongelukkigen, die van honger sterven, wil men een kapitaal bijeenbrengen
voor hun pleitbezorger, die in zijn kostelijk hoofd en vlugge pen stellig heel wat meer
middelen heeft om in zijn nood te voorzien dan de arme door Nederland kwalijk
behandelde bewoners van Lebak!
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Indien dit ‘de daad’ is, waarvoor de heer C.I.H. van den Broek, een der
onderteekenaars, zijne discussie met ons over het atheisme staken moest, dan valt
ons dat tegen, hij had ons grooter dingen doen verwachten. Doch wellicht moet de
eigenlijke daad nog volgen en dus keeren wij thans terug tot wat misschien daarvan
slechts een voorspel is, het finantieel huldeblijk aan den heer Douwes Dekker.
Waarom wij dan dit niet aanprijzen kunnen? Of wij dan geen onrecht herstellen
willen? Onrecht is er geschied, wij gelooven het, aan de bewoners van Lebak, niet
aan den man die vrijwillig ontslag nam uit 's lands dienst. Men zegt vaak, dat men
de kinderen niet te veel prijzen en beloonen moet als zij hun plicht doen; meer nog
dan voor kinderen geldt dit voor mannen. De heer Douwes Dekker is niet de eenige
die uit plichtsbesef een werkkring heeft vaarwel gezegd welke hem brood gaf, maar
ik ken er onder die allen niet een, die zich zelven zoo de martelaarskroon op het
hoofd drukte als de heer Douwes Dekker deed met zijn sentimenteelen pseudoniem:
Multatuli d.i. ‘Ik heb veel geleden.’ En nog nooit is het Nederlandsch publiek
opgewekt, zooveel ik weet, om hun het uit plichtsbesef gebrachte geldelijk offer door
eene algemeene inschrijving te vergoeden.
Maar den dichter dan, den verdienstelijken letterkundige, wilt gij dien niet huldigen?
Ja, dat wil ik graag doen en al heb ik niet veel te geven, daarvoor had ik toch met
genoegen ook mijn gulden over, zoo ik dan maar niet tevens geacht werd ‘in Multatuli
den voorstander van geestesvrijheid te huldigen’ en mijn naam als zoodanig in zijn
album te doen prijken.
Want Multatuli is geen voorstander van geestesvrijheid. Hij heeft integendeel den
geest van een groot deel van ons Jonge Holland aan banden gelegd. Met geniale
zetten, doch zonder wijsgeerig nadenken, en vooral zonder eenige waardeering
van andersdenkenden, heeft hij met God en godsdienst den spot gedreven, den
godsdienst gebruikt tot amusement van zijn veelal wuft en oppervlakkig publiek, bij
velen het laatste restje van hun kinderlijk geloof, van hun piëteit voor de vroomheid
van vader en moeder weggelachen en alzoo gemaakt dat men in menigen kring
zich schaamt uit te spreken dat men den godsdienst heilig acht.
Het kan zijn dat hij nooit anders bedoeld heeft dan te ijveren tegen
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dogmatisme en clericalisme, doch steeds den hoogsten godsdienst, den eerbied
voor waarheid en trouw, voor wat allen als het heiligste gelden moet, door zijn woord
en schrift heeft willen verlevendigen en bevorderen, het is mogelijk - wie leest op
den bodem van een hart dat voortdurend de verzoekingen heeft te bestrijden van
een altijd opborrelend vernuft! - Doch wat velen het best van hem verstaan hebben
en het hartelijkst hebben toegejuicht, het is zijn lichtzinnige wijze om het godsdienstig
geloof te hekelen en de twijfelzucht te verheerlijken als het krachtigst bewijs dat
men nog een weinig geest en hart heeft overgehouden. Niemand heeft in de laatste
jaren zoo als hij in ons land de valsche schaamte gewekt en gevoed. En wijl ik alzoo
in hem geen voorstander van geestesvrijheid, maar veeleer een voorstander van
de tyrannie en het fanatisme van den twijfel zie, die tal van weinig nadenkende
geesten en slecht gevormde karakters gekluisterd heeft en alzoo ongevoelig heeft
gemaakt voor den drang hunner godsdienstige behoeften, daarom kan ik voor mij,
hoe hoog ik ook Multatuli's letterkundige verdiensten stel en hoezeer ik hoop dat
zijn invloed aan onze koloniale politiek moge ten goede komen, toch aan het hem
toegedachte huldeblijk niet meêdoen en er onze geestverwanten niet toe opwekken.

[1 april 1882
Artikel inzake huldeblijk in Recht voor allen]
1 april 1882
Artikel inzake het huldeblijk in Recht voor allen, no. 5. (U.B. Amsterdam)

Multatuli
Een oproeping is gedaan, om een kapitaal bijeen te brengen voor Multatuli en wij
hopen van harte, dat men den koenen strijder dit bewijs van hulde geve, voordat
het te laat is en men als gewoonlijk de groote mannen eert na hun dood.
Maar wat komt er van de hoofdzaak?
Zou Multatuli niet zeggen: vrienden, ik dank u voor uw goede bedoeling, maar
wat doet gij voor Lebak? De hongersnood en de koorts-epidemie zouden knagen
aan mijn geluk, ook al bezorgdet ge mij een onbezorgden ouden dag, wanneer gij
niet tevens met heiligen ernst de taak op u neemt, om zorg te dragen, dat de toestand
daar verbetert.
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De circulaire, geteekend door allerlei menschen, spreekt over hetgeen hij gedaan
heeft voor Indië, over den voorstander van geestes vrijheid, over den dichter en
letterkundige, maar vermeden wordt die zijde zijner werkzaamheid, die hem in ons
oog en voor ons volk aanspraak verschaft, namelijk als de man die een open oog
had voor de diepte van ellende, waarin ons volk verkeerde. Als zoodanig willen wij
hem eeren.
Hij heeft hart voor het volk dat door uitputting berust in zijn beklagenswaardige
toestand.
Multatuli erkende dat het volk stoffelijk, zedelijk en verstandelijk in een ellendige
toestand verkeert. Dat dit voornamelijk te wijten is aan de inrichting van den staat
wijl niemand zich aansprakelijk stelt voor die ellende.
De koning niet, omdat-i volgens de grondwet onschendbaar is en daardoor met
den besten wil onmachtig.
De ministers niet, wijl ze om de twee of drie jaar aftreden, en zich dan niet
bekommeren over de latere gevolgen van den wijze waarop zij bestuurden.
En evenals een tweede Cato, die voortdurend wees op de mededingster van de
stad Rome, namelijk op Karthago, en elke redevoering eindigde met het woord: en
verder meen ik dat Karthago verwoest moet worden: de ellende des volks moet
worden uitgeroeid. Hij trad op tegen het liberalisme onder de valsche leuze en sprak
van de leugen der verkiezingen, waardoor in 's lands-raadzaal mannen zaten, die
niet door het volk daarheen waren gezonden. Door vrije en algemeene verkiezingen
wil hij het vaartuig doen aanlanden in goede haven en beletten dat reiziger en
bemanning al te erg worden uitgezogen.
Hij zag in, dat daardoor beweging zou komen in ons politiek leven en ware soms
die beweging onordelijk, al raakte ze aan den grens waar roering begint of zelfs
schandaal... welnu dit alles ware te verkiezen boven den tegenwoordigen doodslaap.
Het volk heeft voedsel en levensgeluk noodig en zou vorderen dat men zich de
vraag stelde: of er aan den algemeenen toestand niets valt te verbeteren, in plaats
1.
van zooals nu, brutaal insolent , wreed en lui zich van alles af te maken met het
praatje: dat is geen Regeeringszaak. Hij wil algemeene verkiezingen en dus
afschaffing van den census, die bespottelijk is èn in principe èn in toepassing.
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In principe. Zooveel vooronderstelde welvaart geeft recht om invloed uit te oefenen
op de welvaart. Dus de arme drommel die juist zoo hoognoodig had om tot welvaart
te geraken, wordt buitengesloten.
In toepassing. Heeft de beschaafde man die zich intellektueel ontwikkelde, maar
juist daarom misschien op geldverdienen zich niet toelegde, minder recht van
bemoeienis met de publieke zaak, dan de kastelein van een meisjeswinkel?
Staat de eerlijke arme - arm misschien omdat-i eerlijk was - boven den gelukkigen
gauwdief, boven den woekeraar?
Hij meende dat de verkiezingen, zooals ze thans geschieden, bijna altijd de
zegepraal waarborgen van middelmatigheid.
Zoo is Multatuli de apostel voor Algemeen Stemrecht in den rechten zin des
woords. Die heeren onderteekenaren hebben zich bijna geen van allen als
voorstanders van 't beginsel van den geëerden Multatuli doen kennen. Roemen zij
zijn naam, om zijn beginselen en denkbeelden te verwijderen? Wij weten het niet,
maar toch wie groot is om zijn beginselen van waarheid en recht hij mag geen
onverschillig toeschouwer blijven in het staatsleven en hij moet dus de voetstappen
van Multatuli drukken. Beter hulde is ondenkbaar. Eere dus aan den man, die niet
lijdzaam was onder onwaarheid en onrecht!
Eere aan allen, die door zijn voorbeeld opgewekt zijn om manmoedig met hem
dienzelfden strijd te strijden!

Eindnoten:
1. insolent: onbeschoft (fr.)

[1 april 1882
Ingezonden Brief in Recht voor allen]
1 april 1882
Ingezonden Brief in Recht voor allen, no. 5. (U.B. Amsterdam)

Ingezonden. Meneer de Redakteur.
Bravo! Men wil Multatuli eeren. Als iemand het verdient, dan is hij het en ik hoop
dat ook de arbeiders hun penningske brengen; de Redaktie van dit blad, dat zoo
dikwijls reeds met ingenomenheid sprak over Multatuli, zal zich wel willen belasten
met het ontvangen der bijdragen, om ze over te maken aan de kommissie. Maar...
nog beter ware het geweest, om eerst de Regeering te verzoeken, om aan Multatuli
een jaarlijksch pensioen uit te keeren, zoo groot als hij verloren heeft door het prijs
geven zijner
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betrekking, gedreven door plichtsgevoel. En had de Regeering geweigerd recht te
doen althans aan den persoon van Multatuli, dan had men een beroep moeten doen
op het volk en zeggen: Volk van Nederland! nog steeds gaat de Nederlandsche
Regeering voort, om recht te weigeren aan Multatuli, welnu, doe gij wat zij verzuimde
en geef hem niet als een genade maar als een recht blijk van uw sympathie, opdat
hervormen niet altijd hetzelfde beteekent als honger en gebrek lijden. Echter dat is,
om welke redenen dan ook, niet geschied en nu roep ik allen toe: Volk van
Nederland, toon dat gij uwe groote mannen weet te eeren, de verdedigers van recht
en billijkheid.
N.
(De Redaktie wil zich gaarne belasten met de ontvangst, om het ter
bestemde plaatse te bezorgen. Zoo kunnen ook de minderbedeelden iets
bijdragen aan Multatuli, die niet alleen telt maar ook weegt, hij zal het
penningske van den armen man als huldeblijk waardeeren.)
Red.

[1 april 1882
Mededeling in De Nederlandsche Spectator]
1 april 1882
Mededeling in De Nederlandsche Spectator, no. 13 inzake het huldeblijk. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
- Bijdragen voor het huldeblijk aan Multatuli kunnen ook worden gestort bij den
uitgever van den Spectator.

[april 1882
Brief van een dokter aan V. Bruinsma]
Begin april 1882
Brief van een dokter aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Nijmegen Zaterdagavond
Amice,
1.
Hoezeer ge reden kunnen hebben mij van traagheid te beschuldigen, waar het
bv. correspondentie betreft, zoo haast ik mij nu eene verdenking van mij af te
schudden, waardoor ge met regt in mij
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‘een ontrouwe dienstknecht’ mogt zien. O, neen, nauwelijks hier zijnde heb ik mij
onder de enkele burgers van Nijmegen geschaard (helaas slechts weinige et pour
2.
cause !) bij wie een Multatulilijst circuleerde. Ik heb ook reeds mijn penningske
3.
geofferd- - veel kon 't niet zijn (want! sub rosa ! ik moet tegenwoordig van mijn
tractement leven) en het verwondert mij dat die lijst nog niet bij u bekend is.
Had ik eerder uw briefje gekregen, dan had ik gaarne mij nog onder de
Leeuwarders gerangschikt doch nu vond ik het goed, hier maar te laten zien voor
welke ‘ideën’ ik scheep ga, als 't er op aan komt. Dan kon ik, zoo dacht ik heel naief
aan de weldenkenden (de weinige die ik hier had leeren kennen) eens een prik
geven om mee te doen. Doch hoe vaak heb ik mij over die onverschilligheid en
zelfgenoegzaamheid van 't jonge Holland moeten bedroeven. Men durft beweren
o.a. dat wie eenmaal als martelaar is opgetreden, dan ook maar afwachten moet
wat historisch getrouw aan die pionniers der ontwikkeling te beurt valt. Zoo antwoordt
een deel van Neerlands jongelingschap dat volgens Boissevain c.s. door Multatuli's
letterkundige producten tot slecht leven ontwaakte!!
O, ik heb mij geschaamd over 't Handelsblad en toch indien Multatuli de bewustheid
krijgt dat een gezonde gezuiverd van valsche bijmengselen zijn grooten arbeid de
4.
noodige Anerkennung bewijst voor volgende geslachten, wie weet of dat hem niet
beter bevalt dan een reeks verdachte wissels.
Toch hoop ik dat het kapitaaltje niet de reactie zal ondervinden, die de groote
zaak der vervolgde Joden op 't oogenblik aan de koorden der beurzen doet hangen.
Hoor ik later eens hoe het er mee gegaan is?
Het bevalt mij hier tamelijk wel, doch wat ik aan intellectuele en artistieke omgeving
hier missen moet, kan de natuur mij nog niet teruggeven. Maar al heb ik nog niet
veel patienten, toch weet de jongeheer mijn anderhalfjarige zoon zijn vader te
vrijwaren voor het peinzensmoede van de Génestet.
Het is een onvolprezen genot zoo'n ventje maar de zorgen klimmen in meetkundige
reeks. Als in groote huishoudingen moeder natuur niet een handje meehelpt, dan
zou ik er aan twijfelen of regtgeaarde ouders wel heel oud konden worden. Ge kunt
u niet
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voorstellen welk een oplettendheid vereischt is, als zoo'n kereltje aan uw hoede is
toevertrouwd, van degelijken arbeid is dan geen sprake meer en zoodoende wordt
men als er geen vertrouwde dienstmeid of zoo is gedegradeerd tot lakei van zoonlief.
Vandaar dat ik hier nog zoo weinig van mij liet hooren, vandaar dat ik u als
secretaris niet bedankte voor de toezending van verschillende stukken vandaar
eindelijk dat ik u nog de volle sympathie niet betuigde, waarmee ik het streven der
Multatuli commissie waardeerde - doch later als ‘het kindeke’ grooter wordt? zooals
Hildebrandt zegt - dan - ja dan zijn wij oud, te oud welligt? Kom voor die kwade
dagen aanbreken ons eens opzoeken in de ‘welaangenamen tijd’ voor Gelderland's
oorden. en geloof ons steeds met hartelijke groete aan Hilde
tt
Berg Sonjee
Mijn dank aan H. voor hare belangstelling.
De uitslag van 's Hertogenbosch maakt mij recht gelukkig.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

kunnen: bedoeld is ‘zoudt kunnen’.
et pour cause: en om goede redenen (fr.)
sub rosa: onder ons gezegd (lat.)
Anerkennung: waardering (du.)

[april 1882
Brief van G. Emmerts aan V. Bruinsma]
Begin april 1882
Brief van G. Emmerts aan V. Bruinsma. Half enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 beschreven. (M.M.)
den WelEd Heer
Dr Vitus Bruinsma
f1.Mag ik u mijn bijdrage voor het Multatuli-fonds doen toekomen?
Hoogachtend
G. Emmerts

[1 april 1882
Brief van Multatuli aan Vluchtig]
1 april 1882
Brief van Multatuli aan... Vluchtig (?). Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
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N. Ingelheim 1/2 April 82
beste Vluchtig! Ik telegrafeerde: ‘brief volgt’ en dus moet ik schryven. 't Hoofd
loopt my om van drukte en agitatie om allerlei dingen. En ik voel me moê & zwak.
't Geringste mat my af.
Soms laat ik de ontvangen brieven 'n paar dagen liggen zonder ze te openen of
te lezen. Dit was ook met Uw br. 't geval geweest. Toen ik hem opende begreep ik
dat gy behoefte hebben kondt aan oogenblikkelyk antwoord, en alzoo om myn
gebrek aan diligentie goedtemaken, telegrafeerde ik. Daaruit vloeide voort dat myn
antwoord bondiger was dan 't zou geweest zyn als ik geschreven had. In dat geval
nl. zou ik U nadere verklaring hebben gevraagd daar Uw schryven me niet duidelyk
was. Ik begreep dat ge iets welwillends voorhadt. Het blyft alzoo by m'n elektrisch
antwoord, al weet ik waarlyk niet recht wat Uw plan is. Ik gis dat gy 'n voordracht
1.
wilt houden ten-behoeve van de Havelaar-beweging. Immerhin!
Ik zelf heb uw bundel nog niet gelezen. Myn vrouw - die zeer kritisch is - pryst het
zeer, en ik heb redenen om te gelooven dat ik met haar instem. Myn opmerkingen
betroffen geenszins den werkelyken inhoud Uwer stukken, en stipt gezegd ook niet
de vorm maar bladerende in het eerste stuk viel m'n oog op zeker meêgaan met de
afschuwelyke mode van den dag om de tyden der werkwoorden dooreentehaspelen,
2.
en daarom haastte ik my U 'n ‘tu quoque, mi fili ?’ toeteroepen. Ik vraag, verzoek,
bid en bezweer U my te helpen aan 't uitroeien van dat onkruid! Laat zulke snufjes
over aan de luî die gebrek aan talent moeten aanvullen met vreemdigheidjes. Het
gebruiken van den tegenwoordigen tyd in den verhaaltoon kàn te pas komen als
3.
praesens actualitatis , maar... het aantrekken van dien zwarten rok by dagelyksch
4.
werk staat kellnerlike .
Een analoog nieuw snufje (al oud, nu!) is 't gebruiken van ‘als’ voor ‘toen’. En
dergelyke mooidoeneryen meer. Och, help me toch aan 't bestryden van die malle
dingen.Uit het my gezonden Weekblad ‘de Amsterdammer’ (ja tendeele wist ik het reeds
uit 'n Kamper en Rotter. Courant ook) merk ik dat het Handelsblad met Van Vloten
werpt. Die vent weet zelf niet hoe ver hy de plank mis is, en ik voel geen roeping
hem beter intelichten. Ook zie ik dat er door Droogstoppel wordt uit-
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gestrooid dat er in Indie, na den Havelaar, zooveel (of iets?) verbeterd wezen zou.
Dit is 'n leugen. De toestand is verergerd.
En men schynt de Havelaarszaak alweer te willen brengen op het gebied van
(pseudo) ekonomisch-politische kwestien. Daarmee wil ik niets te maken hebben.
Ik streed niet tegen wet of stelsel, Havelaar verzette zich tegen verkrachting van de
wet. (die zoo kwaad niet was). De afschaffing van pantjens diensten (op papier!) is
'n gemeene haagsche liberaal-klinkende huichelary, even als 't vervangen van
rottingslagen voor de zeer onzedelyke gevangenis straf. O, er zyn andere Jezuiten
dan de R. Katholieke!
Hartelyk gegroet
tt
DD

Eindnoten:
1. Immerhin: Gaat Uw gang. (du.)
2. tu quoque enz.: U ook, mijn zoon. (lat.) Toespeling op de befaamde woorden aan Caesar
toegeschreven toen hij Brutus onder zijn moordenaars zag.
3. praesens actualitatis: ongebruikelijke term voor praesens historicum = tegenwoordige tijd om
het verleden aan te duiden. (lat.)
4. kellnerlike: oberachtig.

[1 april 1882
Bericht inzake huldeblijk in De Nederlandsche Spectator]
1 april 1882
Bericht over het huldeblijk in De Nederlandsche Spectator, no. 13. (Knipsel M.M.)
De oproeping, door de algemeene commissie te Amsterdam, voor het huldeblijk
aan Multatuli, aan alle vereerders zoowel van den Havelaar als den denker en
dichter gericht, is thans bekend en behoeft in ons blad niet overgenomen te worden.
Alleen willen wij er met een enkel woord, dat geene omschrijving behoeft, onze
sympathie aan hechten. Mocht thans deze poging, om de vele vrienden van deze
zaak en persoon te vereenigen en aan hunne sympathie eenen uitwendigen en
duurzamen vorm te geven, gelukkig slagen. ‘Laat eene daad van nationale
dankbaarheid den levensavond van Multatuli verhelderen’, zegt de tot allen gerichte
brief. Ja, laat dat geschieden. En daarom, gij allen die zoo vaak herhaald hebt,...
die ‘rilling’ van den Havelaar; gij allen die dood op uw gemak als, een spectacle
1.
dans un fauteuil , de voorstelling hebt bewonderd van en aangedaan waart bij het
lezen van Havelaars idealen, de crisis die hij moest doorstaan, zijne opofferingen...;
gij allen die zonder eenig gevaar toejuichtet als hij den hemel bestormde of zijne
bliksemen zond, of u deed lachen, weenen en genieten; gij allen die het zoo goed
vondt dat hij vooroordeelen aantastte; gij, die den dichtenden denker liefhebt of
bewondert, - thans is het uwe beurt. Thans geen uitstel, geen
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loomheid, geen maa...ren. Thans de handen in een geslagen. De landman heeft
gezaaid met kwistige hand, zonder arbeid en zich zelven te sparen; thans moet er
eindelijk een oogst opgewassen zijn, waarvan de halmen, van de volte hunner aaren
strooiend, zich wuivend buigen voor den zaaier.
tt.
Flanor.

Eindnoten:
1. spectacle dans un fauteuil: voorstelling in een leunstoel of ‘de schouwburg bij u thuis’ (fr.)

[april 1882
Aantekeningen inzake Tandem van C. Vosmaer]
April 1882
Aantekeningen van C. Vosmaer betreffende Tandem. (Vosmaer-archief, A.R.A.,
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
1881
Mei

ontv. v. Penning en v.d.
Eyk

f 8.-

van mij 2 ½ jaar

5.-

van Penning en vd Eyk

8.

e

1882
Jan

e

van mij 1 halfjaar

5.

April 82. dit, met goedvinden van Penning en v.d. Eyk overgedragen aan
Multatuli-huldeblijk te Amsterdam.
aldus afgedaan
C.V.

[1 april 1882
Brief van Mimi aan M.C. van der Hoeven-Meyer]
1 april 1882
Brief van Mimi aan mevr. M.C. van der Hoeven-Meyer, goeddeels gedikteerd door
Multatuli. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1-5 en 6 (⅓) beschreven.
(M.M.)
Nieder-ingelheim 1 April 1882
Lieve beste Mevrouw, Voor een paar dagen schreef D. U per briefkaart dat wy
uw brief zoo laat ontvangen hadden. Het couvert waarin wy hem kregen gaat hierby.
Hoe men uit uw adres Saulheim kan gelezen hebben is ons onbegrypelyk. Ook is
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't een raadsel wie hem dan eindelyk, na den brief geopend te hebben, naar N.
Ingelheim gezonden heeft.
Zooeven heeft D. zich vreesselyk in zyn duim gesneden, zoodat hy niet kunnende
schryven my de hoofdzaak van wat wy U zeggen wilden, dicteert. Wy waren zeer
geroerd over uw brief, die wel goed geschreven is doch niets dan waarheid bevat.
Al wat
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ge zegt is juist en de schildering uwer smart komt geheel en al overeen met de
beschouwingen die uw toestand in intelligente en meegevoelende menschen moet
opwekken. Ter beantwoording echter is iets anders noodig dan weerklank alleen.
De vraag is of wy U helpen kunnen? Reeds in een vorig schryven bespraken wy de
vraag of een uitnoodiging om hier te komen U van dienst zou kunnen zyn? Zoo ja,
dan is ons huis en wat we hebben tot uw dienst. Over de bezwaren (niet van onzen
kant maar in verband met uwe positie en belangen) straks nader.
Een andere vraag is of 't misschien voor uw toekomst beter wezen zou een soort
van heldenstuk uit te voeren? Toen ik den slag pas vernam was myn eerste
denkbeeld dat gy de zaak moest abandonneeren, vooral omdat ze niet in bloeienden
toestand was. maar eilieve, zou er mogelykheid zyn, met uwe gaven en
bekwaamheden, haar gaande te houden niet alleen, maar weder op de been te
brengen en zelfs te doen bloeien? Er zyn omstandigheden in het leven waarin aan
sommige personen een groote moeilykheid die byna aan 't onmogelyke grenst lichter
valt dan iets gewoons.
Tegenover die moeilykheid staan twee lichtpunten, die alweder juist uit het zware
van de taak voortvloeien.
o

1 - Uw smart is byna grenzenloos (ik zeg byna, omdat wanneer ik dat woord weg
laat alle redeneering ophoudt.) Ge moet òf bezwyken, òf u staande houden. Welnu,
tot het laatste is een reusachtige inspanning van bekwaamheid, geest en werkkracht
het eenige hulpmiddel.
o

2 - Uw toestand zou door 't flink aanpakken der zaak een algemeene sympathie
opwekken die indedaad het slagen bevorderen zou.
Het spreekt vanzelf dat deze opmerkingen niet gegrond zyn op volledige kennis
der zaken. Ik kan niet beoordeelen of de boek- en kunsthandel die misschien, als
onze beste v.d. H. in leven was gebleven eerst zou begonnen hebben te bloeien,
voor voortzetting vatbaar is, maar blyf er by dat gyzelf tot welslagen den meesten
kans hebben zoudt. Er zou een roep op gaan van uw geestkracht en plichtbesef,
de schoonste reclame die men zich denken kan. Het spreekt vanzelf dat ik dan van
myn kant niet nalaten zou daarop te wyzen.-
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Tot zoover dicteerde dek my. ik wil er nu ook voor myn eigen rekening een woordje
by doen. Lieve arme! We denken zooveel aan u en aan wat ge in al de gegeven
treurige treurige omstandigheden zult moeten doen. Als ge na alles overwogen te
hebben besloot de zaak optegeven en eerst uw bevalling afte wachten voor ge een
besluit voor de toekomst naamt, als daarby een verandering van plaats en omgeving
u goed voorkwam - enfin lieve Marie ik wil maar zeggen dat als je die moeilyke
maanden by ons woudt komen doorbrengen je met liefde zoudt ontvangen worden.
Ja het is waar we wonen afgezonderd, een half uur van 't dorp, waarin nog niet eens
een apotheek. dek schreef u dat alles. Maar my komt dàt bezwaar niet overwegend
voor. In N. Ing. worden daarom toch voortdurend nieuwe burgertjes geboren en de apotheek is in Oberingelh. een uur gaans van hier. wat my aangaat zou me dat
geen groot bezwaar zyn.Ja, hoe wreed is het lot voor U, arme vrouw. het doet pyn u niets troostryks te
kunnen zeggen of aandoen.
Ik groet u heel heel hartelyk
Mimi DD

[2 april 1882
Brief van J. Manuel Engelbrecht aan V. Bruinsma]
2 april 1882
Brief van J. Manuel Engelbrecht aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2 (½) beschreven. (M.M.)
Aan den Heer Vitus Bruinsma
te Leeuwarden
WelEd Zeer Gel Heer
Wat ik zoozeer gevreesd heb is geschied de groote trom wordt geroerd en er
blijven veel minder over dan anders zoude geschied zijn, de hulde wordt niet zoo
algemeen mogelijk, verliest te veel van zijn gewicht om met goed gevolg te slagen.
Waarom ook van regt doen gesproken als of onderzoek niet even goed ware.
Nog stel ik voor, zoo geld inzameling vooraf moet gaan aan onderzoek regt
verschaffing enz dit te doen op mijne wijze namelijk een oproeping waaraan allen
die Multatuli waarderen zouden kunnen mededoen.
Ik schreef daar reeds over aan Mevrouw Dekker maar heb haar daarmede
verdrietig gemaakt.
In de hoop dat u hierin niet zien zult betweterij nog opdringerige
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naammakerij, zooals de Heer de Koo, en waarvan de eer naar hij mij zeide aan U
toekomt verblijve ik
UWelEdGel dwdn
J Manuel Engelbrecht
2 April 82

[2 april 1882
Artikel en ingezonden brief van W.B. Bergsma in het Algemeen
Handelsblad]
2 april 1882
Artikel over het huldeblijk met een ingezonden brief van W.B. Bergsma in het
Algemeen Handelsblad, no. 16267. (Knipsel M.M.)

De Multatuli-beweging.
Ons protest tegen ‘de volkshulde’, welke men den heer Douwes Dekker brengen
wil, heeft gemaakt, dat we schier uitsluitend betuigingen van instemming van alle
zijden van het land ontvingen. Men heeft de beteekenis van ons verzet algemeen
begrepen. Indien men gevraagd had den schrijver van het geniale boek Max
Havelaar, den dichter van Vorstenschool en van de wonderschoone Wouter
geschiedenis te huldigen door een fonds voor hem bijeen te brengen, dan zou men
bijna overal instemming gevonden hebben.
Dit heeft men ons belet. Gelijk mr. J.A. Levy terecht eergisteren in ons blad
opmerkte, moeten we ons afvragen: waartoe wekt men ons op? De instemming met
Multatuli - hoever reikt zij? de afkeuring van de regeering en allen die door Multatuli
zijn aangevallen - welke is haar inhoud?
Zij, die weten welken even grooten als ongelukkigen invloed Multatuli op tal van
jongelingen uitoefent, die zonder ervaring pas het leven intreden en door frazes uit
het spoor gebracht worden, weigeren mede te doen om hem ‘de dankbaarheid van
ons volk’ te toonen ‘voor den krachtigen invloed in verschillende richting door hem
uitgeoefend.’
Het is goed om hart te hebben voor verdrukte Javanen, maar minstens even goed
om liefde en eerbied te hebben voor zijn eigen volk, voor 's lands jeugd. Ieder die
met jonge mannen omgaat weet, welk nadeel Multatuli heeft gesticht en sticht door
zijn hatelijke en wrange kwaadspreking van zijn volk en van de deugden en
hoedanigheden, die 's lands kracht zijn; door zijn opper-
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vlakkige wijsbegeerte met haar ‘doodend fatalisme’ - gelijk de heer Levy opmerkt;
door zijn, onkiesche, onedele opvatting van den omgang van man en vrouw; door
het slechte voorbeeld dat hij gegeven heeft, en dat niet tot het bijzondere leven
behoort omdat hij er op walgingwekkende wijze in zijn ‘ideën’ zelf voortdurend over
gesproken heeft.
De heeren die de circulaire hebben geteekend, pogen het volk over te halen om
rechter te spelen en - gelijk de heer Levy heeft opgemerkt - in het geding Multatuli
contra het Nederlandsche staatsgezag den eerste in het gelijk te stellen.
Wij herhalen dat het publiek daartoe niet in staat is.
De heer Douwes Dekker heeft veel over Indische en Nederlandsche toestanden
en personen geschreven, en wij vermogen feiten, welke wij niet kunnen controleeren,
enkel te beoordeelen volgens het vertrouwen dat zijn karakter ons inboezemt.
Overdrijft hij niet het een en verzwijgt hij niet het ander? Kan men zijn meening
over personen eerbiedigen?
Indien men hem beoordeelt naar feiten welke wij wel controleeren kunnen, dan
verdient hij geen vertrouwen.
In zijn Ideën schrijft hij, dat de Regeering over de toestand van ons volk niet wordt
ingelicht.
‘De verslagen van gemeenten en provinciën zijn niet te vertrouwen; de rapporten
der beambten moeten kloppen met den geest van de kliek, die op 't kussen zit.’
Indien de Javanen hem hulde gingen brengen voor deze moedige wijze van
onrecht in Nederland te bestrijden, dan zouden wij de schouders ophalen, want elk
woord van zijn beschuldiging is onwaar.
Het is ontegensprekelijk, dat Multatuli met zijn geniale boek er veel toe heeft
bijgedragen om ons volk belang te doen stellen in het lot van den Javaan, daar hij
aller hart getroffen heeft. Daarvoor verdient hij hulde. Doch we vergeten intusschen
niet dat lang voor hem van de Hoëvell en anderen reeds geijverd hadden tegen
kultuur- en heerendiensten; en we nemen bovendien volstrekt niet zijn
beschuldigingen tegen elk en iedereen als bewezen aan.
Laat ons even den toestand in Bantam overwegen, die als wapen wordt gebezigd
om tegen het ‘wanbestuur’ van Indië uit te varen.
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Het is namelijk zeer onrechtvaardig zich juist op dat gewest te beroepen, omdat het
reeds meer dan een eeuw geleden daar zeer treurig gesteld was en de bevolking
er door bijzondere omstandigheden achterlijk is gebleven bij vergelijking met andere
op Java.
Nog onlangs is dit uitvoerig aangetoond door den heer Robidé van der Aa in de
Bijdragen voor de taal-, land- en volkenkunde van N.-Indië, waar die bekwame
schrijver den grooten Bantamschen opstand heeft beschreven naar meerendeels
onuitgegeven bescheiden uit het oud-koloniaal archief.
‘Over het geheel’, schrijft de heer R. v.d. Aa, ‘moet bij de beoordeeling van
Bantamsche toestanden nooit uit het oog worden verloren, dat dit gewest, ook
zonder nog te letten op den voor de volkswelvaart zoo buitengewoon verderfelijken
veetyphus en koorts-epidemie van den allerlaatsten tijd, steeds tot de achterlijkste
residenties van het eiland Java behoord heeft, terwijl de gouvernements-cultures,
zelfs in den bloeitijd van dit stelsel, daar nimmer geslaagd zijn. Bedrieg ik mij niet,
dan is deze achterlijkheid van Bantam vooral hieraan te wijten, dat de Arabische
Sultans van dit rijk, die eerst in den aanvang der 16de eeuw met een bende
Maleische en Javaansche gelukzoekers den Westhoek van Java veroverden, nooit
een poging deden, om de door hen overheerschte Soendaneesche bevolking tot
hooger ontwikkeling op te voeren, zooals reeds eeuwen te voren met zoo gunstigen
uitslag door de nijvere en beschaafde Hindoe-kolonisten met de oorspronkelijke
bevolking van Midden-Java geschied was. Op de Mohamedaansche vorsten van
Bantam was daarentegen steeds toepasselijk, hetgeen zoo dikwijls van de Turken
gezegd is, dat onder de hoeven hunner paarden elke grasspruit wegsterft en dat
hun bestuur elke bestaande beschaving doodt of het ontluiken daar van in de kiem
smoort’.
Om den heer Douwes Dekker te eeren zijn woorden aangehaald van mr. W.B.
Bergsma, zijn opvolger in Lebak. Deze geachte heer schrijft ons hierover het
volgende:
Ik heb mij gemengd in den strijd over de toestanden in de afdeeling Lebak,
het tooneel waar de Max Havelaar speelt en uit eigen ervaring getuigd,
dat die toestanden, toen de heer Douwes Dekker daar als
adsistent-resident fungeerde inder-
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daad allertreurigst waren en hij dus recht had, neen verplicht was, alles
te doen wat hij vermocht, om daarin verbetering te brengen.
Doch ik wil niet geacht worden de wijze goed te keuren waarop hij daarbij
te werk ging: gemis aan bezadigd overleg, beleid en voorzichtigheid werd
*
hem terecht ten laste gelegd , in de kabinets-missive van heer Duymaer
van Twist, die daarin het motief vond hem over te plaatsen als
adsistent-resident naar de afdeeling Ngawi, residentie Madioen. De
gouverneur-generaal liet hem dus bij het binnenlandsch bestuur, schonk
hem de gelegenheid zich te blijven wijden aan het lot der inlandsche
bevolking, maar tevens om zich te oefenen in de zoo moeilijke taak, die
elk ambtenaar bij het binnenlandsch bestuur op Java heeft te leeren, om
lieden, wier zedelijkheidsgevoel zoo weinig ontwikkeld is, als de inlandsche
hoofden, in het spoor der plichtsbetrachting te houden, of als zij daarvan
zijn afgeweken, hen er zoo mogelijk met wijsheid en zachtheid in terug
te brengen.
Als assistent-resident voor het eerst bij het binnenlandsch bestuur
gekomen, had hij voor die taak geen leerschool gehad. Te erkennen dat
het zijne roeping kon zijn, het opnieuw in Ngawi, en dan beter te
beproeven, kwam niet in hem op. Daartoe ontbrak hem geduld en
zelfverloochening, die het kenmerk is van alle ware zelfopoffering. Na
eenige maanden dienens bij het binnenlandsch bestuur, geeft hij het op.
Dit en al wat sedert door hem gedaan en geschreven is, geeft aanleiding
tot de vraag: Was het wel om aan de inlandsche bevolking, of om in de
eerste plaats aan Max Havelaar recht te doen wedervaren, dat hij ontslag
nam, en zijn boek schreef?
Als er sprake is van nationale hulde, dienen zulke vragen te worden
gesteld.
Leiden, 27 Maart 1882.
Mr. W.B. Bergsma.
Het is noodig dat die vraag gesteld worde. De fout van den heer Dekker lag hierin,
dat hij, te uitsluitend lettende op zijn beperkte omgeving, vergat dat de Regeering
voor geheel Java moest zor-

*

Zie pag. 324 van den vijfden druk van den ‘Max Havelaar’.
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gen. Dat hij zijn ontslag nam inplaats van te blijven werken voor den inlander, was
meer de koppigheid van een ontevreden kind dan een bewonderenswaardige daad
van zelfopoffering. Indien de nationale hulde aan Multatuli zonder protest doorging
zou de legende, dat hij een ongelukkige martelaar is, maar het Nederlandsche volk
en zijn regeering slecht en meedoogenloos zijn, meer en meer ingang vinden.
Het is goed dat de jongens der hoogste klasse van menige burgerschool, die met
hem dweepen, weten, dat noch Regeering, noch volk hem aan zijn lot hebben
overgelaten.
Het volgende uit een particulieren brief is leerzaam: ‘De heer Douwes Dekker,
die in het publiek van den heer van Duymaer van Twist kwaad spreekt, ontvangt
toch van hem een belangrijke gift in geld. De Regeering heeft hem vroeger ook
pogen te helpen. De heer Rochussen deed als minister aan den heer van der Hucht,
neef van mevrouw Dekker, de vraag: “Zou Dekker gouverneur van St.-Eustatius
willen worden.” De heer van der Hucht zond den brief door aan den heer Dekker,
die antwoordde: de eenige manier waarop ik weer in gouvernementsdienst wil treden
zou zijn als lid van den Raad van Indië, liever nog als gouverneur-generaal.’
Volgens de onderteekenaars van het manifest is de heer Douwes Dekker sinds
‘onvermoeid opgetreden waar zijn plicht hem riep’ en poogde hij ‘nieuw leven te
wekken, door het zaad zijner ideën te zaaien.’
Beter woorden om jonge dweepers met Multatuli's Ideën uit het spoor te brengen,
zijn moeilijk te bedenken. Voorwaar, de leermeesters der jeugd, die deze woorden
onderteekenden, hebben ‘een niet geringe verantwoordelijkheid op zich geladen.’
De schrijver der Ideeën acht het verachtelijk met schrijven den kost te verdienen:
hij laat vrouw en kinderen aan hun lot over en raadt in een openlijk schrijven zijn
ongelukkige vrouw aan, al is het te voet en bedelend, naar den Haag te gaan. Als
Potgieter, van Vloten en eenige anderen de beklagenswaardige helpen, leeft Douwes
Dekker te Wiesbaden en niet alleen, terwijl hij intusschen sentimenteele brieven
schrijft en openbaar maakt.
Hij poogt ‘nieuw leven’ te wekken in ons land, door alles en iedereen te bekladden.
Droogstoppel is nu het type van al wat
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1.

Nederlander heet geworden. Ons volk is een ‘arm, rachitisch , ellendig, uitgeput,
bedorven volk.’ Terwijl hij door zijn weergalooze zelfverheffing zijn onnadenkende
discipelen verbijstert, verguist, minacht en smaadt hij de dichters en helden van ons
land.
2.
‘Bittergestemd - dat ben ik altijd als ik veel Nederlanders zie ’ - schrijft hij, en
daarom kweekt hij wantrouwen en haat in dat volk. Onze tachtigjarige oorlog ‘was
enkel een voorwendsel om roovertje te spelen’; onze verdraagzaamheid bestaat
niet en is enkel een woord uit de ‘dieventaal der kerk.’
Als hij over godsdienst spreekt is hij Jan Rap in eigen persoon; als hij over
letterkunde gewaagt, is hij behalve Cervantes het eenige genie, en is de letterkunde
van Hollands gouden eeuw enkel een monument van wansmaak. Behalve een paar
zijner bewonderaars smaadt en hoont hij iedereen; hij heeft een slechten invloed
op ons volk, een invloed dien ieder te bestrijden heeft, die onze natie ontwikkelen
en verheffen wil en eene nationale hulde verdient hij daarom niet.
Wil men, afgescheiden van deze Multatuli-beweging, een fonds bijeenbrengen
om een groot schoon krank genie, die den stoot gaf tot hervormingen in Indië en
een bewonderingswaardig dichter is, tegen armoede te beschermen in de avond
van zijn leven, dan doen wij van harte mede.
Eene andere hulde schijnt ons demoraliseerend voor ons volk en vooral voor 's
lands jeugd.

Eindnoten:
1. rachitisch: lijdend aan engelse ziekte.
2. Zie V.W. III, blz. 375; idee 538.

[2 april 1882
Briefkaart van J. de Vonk aan V. Bruinsma]
2 april 1882
Briefkaart van J. de Vonk aan V. Bruinsma. Met poststempels Amsterdam 2 APR
82 en Leeuwarden 2 APR 82, geadresseerd aan de Weledelen Heer Dr. Vitus
Bruinsma te Leeuwarden. (M.M.)
Asd 2 April 82
WelEdele Heer,
Ik vind het vriendelijk van U, dat gij, niettegenstaande de drukte van uw werkkring,
1.
mijn zeer ondoordachte ontboezemingen wel met een antwoord hebt willen
verwaardigen.
Het spijt mij dat ik u die moeite heb op den hals geschoven. En als
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ik niet vreesde (om uwent-wil) ook hierop alweer een antwoord uittelokken - dan
zou ik nòg een bezwaar hebben.
Ik ben het n.l. niet geheel eens met de ònverdienste ten opzichte van zekere zaak,
die gij zekeren Dr Vitus Bruinsma aanleunt.
Maar 't zij zoo!
Voorloopig ben ik tevreden gesteld.
Na hartelijke groete
Uw u zeerdw. dienaar
J. de Vonk

Eindnoten:
1. Zie bij 23 maart 1882.

[2 april 1882
Artikel in De Amsterdammer]
2 april 1882
Artikel in De Amsterdammer, no. 249. (Knipsel M.M.)

Een misdrijf
Dat het moeilijk is het den menschen naar den zin te maken, ondervindt de opsteller
van de Multatuli-cirkulaire. Wij weten niet wie deze zondaar is, maar dat hij veel op
zijn geweten heeft, schijnt uitgemaakt. We beginnen er naar te verlangen dat individu
eens van aangezicht tot aangezicht te zien!
‘Dat Multatuli echter den ouderdom onverzorgd naderend, niet ontgelde wat thans
in zijn naam wordt misdreven’, roept de Heer Levy in het Handelsblad uit, - die in
den schrijver van den Max Havelaar metterdaad den letterkundige wil huldigen.
En wat is nu het misdrijf?
De Heer Levy zegt: ‘Er is bedoeld of niet, in het manifest iets zwevends, iets
onbepaalds, iets onpersoonlijks, in éen woord, iets dat, hoe vreemd het klinke, te
midden van overvloed, aan onthouding doet denken, en juist daarom onaangenaam
aandoet. Men schijnt velerlei te hebben omgehaald, ten einde zich ontslagen te
mogen rekenen om bij éen punt, gelijk voegt, te verwijlen. Die schroomvalligheid is
verklaarbaar, doch zij had integendeel juist een prikkel tot rondborstigheid moeten
wezen. Thans heeft het den schijn als wilde men beletten, dat in het veelstemmig
accoord ettelijke gevoelige snaren werden aangeroerd. Het is als ware het ontzeilen
van klippen, dusver slechts blijk van zeemanschap of stylistische behendigheid,
zakelijke aanbeveling mede. Waarom echter niet liever den kring der getrouwen
verkleind, dan op gevaar van misverstand getracht hem uit te breiden?’
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‘Wat al verscheidenheid,’ zoo vervolgt Mr. Levy, ‘biedt het manifest in bonte
mengeling aan! Men wijst op de behartiging der “belangen eener verdrukte
bevolking.” Men wil de bezieling der “Ideeën” erkend zien. Men roemt den
“voorstander van geestesvrijheid.” Den dichter gedenkt, de bestuurders van
nederlandsch-Indië laakt men. Den pleitbezorger voor de millioenen bewoners onzer
koloniën plaatst men op een voetstuk en begeert tegen onwaarheid en onrecht een
protest. Waar is de draad, die in dezen doolhof veilig den weg aanwijst? Wat is bij
zoo overweldigende stoffe het richtsnoer? Waar bevindt zich het middelpunt dier
onsamenhangende mozaiek? Welk beginsel ligt aan de ijlings afwisselende
redewending ten grondslag? Indien men ter gelegenheid eener eerbetuiging ten
strijde trekt, ware het niet oneindig beter, oprechter vooral, kort en goed met open
vizier den kamp aan te binden?’
Men ziet het, de Heer Levy wil een leidraad, om tusschen zulk een bonte
afwisseling van aanbevelingen een weg te vinden... alles is hier onzeker,
raadselachtig. En toch: even later lezen wij:
‘Deze “oproeping” toch heeft, in hoofdzaak, geene andere strekking dan die van
1.
een requisitoir. Op grond en naar luid harer overwegingen zal een vonnis moeten
worden geveld over het regeeringsbeleid nopens onze koloniën. In het geding:
Multatuli contra het Nederlandsche Staatsgezag, zal de eerste in het gelijk gesteld
moeten worden. Ik vraag: heeft het eenige verhouding, dat een dankbaarheidsbetoon
den vorm aanneme eener ondubbelzinnige en rechtstreeksche beschuldiging? Is
de natie van weerszijden voldoende ingelicht? Heeft ieder volgend geslacht over
een voorafgaand het recht van eigendunkelijke censuur, en behoeft daarvoor de
uitspraak eener veelomvattende, behoedzame, historische critiek niet langer te
worden afgewacht? Mogen, zonder meer, en op ettelijke getuigenissen af, de
woorden: “onwaarheid en onrecht” met bestuur en bestuurders van
Nederlandsch-Indië in verband worden gebracht?’
Niet waar, de cirkulaire zelf heeft Mr. Levy, de gewenschte leidraad in den doolhof
in handen gegeven. Zij is duidelijk geworden, zij bevat een requisitoir!!
Wij gelooven juist dat de cirkulaire den Heer Levy wat al te duidelijk is. De zoo
ordelievende pen van onzen hooggeschatten
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medewerker richt eerst verwarring aan en daarna hoort men hem verbaasd vragen:
waar is hier regel en leidraad?
Men wijst op de belangen eener verdrukte bevolking. Men laakt de (?) bestuurders
van Ned. Indië. Men plaatst den pleitzorger voor de millioenen bewoners onzer
koloniën op een voetstuk... maar, vragen wij, zijn deze drie niet één? De bonte
mengeling neemt reeds dadelijk zeer in bontheid af.
Wil de Heer Levy Multatuli alleen als letterkundige eeren, dit staat hem vrij; maar
den steller der cirkulaire als een misdrijf aan te wrijven, dat hij, bij het geven van
een eereblijk aan Multatuli, allereerst denkt aan hetgeen deze dichter voor Indië
DEED, - schijnt ons onredelijk toe. Het iemand tot een grief te maken, dat hij begint
met Multatuli als strijder voor de rechten van den Javaan voortestellen, om daarna
nog te wijzen op zijn verdienste als denker of dichter - heeft o.i. geen zin.
Het misdrijf schuilt niet in de cirkulaire, maar in Multatuli; hij heeft zich als veelzijdig
begaafd doen kennen. Hij heeft gehandeld en gesproken, geschreven en gedicht.
Wij zullen met den Heer Levy niet strijden over Multatuli's verdiensten op een of
ander gebied. Wij zouden het in menig opzicht eens zijn, maar ook niet zelden
verschillen. Zelfs Thorbecke's schim laten wij met vrede! Wij streven naar eendracht
en niet naar verdeeldheid, ook bij dit huldebetoon. ‘Versterking van het
gemeenschapsgevoel, zeggen wij met den Heer Levy, zij ons doel.’ Maar mogen
wij daarom het feit voorbijzien, dat Indië en Nederland Multatuli alleerst hebben
leeren kennen als een verdediger van de rechten van den Javaan? Dat 25 jaren
lang door hem te vergeefs recht is gevraagd? Dat zelfs het Handelsblad hem noemt
als de man van wien een krachtige stoot is uitgegaan tot hervorming van de
toestanden in Insulinde? Dat niet alleen de Heer Bergsma, die zelf in Lebak
vertoefde, maar tal van Oud-indische ambtenaren het gebrekkige van ons Indisch
bestuur erkennen en enkele hunner de cirkulaire met hun naamteekening
bekrachtigden?
Wat de heer Levy wil, - een hulde alleen aan de letterkundige talenten van D.
Dekker is o.i. onmogelijk. Waarlijk, tot Multatuli te komen en hem te zeggen: hier
bieden wij U een eereblijk aan, maar weet wel dat het doel, waarvoor gij geleefd en
geleden hebt,
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in ons oog, een... bijzaak, een vergissing of een aan 't misdadige grenzende
inbeelding is geweest, - de Heer Levy zelf moet het afkeuren. Iemand die 25 jaar
te vergeefs om recht heeft gevraagd, op zijn 62ste jaar nu nog het leven te komen
verbitteren, kan Mr. Levy's oogmerk niet zijn. Daarvoor is zijn geest te objektief, zijn
gemoed te vriendelijk.

Eindnoten:
1. luid: inhoud, strekking.

[2 april 1882
Brief van Multatuli aan W.A. Paap]
2 april 1882
Brief van Multatuli aan W.A. Paap. Twee dubbele velletjes postpapier, waarvan
blz. 2-4 geheel beschreven. De enveloppe, geadresseerd aan WEDGHeer Willem
Paap Jur. Stud. Quellynstraat, 15 Amsterdam, is bewaard gebleven. (M.M.)
N.I. 2 april 82
beste Paap! Ik heb me met Godshulp in den duim gesneden, en zal dus misschien
wel wat beter schryven dan gewoonlyk maar langzaam, en 't is me lastig. Dus kort.
Amsterdammer lees ik wel, doch ontvang hem ±8 dagen na 't uitkomen. Toch
ben ik bly met het door U gezonden Exempl. Ook lees ik nu eerst het Hblad. Uw
beschouwingen over 't wenschelyke om geen repliek uittelokken kunnen juist zyn.
Bedank den heer De Koo voor zyn hartelyk en welgemeend stuk. Misschien kon
het niet beter zyn voor het doel, en dat was de eisch. Maar als polemische bydrage
tot toelichting der kwestie begaat hy dezelfde fout als 't Handelsblad zelf door te
1.
redeneeren over verbetering van den toestand als voortgesproten of zullende
voortspruiten uit veranderde wetsbepalingen. Daar ligt de kwestie niet! De vraag is
of de ‘geest des Gouvernements’ die toepassing van de wet verbiedt,
gerepresenteerd door onkundige G. Generaals en oogendienende Slymeringen,
moet gehandhaafd worden?
Ik verzoek U bygaande (nog niet verschenen) herdruk van N.E. Vrye Arb. aan
den heer De Koo ter lezing te geven. De zoo-
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genaamde hervormingen zyn niets dan valsch-liberalistische duitenplatery, jezuitische
2.
slenters! Spreken, praten, codificeeren, kletsen over Rechten inplaats van
recht-doen. De Van Twisten willen wel zoo!
3.

(Met Bl. Waanders - zie Nieuws v.d. Dag 1 april. Vereeniging Handel & Nyv. zitting - ben ik 't volkomen eens dat de afschaffing der
Heerendiensten 'n fout is, even als 't vervangen der betrekkelyk
menschlievende rottingslagen, opteleggen door 'n
vaderlyk-patriarchaal-policie gerecht, door de zeer wreede onzedelyke
gevangenis straf. Je moet ze zien, die gevangenissen! Ook treffen ze
geen doel. Al die maatregelen zyn jezuïtisch-nagemaakt-liberalistische
streken!)
Ik schryf moeielyk.
Dank voor Uw mededeelingen!Wie inderdaad liberaal wil zyn moet zich geheel ontdoen van de meening dat de
Clique die zich sedert 48 - en wat Indie betreft, sedert de verschyning van Havelaar
- als ‘liberale party’ heeft opgeworpen, oprecht-vryzinnige denkbeelden voorstaat.
Lees bygaande brochure. Me dunkt het zal U duidelyk worden.
Hartelyk van ons 2½ gegroet
Dek
Mocht de heer De Koo iets aanhalen uit m'n brochure, verzoek hem dan den eersten
o

druk te noemen. Dit is 'n delikatesse vis-à-vis den uitgever die dezen 2 nog niet
geannonceerd heeft. Waarom, weet ik niet. Uitgevers hebben soms onnaspeurlyke
finesses. Hoe dit zy, ik mag hem niet in de wielen ryden.4.
Zeg gy my eens welke inkorrekte uitdrukkingen er in dat stuk voorkomen? Kyk
heel scherp. Nooit vermydt men alle fouten maar 't stuk is met zorg geschreven,
meen ik. Zoowel in rhetorischen als polemischen zin. Ja, kritizeer 't eens met
inspanning. Die vervloekte duim!r

M.i. moet er aangedrongen worden op publikatie van 't rapport van D Arntzenius.
Dan zullen wy zien of nog iemand durft beweren dat er iets verbeterd is! In de
Locomotief stond onlangs dat de Regeering het niet durft publiceeren.Iets verbeterd? Eilieve, door wat? Door wien? Hoe? Door 't beloonen van den
Regent van Lebak? Door 't eeren van V. Twist? Door 't pensioneeren van de
Slymeringen? Door 't uitschelden

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

131
van Havelaar? Door 't verleenen van de Leeuwenorde aan Brest v K? Door 't maken
5.
van nieuwe wetten die niet worden nagekomen?

Eindnoten:
1. voortgesproten: oorspr. gevolgd door uit.
2. slenters: intriges, kuiperijen.
3. Bl. Waanders: F.G. van Bloemen Waanders (1825-1892), indisch bestuursambtenaar en publicist
over de koloniën. In 1883 7 maanden minister van koloniën.
4. welke: oorspr. stond er of er.
5. Deze laatste zin vertikaal in de rechter marge.

[3 april 1882
Ingezonden Brief van A.C. Wertheim met redaktioneel kommentaar
in het Algemeen Handelsblad]
3 april 1882
Ingezonden Brief van A.C. Wertheim met redaktioneel kommentaar in het
Algemeen Handelsblad, no. 16268. (Knipsel M.M.)

De Multatuli-beweging.
Wij ontvangen het volgende schrijven van den heer A.C. Wertheim.
Ik behoor niet tot de onderteekenaren der circulaire ten behoeve der Multatuli-Hulde
en ik kan mij, evenmin als gij, vereenigen met de invlechting van het staatkundig
element in het anders krachtig, klemmend en waardig betoog. Toch veroorloof ik
mij protest aan te teekenen tegen uw hoofdartikel van heden, getiteld: ‘De
Multatuli-beweging’. Douwes Dekker is niet verantwoordelijk voor 't geen zijn vrienden
en bewonderaars schrijven, en toch wordt bij deze gelegenheid, waar slechts sprake
behoorde te zijn van de meer of mindere opportuniteit der beweging ten gunste van
een onzer geniaalste, scherpzinnigste en meest bezielde Nederlandsche schrijvers,
zijn bizonder leven geoordeeld, ja veroordeeld en hij, zonder dat eenig initiatief
zijnerzijds dit gewettigd heeft, in de oogen van tienduizenden vernederd en verdacht
gemaakt.
De spitsvondige afscheiding tusschen den mensch en den dichter mag u, kan
althans mij niet bevredigen. Men moet D.D. nemen met zijne eigenschappen en
gebreken, als een dier zeldzame verschijningen op letterkundig, staatkundig en
maatschappelijk gebied, die ons aan de alledaagschheid, de middelmatigheid, den
sleur der onderlinge bewondering, onttrekken en ons breedere, hoogere, veelzijdigere
gezichtspunten openen.
Aan onze kalmere redeneerkracht, aan ons kritisch onderzoek, om uit zoo
schitterende, soms verheven, soms onjuiste bewijsvoering gevolgtrekkingen te
maken, echt van klatergoud te onderscheiden; het kaf van het koren te verwijderen.
Maar wij zijn het
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ons zelven, de eer onzer nationale letterkunde, ons gevoel van eigenwaarde en
humaniteit verschuldigd een sluier te werpen over de afwijkingen en eerbied te
hebben voor de groote eigenschappen.
Dat wordt, mijns inziens, door uw artikel miskend.
Tot zelfs uw lofspraak is kwetsend, omdat zij, aarzelend uitgesproken, den gloed
der overtuiging mist.
Ons land is niet zoo rijk aan groote mannen, dan dat wij ze zoo onverbiddelijk
zouden aanvallen in hunne werkelijke of vermeende tekortkomingen.
Daarom: moest ik dan ook kiezen tusschen wat al te geestdriftige aanbeveling
en negeerende en daardoor afbrekende kritiek, dan vereer ik nog liever te veel, dan
dat ik te weinig waardeer.
Door de plaatsing verplicht u mij.
Hoogachtend
A.C. Wertheim.
Amsterdam, 2 april 1882.
De heer Wertheim treedt op zijn gewone, warme, edelmoedige wijze in dezen brief
op voor den heer Douwes Dekker, die hij door ons miskent acht. Door te groote
edelmoedigheid jegens den heer Dekker, kan men echter onbillijk zijn jegens het
volk dat hij gehoond heeft, en onrechtvaardig jegens de jeugd, voor welke hij juist
door zijn genie, een gevaarlijke leidsman is.
Ons land evenmin als eenig ander is rijk aan groote mannen, maar juist daarom
rust op het genie dubbele verantwoordelijkheid.
Wanneer men ziet welken invloed de heer Douwes Dekker door zijn geschriften
uitoefent op jonge mannen, dan gaat het niet aan om hem op geestdriftige wijze
zonder eenig voorbehoud te eeren en te huldigen.
Niets is gemakkelijker dan dit te doen, of dan te zwijgen en zich te onthouden,
doch wij hebben gemeend dit niet te mogen doen, juist omdat wij den dichter en
den mensch niet kunnen scheiden. Wij hebben het manifest, dat een volkshulde
voor hem vraagt, niet alleen veroordeeld wegens ‘de invlechting van het staatkundig
element’, maar in de eerste en voornaamste plaats, omdat wij ‘het nieuw leven dat
hij door het zaad zijner ideeën te zaaien wekt,’ geen leven maar ziekte en dood voor
onzen volksgeest,
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voor alles wat Holland groot en goed gemaakt heeft, achten. Er behoort hier dus
niet slechts ‘sprake te zijn van de meer of mindere opportuniteit der beweging’, maar
wel van de redenen, die men aanvoert, om onze hulde voor den heer Douwes
Dekker te vragen.
Juist in onzen tijd, nu de kerken verlaten worden, is het dubbel noodig te waken,
dat men de jeugd van Holland niet van het spoor leidt, door haar bewondering te
vragen voor wat afkeuring verdient.
De heer Douwes Dekker zelf heeft het initiatief genomen, om zijn eigen bijzonder
leven te bespreken. Hij gebruikte het in zijn Ideën als tekst van menig betoog, om
aan te toonen hoe slecht ons volk is.
Onze lofspraak van zijn genie is niet aarzelend, maar met innige overtuiging
1.
uitgesproken, doch ‘noblesse oblige’ en in ons oog legt de adel van het genie ook
groote verplichtingen op, en mag men ter wille van dat genie niet de daden en
woorden van een volksleider, die slechten invloed heeft, vergoelijken.
De laatste woorden van den heer Wertheim kunnen wij ons niet aantrekken. We
durven vragen: toonen wij gewoonlijk gebrek aan waardeering en het gemis van de
gave der bewondering, die een beweegkracht ten goede is? Werkelijk, die laatste
woorden zijn enkel toepasselijk op den heer Douwes Dekker, die, blijkens zijn
geschriften, behalve zichzelven, schier niets of niemand eert, en die ons volk verlamt
en verzwakt, juist door zijn gebrek aan waardeering, door den bitteren haat,
waarmede hij van ons volk, zijn groote mannen en zijn geschiedenis schrijft.
Ook wij waardeeren en vereeren gaarne het licht, al zijn de schaduwen ook nog
zoo breed en nog zoo donker. Maar wij waarschuwen, waar wij evenveel hulde en
waardeering hooren vragen, voor de schaduw als voor het licht. Ons doel is geen
ander, dan om een verkeerd gerichte beweging in het juiste spoor terug te voeren.
Wij ontraden niemand zijn bijdrage te offeren; wij hopen integendeel, dat het der
commissie gelukken moge den ouden dag van den heer Dekker voor geldelijke
zorgen te bewaren; - maar wij moeten, ter wille van 's lands eer en 's volks toekomst,
blijven protesteeren tegen den hoofdinhoud der circulaire.

Eindnoten:
1. noblesse oblige: adel brengt verplichtingen mee (fr.)
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[april 1882
Herinnering van V. Bruinsma]
April 1882
Een herinnering en een opwekking van V. Bruinsma in Ter gedachtenis aan
Multatuli 1887 - 19 Februari - 1892. Amsterdam, 1892, blz. 7-31. (M.M.) Het volgende
fragment is te vinden op blz. 25-28.
(....)
Vergun me daarvoor een oud stuk op te halen, een inleiding, die ik vond tot een
nooit uitgesproken rede over den invloed van Multatuli's geschriften op het
Nederlandsche Volk, juist 10 jaar geleden geschreven, en die tot motto voerde een
1.
paar woorden van Het Handelsblad van 2 April 1882, in een betoog over MULTATULI,
luidende: Nu de kerken verlaten worden...
‘Het is mijne meening, en deze zal gewis door velen gedeeld worden, dat alle
stoffelijke vooruitgang van den mensch, alle triomfen van de natuurwetenschap en
de industrie minder waarde hebben dan één stap vooruit in het zedelijk goede. Dat
hij, die zijn medemensch beter voedsel en betere kleding verschaft, hem een
hechtere woning verzekert of sneller en gemakkelijker van de eene plaats naar de
andere vervoert, hem voor allerlei gevaren behoedt en zelfs door de hygiene en
geneeskunde zijn levensduur verlengt en hem van ziekten bevrijdt, zeker veel nut
doet; maar dat meer nut gesticht wordt door den man, die er in slaagt, zijn
medemenschen beter te maken.
Vooruitgang op zedelijk gebied, voortschrijden op den weg die voert naar het
goed-zijn, moet noodzakelijk ook vooruitgang op stoffelijk gebied met zich
meevoeren. Maar waar is de man, die het omgekeerde durft beweren? Zeker, men
kan enkele uitingen van de z.g. slechtheid der menschen door stoffelijke middelen
voorkomen; waar geen hongerigen zijn zal weinig brood worden gestolen. Maar wie
zal willen volhouden, dat een reiziger met den spoortrein beter is, dan zijn vader in
de trekschuit? Dat bedrog en liefdeloosheid, haat en afgunst verdwijnen of
verminderen door stoom en electriciteit?
Het verschil op stoffelijk gebied tusschen deze eeuw en de vorige is
ontegenzeggelijk groot. Wanneer onze overgrootouders uit den dood konden
opstaan, ze zouden hunne vroegere woonplaats bijna niet meer herkennen. Maar
zeker zouden ze terugvinden de
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menschen met al hunne ondeugden en gebreken, met hun grenzelooze baatzucht
en hun weinige ware naastenliefde, met hun luiheid en genotzucht en zoo weinig
ijver voor de belangen van anderen. Zoo een nauwkeurig onderzoek mogelijk was,
ik vrees dat de vooruitgang op stoffelijk gebied, zou blijken te staan tot die op zedelijk
terrein, als de vlucht van een adelaar tot het kruipen van een slak.
Wie dit betwijfelt, lette op onze nog altijd overvulde gevangenissen; op de nog
telken jare, zelfs in ons klein landje, zich herhalende moorden en doodslagen; op
het schandelijk bedrog dat dan in dit, dan in dat bedrijf ontdekt wordt; op de
duizenden, die hun gezin het noodige onthouden, om den drankduivel te dienen.
Maar vooral lette hij op de zonden der zoogenaamde beschaafde wereld. Hoe daar
een heir van publieke vrouwen wordt onderhouden, door mannen die hebben geleerd,
liefdeloos te doen, wat de hoogste uiting der liefde moest zijn. Hoe nog altijd de
eene na de andere ongehuwde moeder tot tuchthuisstraf wordt veroordeeld, wegens
kindermoord, zonder dat naar den vader mag worden gevraagd. Hoe geld en naam
maken hoofdzaak zijn, en het offeren van geld en goed op het altaar van het
algemeen belang zeldzaam wordt gezocht.
Bovendien lette hij op onze staatstoestanden, die de uitdrukking van den volkswil
heeten te zijn. Hoe geld nog altijd de prijs is, waarvoor men aandeel in het kiezen
van de vertegenwoordigers koopt; hoe dikwijls nog kruiperij en kruiwagens bij
benoemingen boven verdienste gaan; hoe het grootste deel van de belastingen
door de minst bemiddelden wordt opgebracht en hoe die met moeite geofferde
gelden voor een belangrijk deel aan 't onderhouden van een leger van soldaten
worden besteed, terwijl dan ook in deze eeuw zoo goed als in de vorige, duizenden
menschen elkaar op het slagveld den dood aandoen.
Kortom, wie aandachtig al het slechte om zich heen gadeslaat, al ziet hij het goede
niet voorbij, hij zal moeten erkennen, zooals MULTATULI het zoo eigenaardig uitdrukt:
“het paardje, dat een kind van vijf jaar op de lei griffelt, gelijkt meer op een paard,
dan de zedelijkheid onzer maatschappij op 't ideaal goede.”
Al het opgenoemde heeft zijn eerste oorzaak in wat men genoemd heeft 's
menschen “boosheid des harten”. Slechts als men
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den mensch moreel kan verbeteren is er kans de opgenoemde ellende te overwinnen.
Hij, die er in slaagt den mensch een graad in deugd te doen toenemen, hem een
stap nader te brengen tot het ideaal van een goed mensch, heeft daarom op meer
lof aanspraak dan een JAMES WATT of een EDISON.
Maar er zijn velen, die het verdienen van die aanspraak op dank onmogelijk
achten. Die den mensch een onverbeterlijk zondaar noemen, en ontkennen dat hij
door eigen kracht zich de deugd kan veroveren. Doch anderen, gelukkig de meesten,
gelooven aan de verbetering van het menschelijk geslacht ook in het moreele. Zij
voorspellen niet de overwinning aan het goede, maar durven beweren dat het goede
toch met elk geslacht meer veld kan winnen. Daaronder zijn er sommigen die steeds
arbeiden voor dat doel; die onze wegwijzers zijn voor de ware deugd. Onder die
apostels van het goede komt een eereplaats toe aan MULTATULI. Nu de kerken
verlaten worden, behoeft men andere mannen dan dominé's en pastoors om het
goede te prediken en ook een andere wijze van prediking. Wie geen kerken bezoeken
- en hoe velen zijn dit! - kunnen toch een opwekking tot goed-zijn noodig hebben.
Die opwekking geeft MULTATULI.’
Tot zoo ver mijn meening in 1882.
(....)

Eindnoten:
1. 2 April: bedoeld is 3 april.

[3 april 1882
Briefkaart van J. Buist aan V. Bruinsma]
3 april 1882
Briefkaart van J. Buist aan V. Bruinsma. Met poststempels Sneek 3 APR en
Leeuwarden (onleesbaar), geadresseerd aan den WelEd Heer den Heer Dr. Vitus
Bruinsma. Leeuwarden. (M.M.)
M!
In antwoord op UEd briefkaart van de 2. April:
J. Buist
Coupeur
Sneek.
Sneek 3 April 82

[3 april 1882
Briefkaart van G.P. Rouffaer aan V. Bruinsma]
3 april 1882
Briefkaart van G.P. Rouffaer aan V. Bruinsma. Met poststempels Deventer 3 APR
82 en Leeuwarden 3 APR 82, geadresseerd aan den
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Weledel Zeer geleerden Heer den Heer Dr. Vitus Bruinsma Leeuwarden. (M.M.)
Weledele Heer!
Wil U mijn betrekking vermelden, zoo verzoek ik U maar ‘particulier’ neer te
schrijven.
Met hoogachting,
Weledele Heer,
UwDwDr. G.P. Rouffaer
Deventer, Maandagmiddag.

[3 april 1882
Brief van J. Nieuwenhuis aan F. van der Goes]
3 april 1882
Brief van J. Nieuwenhuis aan F. van der Goes. Enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 en 2 (⅓) beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Weled. Heer
Groningen 3 April 82
Het was mij zeer aangenaam in uw briefje van gisteren te lezen, dat er pogingen
zullen worden aangewend tot vorming van subcommissies - noodig, om ons doel
te bereiken. In Groningen had ik reeds zoo iets saâm gebracht, doch nu kan ik er
verder mee doorgaan - 't zal zich ook uitstrekken over de Provinciën, ook Drente.
Namen van personen uit het Noorden kan ik u niet opgeven. De enkele die ik in
deze plaats persoonlijk ken, zijn bij mij aangesloten. Zoo u mogelijk weet, ben ik
hier sinds kort met ter woon gevestigd, dus van groote invloed is mijn persoon niet
- hoewel werkkracht een boel kan vergoeden. Ten goede hopende
Hoogachtend uw dw Joan Nieuwenhuis
den heer F. v.d. Goes
Amsterdam
zie ommezijde s.v.p.
De heeren: P.L.F. Frowein te Goes, M. Romein Apotheker te den Helder, Holst,
werktuigkundige aan de fabriek van v.d. Made/Kattenburgh en van Zanten Bakker,
te Korterzwaag, zijn namen die ik u met warmte kan aanbevelen.
Tot heden heb ik wel tamelijk veel namen maar het bedrag is nog bitter klein!
Multatuli-vrienden zijn zoo vaak onbemiddeld!!!
J.N.
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[3 april 1882
Brief van H.C. de Wolff aan F. van der Goes]
3 april 1882
Brief van H.C. de Wolff aan F. van der Goes. Enkel kladblokvel, waarvan blz. 1
en 2 (⅙) beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Met gedrukt briefhoofd Hendr. C. de Wolff, Assuradeur, Wijnstraat 59.
Den Heer F. van der Goes Amsterdam
Mijnheer,
De fatale termijn van opgave der deelnemers (5 April) nadert. Tot mijn leedwezen
kan ik echter nog geen volledige opgaaf doen, daar ik nog van een aantal personen
antwoord verwacht. Enkele honderden Guldens heb ik reeds bij elkander.
Er is echter een ander bezwaar. Tal van vrienden van Multatuli, hier en elders,
hebben geen circulaire ontvangen. Wat mij betreft, moet ik U ten minste bekennen,
dat ik de meesten in Rotterdam niet ken. Zou het nu geen goede maatregel zijn (ten
einde het verwijt van al diegenen aftesnijden, die later zullen zeggen: ‘Ik heb er niets
van geweten; ik had anders zoo gaarne meêgedaan!’) op zekeren datum in deze
maand in de voornaamste couranten te adverteren, dat de deelneming in het
huldeblijk nog tot den zoveelsten open staat bij die en die Heeren? Mocht het
Hoofdcomité daartoe overgaan, dan beveel ik voor hier daartoe aan: de Nieuwe
Rott. Courant en het Rotterd. Nieuwsblad, het laatste een zeer warm voorstander
van Multatuli.
Zeer gaarne zal ik Uwe geschatte opinie hieromtrent vernemen.
Met de meeste hoogachting uw dw. dr.
Hendr. C. de Wolff

[april 1882
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma]
Omstreeks 4 april 1882
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 beschreven. (M.M.)
Amice,
Ik meende ook wel dat ge de prov. Friesland reeds zooveel mogelijk zoudt
exploiteeren. Veel meer dan gij doet is er al niet te doen. Korteweg, Iterson en ik
hebben het ook in dien geest steeds opgevat. Het eenige wat U misschien nog
zoudt kunnen doen, is om van menschen die bijdragen, te vragen of ze er nog meer
weten, of ze ook willen overleggen met anderen, enz. Gisteren
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hebben we op die wijze personen aan 't werk gekregen te Delfshaven, Maassluis
en naar we hopen ook te Schiedam.
Voor uitdooving behoeven we volgens mijn bevinding nog niet te vreezen. Telkens
vragen nog lui om inlichtingen of circulaires, alsof ze eerst gisteren iets van de heele
zaak hoorden.
Groote publiciteit hebben we immers reeds aan de zaak gegeven door de circulaire
aan de bladen te zenden. Dat was vrij wel in 't begin. Ik had een week langer willen
wachten, maar daar was de meerderheid tegen.
De onderteekenaar Luchtmans had niet opgegeven en geeft zelf vijf gulden. Die
schijnt intusschen wat zijn eigen gift betreft Vosmaer nog te zullen overtreffen. Ge
hebt dit zeker reeds vernomen van Anna.
Nu en dan krijg ik ook een brief van Dekker. Die bevallen me gewoonlijk erg
weinig. De hoofdtoon is steeds: wat moet het resultaat schitterend wezen om zooveel
ergernis te vergoeden. En schitterend wordt de uitslag nooit.
Uw stukje in het lokale blad las ik met veel genoegen. Ik ben van morgen weer
bij de redactie van 't Handelsblad, maar ze hadden nog geen nader bericht van hun
lasterenden briefschrijver. Ik heb ontdekt dat Mr Bergsma de vlegel is; dezelfde die
ook werd genoemd in den aanval.
Ik reken er dus maar op, dat ge voortgaat met zooveel mogelijk lui op te sporen
die willen bijdragen en geneigd zijn anderen aan te sporen. Een gedrukte circulaire
is voor de meesten niet voldoende; ze moeten een brief hebben of wat meestal nog
beter is, mondeling worden toegesproken.
Nog iets, in vertrouwen natuurlijk. De Baron van Plettenberg te s-Hage, heeft
indertijd f1000 à f2000 opgestreken van Dekker. Ik heb hem een circulaire gezonden
maar ik kreeg geen antwoord. Nu heb ik hem nog eens een herinnering gezonden.
Maar dat wil ik ook liefst niet laten rusten. Jammer dat Dekker naar ik hoor die zaak
zoo vreemd beschouwt.
Op Uw lijst komt Risselada niet voor. Ge hebt hem toch zeker ook een circulaire
gezonden. Ik zal hem eens vragen of hij niet iets kan doen in zijn omgeving.
Na vriendelijke groeten
tt
J Versluys
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[4 april 1882
Brief van E. Douwes Dekker Pzn. aan F. van der Goes]
4 april 1882
Brief van E. Douwes Dekker Pzn. aan F. van der Goes. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2 (⅔) beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
WelEd. Heere F. van der Goes
Amsterdam
WelEd. Heer!
Haag 4 April 1882
Als eerste resultaat eener correspondentie met den Heer L.A. Beausar te
Schiedam die welwillend op zich nam daar eenige circulaires van Uw Hoofdcomité
te verspreiden ontving ik van ZE. opgaaf als volgt van de namen van inwoners van
Schiedam aan wie nog nader zoodanige circulaire zou kunnen worden geadresseerd
J. Lechner
A. Rijnbende
o

M. Bad
J. Loopuyt
A.W. Mulder
Dr. C.J. Vaillant
J.R. Boeye
P. Brillenburg
Dr. L.J. Delbaere
J. Steynis Gzn.
Dr. N.M. Kam
A.B. Meilink
A.H.E. Tijl
H.W.M. Roelants
J.A. Rodi
Daar mijn voorraad circulaires is uitgeput en ik bovendien niet weet of aan een of
eenige dier Heeren reeds vanwege Uw Comité brieven gezonden zijn, kom ik met
bedoelde opgaaf tot U, U in overweging gevende om of aan mij ter doorzending
nog een vijftiental exemplaren toetezenden of wel regtstreeks vanwege Uw Comité
om aan elk der genoemde Heeren, die er nog geen ontvangen hebben mogt, een
exemplaar te doen geworden. Met belangstelling den uitslag Uwer pogingen
tegemoet ziende teekent hoogachtend
UEd dienstw dienaar E. Douwes Dekker Pzn.

[4 april 1882
Briefkaart van M.J. de Witt Hamer aan F. van der Goes]
4 april 1882
Briefkaart van M.J. de Witt Hamer aan F. van der Goes. Met poststempel
Middelburg 4 APR 82 en Amsterdam 5 APR 82 en geadresseerd aan den WelEd.
Heer F. van der Goes directeur Rott. Stoomboot Maatschappij Prinsengracht 293
Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Middelburg, 4 April 1882
Ik had reeds getracht eene Multatuli commissie te vormen, hetgeen gelukken zal,
doch afgescheiden van onze commissie; daar er nog al misvatting bestaat omtrent
de woorden der circulaire. Wat echter ten behoeve van het fonds zal ontvangen
worden, zal aan mij uitgekeerd worden.
Hoogachtend
M. Jacq. de Witt Hamer

[4 april 1882
Brief van Haagse sub-comité aan hoofdcomité Huldeblijk]
4 april 1882
Brief van het haagse sub-comité aan het hoofdcomité Huldeblijk te Amsterdam.
Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
's Gravenhage 4 April 1882
Aan het Hoofd-comité voor een Huldeblijk aan den Heer E. Douwes Dekker te
Nieder-Ingelheim.
Namens het onder-comité, gevormd te 's Gravenhage door de aldaar wonende
onderteekenaars van de uitnoodiging tot bijdragen voor een huldeblijk aan den heer
E. Douwes Dekker, hebben ondergeteekenden het genoegen hierbij ingesloten
overtemaken aan Uw Comité de som van:
negenhonderd-twee-en-tachtig zestig cts.
als eerste storting van hetgeen voor het aangegeven doel hier ter stede zal worden
bijeengebracht.
Is het bedrag niet hoog te noemen, voor een deel moet dat worden toegeschreven
aan den zeer korten tijd, welke aan de onderteekenaars gegund is geworden voor
het bijeenzamelen van bijdragen.Toch hopen wij, dat nog meerdere giften zullen volgen. - Een raming er van is
echter bij geen mogelijkheid te geven; maar naargelang zij binnen komen, zullen
zij aan het Hoofd-comité worden opgezonden.In een vergadering, gisteren door 10 onderteekenaars gehouden, kwamen de
volgende onderwerpen aan de orde:
1. De noodzakelijkheid om aan elke inschrijver een, door het Hoofd-comité
geteekende quitantie uittereiken, als waarborg dat zijn bijdrage ter behoorlijke plaatse
is aangeland. - Een der leden
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van het onder-comité dringt daarop uitdrukkelijk aan, krachtig gesteund door andere
leden, die de juistheid zijner opmerkingen ter zake, ten volle beaamden.
Wij stellen Uw comité mitsdien beleefd voor ons de gewenschte quitantien,
1.
overeenkomstig de hierbij gevoegde nominatieve lijst van inschrijvers , met
vermelding hunner bijdrage te doen toekomen.
2. De noodzakelijkheid om ook van de zijde des Hoofdcomité's ernstig te
protesteeren tegen den laster in het Handelsblad van gisteren opgenomen, als zou
de heer Douwes Dekker indertijd gelden hebben ontvangen van D. van Tw. - De
lasteraar moet uitgedaagd worden tot het bewijs leveren van zijn beweren, door alle
omstandigheden duidelijk te verhalen, waaronder het feit heeft plaats gehad. Het
stuk is ongeteekend, en dus is de redactie voor dien laster aansprakelijk. Voorzeker
niet aan alle geschrijf kan of moet aandacht worden geschonken; maar tegenover
insinuatien als hierboven bedoeld, mag naar ons inzien, geen stilzwijgen worden
bewaard. - D. v. Tw. zal niet tegen de leugen opkomen; daarom moeten het de
vrienden van Douwes Dekker doen. - Stilzwijgen zou hier schaden aan een beweging,
die thans in haar volle kracht is, maar bij zoo velen nog, om allerlei bijredenen,
tegenstand of tegenwerking ontmoet. - In den Haag wordt een en ander maar al te
zeer bespeurd. - Daarom is het vormen van onder-comité's allerwege zeer aan te
raden. - Samenwerking is vooral hier noodig.Uw Comité zal ons deze ontboezemingen ten goede houden - Ook hier volgt men,
zooveel mogelijk, alle verschijnselen, welke zich ten voor- en ten nadeele van ons
streven openbaren. - Over s'heeren Levy's opstel is ook nog wel iets meer te zeggen,
dan in den jongsten ‘Amsterdammer’ voorkomt. - Doch genoeg, wij wachten spoedig
bericht aan het adres van een onzer, dat de duiten in orde ontvangen zijn.In antwoord op een briefkaart van den secretaris, den heer van der Goes, zij hier
ten slotte meêgedeeld, dat de heer Vervloet geen enkel inschrijvingsbillet van het
Hoofd-Comité heeft ontvangen.Hoogachtend:
Th. Perelaer W. Vervloet C. Vosmaer
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Specificatie:
o

Zes bankbilletten à f100. - N
8393-9203-3942-916-781 en 1369

f 600.60.-

o

Een bankbillet N 6827

o
200.Acht bankbiljetten à f25. - N
2843-8061-3313-6870-3372-1200-1692-4092
o

Vier muntbilletten à f10. - N
02422-01874-01873-03189

40.-

o
o
Twee bankbilletten à f25. - N 159 en N 50.9428

Drie muntbilletten à f10. - N
06164-0729-04014

30.-

Twee en vijftig blauwe postzegels

2.60

o

_____

f 982.60

Eindnoten:
1. lijst van inschrijvers: niet teruggevonden.

[4 april 1882
Briefkaart van J. Versluys aan F. van der Goes]
4 april 1882
Briefkaart van J. Versluys aan F. van der Goes. Met twee poststempels Amsterdam
4 APR 82 en geadresseerd aan den WelEdHeere F. v.d. Goes Prinsegracht 293
Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Toen ik Uw vraag schriftelijk had beantwoord, vroeg de boodschaplooper of hij mij
niet eens ook nog zelf kon spreken. Ik ben toen uit mijn bezigheden gegaan naar
beneden en werd onthaald op een soort bedelpartij of iets voor hem zelf. - Ik heb
hem toen gezegd dat dit volstrekt niet de bedoeling van U kon zijn en dat hij volkomen
ongeschikt was voor boodschapdoener als hij meteen voor zich zelf de menschen
lastig viel, dat ik zelf zoo'n man nooit wenschte te gebruiken en U kennis zou geven
van zijn handelwijze. - Wees dus s.v.p. voorzichtig met hem.
Uwdw J. Versluys

[4 april 1882
Brief van Multatuli aan W.A. Paap]
4 april 1882
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en 4(⅓) beschreven. (M.M.)
N. Ingelheim 4 April 82
beste Paap! (Ik schryf nog altyd met 'n lapjen om m'n duim. Heel lastig!)
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Gisteravend zond iemand my afschrift van een hevig artikel in 't Handelsblad. Van
nacht heb ik overdacht wat my te doen staat, ook om de mannen die zoo nobel voor
my optraden, niet in den steek te laten.
De eerste indruk was natuurlyk: het stuk beantwoorden, en nog zeg ik niet dat ik
1.
dit niet zal doen. 't Is makkelyk en moeielyk tegelyk. Makkelyk wat het fond aangaat
van 't legio dingen die in dat stuk voorkomen. Maar onbeschryfelyk moeielyk en
pynlyk om het vele dat ik daarby moet overhoop halen. Om kompleet te wezen, zou
2.
myn repliek 'n boekdeel vullen, ja meer dan een! Om te voorkomen dat elke assertie
stof gaf tot nieuwe zysprongen zou ik èlk voorval èlke zaak van den grond af moeten
ophalen, en telkens meer aan 't bewyzen moeten gaan. In één woord: ik zou 'n groot
stuk ‘Mémoires’ moeten schryven. Daartoe ben ik wat moê. Maar dit is niet de
hoofdreden van myn tegenzin. Moê of niet moê, men moet op zyn post staan. En
de myne is nu naast de teekenaars der Circulaire. Ook zie ik geen kans - daar ik
*
zeer moeielyk werk - zoo'n stuk of boek op z'n tyd gereed te hebben, wat evenwel
ook nièt de hoofdreden is van 't voorstel dat straks volgt.
Wèl hoofdreden is dat ik zooveel intieme zaken zal moeten aanroeren, die ik voor
't groote publiek nièt behandelen kàn. (Juist op dien tegenzin, op die onmogelykheid
is 't heele stuk van't Hbl. aangelegd.)
Nu vraag ik U of 't niet goed zou zyn dat ik in Holland kwam om mondeling in een
vergadering van 10-20 van de heeren die onderteekenden, met het Hbl. in de hand
regel voor regel te behandelen? Ik meen dit zóó te kunnen doen dat die heeren zich
in gemoede zullen verantwoord vinden openlyk te verklaren dat het artikel van 't
Hbl., na my te hebben gehoord, hun geen reden geeft iets terugtenemen van wat
zy beoogden of zeiden.Ook die reis en wat er volgt, is me pynlyk, vooral daar ik onwel ben (niet ziek,
maar beurtelings over- en afgespannen) doch ik zie in dat ik trouw moet zyn aan
wie my trouwen waren!Laat dezen br. lezen aan de h.h. Zürcher, Korteweg en wie U voorkomen 't
geschiktst te zyn om hierin een beslissing te nemen! Erken dat de uitslag al zeer
schitterend zou moeten zyn om optewegen tegen zooveel ergernis! Neen, dit kunt
gy niet beoordeelen

*

‘moeielyk werk.’ niet in deze zaak of alleen in deze agitante dagen, maar altyd. Niemand heeft
besef van de zwakte van m'n denkvermogen. De eenvoudigste zaak kost my inspanning.
Vandaar dat praatje over ‘Genie’. Als 'n kind moet ik by elk overleg tot den grond toe teruggaan
heel vermoeiend! en dan - zoo goed ik kan - zuiver doorredenerende, kom ik dikwyls tot
slotsommen die ongewoon-waar zyn, of waar en ongewoon.-
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omdat ge de intime verhoudingen niet kent die ik zal moeten aanroeren. O, zoo
bitter!
Hartelyk gegroet
tt
Dek
r

Wees zoo goed my een Ex Hand bl te zenden. Dat afschrift is wat slordig geschreven.
Och, wat heb je'n moeite van me!Heb je die brochure ontvangen?3.
Laat s.v.p. reeds nu zooveel mogelyk die brochure circuleeren. Dan is ten minste
het officieel gedeelte der zaak op 't ware terrein gebracht, waarvan ze telkens met
opzet wordt weggedrongen ‘Niet verzet tegen de wet, maar tegen het schenden
van de wet!’

Eindnoten:
1. fond: inhoud (fr.)
2. assertie: bewering
3. ten minste: oorspr. gevolgd door op 't officieel terrein.

[4 april 1882
Brief van A.A. van Elk aan V. Bruinsma]
4 april 1882
Brief van A.A. van Elk aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1(½) beschreven. (M.M.)
Den WelEdZeerGel. Heer
Dr. Vitus Bruinsma
WelEdZeerGel. Heer!
Beleefd verzoek ik U nevensgaanden postwissel als bijdrage voor Multatuli wel
in ontvangst te willen nemen.
U bij voorbaat beleefdelijk dankend blijf ik.
Uw dw. Dienaar
A A van Elk
HI Ambacht
4 Apr. 1882.

[5 april 1882
Ingezonden Stuk van J. Versluys in het Algemeen Handelsblad]
5 april 1882
Ingezonden Stuk van J. Versluys in het Algemeen Handelsblad, no. 16270.
(Knipsel M.M.)
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Nog eens Multatuli.
In het Handelsblad van heden (Zondag 2 April) komt een aanval op Multatuli voor,
naar aanleiding eener door mij mede onderteekende circulaire. Het zij mij daarom
vergund, dien geheelen aanval te beantwoorden.
Met den toestand in Bantam is het Ned. volk bekend geworden door de Max
Havelaar. Tevens blijkt uit dat werk, hoe Multatuli het slachtoffer is geworden van
den onhoudbaren toestand aldaar. Een geliefkoosde vorm om dit tegen te spreken,
schijnt al spoedig geweest te zijn: de ‘Max Havelaar is een roman.’ Dat we hier
echter met feiten hebben te doen, is gebleken uit verschillende mededeelingen van
Multatuli, vooral in de Minnebrieven en de latere uitgaven van de Max Havelaar.
Onder die bewijsstukken komen verklaringen voor van personen, die in de zaak
waren betrokken, en de groote waarde van zulke stukken zal wel door niemand
worden betwijfeld.
Nog onlangs schreef mr. Bergsma, die van Mei 1862 tot Maart 1866 controleur
in de residentie Bantam was:
‘In de eerste plaats wensch ik te constateeren, dat het wanbestuur en de
knevelarijen van Inlandsche hoofden, toen de heer Douwes Dekker in 1856 den
regent van Lebak in staat van beschuldiging wilde doen stellen, inderdaad schromelijk
erg waren, enz.’ (Zie De Amsterdammer van 26 Febr.)
Met zulke gegevens voor ons, is het niet moeielijk om te beslissen of er onrecht
is geschied aan de bevolking van Lebak en aan Douwes Dekker.
En wie geneigd is het op te nemen voor de personen, die boven Multatuli waren
gesteld, stuiten op het bezwaar, dat men niet heeft bewezen, dat Multatuli ongelijk
had. In dezen toestand scheen uwe redactie te verkeeren, toen ze voor het eerst
de oproeping tot een huldeblijk aan Multatuli bestreed. Dit blijkt uit de slot-alinea
van die bestrijding.
Ik begrijp wel, dat deze korte herinneringen noch de redactie van het Handelsblad,
noch iemand anders, die met haar een felle bestrijding van Multatuli bij deze
gelegenheid noodig acht, zullen overtuigen. Maar ik wil als mede-onderteekenaar
der oproeping verre van mij werpen elk verwijt, alsof het een daad van roekeloosheid
zou zijn, om in Multatuli het slachtoffer te zien van
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hoogst verkeerde toestanden en van den weerzin bij anderen om daarin verbetering
te brengen. Dit is de innige overtuiging niet alleen van mij, maar van zeer velen in
den lande.
Dat Multatuli begreep, hoezeer de uiterste voorzichtigheid noodig was, blijkt ten
duidelijkste uit de Max Havelaar, wordt zeer beslist door hem uitgesproken. Dit alles
behoeft men slechts te herlezen om te zien, hoe geheel zonder bewijskracht het
verwijt of het voorwendsel is, dat door mr. Bergsma wordt aangehaald uit de Max
Havelaar.
Dezelfde schrijver stelt het voor, alsof Multatuli, toen hij zijn loopbaan te Lebak
zag sluiten, een nieuweling was in Indië. Maar hij had hier een reeks van jaren
doorgebracht en kende juist onderscheiden deelen van Indië zeer goed, Sumatra
niet te vergeten. Mr. Bergsma maakt er Multatuli een verwijt van, dat hij zijn ontslag
in Lebak bezegelde met een daad van zelfopoffering. Hij is niet de eerste, die
daaraan zoekt te tornen, maar bij deze gelegenheid wensch ik daartegen te
protesteeren. Men spreekt van karaktervorming, van idealen, van opvoeding der
jeugd. En nu is zeker niets, dat verderfelijker is voor de jeugd, dat demoraliseerender
werkt op geheel het volk, dan het verkleinen der toch reeds zoo zeldzame daden
van zelfopoffering.
Uwe redactie begaat diezelfde fout.
U rekent het M. als een verdienste aan, dat hij er toe bijgedragen heeft om ons
belang te doen stellen in de Javanen. En daar voegt u aan toe: ‘Doch vergeten we
niet, dat lang vóor hem van den Hoëvell en anderen reeds hebben geijverd tegen
kultuur- en heerendiensten.’ Op de prioriteit van dezen aandrang is door Multatuli
nooit aanspraak gemaakt. Hij heeft steeds betoogd, dat de ‘stelsels’ en de wetten
van Indië zoo slecht niet waren, als men ze maar goed toepaste.
Op grond of naar aanleiding van een werk van den heer Robidé v.d. Aa wordt
gezegd, dat we in Bantam te doen hebben of hadden met een uitzondering. Dat
echter de kwaal, waardoor M. het slachtoffer werd van zijn plichtsbetrachting, van
algemeenen aard is, blijkt uit hetgeen later is wedervaren aan den voortreffelijken
Stieltjes, uit de feiten van Brata Yoeda en eenige andere geschriften, vooral uit het
werkje van den heer Post over den waterstaat in Ned. Indië. Dit geheele boek is
een aaneenschakeling van feiten, die doen zien, hoe slecht er in Indië wordt beheerd.
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Dat Multatuli vroeger geld zou ontvangen hebben van Duymaer van Twist, is een
der vele verhalen, die de ronde doen. Dat is echter niet het geval geweest. Nu
evenwel heeft uwe redactie in een brief gelezen: ‘De heer Douwes Dekker, die in
het publiek van den heer Duymaer van Twist kwaad spreekt, ontvangt toch van hem
een belangrijke gift in geld.’ Dat zou dan moeten zijn bij gelegenheid van het
huldeblijk aan Multatuli. Indien dat werkelijk waar blijkt te zijn, zal het feit zeker niet
onopgemerkt blijven. Dat de briefschrijver wat M. aan het adres van den heer
Duymaer van Twist richt kwaadspreken noemt, is zeker een minder gewoon gebruik
van dit woord.
Wat uw briefschrijver vermeldt omtrent het aanbieden van een betrekking aan
Multatuli, is niet in allen deele juist. De heer van der Hucht heeft den brief van
Rochussen niet ‘doorgezonden’ aan zijn neef Douwes Dekker, maar hij heeft een
aanbieding mondeling gedaan ten huize van den heer van Lennep alhier. Daarbij
heeft de heer van der Hucht niet de betrekking genoemd, maar gesproken van een
‘eervolle, onafhankelijke een winstgevende betrekking in de West.’ Op welke wijze
die aanbieding is toegelicht, en op welke wijze zij is afgeslagen, doet minder ter
zake. Maar er was toen weer een flauwe kans, dat aan Max Havelaar recht zou
geschieden en hiertoe was het zeker wenschelijk, dat de hoofdpersoon niet eerst
van het tooneel verdween. Uwe redactie schijnt het vreemd of onbetamelijk te vinden,
dat M. die aanbieding afsloeg. Mij komt dat zeer begrijpelijk voor, en ik hoop dat
velen er evenzoo zullen over denken. In elk geval ligt in de weigering een
zelfverloochening, die iedereen moest weerhouden er aanmerking op te maken.
U schijnt te meenen, dat Multatuli te ‘Wiesbaden’ een onbezorgd leven leidde,
terwijl zijn vrouw en kinderen gebrek leden. De waarheid is, dat hij zelf toen veel
armoede heeft geleden en het weinige wat hij toen verdiende van Amsterdam uit
rechtstreeks naar zijn vrouw en kinderen in Italië liet zenden; daarbij werd zelfs
gevoegd wat hij vooruit betaald kreeg op later te leveren arbeid.
Om de waarheid te zeggen, komt het mij voor, dat deze en al dergelijke zaken
zeer weinig geschikte onderwerpen zijn voor een openlijke bespreking. Maar Multatuli
is nu vogelvrij ver-
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klaard door u en daarom kan het zijn nut hebben, op te komen tegen onjuiste
voorstellingen. Hebzuchtig is M. nooit geweest en zal hij ook wel nooit worden. Het
is wel bevreemdend, dat u zelfs dit niet heeft kunnen inzien.
Ook omtrent het huwelijksleven van Multatuli wordt door u gesproken op een
wijze, die zeker in elk ander geval ook door u zou worden afgekeurd. U zegt wel,
dat Multatuli in zijn ideën op walgingwekkende wijze heeft gesproken over ‘het
slechte voorbeeld, dat hij gegeven heeft.’ Dit nu heeft Multatuli niet gedaan, maar
u vat soms zijn snerpende ironie voor gewonen ernst op. Dat hij den omgang van
man en vrouw ‘op onkiesche, onedele’ wijze opvat, zooals u meent, mag ik veilig
ontkennen. Op edelen toon wordt over die verhouding gesproken in No. 183 der
Ideën. Verder heeft hij te velde getrokken tegen het huwen zonder liefde. Dit is
geschied met scherpe soms ruwe woorden, doch men moet daarbij op hoofdzaken
letten.
En dan ‘het slechte voorbeeld’ van M. Het komt mij voor, dat er zeer weinigen
zijn, die op dit punt een gegrond oordeel kunnen uitspreken. Roomsch-Katholieken
en rechtzinnige Protestanten laat ik er natuurlijk buiten, zoowel hierboven als hier.
Wat weet nu de Nederlandsche natie van het slechte voorbeeld van Multatuli? In
de eerste plaats dat hij gescheiden is geraakt van zijn vrouw. Zoo iets nu is meer
gebeurd. Bij zulk een geval is de een terstond gereed om te zeggen: dat is per se
de schuld van den man. Een tweede zegt even beslist: neen, als dat gebeurt is, is
het de schuld der vrouw. Maar velen zijn overtuigd, dat men, om zulk een geval te
beoordeelen, zeer goed de personen en de omstandigheden moet kennen en dat
een feitelijke ontbinding van 't huwelijk zelfs kan vóorkomen zonder dat dit de schuld
is van man of vrouw. Deze overtuiging is ook de mijne.
Nu ben ik wel op de hoogte met de omstandigheden en meen zelfs juiste
voorstellingen gevormd te hebben van M. en zijn overleden echtgenoote. Bladzijden
zou ik vol kunnen schrijven met bijzonderheden over dit onderwerp. Een eindoordeel
in 5 woorden zou ik daarom niet gaarne uitspreken. En al kwam mij dit gemakkelijk
voor, ik zou het niet willen doen. Niemand mag dit nu doen. Op één zaak wil ik echter
bij voorkeur wijzen. Hoe meer ik van de zaak heb gezien en gehoord, des te
duidelijker is
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het mij geworden, dat de eerste en voornaamste oorzaak van dit drama gezocht
moet worden in het zwervende leven vol armoede en ontberingen, vol bittere
beleedigingen en grievende teleurstellingen, dat Max Havelaar heeft geleid in de
eerste jaren nadat hij alles wat hij bezat had in de waagschaal gesteld om recht te
bezorgen aan een onderdrukte bevolking.
Had de Regeering of een deel goed der Nederlandsche natie hem anders
behandeld, beter gesteund, uw gevoel van kieschheid had zich nu niet behoeven
lucht te geven.
Zonder dat Multatuli's eerste huwelijk bij de wet ontbonden was, heeft hij een
nieuwen band aangeknoopt, die later wettig is geworden.
De redenen, die bij de ontbinding van het eerste huwelijk het stilzwijgen opleggen,
gelden ook hier. Ook hier is elke smaadreden om meer dan een reden erger dan
misplaatst, tenzij alweer uit een kerkelijk oogpunt en ook dan nog alleen zooals u
weet, door iemand, die ‘zonder zonden’ is.
Mocht ik door deze regelen bij de redactie van het Handelsblad de overtuiging
hebben gewekt, dat het particuliere leven van Multatuli door haar niet behoort te
worden aangetast, en dat men niet mag tornen aan edele daden, dan zou ik een
nuttig werk hebben verricht. Men weet bovendien, dat er wel eens gelasterd wordt.
Ook Thorbecke heeft dit indertijd ondervonden. Dit is misschien leerzaam voor u
en aangenaam tevens, daar er uit blijkt, dat Multatuli ongelijk had, toen hij beweerde,
dat Thorbecke zoo onbeduidend was, dat hij niet eens belasterd is. En Multatuli
heeft zeker wel in meer dingen ongelijk gehad. Hij is echter slim genoeg, om dat
ook zelf te weten. En ondanks al wat hem weervoer, is zijn hoofd nog te gezond,
om hulde aan een ‘krank’ genie, die u hem toewenscht, aan te nemen.
Amsterdam, 2 April.
J. Versluys
[Wij geven gaarne aan een van de onderteekenaars der Multatuli-circulaire
het woord, om onze lezers in staat te stellen het ‘hoort en wèderhoort’ in
toepassing te brengen.
Wilden we het bovenstaande beantwoorden, we zouden in een herhaling
moeten treden van hetgeen reeds door den heer Levy en door ons in vier
beschouwingen is aangevoerd. Alleen
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komen wij op tegen de bewering als hadden we den heer D.D. ‘vogelvrij’
verklaard. Alsof niet de circulaire, maar wij den strijd hadden uitgelokt! en alsof onze tegenstand de bedoeling had, om te verguizen, in plaats
van te waardeeren, alleen wat waardeering verdient!
Red.]

[5 april 1882
Artikel inzake huldeblijk in De Tijd]
5 april 1882
Artikel inzake het huldeblijk in De Tijd, no. 10563. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.) Fragmenten.
Amsterdam, 4 April.

De Multatuli-beweging.
Indien men het bespreken, het met warmte bediscuteeren eener zaak in bijna alle
groote bladen en in vele maatschappelijke kringen een beweging mag noemen, dan
bestaat er op dit oogenblik in Nederland een Multatuli-beweging.
Wie of wat Multatuli is behoeven wij onzen lezers niet te herinneren. Wanneer wij
spreken van Multatuli, denken wij terstond aan een merkwaardig boek, hetwelk
bladzijden bevat, die, ondanks alle paradoxen, ondanks alle onjuiste en scheeve
voorstellingen, waarvan bijna geen enkele vrij blijft, zullen gelezen worden, zoolang
er een nederlandsche letterkunde bestaat; dan denken wij aan enkele fraaie en
stoute verzen, wier zonderlinge vorm en krachtige wiekslag, al blijven beide niet vrij
van gezochtheid, toch een eigenaardige aantrekkingskracht uitoefenen op den geest
der meesten onzer en verbazing wekken door hun oorspronkelijkheid en frischheid.
Maar zeker op de allereerste en voornaamste plaats denken wij aan een misbruikt
talent, aan een verbazende mate werkkracht en bezieling, die niet alleen is verloren
gegaan, maar die bijna aanhoudend werd aangewend in dienst van het kwaad, in
dienst van de zonde. En ook, helaas, denken wij aan de treurige individueele
verschijning van Douwes Dekker, die weldra alle betoovering, welke Multatuli als
karakter op ons mocht hebben uitgeoefend, komt verstoren.
Bij dezen dichter, die den adel zijner natuur en zijne roeping telkens verloochent,
bij dezen cynischen spotter en strijder voor het kwade, die zich zelven onder den
mantel van een wijsgeer zoekt te verbergen en een martelaar wil schijnen der
gerechtig-
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heid, is de persoon geheel en al onafscheidelijk van zijn werken. Men maakt er zijn
bestrijders een grief van, dat zij zijn individueele gebreken op de kaak stellen, dat
zij sommige zijner handelingen, die een droevig licht werpen op zijn persoonlijkheid
en alle illusie benemen bij de lezing van het weinig waarlijk schoone, dat hij heeft
voortgebracht, mede in het debat brengen. Men noemt dit liefdeloos en onedel. Als
het een ander gold, zou misschien de opmerking juist zijn: voor Multatuli echter niet.
Van zijn eerste optreden al heeft hij door zijn eigen persoonlijkheid of wat hij daarvoor
trachtte uit te geven, door zijn eigen lotgevallen, door hem geheel valsch voorgesteld
en beschreven, pathos zoeken op te wekken, zoowel voor de zaak, die hij verdedigde
als voor zijn eigen persoon. Steeds heeft hij geposeerd voor hetzelfde publiek, dat
hij voorgaf met zóó diepe innigheid te verachten.
Er is thans sprake dien man een nationale hulde aan te bieden, bestaande in een kapitaal. De beweging gaat uit van een aantal personen, onder welke
letterkundigen, kunstenaars, tooneelisten; leeraren bij ons hooger en middelbaar
onderwijs en enkele anderen, die zich voornamelijk door het verdedigen van radicale
stellingen, als strijders der vrije gedachte deden kennen.
Nederland, heet het in een circulaire van hen uitgegaan, toonde zich jegens
Multatuli tot dusver ondankbaar; dat moest anders worden. Men wil, ja, den dichter
vieren, maar blijkens dezelfde circulaire, welke vóór een paar weken algemeen
verspreid werd, meer nog den man, die op een wijze, gelijk niemand vóór hem, de
belangen had bepleit van Neerlands koloniën aan den evenaar, wiens ijselijke
voorspellingen meer en meer de vervulling te gemoet gaan, omdat men niet naar
zijn stem wilde luisteren, omdat men hem miskend en verguisd heeft, alleen wijl hij
waarheid sprak. Maar boven alles moet de hulde gelden ‘den voorstander van
geestesvrijheid’ den man, ‘die vooroordeel en bekrompenheid’ heeft bestreden,
waar hij die ontmoette en die ‘bezieling en nieuw leven heeft gezaaid door zijn
Ideeën.’
Deze driedubbele verdiensten wil men in Multatuli verheerlijkt zien; terwijl toon
en inhoud der circulaire voldoende bewijzen, dat de hulde nog meer geldt den
schrijver der Ideeën, den voorvechter van het atheïsme, dan den dichter en
letterkundige, de eenige qualiteiten, welke volgens onze overtuiging, ooit aan
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Douwes Dekker eenige aanspraak op hulde verschaft hebben. Laten wij echter met
blijdschap erkennen, dat krachtige protesten niet zijn uitgebleven, protesten, die
des te meer indruk maken, wijl zij komen van een zijde, bij welke ‘anti-clericalisme’
en wat daar verder gewoonlijk meê samengaat, in den regel als verdienste wordt
aangerekend. (....)
Wat Multatuli voor den Javaan verricht heeft, bepaalt zich bij nader inzien tot zeer
weinig; hij heeft, zegt men, de aandacht op rotte en onzedelijke toestanden in Indië
gevestigd. Daarbij echter wordt over het hoofd gezien, dat hij, generaliseerende van
een zeer klein gebied, dat zich altijd in geheel exceptioneelen toestand bevonden
heeft en nog bevindt, om volstrekt valsche voorstellingen omtrent Indië in Nederland
bekend te maken.
Zijn critiek, hoe boeiend ook door den vlijmenden en sarcastischen vorm, was
ten eenenmale valsch. En verder dan die valsche critiek is Douwes Dekker nooit
gegaan. Ook wanneer hij in de gelegenheid verkeerde, om zelf de hand aan de
ploeg te slaan en de toestanden te verbeteren, die door hem als zoo vreeslijk
geschilderd werden, heeft hij dat immer geweigerd. Na eenige maanden in de
armoedige en zeer achterlijke afdeeling Lebak werkzaam te zijn geweest en zich
als ambtenaar volkomen onbruikbaar getoond te hebben, weigerde hij een
verplaatsing, maar vertrok uit Indië en misbruikte zijn talent tot het schrijven van
een geniaal doch tevens onwaar boek, dat, volgens het bekende woord, ‘een rilling
joeg over geheel Nederland.’ (....)
Gewis, zoo iemand in Nederland, dan zeker draagt Douwes Dekker een vreeselijke
verantwoordelijkheid tegenover het jongere geslacht. Zijn Ideeën zijn het
gevaarlijkste, het slechtste boek, dat jeugdige personen en half-ontwikkelden kan
worden in handen gegeven. Van het treurig ongeloof, van de materialistische en
cynieke wereldopvatting, die wij helaas bij velen onder het jongere Nederland
aantreffen, draagt Multatuli de schuld. Zijn spot met al wat deugd heet, godsdienst,
eerbaarheid en maatschappelijke beginselen, hebben geest en hart van velen voor
altijd vergiftigd. Multatuli behoort onder diegenen, welke in de laatste jaren onder
ons volk het meest kwaad hebben gesticht.
Is die man arm, is die man ongelukkig, men helpe hem, ondanks zijn
verkeerdheden, ondanks het kwade door hem aangericht. De
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christelijke liefde wil niemand uitgesloten zien van hare offervaardigheid. Maar dan
ook noeme men de zaak bij haar naam; het heete dan een onverdiende aalmoes,
en men erkenne, dat honderden daarop meer aanspraak konden doen gelden dan
Multatuli.
Een hulde aan Multatuli ware een slag in het gezicht der duizenden, die hij
moedwillig in hun heiligste gevoelens beleedigd en gegriefd heeft, die hulde een
nationale hulde te noemen, ware een leugen en een smaad voor ons volk.

[6 april 1882
Artikel inzake huldeblijk in De Maasbode]
6 april 1882
Artikel inzake het huldeblijk in De Maasbode, no. 2037. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.) Fragment.
In de laatste dagen hebben eenige personen zich vereenigd tot een beroep op de
beurzen van het Nederlandsche volk, ten einde een kapitaal aan te bieden aan
Multatuli (Douwes Dekker), dat hem op zijn ouden dag een onbezorgd leven moet
verschaffen. Wanneer het dien personen inderdaad gelukken mocht, wat wij niet
gelooven, eenig geld bij elkaar te brengen, zouden wij wel eens om een hoekje
willen staan, als het aangeboden wordt aan den man, die eenmaal in zijn ontzaglijken
hoogmoed gezegd heeft: Publiek, ik veracht u innig. Misschien jaagt hij de heele
commissie zijn huis uit, of hij moest zoo diep gezonken zijn, dat hij een aalmoes uit
de hand van dit zoo verachte publiek aanneemt.
Vele liberalen en inzonderheid het Handelsblad hebben reeds luide hunne
afkeuring over het plan uitgesproken. Multatuli heeft zich nu eenmaal bij elk
rechtgeaard mensch onmogelijk gemaakt.
De Tijd bevat heden eene beschouwing over de werken van Multatuli en besluit
die met de volgende regelen (....)

[6 april 1882
Brief van J. de Meester aan F. van der Goes]
6 april 1882
Brief van J. de Meester aan F. van der Goes. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
WelEd. Heer
Voorst, dond. av.
Gister avond thuis komende, vond ik Uw briefk. Ik heb terstond
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aan de Kamp. Ct. geschreven, den ultimatumsdatum onbepaald te verschuiven; ik
had 'm gehaald uit het circulairetje van 't Hoofdcom. aan de ‘collectanten’. Ook heb
ik naar Sneek geschreven; de Sn. Ct. toch heeft m'n laatste artikeltje uit de Kamp.
overgenomen - ook den datum van 5 April, met bijvoeging, dat de Redactie geld
innen woû. Ik heb nu geschreven, dat de zaak bleef voortduren, en verzocht om,
zoo er kans was te Sneek een sub-comm. te constitueeren, ù dit te melden. Ik kende
die Sneeker Ct. niet, maar het schijnt dat ze nog al met Mult. op heeft. - En nu Zutfen.
- Na de ontfangst der circulaires in Thieme's Boekh. ben ik met een ongeteekende
lijst, welke ik in den winkel ter teekening wilde leggen gegaan naar zekeren heer
Carel Henny, assuradeur, die voor f10 teekende. Hem heb ik daarop wat circulaires
gebracht, 'k heb er zelf een aantal rond gestuurd, - alle mèt vermelding dat een
inteekeningslijst in Th's winkel lag. Dit heeft zooals U weet ook in de Zutf. Ct. gestaan;
op de societeiten moet er (ik kom daar nooit) ook gepraat zijn - in één woord de
zaak was bekend genoeg. En toch is tot nu toe geteekend voor... f43 of f44!Animo is er dus niets; animositeit tégen de hulde veel. Dit verzekerde me heden
ochtend nog de chef van Th's winkel, die alle moeite voor me doet, om z'n klanten
te bewegen te teekenen. Hij dacht, evenals ik, dat een sub. com. misschien niet te
vormen en zeker niet gelukkig zou zijn. Nochtans ben ik van middag naar genoemden
hr. Henny gegaan om er over te spreken; die had er eerst veel, later minder ooren
o

naar. We praatten lang en maakten allerlei plannen. Zutfen is 1 weinig Multatuliaans,
o

en 2 vol côteries, zoodat we b.v. geen van beiden één Multatuli vriend wisten, die
populair genoeg was om door zijn naam alleen wat gedaan te krijgen. Zelfs meende
de hr. Henny, dat als hij meê teekende, menigeen daarom niet teekenen zou; enz...!
1.
Kurzer Sinn der langen Rede , dat hij met eenige der onderteekenaars zal
delibereeren wat te doen: een bepaald comité te vormen; met nieuwen ijver
circulaires rond te zenden; u te verzoeken namens het hoofdcomm. een oproeping
(advert.) in de courant te zetten door ons te betalen; of wat. Morgen of overmorgen
zou hij mij 't resultaat der bespreking meêdeelen - misschien zullen we de
invloedrijkste ondertekenaars verzoeken eens samen te komen
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- en dan een besluit te nemen. Nu is nog niets beslist. We hebben ook nog tijd.
Terwijl ik dus, als de vorige week, voortga met de zaak links en rechts te
recommanderen, behoud ik me voor u binnenkort definitief te melden of u van Zutfen
s

nog iets meer verwachten kan. Ook naar buiten heb ik wat circ gezonden, maar
zonder gevolg: ik althans heb niets ontfangen. Spoedig meer! Dit vast, om U niet
te lang op antwoord te doen wachten.
Hoogachtend
In haast.
Uw d.d. J. De Meester

Eindnoten:
1. Kurzer Sinn der langen Rede: om een lang verhaal kort te maken (du.)

[6 april 1882
Brief van M. Lamberts aan V. Bruinsma]
6 april 1882
Brief van M. Lamberts aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1 (½) beschreven. Met gedrukt briefhoofd: Lamberts & Hazeu. Telegramadres:
‘Hazeu’. (M.M.)
6 April 1882
Amice
Vergeving voor mijn nonchalance, hierbij de te betalen f50. - voor mij en mijne
vrienden.
Zij bedanken U met mij voor de administratievoering in zake Tandem; over de te
geven som hoop ik eerdaags met hen te spreken.Groetend &
tt
Lamberts

[6 april 1882
Advertentie huldeblijk in het Algemeen Handelsblad]
6 april 1882
Advertentie inzake het huldeblijk in het Algemeen Handelsblad, no. 16271. (Knipsel
M.M.)

Huldeblijk aan Multatuli.
De AMSTERDAMSCHE SUB-COMMISSIE bericht, dat bij de HH. Boekhandelaars:
J.H.

o

& G. VAN HETEREN, Hartenstraat N . 21,
o

J.C. SCHRÖDER,

Rokin N . 30,

T. KOUWENAAR,

Kalverstraat N . 62,

o
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o

& SARTORIUS, Rokin N s. 17/19,

G. THEOD. BOM,

JAN D. BROUWER,
SCHELTEMA

o

Kalverstraat N . 17,
o

Singel N . 260,
o

& HOLKEMA, Beursstraat N . 12,
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JOH. G. STEMLER CZN.,

o

Haarlemmerstraat N . 2,
o

o

en ELLERMAN, HARMS & C ., Rokin N . 2,

inschrijvingslijsten ter teekening zijn gelegd.
Namens de Sub-Commissie,
F. VAN DER GOES.

[6 april 1882
Artikel inzake huldeblijk in de Stichtsche Crt.]
6 april 1882
Artikel over het huldeblijk in de Stichtse Courant (Knipsel M.M.)

Nog eens: Multatuli.
Het Haagsche Dagblad stemt ons toe, dat men Multatuli's groote letterkundige gaven
kan bewonderen en eeren, zonder juist met al zijne denkbeelden in te stemmen.
Maar het betwist ons het recht om ons te beroepen op Jacob van Lennep, omdat
deze door Multatuli ondankbaar behandeld is.
Wij begrijpen niet best, wat dit ter zake afdoet. Wij hebben herinnerd, dat Van
Lennep voor de uitgave van de Max Havelaar zorgde, ofschoon hij met de strekking
van het boek niet instemde, en alleen omdat hij daarin zag eene groote aanwinst
voor onze letterkunde en in den schrijver een man van hoogst zeldzame talenten.
Wij stelden dit tot een voorbeeld voor hen, die alleen vragen of al wat Multatuli in
zijne geschriften verkondigt, wel volkomen overeenstemt met hunne begrippen en
inzichten. Dat Van Lennep bij Multatuli geen dankbaarheid gevonden heeft, doet
aan de kracht van ons voorbeeld niets af.
Men zou dat kunnen voegen bij de vele grieven, die op het hoofd van Multatuli
worden opgehoopt. Maar die grieven behoort men ter zijde te stellen, waar het geldt
hulde te brengen aan Multatuli als geniaal schrijver, wiens werken tot het beste en
uitnemendste behooren, dat onze letterkunde heeft aan te wijzen.
Aan de zijde van het Haagsche Dagblad ijvert het Amsterdamsche Handelsblad
tegen de voorgenomen hulde aan den schrijver van de Max Havelaar. In een paar
artikelen, die zich door de uiterste felheid onderscheiden, heeft laatstgenoemd blad
Multatuli aangevallen, èn wegens zijn persoonlijk karakter, èn wegens de strekking
zijner geschriften. Evenwel geeft het blad hem den lof, dat hij is: ‘een groot, schoon
krank genie, die den stoot gaf tot hervormingen in Indië en een bewonderenswaardig
dichter is’.
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Hoe men iemand, van wien men dit getuigen kan, zóó ongehoord fel kan aanvallen,
als het Handelsblad deed, verklaren wij niet te begrijpen.
Een groot genie, een bewonderenswaardig dichter, een man, die den eersten
stoot gaf tot hervormingen, welke zoo hoog noodig waren en zulk een dure plicht,
bewondert en waardeert men; maar men gaat niet wroeten in zijn bijzonder leven,
om de feiten van dat leven, die men slechts oppervlakkig kennen kan, te toetsen
aan eigen begrippen van moraal; noch zoeken in zijn geschriften, of men ook iets
vindt dat tegen den schrijver kan worden aangevoerd.
En als het waar is, dat dit groote genie ‘krank’ is, - ofschoon de getuigenis dat
Multatuli een bewonderenswaardig dichter is, niet aan ziekelijkheid van zijn brein
laat denken - dan zou dat slechts meewarigheid kunnen wekken. De aanvallen van
het Handelsblad zouden des te onedelmoediger zijn.
Wat men thans ziet gebeuren tegenover de oproeping om aan Multatuli een blijk
van hulde aan te bieden, levert weder een treurig bewijs van de groote macht der
alledaagschheid. Ons heenzetten over het kleine, over het alledaagsche kunnen
wij niet. Den man huldigen, die in gaven van den geest boven ons staat, zonder
vooraf angstig ons af te vragen of hij van die gaven wel altijd het gebruik heeft
gemaakt, dat wij zouden wenschen dat hij er van gemaakt had, dat kunnen wij niet.
Den grooten dichter en schrijver eeren, zonder zijne menschelijke zwakheden of
tekortkomingen hem (liefst met dubbel krijt) toe te rekenen, is ons niet mogelijk. De
blik, die naar het hooge en verhevene gericht was, daalt terstond weder naar het
alledaagsche heen en wordt dáár geboeid, totdat het verhevene niet meer gezien
wordt.

[6 april 1882
Briefkaart van Multatuli aan W.A. Paap]
6 april 1882
Briefkaart van Multatuli aan W.A. Paap. Met poststempels Nieder-Ingelheim 6/4
82 en Amsterdam 7 APR 82, geadresseerd aan WEDG Heer W. Paap Quellynstraat,
15 Amsterdam (M.M.)
b.P. Myn telegram was 'n gevolg van verdrietige gedachten die my heden nacht
1.
wakker hielden. Ik wou 'n br. aan V.Tw. schry-
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ven waarin ik hem sommeeren zou dat geld geven voor onwaar te verklaren. En
misschien doe ik dit nòg. Maar door intermediair van Ulieden. Doch na 't ontv. van
het Handelsbl. waarin het flink en bondig stuk van V. hoef ik dit nu juist vandaag
niet te doen. Ik ben onwel en zal trachten wat te slapen. Myn verzoek over die zaak
niets aan hem of over hem te schryven (wat V. schreef, is best) blyft van kracht. Ik
alleen kan overigens rechtstreeks aan hèm schryven omdat ik gis dat er iets achter
steekt. 't Zal u duidelyk worden. Ik ben nu wat onwel. Hartelyk gegroet
D
N.I. 6-4-82
morgen schryf ik aan V. om hem te bedanken

Eindnoten:
1. V. Tw.: Duymaer van Twist.

[7 april 1882
Briefkaart van L. aan V. Bruinsma]
7 april 1882
Briefkaart van L. aan V. Bruinsma. Met poststempels Amsterdam 7 APR 82 en
r
Leeuwarden 7 APR 82, geadresseerd aan D Vitus Bruinsma Leeuwarden (M.M.)
1.

W.V. Tegelijk met dezen verzenden wij onze gewone bijdrage voor T. - Meer te
zenden in eens kunnen wij niet; mocht echter de thans bijeengebracht wordende
som onvoldoende blijken te zyn, dan zijn wij beide bereid weer tot T. toe te treden.
- Op de inteekenlijsten van 't leesmuseum staat nog geen één naam. - Waarschijnlijk
zenden ze 't liever aan een der onderteekenaars der circulaire. - Hartelijk hoopen
wij velen aan de oproeping gehoor zullen geven, ondanks de onedele tegenwerking
van 't handelsblad. - Weest beiden hartelijk gegroet van
tt
L.

Eindnoten:
1. T.: Tandem.

[7 april 1882
Brief van J. Manuel Engelbrecht aan V. Bruinsma]
7 april 1882
Brief van J. Manuel Engelbrecht aan V. Bruinsma. Enkel foliovel, waarvan blz. 1
(½) beschreven. Met gedrukt briefhoofd J. Manuel Engelbrecht Amsterdam (M.M.)
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WelEd Zeer Gel Heer
De wijze waarop Ge mij antwoord bevalt mij evenmin als van den Heer de Koo
het zal zeker wel aan mij liggen en daarom maar ter zake.
Ik werk op mijne wijze als gij op de Uwe voor ons doel ik ben een
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Vriend van den Heer Dekker en wat het steunen der zaak betreft daarover zal hij
tevreden zijn. U raad ik geen vragen te doen waartoe mijn schrijven geen aanleiding
heeft kunnen geven. Ze zijn voor mij even compromittant als de vragen van Levy
in het handelsblad voor zijne of onze zaak.
Na vriendelijke groeten
WelEd ZeerGel dwd
Engelbrecht
7 april 1882

[7 april 1882
Brief van J.W.E. Duitz aan V. Bruinsma]
7 april 1882
Brief van J.W.E. Duitz aan V. Bruinsma. Dubbel velletje briefpapier, waarvan blz.
1-2 en 3 (⅚) beschreven. (M.M.)
Waarde Heer Vitus Bruinsma,
Uitstekend zijn de resultaten mijner bemoeing tot nog toe niet. Ik ontving tot heden
van 'n stuk of wat vrienden 'n f80 ongeveer, te zamen met het door mij gereserveerde
f160 - Heel aanzienlijk zult gij mijne bijdrage wellicht ook niet vinden; maar ik zèlf
ben op dat punt niet erg... ...aanzienlijk. Enfin - ik doe wat ik kàn, en hoop ook nog
wat te innen.
Hoe is het bij U gesteld? Zijn de bijdragen grooter of kleiner dan U verwachtet?
Zou het lukken? Geheel zonder vrees ben ik dienaangaande niet; eerstens het
lamme Handelsbl.; tweedens... ...ja, om u de waarheid te zeggen: in het begin, was
ik erg ingenomen met het plan; och! ik had àlles goed gevonden wat ten doel had
M. bij te staan of eenig genot te verschaffen, en als zóódanig vind ik het ook thans
nog zeer goed. Het zal M. helpen, en het is bovendien een protest. Nietemin - kwam
ik bij eenig nadenken tot de conclusie, dat er wellicht een beteren weg ware geweest,
die bovendien ook tot betere uitkomsten had kunnen leiden. In ieder geval laat de
behandeling der zaak, kieschheidshalve, wel wat te wenschen over, en ben ik in
r

die meening versterkt, nadat ik van den H v.d. Goes mogt vernemen, dat men
heden met lijsten langs de huizen zal zenden. Er is ook in deze gedachte iets wat
ik meende in de behandeling van de geheele zaak te vinden, iets dat ik niet
voldoende kan bepalen; maar ik zou willen noemen ondóórbakken.
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Ik weet niet of gij deze mijne opinie deelt; tòch vermoed ik dat gij het gedeeltelijk
ten minste met mij eens zijt, en put de grond van dit vermoeden uit uw circulaire die
de andere vergezelde. Er is iets in het wit, wat gy niet neêrschreeft òp het wit.
Wat gij echter, naar ik hoop, volkomen met mij beamen zult, is: dat nu de zaak
1.
eenmaal en train is, ze ook moet dóórgezet worden met ijver, met volharding.
Volharden moet gij en allen die het wel meenen met M. - ondanks de gemeene
artikelen van het Handelsbl. en de vele die dìtmaal - om der lieve guldens wille of
om iets anders - eens extra zullen zweren bij de bult van dit oude wijf. Want een
bult hééft ze - en al gelukt het haar veeltijds dien te verbergen of onzichtbaar te
maken - bij gelegenheden als deze, komt hij in al zijn naaktheid te voorschijn. Allons!
daaraan valt niet veel te veranderen; zij zal de bult niet kwijtraken, haar levenlang
want: Wie met een bult ter wereld komt Gaat er ook mede in 't graf.
Gelukken moèt het, ondanks alles - m'n hart breekt me, bij de gedachte aan het
griefende van een mìslukking voor M. Dáárvoor moet hij gespaard blijven, niet waar?
- Ik heb zelver te véél geleden, te véél griefends ondervonden in mijn twee-en-dertig
jaren levens, om niet ten volle te beseffen wat dàt voor hèm zijn zou! Schep ik mij
aldus geen groote illusiën - aan het gelukken van de zaak wanhoop ik niet. Vele
der namen onder de circulaire staan mij er borg voor. Gij zult toch wel begrepen
hebben, dat het geenszins mijn bedoeling was, - bij het schrijven van mijne meening
*
omtrend de behandeling der zaak - iets aftedingen op de goede trouw, op den ijver
of oprechtheid der onderteekenaren? Ik geloof dat de meesten ervan. M. beste
vrienden zijn.
Gij kunt dus voorloopig op Uw lijst schrijven van mij te hebben ontvangen f160 die ik echter met de gespecificeerde lijst aan de Heer v.d. Goes ter hand stel
eerstens, gemakkelijkheidswege tweedens, om-dat ik hem dan ook beter het
nàkomende kan overhandigen. Ik verzoek u echter met nàdruk mij te schrijven of
gij het soms ànders verlangt.
Na minzame groete
2.
TAV
J.W.E. Duitz.
Plantage Muidergr 5.

Eindnoten:
1. en train: op gang (fr.)
2. T.A.V.: tout à vous, geheel de uwe (fr.)

*

en de zaak zelf-
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[7 april 1882
Artikel inzake huldeblijk in het Rotterdamsch Nieuwsblad]
7 april 1882
Artikel over het huldeblijk in het Rotterdamsch Nieuwsblad, no. 1238. (Knipsel
M.M.)

Een veelbesproken hulde.
De hulde, aan Multatuli te brengen, vindt een zoo verschillende beoordeeling, ook
zooveel bestrijding van eene zijde, van waar men dit het minst verwacht zou hebben,
dat de ware lust er bijna al af moet zijn bij hen, die het zoo van harte gemeend
hadden, om een blijk van warme sympathie te geven aan den man, die toch door
allen erkend wordt te zijn eene karaktervolle persoonlijkheid, een diepzinnig denker,
een vernuftig en talentvol schrijver. Veelal houdt de bestrijding echter zoo weinig
steek, dat men er werkelijk de pogingen niet om mag opgeven, ofschoon het niet
verborgen blijft en het zich duidelijk in de deelneming doet bespeuren, dat de
bestrijding, hoe zwak op zichzelve ook, afbreuk doet. Kon men al wat tegen Multatuli
wordt aangevoerd echter eens goed onder de oogen zien; waren alle veroordeelaars
van Multatuli ook maar lezers van zijne werken; ging men maar meer van den
stelregel uit, dat al het kwaad dat van iemand gesproken wordt, zich ook van eene
andere zijde laat beschouwen, hoevele tegenstanders zouden dan niet veranderen
in voorstanders en zich schamen, dat zij op zoo losse gronden, zoo onnadenkend
willen we het liefst noemen, ooit iets gedaan of gesproken hebben, dat strekken
kan tot verkleining van de waardeering van dat wat Multatuli met opoffering zijner
eigen belangen heeft gedaan.
Zoo spraken wij dezer dagen met iemand over het huldeblijk aan Multatuli en
vroegen zijne meening.
- Ik doe er niets aan, viel hij ons haastig en kortaf in de rede.
Nu, zoo zijn er wel meer en 't antwoord zou ons dus niet bijster verwonderd
hebben, als de persoon in quaestie niet iemand ware geweest, dien wij steeds bereid
vonden om te helpen en mede te werken, waar iets goeds tot stand moest worden
gebracht en in wien de kunst en het genie steeds een warmen bewonderaar vinden.
- En waarom niet? was daarop onze vraag.
- Wel, die man?! - Daar is geen huis mee te houden. Die is de excentriciteit in
persoon. Wie hem eene vriendelijkheid bewijst,
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wordt met eene onbeleefdheid ontvangen of beloond. Bij dozijnen zou ik daarvan
staaltjes kunnen opnoemen.
- Hm! Ik heb eene andere ondervinding opgedaan, doch zal mij wel wachten de
uwe te weerleggen. Ik wist echter niet dat ge zoo nabij met Multatuli bekend waart,
om zoovele staaltjes uit ervaring te kunnen weten.
- Neen, dat is ook niet het geval! Maar ik heb ze allen voor waar hooren vertellen.
- O zoo, was nu ons antwoord, - nu dan zal ik u eens een staaltje vertellen, dat
ge dan bij uwe dozijnen moet voegen en dat u voor de vraag zal stellen bij wie
eigenlijk de excentriciteit het meeste schuilt, bij Multatuli of bij de menschen die
meenen hem eene zoogenaamde beleefdheid te moeten bewijzen.
Multatuli zou in 't vorige jaar in een kleine stad, niet ver van hier, een voordracht
houden. Hij maakt er een regel van, als hij ergens overnachten moet, alle
aanbiedingen voor huisvesting van de hand te slaan en trekt in een logement. Dit
doet hij, omdat hij zelf zeer goed weet, dat hij eenige eigenaardigheden heeft, die
anderen lastig kunnen wezen. In een logement echter, kan hij natuurlijk alles juist
krijgen, zooals hij het bestelt.
Onder zijne vele bewonderaars in die plaats was er echter een, die hem al zoo
dikwijls schriftelijk om de eer van een bezoek had gevraagd dat hij er een hard hoofd
over had of hij er ditmaal wel af zou kunnen. Hij beloofde niets, maar toen hij met
den trein aankwam stond die persoon met een rijtuig aan 't station te wachten. Er
zat dus niets anders op dan in te stappen en mede te gaan. Dat was toch niet
onbeleefd, wel?
- Integendeel. Dat was hupsch!
- Goed. Zwijgen we nu van de ontvangst die hem te beurt viel in een huis vol
menschen, waarvan de een nog vuriger bewonderaar was dan de ander; maar 't
mag toch wel even opgemerkt worden, dat zoo'n ontvangst vermoeiend is voor
iemand die pas van de reis komt en een uur later in 't openbaar moet spreken. Van
uitrusten, van verpozen was natuurlijk geen sprake; maar aan alles komt een einde,
en 't uur der voordracht brak aan.
Nu moet ge weten, dat Multatuli zeer aamborstig is; als hij in een logement is,
bestelt hij een rijtuig en laat zich naar de zaal, waar hij
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spreken moet, rijden; anders komt hij er aan in een toestand, die hem belet in 't
eerste halfuur een woord te uiten. Hij weet dit bij ondervinding. Thans echter was
voor geen rijtuig gezorgd; het geheele gezelschap trok te voet op wég en... Multatuli
wandelde gelaten mede. Was dat misschien onbeleefd van hem?
- Neen; natuurlijk niet.
- Welnu; na een lezing is Multatuli, zooals licht verklaarbaar is, zeer vermoeid en
afgemat. Liefst trekt hij dadelijk naar zijn kamer. Ook daarvan mocht ditmaal echter
niets komen; zijn gastheer had alle mogelijke vrienden uitgenoodigd en een souper
aangericht. Multatuli zag de toebereidselen en de schrik sloeg hem om 't hart. Hij
kende dat! Hij wist wat hem te wachten stond en... Zeg, wat zoudt gij in zijn plaats
gedaan hebben?
- Wel, ik had mij verontschuldigd en was naar bed gegaan.
- Zoo; ja verontschuldigen deed hij zich ook wel, maar dat baatte niet. Hij moest
blijven soupeeren.
‘Maar ik soupeer nooit’, waagde hij in 't midden te brengen.
‘Kom, blijf dan een glas wijn met ons drinken!’ overreedde hem zijn gastheer.
‘Heusch, lieve vriend; ik drink geen wijn!’
‘Niet een enkel glas?’
‘Heel niet!’
‘Maar doe ons dan 't genoegen en blijf een kwartiertje bij ons praten,’ zoo mengde
zich nu de gastvrouw in 't gesprek en Multatuli, die wel zag dat er zonder onbeleefd
te schijnen, niets aan te veranderen viel, schikte zich in zijn lot en zette zich met de
anderen aan tafel.
Hoe ieder ander zich onder die omstandigheden zou gevoelen zal ik maar niet
vragen; doch denk eens aan de onbeduidende gesprekken aan zoo'n souper bij
een gemengd gezelschap; aan 't eindeloos gevraag en gebabbel; aan de vervelende
beleefdheden die ieder u wil opdringen ofschoon ge niets verlangt en 't liefste had
dat niemand zich met u bemoeide. De een wilde Multatuli's meening kennen omtrent
de werking der onderwijswet, een ander zijne meening omtrent de militiewetten,
een derde over een tooneelstuk, een vierde over wat anders en zoo ging het voort.
Eindelijk komt Multatuli, een liefhebber van een lekkere sigaar, op de gedachte om
zijn gastheer te vragen, of 't hem misschien
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vergund zou zijn, daar hij toch niet deelnam aan 't souper, om een sigaar op te
steken.
‘Wel zeker; - wacht waar zijn...
Alle aanwezige heeren grijpen in hunne jaszakken, er verschijnen een half dozijn
sigarenkokers en een der heeren nadert Multatuli met een geopenden, goedgevulden
koker.
‘Mijnheer Dekker, mag ik nu eens de eer hebben u een sigaar aan te bieden. Zij
zijn wel niet al te best...
Dat was te veel. ‘Wat duivel,’ barst nu Multatuli uit, ‘ik eet niet, ik drink niet en nu
zult ge me nog een slechte sigaar laten opsteken. Als ze niet goed zijn, houd ze
dan voor je. Ik vraag er je immers niet om!’
Die heer is thans een dergenen, die overal den mond vol hebben over Multatuli's
onbeleefdheid.
Doch de avond gaat voorbij en Multatuli mag zich eindelijk naar zijne kamer
begeven. Vóór hij zich ter ruste begeeft vraagt hij of er gelegenheid zou zijn, dat
den volgenden morgen een telegram voor hem werd bezorgd. (Vergeet nu niet dat
als hij in een hotel is, wat hij, zooals gezegd het liefste doet, hij dit niet te verzoeken
heeft maar doodeenvoudig aan den kellner opdraagt). Thans verzoekt hij het echter
en de gastvrouw verzekert hem met de meeste bereidwilligheid, dat er voor gezorgd
zal worden. Zij zelve neemt het telegram in ontvangst.
Toen Multatuli den volgenden morgen aan 't ontbijt komt, ziet hij zijn telegram op
den schoorsteenmantel liggen. Het was vergeten...
Nu wordt hij driftig, uit eenige minder vriendelijke woorden, kleedt zich aan, loopt
de deur uit en... gastvrouw en gastheer zijn nog verontwaardigd als zij over die
onbeleefde handelwijze van Multatuli spreken. ‘Dien man haal-je nu af - zoo
redeneeren ze; - je ontvangt hem zoo goed mogelijk; fêteert hem en tot loon
behandelt hij je zoo!’ De goede Droogstoppels! Ze hebben er geen begrip van dat
het lijdelijk aanvaarden van elk hunner zoogenaamde ‘beleefdheden’ een kwelling
kan zijn voor iemand, die niet gefêteerd wil wezen, die liefst zijn eigen gang gaat
en van de menschen geen grooter beleefdheid vraagt, dan dat zij hem hunne
beleefdheden besparen.
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Wellicht zijn er onder onze lezers, die eveneens door Multatuli's excentriciteit en
door den ‘ondank’, waarmede hij ‘beleefdheden’ beloont, zich lieten weerhouden
om mede te werken tot het brengen eener hulde aan den man, die den Javaan
hulpe had toegezegd en die voor dat verdrukte volk door 't schrijven van een enkel
boek en... door 't opofferen van zich en zijn gezin, meer heeft gedaan dan al de
gouverneurs-generaal te zamen, die na zijn vertrek uit Indië aan het bewind zijn
geweest. Wellicht beweegt hen het boven medegedeelde, voor de waarheid waarvan
wij kunnen instaan, om ook eens te onderzoeken of de andere beleefdheden, van
welker ondankbare vergelding Multatuli mede een verwijt wordt gemaakt, niet
eveneens opgedrongen of onkiesch waren. Dan zal, we twijfelen er geenszins aan,
veler oordeel wel wat milder worden over den man die nu nog zoo verschillend en
zoo verkeerd beoordeeld wordt, ook door zijne vrienden, omdat onder zijne
tijdgenooten niemand is, groot genoeg om een standpunt in te nemen, vanwaar dat
volle menschenleven met al zijn lijden, al zijne diepten, al zijne kracht en al zijne
zwakheden in zijn geheelen omvang kan worden overzien. Men zal toch minstens
wel op eene gelijke hoogte dienen te staan met hem dien men beoordeelt en zelfs
onder Multatuli's vijanden is er niemand die dit van zichzelven durft beweren.
Vragen om deelneming aan het huldeblijk, dat doen wij niet. Ons dunkt Multatuli
een man te zijn, voor wien niet gevraagd mag worden. Wat gedaan kan, is
mededeeling van het plan en openstelling van de gelegenheid om mede te werken.
Verder mag, verder kan, verder wil men niet gaan. Wie niet wil mede doen, moet
het zelf maar weten. Eenmaal ging er eene rilling door het land, 't was toen Max
Havelaar verscheen; nogmaals zal er een rilling worden waargenomen, als... Douwes
Dekker, als Multatuli voor goed het moede hoofd ter ruste legt. Dan zal heel jong
Holland opstaan en hulde willen brengen aan den man, die in den zwaren strijd voor
menschelijkheid en recht veel geleden heeft; - maar dan zal het te laat zijn. Want
hoe grooter dan de hulde zal zijn, hoe scherper dan ook zich de ondankbaarheid
zal afteekenen tegenover den man, die van zijne plicht eene opvatting heeft gehad,
zoo verheven als nog nooit een ambtenaar of eenig mensch vóór hem heeft gehad.
Hoe luisterrijker de gedenkzuil later op
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Multatuli's graf zal zijn, hoe grooter de schandvlek zal wezen die kleven zal op de
natie, als zij bij Multatuli's leven niet reeds zijne verdiensten heeft erkend.

[7 april 1882
Koncept-brief van A.D. de Vries aan J.P. Amersfoort]
7 april 1882
Koncept voor een brief van Mr. A.D. de Vries Az. aan J.P. Amersfoort. Enkel
velletje postpapier, waarvan blz. 1 beschreven. (G.A. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Hooggeachte Heer,
Mag ik eens bij U aankloppen voor Multatuli? Het komt mij voor dat gij, die een
warm hart toedraagt aan al datgene wat in onze Nederlansche letterkunde een
eereplaats inneemt, hier Uw gift niet zult terughouden. De onedele oppositie, die
het genie niet schijnt te kunnen eeren, ten spijt van de minder goede persoonlijke
eigenschappen die den drager van dat genie onteeren, zal zeker in U geen
aanhanger vinden. In de hoop dat ik in dezen goed gezien heb en dat gij mij mijn
vrijmoedig verzoek ten goede zult houden

[8 april 1882
Artikel inzake huldeblijk in De Portefeuille]
8 april 1882
Artikel inzake het huldeblijk in De Portefeuille, 4e jaargang, no. 2. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Fragmenten.
Amsterdam, 4 April '82.
1.
Het A.H.B. van 3 April wijdt een scherp artikel aan Multatuli naar aanleiding van
de valsche motieven, waarop men eene ‘nationale’ hulde voor hem vraagt. Mr. J.A.
Levy had deze zaak in een hoofdartikel in het A.H.B. ter sprake gebracht tegenover
de wel wat eenzijdige beschouwingen in de Amsterdammer van 26 Maart. Gelijk
we zeiden, wenschen wij (en ook het A.H.B. is van die meening) hulde gebracht te
zien aan den dichter, maar wij hebben nog een andere beweegreden: Mag veel,
van wat Multatuli schreef, niet van overdrijving zijn vrij te pleiten, hij heeft herhaaldelijk
waarheden gezegd, die niemand durfde uitspreken. Laat onze geldelijke offers eene
aansporing zijn voor hen, die wel de
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waarheid lief hebben, maar, als Elia vreezende alleen te staan, den moed niet
bezitten, die te doen hooren. Dat de bekende circulaire aan onze universiteiten
weinig of geen instemming heeft gevonden, is een verschijnsel van niet geringe
beteekenis. Is het, omdat het jongere geslacht Multatuli over het hoofd gegroeid is?
Is hij - die tien en meer jaren geleden aan de universiteiten vereerd werd, thans die
hulde niet waard? Of heeft men veeleer zijn theorieën op oneerlijke wijze zien
toepassen en daarom die theorieën verworpen? Of is de geest der achttiende eeuw
zoo levendig over ons, dat men algemeen zijn voordeel zoekt in de wijze (!) les
Wat de heeren wijzen
Moeten wij prijzen,

en dus liever nooit de oppositie steunt? We gelooven, dat al deze redenen
samenwerken en dat we dit ervaren, is een resultaat waarvoor we de verspreiders
der circulaire dankbaar moeten zijn. We zeggen verspreiders, want niet alle
onderteekenaars hebben iets met de zaak te maken. We zijn het A.H.B. dankbaar
voor de uiting van vrees, dat bij enkele onderteekenaars de politiek niet vreemd
was aan hun toetreding; men spreekt van een manifestatie tegen de regering! Is
dat zoo, hoe rijmen we dat dan met die hulde aan de waarheid! (....)
Waarlijk Multatuli mag met den ouden generaal bidden: ‘Heere bewaar mij voor
mijne vrienden; met mijne vijanden zal ik zelf wel klaar komen.’
2.
Niet onvermeld blijve de laaghartige ongeteekende advertentie door eenige
aanzienlijke (!) personen geplaatst en door enkele bladen geweigerd, waarin de
hulde ontraden wordt om éen - door velen nooit in 't recht verband gelezen en
begrepen woord van den man, die rijker dan iemand aan aphorismen, eerst begrepen
wordt, waar men de historie dier aphorismen kent.
Dus alweer strijd!

Eindnoten:
1. A.H.B.: Algemeen Handelsblad.
2. advertentie: zie bij 26 maart 1882.

[8 april 1882
Brief van C. van Deventer aan F. van der Goes]
8 april 1882
Brief van C. van Deventer aan F. van der Goes. Enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 (⅔) en 2 (⅔) beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Dordrecht 8 April 82
Amice
Gisteren avond bezocht ik den heer Kievit de Jonge, om te onderzoeken in hoever
hij genegen mocht zijn zich voor de Multatulizaak moeite te geven. Doch hij vertelde
mij dat reeds een paar weken geleden de heer van Hall over die zaak met hem
gecorrespondeerd had, en hij zelf sinds dien tijd bij zijn kennissen, en wie hem
geschikt of bereid toescheen aangeklopt had, waardoor een zeker, niet al te groot
bedrag, nu onder zijn berusting was. Het docht hem onnoodig, mostaard na den
maaltijd als men zegt, om nu een commissie te vormen in Dordt daar de zaak al te
veel besproken was, en zij al hadden ingebracht, die in de termen vielen. Wel speet
en verwonderde het hem dat niet van den aanvang af zorg was gedragen in de
provinciesteden commissien te vormen. Indien gij ‘desalniettemin’ wenscht een
briefwisseling aan te knoopen, behoeft gij geen ander adres dan den naam en titel
(Dr. en Leeraar aan het Gymnasium) op uw couvertje te zetten. Van Sam ontvingen
wij gisteren communicaties van zijn engagement. Gij ook?
tt
Charles van Deventer

[8 april 1882
Brief van H.C. de Wolff aan F. van der Goes]
8 april 1882
Brief van H.C. de Wolff aan F. van der Goes. Enkel kladblokvel, waarvan blz. 1
en 2 (⅓) beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Met gedrukt briefhoofd Hendr. C. de Wolff, Assuradeur, Wijnstraat 59.
Den Heer F. van der Goes Amsterdam
Mijnheer,
Uwe letteren van 3 dezer, die mij eerst heden ter hand kwamen geven mijn vriend
de Haas en mij aanleiding tot de volgende opmerking.
Niet gaarne zouden wij zien, dat - waar het de belangen van onzen Dekker geldt
- het doel de middelen heiligen zou. Naar onze meening moeten wij steeds, inzake
het voorgenomen huldeblijk, Multatuli waardig blijven, en der tegenpartij geen
middelen in de hand geven, om ons met grond te bestrijden. Daarom verklaren wij
ons reeds nu wars van 't rondzenden van lijsten ter intekening, van 't deponeren
van dergelijke lijsten bij boekhandelaars, in societeiten &c.
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Eer wij ons verder decideren, wenschen wij aftewachten, hoedanig de inhoud zal
zijn van het plan van exploitatie, dat (volgens uw schrijven) bij de Hoofdcommissie
in bewerking is. Mocht de Hoofdcommissie besluiten, plaatselijke comité's
uittenoodigen, zich te belasten met de uitvoering van haar plan, dan verzoeken Dr.
de Haas en ik, dat zij zich met dat voorstel richte tot de Rotterdamsche
ondertekenaars van het manifest gezamenlijk. Wij kunnen dat voorstel dan
gezamenlijk bespreken, en daaromtrent besluiten. Wèl wil ik U als mijne bijzondere
meening mededeelen, dat ik mij van een plaatselijk Comité alhier zeer weinig
voorstel, daar de vrienden van Multatuli hier niet zeer velen zijn.
Ik besluit met de mededeeling, dat ik tot heden circa f1400, - bij elkander heb,
welke bijdragen allen verkregen zijn van bepaalde vrienden en discipelen van
Multatuli.
De 50 biljetten van inteekening, waarvan in Uw zelfde schrijven melding wordt
gemaakt, heb ik nog niet ontvangen.
In afwachting Uwer nadere berichten teeken ik hoogachtend
r

Uw dwd
Hendr C de Wolff

[8 april 1882
Brief van J.P. Amersfoort aan A.D. de Vries]
8 april 1882
Brief van J.P. Amersfoort aan mr. A.D. de Vries Az. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 beschreven. De ommezijde is voor de adressering gebruikt. (G.A.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Haarlemmermeer
8 April 82
Hooggeachte Heer,
Uw schrijven van 7 April heb ik ontvangen; het spijt mij daaraan niet te kunnen
voldoen.
Toen ik uit handen van wijlen Mr J van Lennep het eerste geschrift ontving van
den man, voor wien gij mij een dienst vraagt, herkende ik spoedig bij de leezing dat
het geschreven was door een man van genie.
Helaas, ik herkende daarbij tevens, dat dit het Genie was ‘vom Geist, der stets
1.
verneint’
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Met zorg heb ik steeds zijne verdere handelingen gadegeslagen, zij hebben mij, tot
mijn verdriet, altijd in die meening versterkt. Ik heb in de afgelopen week met groote
bewondering den Mephistopheles door Passart zien speelen, en in dat spel het
talent van Goethe nog meer dan ooit leeren bewonderen, die den gevallen Engel
zóó wist te schilderen.
Om nu echter voor een Mephistopheles liefdegaven te storten, dit strijdt tegen
mijn gevoel van regt en pligt.
'T is mogelijk dat ik dwaal, doch dan is er tot die dwaling veel reden gegeven,
meer dan ik nodig acht om in deze brief uiteen te zetten.
Houd mij dus ten goede, zoo ik weiger U hierin terwille te wezen, en begijp goed,
dat deze brief voor U, niet voor het publiek is bestemd. De persoon, door U bedoeld,
heeft mij nooit kwaad gedaan, en ik heb geene reden om hem te grieven.
Hoogachtend,
Geheel de Uwe
Amersfoort

Eindnoten:
1. Naar Goethe's Faust I, vers 1338, waar Mefistofeles zich bij Faust introduceert met de woorden
‘Ich bin der Geist der stets verneint.’ (Ik ben de geest, die alles afwijst).

[8 april 1882
Brief van A.C. Kruseman aan A.D. de Vries]
8 april 1882
Brief van A.C. Kruseman aan mr. A.D. de Vries Az. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2 beschreven. (G.A. Amsterdam; fotokopie M.M.)
8 April 82
Geachte Heer,
Goede hemel - Bij Teyler vragen om een bijdrage voor het Multatuli-fonds, gij
deedt het nog met meer kans bij de Synode! - Ik zou er niet mee durven, en ook
niet mee willen aankomen, ten eerste omdat ik zéker ben den wind van voren te
zullen krijgen, en ten anderen omdat ik persoonlijk met deze drukte niet opheb.
Dekker moet op zijn ouden dag geen armoe lijden; dat spreekt van zelf; daarvoor
is hij te groot man van talent geweest. Of hij als man en vader al heel raar met zijn
huishouden heeft omgesprongen of voor zich zelve den Don Quichot gespeeld heeft,
dat gaat de wereld niets aan; ik ben dat volkomen met U en anderen eens. Dat door
de gordijntjes van de binnenkamer gluren, is het tijdverdrijf van hofjes-jufvrouwen.
Maar Multatuli als auteur, met al het kwaad, ja al het kwaad, dat hij bij zooveel goeds
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gebrouwen heeft, verdient niet een open en nationale hulde. Een pen is een heilig
wapen en de kunst heeft een wijding. Bewaar den grooten schrijver en kunstenaar
voor gebrek, uit eerbied voor zijn gaven, bezorg hem op zijn ouden dag zelfs wat
weelde, maar zweep niet het volk op om een fanfare te blazen voor hem die dat
volk voor een gedeelte heeft vergiftigd.
Als Dekker later behoefte mocht hebben om anonym ondersteund te worden, zult
gij U, hoop ik, het adres willen herinneren van
tt
A.C. Kruseman

[8 april 1882
Ingekomen gelden huldeblijk in Recht voor allen]
8 april 1882
Ingekomen gelden voor het huldeblijk in Recht voor allen, no. 6. (U.B. Amsterdam.)

Multatuli-fonds
Weg met elke onrechtvaardige regering, leve de ideeën van Multatuli, 10 cents; van
een onbekende f1. -; van Akaai no Akoema f1. -; Dat er spoedig een Socialistische
Paaschdag moge aanbreken. B. 10 cents; V. 10 cents; J.V.N. 10 cents.

[8 april 1882
Artikel in Uilenspiegel]
8 april 1882
Artikel in Uilenspiegel 13 (1881-1882), no. 41. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)

Handelsbladsche Multatuli-verguizing.
Een Maaier ging uit om te maaien.
Wat, o volk van Nederland! heeft Multatuli gedaan? Men zegt dat hij mooie dingen
heeft geschreven. Laat dat waar wezen. Maar heeft hij ooit ellenlange artikelen voor
het Handelsblad uit zijn mouw geschud? Heeft hij ooit Amerika bereisd en in een
dik boek van dit land verteld wat men reeds lang wist? Heeft hij ooit Portugal in
vogelvlucht beschreven? Heeft hij ooit zijn lezers het genot der verveling bezorgd?
Multatuli, Nederlandsche vaders en moeders, heeft onze jongelingschap bedorven.
Zijn geschriften zijn wel het schoonste, wat onze letterkunde in deze eeuw heeft
opgeleverd; de jongeren hebben wel van hem kunnen leeren wat stijl is, en hoe
men zijn
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gedachten in aantrekkelijke en artistieke vormen kleedt; hij heeft wel dikwijls in vijf
regels meer gedachte gelegd, dan gij gewoonlijk in acht bladzijden van het
Handelsblad vindt; maar dit neemt niet weg, dat hij onnoemelijk veel kwaad heeft
gesticht. De diepe verdorvenheid onzer jongelingen, die gij dagelijks kunt opmerken,
is zijn werk. Hij heeft hen van het pad der deugd gevoerd, waar het Handelsblad
hun een gids had willen zijn, en hen gebracht op de wegen der slechtheid en der
ondeugd.
Dat wij nog niet als volk zijn ondergegaan, het is ondanks Multatuli's onvermoeide
pogingen om al wat er goeds en edels in ons is, te verstikken en uit te roeien.
Multatuli is een genie: om ten minste iets goeds van hem te zeggen, moet men
het wel erkennen. Maar hij is niet enkel een genie - hij is ook een slecht sujet. Wat
heeft hij met Tiene gedaan?... Zeg niet, dat iemands bijzonder leven niet openbaar
mag worden behandeld. Dat geldt voor Multatuli niet. Omdat hij intellectueel zooveel
hooger staat dan wij, is ons tegenover hem alles geoorloofd. Omdat hij een genie
en een bewonderenswaardig dichter is, mogen wij in de meest intieme zaken van
zijn bijzonder leven wroeten. Multatuli mag geen aanspraak maken op kieschheid,
omdat hij Multatuli is. Hem met vuil werpen is een vaderlandslievende plicht.
Wat wil men doen? Multatuli een blijk van hulde aanbieden, hem eer brengen?
Maar in het tuchthuis zitten er niet slechter! Multatuli heeft nooit iets anders als
kwaad gedaan. Hij is de geïncarneerde slechtheid. Gij en wij, wij allen zijn braaf;
wij hebben niets op onze kerfstok; wij zijn de zedelijke volmaaktheid. Maar hij is het,
die ons ontsiert en ons tot oneer en schande is. Hij is het schurftige schaap onder
de vlekkelooze kudde. Werpen wij dien man uit!
Tijl Uilenspiegel.

[9 april 1882
Briefkaart van D.J. Korteweg aan A.S. Kok]
9 april 1882
Briefkaart van D.J. Korteweg aan A.S. Kok. Met poststempels Amsterdam 9 APR
82 en Breda 9 APR 82, geadresseerd aan WelEdgeb Heer A.S. Kok leeraar mil. ak.
te Breda. (M.M.)
Hooggeachte heer. Wees zoo goed mij op te geven, welke namen en giften
(daaronder begrepen uw eigen gift) reeds door u verkre-
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gen zijn in de M. zaak. Wij sluiten de lijst nog niet, maar een overzicht te verkrijgen
is noodzakelijk.
Adieu
Uwdw
D Korteweg
Amsterdam, Weesperzijde 1

[9 april 1882
Artikel in De Amsterdammer]
9 april 1882
Artikel in De Amsterdammer, no. 250. (Knipsel M.M.)

De Multatuli en de jeugd.
Na den heer Levy hebben de Tijd en nogmaals het Handelsblad over de hulde aan
Multatuli zich doen hooren.
De Tijd spreekt, gelijk wij het van dit katholieke orgaan gewoon zijn, duidelijk
zonder omwegen.
Het laat zich uit als volgt:
‘Zijn ideën zijn het gevaarlijkste, het slechtste boek, dat jeugdige personen en
half-ontwikkelden kan worden in handen gegeven. Van het treurig ongeloof, van de
materialistische en cynieke wereldopvatting, die wij helaas bij velen onder het jongere
Nederland aantreffen, draagt Multatuli de schuld. Zijn spot met al wat deugd heet,
godsdienst, eerbaarheid en maatschappelijke beginselen, hebben geest en hart
van velen voor altijd vergiftigd.’
Van zulk een duivel gevoelt het blad te grooten afschuw, dan dat het iets meer
voor hem zou kunnen overhebben dan een ‘onverdiende aalmoes.’
En dat is nog al wel. Waren wij het met de Tijd eens, we zouden zeggen, zoo
iemand verdiend den hongerdood, voor 't minst den strop.
Behalve van eenige letterkundige verdienste zal men in den Tijd geen spoor van
waardeering van Multatuli's streven vinden.
Geheel anders het Handelsblad. Dat schreef niet om te ‘verguizen’ maar om te
‘waardeeren’, edoch het wordt weerhouden tot een huldebetoon mede te werken.
o

1 . omdat M. op ‘jongelieden’ die zonder ervaring pas het leven intreden en door
zijn frazes uit het spoor worden gebracht, slechten invloed uitoefent.
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o

2 . hij maakt zich schuldig aan hatelijke en wrange kwaadspreking van zijn volk en
van de deugden en hoedanigheden die 's lands kracht zijn.
o

3 . hij kweekt een ‘doodend fatalisme’.
o

4 . hij heeft een verkeerde opvatting van het huwelijk.
o

5 . de natie weet volstrekt niet te beoordeelen of Multatuli gelijk heeft in de
Havelaarszaak.
o

6 . de Bantamsche toestanden zijn exceptioneel, d.w.z. buiten schuld der
Regeering.
o

7 . de Heer Bergsma gelooft dat hij niet geduldig genoeg geweest is.
o

8 . hij weigerde den goeverneurspost van St. Eustatius.
o

9 . de leeraren, die spreken van nieuw leven dat hij trachtte te wekken, laden een
niet geringe verantwoordelijkheid op zich.
o

10 . zijn privaat leven was, naar de voorstelling van het Handelsblad, niet zooals
het behoorde.
o

11 . hij poogde alles en iedereen te bekladden.
o

12 . hij nam giften aan van Duymaer van Twist.
o

13 . hij is een Jan Rap.
Hier tegenover staat alleen dat de Max Havelaar, Vorstenschool en Woutertjes
geschiedenis geniaal en wonderschoon zijn en hij belangstelling voor Indie gewekt
heeft en den stoot gaf tot hervormingen in Indie.
De heer A.C. Wertheim achtte het noodig, ofschoon geen onderteekenaar der
cirkulaire, protest aan te teekenen tegen een artikel, waarin ‘een onzer geniaalste,
scherpzinnigste en meest bezielde Nederlandsche schrijvers’ in de oogen van
tienduizenden werd vernederd en verdacht gemaakt. ‘Tot zelfs uw lofspraak is
kwetsend,’ schrijft de Heer Wertheim, ‘omdat zij, aarzelend uitgesproken, den gloed
der overtuiging mist.’ - Moest ik kiezen tusschen wat al te geestdriftige aanbeveling
en negeerende en daardoor afbrekende critiek, dan vereer ik nog liever te veel, dan
dat ik te weinig waardeer!’
In antwoord op het schrijven van den Heer Wertheim, dat door het Handelsblad
warm en edelmoedig wordt genoemd, schrijft het wederom eenige regels, waaruit
blijkt, dat het die warmte en edelmoedigheid liever bewondert dan zelf aan den dag
legt.
‘Nu de kerken verlaten worden,’ is het dubbel noodig te weten,
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dat men de jeugd van Holland niet van het spoor leidt: - de daden en woorden van
een volksleider (Multatuli) mag men ter wille van het gezin niet vergoelijken.
Nogmaals vernemen we, dat Multatuli niemand of niets eert. Het Handelsblad
waardeert gaarne maar niet in gelijke mate de schaduw en het licht.
Waarop komt nu dat alles neer? Dat Multatuli 25 jaren lang te vergeefs om recht
heeft gevraagd, wordt niet weersproken.
Dat de toestand in Lebak Multatuli's strijd niet wettigde, men kan het niet beweren.
Dat de Heer Bergsma meende, dat Multatuli niet bezadigd genoeg zou zijn
geweest, wordt door de stukken in de Max Havelaar en in het archief zelf weerlegd
en ten overvloede door de Regeering, die hem tot goeverneur van St. Eustatius wil
benoemen. - Om welke redenen kan men gissen.
Dat Bantams geschiedenis, ook van den laatsten tijd, zooals zij uit het rapport
van Dr. Arntzenius zou kunnen blijken, geheim gehouden wordt - men weet het. Dat
tot groote verbazing van het Handelsblad zelf 25 jaren de regeerings personen op
de krasse beschuldigingen gezwegen hebben - is bekend.
Toen het Handelsblad de Multatulicirkulaire mededeelde, schreef het, dat het
helaas, niet kon mede doen aan deze hulde, omdat zij in zich sloot een beschuldiging
aan het adres van regeeringspersonen. - Louter politieke overwegingen bracht het
in het midden. Inmiddels bleek het aan de redaktie, dat dat standpunt niet al te stevig
was en in een tweede artikel, eenige dagen later kwamen de Ideeën, de Jeugd, de
Huwelijkstrouw haar nieuwe argumenten aanbieden. En nu, als ware het blad reeds
geheel de eerste bestrijding vergeten, schrijft het in antwoord aan den heer Wertheim:
Wij hebben het manifest dat een volkshulde voor hem vraagt niet alleen veroordeeld
wegens ‘de invlechting van het staatkundig element,’ maar in de EERSTE en
voornaamste plaats, omdat wij het nieuwe leven, dat hij door het zaad zijner ideeën
te zaaien wekt, geen leven maar ziekte en dood voor onzen volksgeest - achten.’
Die ‘eerste en voornaamste plaats’ is door het Handelsblad een week te laat
ontdekt. Doch dat is slechts een chronologische fout. De argumentatie heeft nog
bedenkelijker fouten aan te wijzen. Het verhaal dat Multatuli een gift van D. v. Twist
heeft aangeno-
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men is gebleken een verzinsel van een ‘vriend’, een praatje te zijn geweest! Doch
zelfs dat beteekent niet veel. Het ergerlijkste in deze geheele geschiedenis is wel
dit, dat het partikulier leven van een man, die moge hij bij dezen niet geacht zijn, bij
velen in hooge achting staat, in elk geval een publiek persoon, wordt blootgelegd...
Dat de jeugd, waarvoor het Handelsblad zoo bezorgd is, uit dit voorbeeld leeren
moet hoe men, gemelijk en lichtvaardig, een man, met wiens denkbeelden men het
niet eens is, in de krant tentoonstelt, als ware de redactie ingewijd in de geheimen
des harten, welke geen sterfeling vermag te verstaan.
Met welk recht publiceert het Handelsblad zaken, die iemand prijs kunnen geven
aan de verachting zijner medemenschen, wanneer het niet tevens over die zaken
het ware licht kan verspreiden? En dat licht kan het niet ontsteken, want het weet
van Multatuli's zieleleven zoo goed als niets.
Wanneer het Handelsblad - wij zeggen niet billijk maar - onbillijk wil zijn jegens
ieder die invloed uitoefent op de volksontwikkeling, gelijk het dat tegenover D. Dekker
1.
zich betoont, dan zal het zijn kolommen kunnen vullen met on-dits , halve feiten en
valsche redeneeringen en men zal ‘nu de kerken verlaten worden’, wel allereerst
de jeugd mogen waarschuwen niet het Handelsblad te lezen: eensdeels opdat zij
geen slechte manieren leere en anderdeels wijl dergelijke praatjes, niet voor oude
vrouwtjes, maar voor jongelieden karakterbedervend zijn.
Zoodra iemand over zijn eigen leven iets gezegd heeft, zal de voorwaarde
aanwezig zijn op welke men recht heeft rijp en groen te zijnen opzichte te berde te
brengen!
Wij gaan, nu de kerken verlaten worden, wel vooruit!!
Toen Ter Haar zijn schoon gedicht ‘bij het portret van een apostel des ongeloofs’
schreef, had hij, het was in 1841, zeker niet minder recht om voor den Godloochenaar
te waarschuwen dan thans het Handelsblad nu het tegen Multatuli zijn ondichterlijk
2.
proza slingert. Ter Haar begreep in Strauss hart niet te kunnen lezen: ‘Hij richte
U, Hij alleen, wiens naam, wiens bloed gij hoonde,’ verzuchtte hij, en hij eindigde
met een gebed voor de bekeering van den apostel des ongeloofs. - Veertig jaren
later staat de verlichte redaktie van het liberale Handelsblad tegenover een anderen
apostel des ongeloofs en wel verre van het goede van hem te hopen, of
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voor zijn behoud te bidden, weet het niets beters te doen om den invloed van dien
ongeloovige op het jongelingschap te bezweren, dan kwaad te spreken, verdacht
te maken, hem te vernederen!! Daar kan slechts één reden worden aangewezen
die het Handelsblad dus doet handelen.
Het is de zeer oppervlakkige kennismaking met Multatuli's denkbeelden en een
verkeerde voorstelling van diens invloed op de jeugd.
De leeraren die hem beschuldigen kennen de jeugd waarschijnlijk beter dan het
Handelsblad haar kent. De 70 of 80 onderteekenaars zullen zeker de jeugd niet
minder liefhebben dan het Handelsblad haar heeft. Deze onderteekenaars kunnen
moeilijk gehouden worden voor een ietwat lichtzinnige of al te onnadenkende bende.
Zij zijn evenmin als het Handelsblad zoo onnoozel om schaduw en licht met gelijke
eer te begroeten. Alleen het goede in Multatuli en in zijn werken huldigen zij: doch
om daarnevens in de cirkulaire een lijstje van zijn tekortkomingen te geven, kon hen
niet in den zin komen.
Niet een hunner zal in de Ideeën zijn overtuiging geheel terugvinden, of niet nu
eens den toon, dan weder den inhoud afkeuren van hetgeen hij daar leest. Maar
allen zullen het tevens hierover eens zijn, dat Multatuli's boeken geschreven werden
voor denkende lezers, en dat dezulken zich steeds tot hem zullen aangetrokken
gevoelen, omdat onafhankelijkheid, waarheidsliefde, plichtsvervulling en trouw aan
beginselen er den geest van uitmaken. In Douwes Dekker's gemoed zijn twee zielen
gehuisvest, gelijk in elk menschelijk gemoed en wie deze werken leest, kan tot geen
andere slotsom komen, dan dat zijn pessimisme de openbaring is van een
teleurgesteld idealisme. Dat blijkt o.i. zoo duidelijk, dat, wel verre van aan Multatuli's
geschriften een ontzenuwende kracht toe te schrijven, wij gelooven, dat er weinig
geschriften zijn, die meer medewerken tot karaktervorming dan juist de zijnen; al
gaat somwijlen het licht dat hij ontsteekt, schuil achter de sombere wolken van twijfel,
leedgevoel en bitterheid.
De jongelingschap leest Byron, Heine en zij zal Multatuli lezen, niet om hem slaafs
te volgen, maar zeer zeker, om door het ontwaakte denken geleid te worden op
betere wegen. Geen stand, die meer in Multatuli heeft gelezen dan die der
onderwijzers. En is
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deze misschien onzedelijker dan eenige andere? In tegendeel. Juist deze niet door
wetenschap beschermde jongelieden maakten ‘zonder ervaring het leven ingetreden’
met die geschriften kennis, en die jongelingen mannen geworden zijnde, vormen
een corps, wier moraliteit boven alle bedenking verheven is. Voor kinderen, voor
vadsigen en tragen heeft D. Dekker niet geschreven en zij hebben aan zijn
geschriften niets. Voor allen echter, voor wie de levensstrijd nog in iets anders
bestaat dan het mijmeren onder den lommerrijken kastanjeboom, hebben zijn
onvolmaakte, maar geniale, werken hooge waarde. Men moge Multatuli zijn huldeblijk
trachten te onthouden, de kern der natie zal het leven niet doorwandelen zonder
een poos naar hem te luisteren, en door hem het een of ander geleerd, en veel
genoten te hebben.
Helaas bewonderen en waardeeren wordt moeilijk.
De gewone menschen zijn zoo braaf... en de geniën zijn de onvolmaaktheid zelve.
De eersten zouden die moreele klove nog kunnen overstappen, maar als zij den
wierook voor een onheilige branden... wat wordt er van de jeugd? Ons eigen karakter
dat beteekent het meeste niet - maar uw karakter, O jongelingschap...!
Dat is ons alles waard.
Verwonder u daarom niet, dat er zoo zelden een waskaars wordt ontstoken; want
zoodra een lichtvaardige hand er een opneemt en het lichtje reeds flikkert, komt de
braafste der braven en blaast het om uwentwille uit!

Eindnoten:
1. on-dits: praatjes (fr.)
2. Strauss: David Strauss (1808-1879), duits theoloog en auteur van een befaamd boek over het
leven van Jezus.

[9 april 1882
Briefkaart van E. Douwes Dekker Pzn. aan F. van der Goes]
9 april 1882
Briefkaart van E. Douwes Dekker Pzn. aan F. van der Goes. Met poststempels
s Gravenhage en Amsterdam 9 APR 82 en geadresseerd aan WelEdG. Heere F.
van der Goes Prinsegracht 293 Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
WelEdG. Heer!
't Idee door UE. aangegeven in uw brief van eergister werd reeds door mij met
den Heer B. te S. (schriftelijk) besproken. (Noch de Heer B. noch een der andere
genoemde Heeren is mij persoonlijk bekend.) Z.E. zag voor zich geen gelegenheid
die zaak tot stand te brengen.Uw dw dienaar
E. Douwes Dekker Pzn.
Haag 9.4.82
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[9 april 1882
Artikel inzake huldeblijk in de Delftsche Crt.]
9 april 1882
Artikel inzake het huldeblijk in de Delftsche Courant, no. 57. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.) Fragmenten.

De hulde aan Multatuli.
Wij Nederlanders zijn zeer rustig van aard en toch houden wij bijzonder veel van
beweging te maken. Dit schijnt eene tegenstrijdigheid, maar in werkelijkheid is het
toch waar, dat, ondanks die neiging van de groote meerderheid van ons volk om
zijn rust te houden, er telkens menschen opstaan, die eene beweging op het touw
zetten, welke in den regel afstuit op de inertie van hen, die men in beweging wil
zetten.
Behoeven wij te herinneren aan hetgeen er gebeurd is toen de Koning vijfentwintig
jaar had geregeerd? De geheele natie moest Zijne Majesteit eene hulde brengen
en men meende, dat het rijke Nederlandsche volk een schat zou vereenigen, dien
het volk zijn vorst kon aanbieden. Het bedrag was zóó gering, dat de Koning het
voor de slachtoffers en de nagelaten betrekkingen der gesneuvelden in Atjeh
bestemde.
Een andermaal gold het Thorbecke. Dat was de staatsman bij uitnemendheid,
dien ieder, voor- en tegenstander, hoogachtte; men behoefde maar vijfentwintig
cents te geven, en al die kwartjes te zamen zouden een kapitaal vormen, aanzienlijk
genoeg om den vader onzer grondwet te durven vereeren. De oogst was zóó gering,
dat men het plan maar prijs gaf. Zelfs de bijdrage van een kwartje was nog te veel.
(....)
Van andere bewegingen, die niet zoo uitsluitend geldelijke steun eischten, zullen
wij zwijgen; ook deze gelukten niet of slechts ten halve. De bewegelijken onder ons
stuitten steeds op de groote massa der onbewegelijken. Toch geeft men de moed
niet op en beproeft men telkens eene nieuwe beweging, en zoo is er thans weder
eene ondernomen ten behoeve van Multatuli.
Een tachtigtal landgenooten, waaronder er verscheidene zijn, die recht hebben
het woord te richten tot hunne medeburgers, hebben eene oproeping onderteekend,
waarin het denkbeeld wordt aangegeven en ontwikkeld om den schrijver van Max
Havelaar, den martelaar voor zijn beginsel, den vriend der Javanen, eene hulde te
bewijzen en, gelijk zij zeggen, hem in staat te stellen op
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zijn gevorderden leeftijd zonder geldelijke zorgen zijn levensstrijd te strijden en de
zekerheid te schenken, dat zij, welke hij bij zijn dood zal nalaten, niet onverzorgd
blijven.
Hunne oproeping werd opgezonden aan alle dagbladen in het land. Bijna alle
bladen voldeden aan het verzoek; een paar schreven er een woord van aanbeveling
bij: de meesten bepaalden zich tot de plaatsing van het stuk, aan den lezers
overlatende, of zij al dan niet deze zaak, die eene nationale zaak genoemd werd,
wilden steunen.
Al spoedig echter werd het plan bestreden. De bladen zelven of inzenders traden
in bijzonderheden omtrent de aanspraken, die Multatuli op eene algemeene hulde
verbeurd had, en in plaats van eene algemeene, spontane hulde aan den genialen
schrijver is er eene Multatuli-quaestie ontstaan en schrijft men voor en tegen de
ondersteuning van het plan, alsof werkelijk iemand ter wereld zich door die
argumenten zou doen overhalen om den steun, dien hij niet voornemens was te
geven, toch te verleenen of, indien hij voornemens was dien te verleenen, hem terug
te houden. Al dat verdedigen en bestrijden dient slechts voor hen, die de pleidooien
pro en contra schrijven, om het hart lucht te geven, maar niet om eene zaak te doen
gelukken of te doen mislukken. Zoo het al eenige uitwerking heeft, dan is het ten
nadeele van de onderneming. Zij toch, die haar willen steunen, moeten er geld voor
ten offer brengen en iemand die geld moet geven vereenigt zich al zeer spoedig
met elk motief, dat hem daarvan ontheft. Wie aan den schepper van Droogstoppel,
den dichter van Saïdjah, den auteur van Woutertje, der sprookjes van gezag of het
gebed van den onwetende eene hulde zou willen brengen wordt terug gehouden
door de herinnering van hetgeen hij over Duymaer van Twist, Thorbecke, generaal
Knoop en andere tijdgenooten schreef. Wie de liefde voor den Javaan in den
voormaligen Indischen ambtenaar wil eeren, wordt gewezen op diens fellen strijd
tegen den godsdienst, zijn parodie in Woutertje van hetgeen velen heilig is. Hem,
die den martelaar voor hetgeen hij als zijn hoogsten plicht beschouwt, een bewijs
van waardeering zou willen geven, wordt nog eens medegedeeld, dat Douwes
Dekker de edelste levensopvatting verkondigde, maar niet leefde in overeenstemming
met zijn leer. En wij zeiden het reeds, voor velen is
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er maar zeer weinig noodig om hunne portemonnaie die zij reeds half openden,
weder te sluiten.
In plaats van te vergeten wat niet strookt met eigen denkbeelden en te offeren
voor hetgeen men met sympathie en bewondering gelezen en gehoord heeft, doet
men juist het omgekeerde en vergeet men liefst wat men waardeert, om te denken
aan hetgeen men afkeurt, omdat deze laatste methode de goedkoopste is.
Op deze klip dreigt dan ook de Multatuli-beweging schipbreuk te zullen lijden. En
daarvan zijn zij, die haar hebben ondernomen zelven de schuld! (....)
Maar zij wisten toch, dat Multatuli vele bewonderaars, maar zeer weinig vrienden
heeft en het vermoeden lag voor de hand, dat hun plan tegenstand ontmoeten zou
en dat die tegenstand misschien zoo groot zou wezen, dat het plan in duigen kon
vallen. Het is dan ook zeer wel mogelijk, dat dit de uitslag zal wezen van deze
‘beweging.’
Men is er tegenwoordig wel eenigszins over heen om zulke persoonlijke
eerbewijzen openbaar te maken vóór zij nog aangeboden worden en zelfs vóór men
nog de zekerheid heeft, dat zij aangeboden kunnen worden; maar in dit geval
inzonderheid had men eenige discretie moeten in acht nemen, met het oog op de
kans, dat de beweging een middelmatig succes had. Wanneer de ontwerpers van
de hulde een anderen weg hadden ingeslagen; wanneer zij niet dat manifest in de
wereld hadden gezonden, dat zoo terstond van zoo verschillende zijden is
aangevallen, maar elk in eigen kring had gewerkt, zou men, naar onze overtuiging,
veel verder zijn gekomen.
Ongetwijfeld ware de taak der ontwerpers lastiger geweest; zij hadden zich meer
moeite moeten getroosten om onder hunne vrienden en bekenden en de vrienden
en bekenden van dezen bijdragen in te zamelen, maar men geeft veel eerder iets
aan den vriend, die tot ons komt en op gemoedelijken of overtuigenden toon
geldelijken steun verzoekt, dan wanneer men een manifest in een dagblad leest of
eene gedrukte circulaire te huis krijgt. De schoonste betoogen en treffendste
argumenten hebben minder invloed dan het eenvoudige woord: ‘gij zult me bepaald
pleizier doen; een man als gij althans moet er aan bijdragen; gij moogt niet
achterblijven.’
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De zaak ware dan discreter behandeld en de uitslag zou zeer zeker in hooger mate
beantwoorden aan de verwachting der ontwerpers. Van zelf zouden velen toetreden,
die van ter zijde iets van het plan vernomen hadden en van duizenden zouden dan
de giften inkomen; van velen vooral omdat zij er min of meer trots op wezen zouden,
dat zij in het geheim waren betrokken.
Die kans is nu voorbij; de oproeping is openlijk geschied; aan de tegenstanders
is het woord gegeven; de hulde aan Multatuli is helaas! weder eene quaestie
geworden, gelijk alles in ons land eene quaestie wordt en slagen de ontwerpers
niet, dan zal op het tegenwoordig geslacht het verwijt blijven kleven, dat het een
der eerste en zeer zeker de oorspronkelijkste der letterkundigen van zijn tijd miskend
en verloochend heeft.
Het naar onze meening verkeerde inzicht der ontwerpers draagt hiervan schuld;
niet alleen evenwel omdat zij openlijk hun plan hebben medegedeeld, maar ook
omdat zij hulde en steun te zamen hebben genomen. Menigeen, die den oud
geworden en onbemiddelden schrijver van Max Havelaar gaarne zou zijn tegemoet
gekomen, is terug getreden omdat zijne medewerking ook eene hulde in zich zou
sluiten aan den bestrijder van begrippen, die hem heilig en dierbaar zijn en van
personen, die hij hoog acht en vereert.
Dit is te betreuren. Hij, die een nieuw tijdperk voor onze letterkunde opende had
recht op een krachtiger blijk van vereering, dan hem nu misschien ten deel zal vallen.

[9 april 1882
Ingezonden Brief P.F. Abell in De Amsterdammer]
9 april 1882
Ingezonden Brief van P.F. Abell in De Amsterdammer, no. 250. (Knipsel M.M.)
Delft, 6 April 1882.
Aan de Redactie der ‘Amsterdammer,’ Weekbl. v. N.
Mijnheer de Redacteur!
In het ‘Algemeen Handelsblad’ van 2 en 3 April las ik een paar stukken over ‘de
Multatuli-beweging.’
Veel staat er in die artikelen, waaromtrent ik zeer gaarne nader ingelicht zou
wenschen te worden (o.a. hoe de Heer Mr. W.B.
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Bergsma, die Max Havelaar van onhandigheid en van gebrek aan zelfverloochening
beschuldigt, in diens plaats gehandeld zou hebben). Maar, men moet niet zoo alles
vragen; dat vinden de menschen lastig. Daarom houd ik dan ook mijne verzoeken
om inlichtingen terug... op één na.
De steller van het artikel van 2 April noemt Multatuli een genie; op regel 31 van
boven echter zegt hij van diens wijsbegeerte, dat ze oppervlakkig is.
1.
Zie M.d.R. ! zoo'n wezen kan ik me niet voorstellen, ik bedoel een wezen, dat
geniaal en oppervlakkig is. Lang heb ik er over nagedacht, maar het is en blijft me
'n raadsel. Misschien komt dit door m'n gebrek aan ervaring, want, ik behoor tot de
‘jongelingen,’ die nog slechts zéér onlangs den voet hebben gezet op het zoo
glibberige levenspad.
Ik heb me al eens de vraag voorgelegd: ‘Zou M. uit vermaak zoo'n oppervlakkige
wijsbegeerte er op na houden, of... uit luiheid?’
Die vraag heb ik echter ontkennend moeten beantwoorden. Het vraagstuk blijft
dus voor mij een onopgelost raadsel. Daarom zou U mij, en misschien vele andere
onervarene, het leven pas ingetredene jongelingen, een groot genoegen doen, als
U deze letteren eens in uw blad plaatste, opdat het raadsel ter oplossing voorgelegd
worde aan al de wijzen en schriftegeleerden des lands.
Ik ben overtuigd, dat zij, die 60 jaar oud zijn en dus zoo bizonder veel ervaring
bezitten, en vooral diegenen onder hen, die M.'s ‘ongelukkigen invloed niet hebben
ondergaan, en o.a. niet zoo'n onkiesche, onedele opvatting van den omgang
tusschen man en vrouw,’ hebben als Max Havelaar, zeer spoedig tot de oplossing
zullen komen.
Ik heb de eer te zijn,
Hoogachtend
Uw Dw. Dr. P.F. Abell,
(‘Jongeling’).

Eindnoten:
1. M.d.R.: mijnheer de redacteur.

[9 april 1882
Ingezonden Brief De Bree in De Amsterdammer]
9 april 1882
Ingezonden Brief van De Bree in De Amsterdammer, no. 250. (Knipsel M.M.)
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In 't Handelsblad van Zondag 2 April komt een nieuwe aanval voor tegen de
Multatuli-commissie. Ditmaal van de Redactie zelve.
De toon van dit stuk is in sommige opzichten een groot blad niet waardig, terwijl
de bedoeling van den schrijver of van de schrijvers, zoo 't een produkt van
kollektieven arbeid mocht zijn, alleenlijk is: Multatuli te verkleinen.
Het Handelsblad wil alleen den schrijver eeren, niet den denker, den wijsgeer,
maar vooral niet den martelaar van Lebak.
Want Multatuli is overijld te werk gegaan. Hij had er op moeten letten dat de
Gouverneur-Generaal 't geheel van Insulinde te besturen en te overzien had. Zijn
ontslag te vragen toen hij zijn zin niet kreeg, was niet anders dan de daad van een
koppig kind, volstrekt niet die van een man, wien het hart op de rechte plaats zit.
Zoo spreekt het Handelsblad op 2 April 1882!!
Men mag zich afvragen: Heeft men aan 't Handelsblad den Max Havelaar wel
eens goed gelezen? Zoo ja, hoe kan men dan, zoo onzinnig, van overijling aan
Havelaars zijde spreken? Heeft hij niet alle middelen om tot minnelijke opheffing
van 't bestaande euvel te komen uitgeput, alvorens tot den uitersten stap over te
gaan?
Ja voorzeker, hij heeft alles beproefd wat in zijne macht lag, om de onderdrukking
van den Javaan te doen ophouden, zonder daarom zelve aanvankelijk de positie
van vrouw en kinderen in de waagschaal te stellen.
Eerst toen dit laatste onvermijdelijk werd, heeft hij het zware offer gebracht.
't Handelsblad vertelt ons verder dat Douwes Dekker, onder 's hands, 't
Gouverneurschap van St. Eustatius werd aangeboden, als een soort van pleister
op de wonde hem te Lebak geslagen, en dat dit postje door hem van de hand werd
gewezen.
1.
Het vindt dit ‘respektwidrig ’ van den man die toch eigentlijk ongelijk had gehad
met heen te gaan van Lebak en acht deze aanbieding van de zijde van 't
Gouvernement reeds satisfaktie genoeg, meer dan satisfaktie!!
Als men dit alles leest, moet men zich afvragen: waar 't rechtsgevoel bij 't H.
schuilt? Ik weet niet of dit geheele verhaal van 't gouvernement van St. Eustatius
waar is of niet, maar zoo Mul-
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tatuli zulk een fooitje van 'n Regeering had aangenomen, van welke hij vruchteloos
recht vroeg, hij ware een laaghartige geworden.
Gelukkig, of liever, natuurlijk werd hij dit niet.
't Handelsblad heeft nog een massa meer redenen om niet den mensch, niet den
wijsgeer, maar alleen den schrijver te eeren.
Zoo, predikt, volgens 't H., Multatuli eene onzedelijke verhouding tusschen man
en vrouw.
Heeft die geëerde redacteur ook zijne verbeterde editie van Matthëus XIX gelezen?
Men zou dit betwijfelen. Mogelijk geeft hij de voorkeur aan de lezing van 't Evangelie.
Die is zeker christelijker...
Ook onzen dierbaren 80jarigen oorlog tast hij aan. Nu ja, dat is een van die oude
heiligdommetjes waaraan men niet mag raken; 't is één doorloopende
heldengeschiedenis, dat leerden wij reeds op school. Maar hoe dikwijls lezen wij:
in dit jaar geschiedde niets van belang en betrokken de legers de winterkwartieren.
Dit laatste op wiens kosten? Op kosten van den huisman! In den heldenoorlog had
de strategie van een geheelen zomer dikwijls slechts 't doel om voor de provisie
van een winter te zorgen. Bovendien moeten, eerlijk geteld, de vele bestandsjaren
nog van den 80jarigen heldenkrijg afgetrokken worden.
Wij moesten ons niet meer zoo uitsluitend op die vaderlandsche beroemdheden
verheffen en liever zelf wat beter de handen uit de mouw steken. Die ons, al ware
't maar een weinig, van den bluf geneest doet 't volk een weldaad.
Waar Multatuli den Godsdienst aantast is hij Jan Rap in eigen persoon, zegt 't
2.
Handelsblad. Die term Jan Rap is en vogue en gemakkelijk neer te schrijven. Maar
aan weldoordachten scherp treffenden spot die tot denken opwekt heeft Jan Rap
zich nooit schuldig gemaakt. En met zulken spot geeselt Multatuli de zoogenaamde
Goddienerij. De echte Godsdienst, de dienst van 't goede, waarvan 't ideaal is: zuiver
mensch te zijn, wie heeft dien zuiverder gepredikt dan hij?
Door 't een en ander heeft Multatuli, zoo gaat 't H. voort, een noodlottigen invloed
op de jeugd uitgeoefend. Dit is geen compliment aan de vele pedagogen die 't stuk
van 't comité mede onderteekenden. Als logisch denken, vrij van allen ouden zuur-
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deesem, noodlottig werkt, nu ja, dan heeft Multatuli allernoodlottigste resultaten
voor zijne rekening.
Zaken die 't particuliere leven raken, zooals de verhouding tusschen den Heer
Douwes Dekker en zijne vrouw, behooren niet in 't openbaar besproken te worden.
Dat is onkiesch. Wist 't Handelsblad dit niet?
Ook dat Multatuli van Duijmaer van Twist eene subsidie zou ontvangen hebben,
is een ‘on-dit’ door niets gestaafd.
Ten slotte: Volgens 't Handelsblad ziet Multatuli in ieder Nederlander een
Droogstoppel. Och neen, er zijn ook Kappellui en daarop gelijken sommige liberalen
sprekend.
Is 't dan te verwonderen dat de groote denker treurig, ja boos gestemd wordt,
wanneer hij eene collectie van zulke Nederlanders bijeen ziet?
U vriendelijk dankende voor de verleende plaatsruimte, Mijnheer de Redacteur,
Amsterdam, April 1882.
Uw Dw. Dienaar,
de Bree.

Eindnoten:
1. respektwidrig: oneerbiedig (du.)
2. en vogue: in de mode (fr.)

[10 april 1882
Briefkaart van A.S. Kok aan D.J. Korteweg]
10 april 1882
Briefkaart van A.S. Kok aan D.J. Korteweg. Met poststempels Breda-Vliss 10 APR
r
82 en Amsterdam 10 APR 82, geadresseerd aan den HGel. Heere D Korteweg,
o
Hoogleeraar te Amsterdam. Weesperzijde N 1. (M.M.)
Hooggeachte Heer!
Zooeven ontving ik een bezoek van den Heer Collard, die mij mededeelde, dat
bij ZEd. geen enkele inschrijving ontvangen is. ZEd zelf heeft voor tien gulden
geteekend en mij dit bedrag ter hand gesteld, wat ik op mijne beurt de Heer K. v d
Bosch zal zenden, met de lijst van den Heer Collard.
Ik heb mij in dezen alle mogelijke moeite gegeven en gedaan wat ik kon; is het
resultaat niet bijzonder, ik heb ten minste de satisfactie gedaan te hebben, wat ik
plicht achtte.
De Heer Collard heeft mij nog verzocht U mede te deelen, dat hij geen bijdrage
ontvangen heeft en dus geen bedrag dan zijne eigen bijdrage kan zenden.
Hoogachtend,
A.S. Kok
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[11 april 1882
Briefkaart van G.L. Funke aan F. van der Goes]
11 april 1882
Briefkaart van G.L. Funke aan F. van der Goes. Met poststempels Amsterdam
11 APR 82 en geadresseerd aan den WelEdHeer F. van der Goes Prinsengracht
293 Alhier. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Geachte Heer!
Gelief aan den boekhandelaar F.A. van den Heuvel te Ravenstein svpl 10 ex. van
onze groote circulaire te zenden; Ge verplicht daarmeê
UEddvdr
G.L. Funke
v h 11 April

[11 april 1882
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
11 april 1882
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje briefpapier, geheel beschreven.
(M.M.) Met gedrukt briefhoofd G.L. Funke Nieuwe Heerengracht bij de Amstel, 37.
Amsterdam, 11 April 1882
Beste Dekker!
PRIVÉ!
Eerst voor een paar dagen heb ik eene Vergadering kunnen bijwonen van de
Commissie voor het Huldeblijk, omdat de vorige samenkomsten steeds op zaterdag
tusschen 3-5 belegd waren, een uur waarop ik hoogst moeielijk van mijn post kan
gaan. Die Verg. nu bestond bijna geheel uit flinke actieve mannen, die blijkbaar zeer
hun best hadden gedaan, maar niettemin nog een heel eind van hun doel bleken
te staan. Ook in dit geval wordt maar al te wel bewezen hoe gemakkelijk men de
lieden een excuus aan de hand doet om den zak dicht te knoopen, en daarom
verwonderde 't mij minder dat, vooral na de zoo boosaardige tactiek van 't
Handelsblad, en ook na eigen ondervinding op dit punt, de uitslag zoo dun bleek te
zijn. Op gevaar af dat ik zeer onbescheiden en ongepast uit de school klap, moet
ik tot toelichting van 't voorgaande en tot rechtvaardiging van dit schrijven, U
meêdeelen dat jl zaterdag opgaven waren ontvangen van ⅓ der 70 onderteekenaren
van de circulaire en wel tot een bedrag van f8500. -. Wat de overige ⅔ dier heeren
hebben gedaan, weet nog niemand van de hier wonende Commissieleden, maar
mijn persoonlijk gevoelen is te dien aanzien heel ongunstig.
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Nu spreekt het vanzelf dat de Hoofd-Commissie zich cijfers heeft voorgesteld, toen
ze haar taak aanvaardde. Naar ik hoorde fluisteren rekende men in 't ongunstigst
geval althans f20.000 bij een te krijgen en in dàt geval die som te besteden om eene
a

lijfrente te koopen die C f1400 - per jaar aan U en na Uw overlijden aan Mimi
levenslang zou afwerpen. Dat doel dus zou aan het minimum der wenschen
beantwoorden, een minimum dat vooral nu, bij zoo kwaadaardige tegenwerking,
gelieg en gelaster, noodzakelijk moet bereikt worden, al ware 't alleen om dien
ellendelingen niet hun triomf te gunnen.
Houd mij nu niet voor te pessimistisch als ik U zeg dat ik hard vrees voor de kans
om die 8½ tot 20/m op te voeren, tenzij er iets bijzonders gebeurt dat Uwen vrienden
een hart onder den riem steekt! Om zoo iets nu in 't leven te roepen ben ik op de
gedachte gekomen U een voorstel te doen. Wat dunkt U nl wanneer ik eens ophield
met mijne jaarlijksche uitkeering en inplaats daarvan door iemand als Versluys of
Zürcher aan de Commissie liet weten dat zekere N.N. bereid is in eens af eene som
van f5000. - in handen der Commissie te storten zoodra het cijfer van f20.000 door
haar bereikt zal zijn? Ge zoudt daardoor wel mijn f500. - missen, maar inplaats
daarvan ¼ meer dan de gedachte f1400. - krijgen en wel zonder dat dit ooit van
mijn leven, welvaart of eenige andere omstandigheid afhankelijk zou zijn. Bovendien
behoeft Ge mij noch mijne erven ooit weder ‘dankje’ te zeggen, iets wat toch ook
op den duur voor U of Mimi vervelend zou gaan worden.
Ziedaar mijn plan. Denk er over na zoolang Ge wilt en weet Ge iets beters, dan
laat ik 't gaarne varen. Lang te wachten met de beslissing, zou ik evenwel dáárom
verkeerd of gevaarlijk achten, omdat het Comité thans nog vol ijver is en 't zou
kunnen gebeuren dat die in luttel tijds afkoelde indien men begon te wanhopen aan
't bereiken der 20/m. Met zoo'n premie in 't verschiet, zal men zijn best blijven doen
om de zaak tot een eervol einde te brengen. En dat toch is in de gegeven
omstandigheden het voornaamste, zoowel voor Uw prestige tegen over gansch
Nederland als voor 't volk zelf?
Wees hartelijk met Mimi gegroet van
Uw vriend
GLF
Laat in geen geval aan wie ook iets blijken van 't geen ik in dezen
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van de plannen der Commissie en van den stand der zaak heb onthuld!

[12 april 1882
Vertrouwelijke circulaire aan ondertekenaars]
12 april 1882
Vertrouwelijke circulaire aan de ondertekenaars van de oproep tot het huldeblijk.
(M.M.)

Confidentieel.
WelEd. Geb. Heer!
Met behulp van de inlichtingen, door de onderteekenaars van de Multatuli-circulaire
verstrekt, is het ons mogelijk geweest, een overzicht te verkrijgen van de reeds
ontvangen namen en gelden voor het huldeblijk aan Multatuli.
De uitkomst is beneden onze verwachtingen. De bijeengebrachte geldsom is
onvoldoende voor het beoogde doel. Evenwel niet zoo gering, dat wij de hoop
behoeven te laten varen, haar tot een redelijk voldoend bedrag te doen aangroeien.
Onze voornaamste tegenstander is niet gebrek aan sympathie met Multatuli; maar
die geest van traagheid en van uitstellen en afstellen, die zoo velen van handelen
terughoudt. Dit bewijst de gunstige uitslag, die op eenige, zelfs kleinere plaatsen,
verkregen is, zoodra een geschikt persoon gevonden was, die zich met ontvangst
van namen en gelden wilde belasten.
De Commissie wil derhalve trachten zooveel mogelijk door het geheele land de
medewerking van zulke personen te verkrijgen. Zij is reeds in dien geest werkzaam
geweest. Maar het ontbreekt haar aan de noodige gegevens om die personen op
te sporen. Zij noodigt derhalve in de eerste plaats U, als onderteekenaar uit, haar
op te willen geven al zulke personen als U zoudt meenen, dat wellicht bereid
bevonden zouden worden tot dit doel mede te werken, of zelve U met zulke personen
in betrekking te willen stellen en hunne adressen daarna aan een der leden van de
Hoofdcommissie te willen mededeelen.
Tevens noodigt zij U uit, in de plaats uwer inwoning in vereeniging met andere
daar woonachtige personen eene Subcommissie tot het ontvangen van namen en
gelden te willen oprichten, zooals dit reeds op enkele plaatsen is geschied.
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Gaarne zal de Hoofdcommissie U in alle opzichten door het verstrekken van
circulaires, inteekenlijsten, enz. behulpzaam willen zijn.
Verder zenden wij U eenige gedrukte briefjes met inschrijvingsbiljetten. Het komt
ons voor, dat die met vrucht zouden kunnen gezonden worden aan hen, die vroeger
eene oproeping van U ontvingen, maar tot dusverre niet hebben geantwoord.
Amsterdam, 12 April.

De Hoofd-Commissie:
S.J. BOUBERG WILSON, P.C. Hooftstraat
F. VAN DER GOES, Prinsengracht 293.
PROF. D.J. KORTEWEG,

113.

Weesperzijde 1.

WILLEM A. PAAP, Quellijnstraat 15.
J.A. ROESSINGH VAN ITERSON, Tilburg.
J. VERSLUYS, Vossiusstraat 13.
JAN C. DE VOS, Spuistraat 293.
J. ZÜRCHER,

N. Heerengracht 95.

[Bijlage:
Gedrukt inschrijvingsbiljet]
Bijlage.
Gedrukt inschrijvingsbiljet ten behoeve van de ondertekenaars van de
huldeblijk-oproeping. (M.M.)
Het M.M. bezit een exemplaar met afzender P.A. Tiele.

Huldeblijk aan Multatuli.
WelEdele Heer,
Onder herinnering aan de U toegezonden oproeping, verzoek ik U beleefdelijk
mij te willen meedeelen of U nog wenscht deel te nemen aan het huldeblijk aan
MULTATULI.
Aangenaam zou het mij ook zijn indien U personen uit uwe omgeving of uwe
vrienden in andere plaatsen wilde opwekken tot dat doel.
Oproepingen tot deelneming blijven steeds verkrijgbaar bij de heeren J. VERSLUYS,
Vossiusstraat 13 te Amsterdam, F. VAN DER GOES, Prinsengracht 293 te Amsterdam
en de overige onderteekenaren der oproeping.
De Afzender.

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

192

[12 april 1882
Ingezonden Stuk J.J.A. Goeverneur met redaktioneel kommentaar
in het Rotterdamsch Nieuwsblad]
12 april 1882
Ingezonden Stuk van J.J.A. Goeverneur met redaktioneel kommentaar in het
Rotterdamsch Nieuwsblad, no. 1241. (Knipsel M.M.)

Ingezonden stukken.
Mijnheer de Redacteur!
In uw Rotterdamsch Nieuwsblad van vandaag, 7 April, geeft gij verslag van een
bezoek, waartoe Multatuli gedwongen werd. Wat stelde hij zich daar ‘onbeschoft’
aan! 't Was beneden alle kritiek.
Maar toch kan de arme man ook beleefde buien hebben, en daar heb ik de
ondervinding van gehad.
Hij had hier ter stede een lezing gehouden die ik wegens ongesteldheid niet
bijwonen kon. Daar ik 't in vele opzichten met M. niet eens was, voelde ik daar
misschien ook weinig lust toe. Maar den volgenden morgen - prof. M. zat, meen ik,
bij mij - komt daar, en ik woonde althans een kwartier buiten de stad, een knecht
uit de Doelen op mijn kamer en vraagt, of mijnheer Douwes Decker mij dien avond
tegen zes uur ook een kwartiertje belet zou doen. Wat ik vreemd ophoorde. Natuurlijk
zou ik mijnheer D.D. met groot genoegen ontvangen.
En dien avond een kwartier zelfs vóór zijn tijd - en daar zaten nog twee groede
vrienden, beiden dominees, de gebroeders Cr., die echter spoedig opstapten, bij
mij, - stond de man, dien ik nog nooit gezien had, werkelijk voor mij. Zijn open eerlijk
oog beviel mij en ik stak hem terstond vriendschappelijk de hand toe, gelijk
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hij dat mij deed. Dadelijk zei ik hem, dat ik niet gelijk met hem dacht, hoewel ons
denken misschien in den grond toch op hetzelfde neerkwam, en hij zeide, dit zeer
goed te kunnen begrijpen, daar hij het gevoelen van anderen, mits oprecht, gaarne
eerbiedigen wou.
Hij vertelde mij nu het een en ander uit zijn leven, dat ik hier niet behoef mee te
deelen, en bleef - hij onder een glas water - bij mij tot half negen althans, toen hij
mij, daar ik moe was, zelf naar mijne slaapkamer leidde en vertrok.
Zoo onbeleefd, zoo onheusch heeft de denker zich bij mij gedragen.
En korten tijd later zond hij mij al zijne werken present, en toen hij naar
New-Ingelsheim verhuisd was, ontving ik van hem de dringende uitnoodiging om
eene zomermaand bij hem te komen doorbrengen, waar zijne vrouw goed voor mij
zorgen zou. Als ik tegen de reis opzag, wou hij zelf mij van Arnhem of des noods
van hier komen of laten af halen.
Nu de laatste maanden heb ik geen brieven van hem gehad, want hij schreef mij,
druk aan den arbeid te willen gaan.
Meer heb ik hier vooreerst niet bij te voegen. Zoo bij u eene lijst ter inteekening
ligt, noteer mij dan voor vijf gulden. 'k Zou vijftig geven, maar ben zelf niet rijk.
Gron., 7 April '82.
J.J.A. Goeverneur.
Wij plaatsen dit stuk van den vriendelijken schrijver gaarne, 't bewijst alweer dat M.
slechts zonderling handelt, tegenover menschen die zelven zonderling zijn, maar
dat hij voorkomend en innemend is tegenover menschen die hij om hunne
verdiensten en rondborstigheid achten kan. Aan het verzoek van den inzender,
vervat in de laatste zinsnede van zijn stuk, kunnen wij niet voldoen; bij ons ligt geen
lijst ter inteekening. Met het in ontvangst nemen der bijdragen belast zich o.a. hier
de heer J.G. Robbers, directeur der Uitgeversmaatschappij Elzevier.
Red.

[12 april 1882
Brief van Multatuli en Mimi aan G.L. Funke]
12 april 1882
Brief van Multatuli en Mimi aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-2 en 3 (⅚) beschreven. (M.M.). De brief werd op 13 april voltooid.

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

194
Nieder Ingelheim 12 April 82
beste Funke! Dank voor Uw openhartig schryven! Het is my zeer zeer nuttig.
Pleizierig of niet, het is altyd goed te weten hoe men 't heeft. Gy hebt my - en ik
hoop nog by-tyds - ingelicht. Wàt ik nu doen moet weet ik nog niet! Maar in allen
geval dank voor uw ronde flinke waarschuwing! Want, beste kerel, een waarschuwing
is het! Dit hebt gy er niet mee bedoeld, maar feitelyk is het zoo. Om dit te begrypen
moet men al de omstandigheden kennen. Nu, àlles optenoemen zou wat langdradig
zyn, maar een en ander toch om U te doen begrypen waarom ik uw zeer belangryke
mededeeling 'n waarschuwing noem.
13 april
Gister is deze br. blyven liggen. By allerlei moeielykheden die uit de zaak zelf
voortvloeien, komt ook nog dat ik met moeite schryf omdat ik een mallen wond aan
m'n duim heb. Ik houd met moeite de pen vast, en juist omdat ik veel zou te schryven
hebben, irriteert het zoo dat m'n hand niet voort kan.
Ik moest U zéér uitvoerig schryven en weet dat ik dit niet kan. - Uw brief was my
‘een val uit de koets.’
1.

Waarde Funke . We hebben sedert twee dagen bezoek van twee neven. De DD.
die de circulaire mede onderteekende met zyn zoontje en tegelyk van een zoon van
2.
deks tweede broer . In weerwil van dit bezoek denkt dek aan uw brief - natuurlyk!
maar - enfin ik heb hem voorgesteld zyn uitvoerig schryven aan U uittestellen tot
na hun vertrek en u nu alleen te danken voor uw nuttige mededeeling. - O zeker na
de ondervinding had dek geen groote verwachtingen, maar toch zóó gering niet.
Vooral niet na de herhaalde betuigingen van verschillende zyden dat het zoo goed
ging!
Ik had nu eigenlyk wel lust u eens uitvoerig alles te vertellen wat
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aan deze zaak vast zit - voor dekzelf is dat veel moeilyker en - nu dat doe ik dan
liever in een volgenden.
De drie heeren en twee kinderen zyn aan 't vlieger oplaten in 't veld. Ze hebben
één amerikaansche één japansche, één javasche vlieger en een amsterdamsche
vierkànt en ik geloof heusch dat de laatste 't mooist staat en 't hoogst gaat. en dek
heeft hem gemaakt! Ik ben zoo bly dat die neven wat afleiding geven. al dat geschryf
in de couranten had hem zoo ziek en zenuwachtig gemaakt en dan is vlieger oplaten
zoo gezond.
Ik groet U heel hartelyk met uw lieve vrouw en kroost.
Uw hart. toegenegen
Mimi DD

Eindnoten:
1. Het hier beginnende deel van de brief is van Mimi.
2. De tweede broer van Multatuli, Jan (1816-1864), had vier zonen: Auguste Henri Edouard
(1850-1924); Henri Jean Marie (1852-1910); Camille Eugène (1854-1900); Hugo Charles
(1863-1940). Het betreft hier Henri. Vgl. brief van 28 september 1883.

[13 april 1882
Brief van J.M. Haspels aan J. Versluys]
13 april 1882
Brief van J.M. Haspels aan J. Versluys. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven in potloodschrift. (M.M.)
Rotterdam 13 Apr. 82
Zeer geachte heer Versluys,
Tot mijn leedwezen verneem ik langs officieelen weg dat de resultaten voor 't
huldeblijk aan Dek tot nu toe bedroevend zijn; - dit is meer dan genoeg om de zaak
met energie voort te zetten en alles in 't werk te stellen dat den afloop meer dan
voldoende moet worden. Er rust op de hoofd commissie een zware
verantwoordelijkheid, zij heeft 't plan aangevat, natuurlijk na 't terrein te hebben
overzien en daardoor de overtuiging van welslagen te hebben opgedaan.
De mede onderteekenaars van de circulaire, dit weet de hoofdcommissie evengoed
als ik, doen voor 't meerendeel NIETS, zij hebben hun namen geleend en ziedaar
ALLES!
De opsporing van de vereerders van Multatuli zal dus in hoofdzaak zijn en blijven,
't werk van de hoofd-Commissie, kan zij dit persoonlijk niet doen, dan zal zij moeten
zorgen (naar mijn gevoelen) voor een geschikt persoon, die van de noodige
instructien en adressen voorzien, alle vrienden en vereerders van M. opzoekt om
ze desnoods overtehalen geldelijke offers te brengen. 't Zenden van circulaires geeft
over 't geheel zeer weinig, ze worden terzijde gelegd en... ik zal niets meer zeggen
om niet bitter te worden.
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Ik verneem dat er plan bestaat in Amsterdam huis aan huis te zenden met lijsten
tot inzameling van bijdragen. - Mag ik de opmerking maken dat dit een soort bedelarij
is beneden de waardigheid van de zaak, en zal 't A. niet beletten te teekenen omdat
hij vreest dat men weten zal dat hij Multatuli vereert, - of zal B. zijn naam durven
zetten op den lijst, hij is leverancier van domine C. enfin denk er een oogenblik over
na en ge zult toestemmen dat teekenen op lijsten, en er huis aan huis meeloopen,
onmogelijk is. Ik blijf er bij: allen die M. vereeren, moeten opgezocht worden, een
daartoe geschikt en bekwaam persoon moet met de menschen spreken en 't resultaat
zal goed worden. Misschien werpt men mij voor de voeten: jij hebt gemakkelijk
praten, waar is de geschikte man te vinden? Mijn antwoord is: gemakkelijk zal 't niet
gaan, maar gevonden moet hij worden. De hoofd-commissie mag (ingeval ze mijn
idee zou volgen) voor 'n dergelijk moeielijk geval niet terug deinzen.Ik schreef over de zware verantwoordelijkheid der hoofd-commissie, die
verantwoordelijkheid bestaat hierin: Zoo de zaak niet flink afloopt, zoo 't resultaat
niet meer dan voldoende is, zal onze trouwe, goede Dek een trap op zijn hart,
misschien de genadeslag krijgen.
Zeg niet dat ik aanmatigend ben, of dat ik beschuldigingen naar 't hoofd van de
commissie slinger, waartoe ik geen recht bezit, - dat recht neem ik, - 't betreft hier
't belang van Dek, daarom mag ik spreken. Was ik 12 Maart niet plotseling door
typhus overvallen, dan zou ik op de toen te Amsterdam gehouden vergadering zijn
geweest en voor 't meerendeel gezegd hebben wat ik nu doe. 't Smart me dat mijn
ziekte, die ik nog niet geheel kwijt ben, me belet heeft ijverig optetreden, en dat ik
tot heden en zeker nog gedurende eenigen tijd, niets zal kunnen doen dan toezien.
Blijf met moed bezield voor de zaak die, nu ze eenmaal is aangepakt, er door moet.
Ik weet u is een vriend van Dek, daarom heb ik tegen u gesproken zooals ik denk.
Steeds hoogachtend
J.M. Haspels

[14 april 1882
Briefkaart van J.M. Haspels aan F. van der Goes]
14 april 1882
Briefkaart van J.M. Haspels aan F. van der Goes. Met poststempels Rotterdam
en Amsterdam 14 APR 82 en geadresseerd aan WelEdel Geb
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Heer F. van der Goes Prinsengracht 293 Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie
M.M.)
WelEd. Heer,
Zend mij svp nog 25 circulaires en 25 inschrijvingsbiljetten.
In afwachting UEd. dien.
J.M. Haspels
Rotterdam 14 April 82

[14 april 1882
Artikel inzake huldeblijk in de Prov. en Utrechtsche Crt.]
14 april 1882
Artikel inzake het huldeblijk in de Provinciale en Utrechtsche Courant. (Knipsel
M.M.)
1.

- De Delftsche Ct. acht het zeer wel mogelijk, dat de Multatulie-beweging schipbreuk
lijden zal, en zoo dit geschiedt, dan zullen diegenen, die haar hebben ondernomen,
er zelven de schuld van dragen. Zij weten beter nog dan vele anderen, dat Douwes
Dekker aller bewondering heeft afgedwongen door zijne onloochenbare genialiteit;
maar dat hij door zijne afbrekende kritiek van alles en allen, door zijne inhumane
ontkenning van schier elke verdienste van anderen; door zijne hooghartige
miskenning van mannen, die door hunne gaven als denker, dichter of wetgever
boven allen uitmunten; door zijn gemis aan praktischen zin, zeer velen, zelfs ook
van zijne bewonderaars, tegen zich heeft ingenomen. Het vermoeden lag dus voor
de hand, dat hun openlijke oproeping aan het geheele Nederlandsche volk, om aan
dien man gezamenlijk een hulde te brengen, met de prozaïsche bijvoeging, dat die
eigenlijk moet strekken om hem een onbezorgden ouden dag te verschaffen en in
het onderhoud te voorzien van de betrekkingen, die hij nalaat, tegenstand zou
ontmoeten, die misschien zoo groot zou wezen, dat het plan in duigen kon vallen.
De D. Ct. meent, dat de ontwerpers veel verder zouden gekomen zijn, wanneer zij
niet dat manifest in de wereld hadden gezonden, dat zoo terstond van verschillende
zijden is aangevallen, maar elk in eigen kring hadden gewerkt. De zaak ware dan
diskreter behandeld en de uitslag zou zeker in hooger mate beantwoorden aan de
verwachting der ontwerpers. Die kans is nu voorbij, en het verkeerde inzicht der
ontwerpers is daarvan de schuld; niet alleen evenwel
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omdat zij openlijk hun plan hebben medegedeeld, maar ook omdat zij hulde en
steun te zamen hebben genomen. Menigeen, die den oud geworden en
onbemiddelden schrijver van Max Havelaar gaarne zou zijn tegemoet gekomen, is
terug getreden omdat zijne medewerking ook eene hulde in zich zou sluiten aan
den bestrijder van begrippen, die hem heilig en dierbaar zijn, en van personen, die
hij hoog acht en vereert. Dit betreurt de D. Ct. De man, die een nieuw tijdperk voor
onze letterkunde opende, had recht op een krachtiger blijk van vereering, dan hem
nu misschien ten deel zal vallen.

Eindnoten:
1. Multatulie-beweging: sic!

[14 april 1882
Artikel in de Soerabaya Crt.]
14 april 1882
Artikel in de Soerabaya Courant, no. 87. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Fragmenten.

Haagsche brieven.
(Particuliere Korr. der Soerabaia-Courant.)
Het is zeer wenschelijk voor een genie om recht oud te worden, wil hij ten minste
eenige kans loopen, bij zijn leven nog erkend en gewaardeerd te worden. In den
regel echter worden genieën niet oud, zoodat de eerste lauwerkrans gewoonlijk zijn
graf of standbeeld gaat sieren. (....)
Nu leden de meeste onsterfelijken aan de kwaal, ‘hunne ongewoonheid niet te
kunnen beheerschen,’ en hadden hunne benarde omstandigheden voor een groot
deel daaraan te danken; juist als Multatuli, (....)
Naar aanleiding der nieuwe uitgave van den Max Havelaar, door Multatuli,
zonderling of liever ongewoon genoeg, opgedragen aan de nagedachtenis van de
baronesse van Wijnbergen, is de Lebak-kwestie weder aan de orde gekomen (zie
Amsterd. weekblad 12 en 26 Febr.) Dr. Vitus Bruinsma te Leeuwarden roept zijne
landgenooten op om het door de Nederlandsche regeering aan een ambtenaar
gepleegd onrecht, waardoor het waarachtige belang van Indië miskend werd, te
herstellen.
Of Dr. V. Bruinsma, door zijne oproeping zoo te stellen, in het
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belang van Multatuli gehandeld heeft, betwijfel ik. Ik weet niet welke beweegredenen
bij hem gegolden hebben, maar oppervlakkig beschouwd, had hij beter gedaan
politiek of Indisch beleid ter zijde te laten.
Te velen toch hebben ‘Onkruid onder de tarwe’ van van Vloten, en ‘Mijn leven’
van Mina Kruseman gelezen, dan dat het noodig zou zijn om de politieke
tegenstanders van Multatuli ook nog tegen het plan van schadeloosstelling in te
nemen. Misschien had Dr. V. Br. verstandiger gedaan, eenvoudig een beroep te
doen op de sympathie der natie voor een harer groote mannen, die door het geven
van een zeldzaam blijk van eerlijkheid en plichtsbetrachting, door den uitgeoefenden
invloed op zijn tijd, door zijn werken en streven groote aanspraak heeft op de
erkentelijkheid zijner landgenooten.
Multatuli houdt zich nog altijd met zijne tweede echtgenoote op te Wiesbaden.
1.
Zijn Pegasus is rustig, ondervindt misschien den last der jaren of wordt tot
onderhoud van het gezin in huur gegeven. Dezen winter zagen wij hem niet zijn
gewonen leesveldtocht maken, wanneer hij ons onthaalde op die krachtige
improvisatiën vol gloed en afwisseling over maatschappelijke en letterkundige
onderwerpen, wetgeving, ja, waar niet over! Altijd boeiend waren zij en zoo schoon
voorgedragen, zoo doorweven met fijne zetten, geestigheden, soms hartstochtelijke
maar altijd natuurlijke uitvallen, dat de hoorders, hoe ook tegen zijn persoon of
denkbeelden gekant, aan zijne lippen hingen en de zaal verlieten met de gedachte:
deze is niet een onzer!
Al kan men moeielijk aannemen dat één persoon over zoo vele en velerlei
onderwerpen het ware aangeeft, is het toch altijd raadzaam te luisteren wanneer
een heldere of geniale kop aan het woord is. Zij hebben zulke goede denkwerktuigen
tot hunne beschikking, dat er allicht iets goeds uit hun atelier komt, welke grondstof
zij ook gebruiken.
Waarom toch zijn de daden van een grooten geest dikwijls in zoo bitter slechte
overeenstemming met zijne woorden?
Mogelijk omdat die woorden een gevolg zijn der overdenkingen in de zeldzame
uren, wanneer de geest over hem is, wanneer hij de waarheid doorgrondt, den aard
der dingen ziet, voelt en omvat. Buiten die oogenblikken moet hij als een gewoon
mensch eten,
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drinken en voor zijn gezin zorgen. Wel beproeft hij dan soms naar zijne eigene
voorschriften te handelen, maar dat komt averechts uit en de theorie blijkt, ‘as the
2.
world now goes’ , in de praktijk voorloopig nog niet gangbaar. Hopen wij intusschen
het grootste succes op de pogingen der welmeenende vrienden, die zich voor de
zaak gespannen hebben.
4 Maart 1882.
Glentek.

Eindnoten:
1. Pegasus: gevleugeld paard uit de mythologie, dat de dichters naar de top van de zangberg
brengt.
2. as the world now goes: zoals de zaken ervoor staan. (eng.)

[15 april 1882
Artikel inzake huldeblijk in de Kerkelijke Crt.]
15 april 1882
Artikel inzake het huldeblijk in de Kerkelijke Courant, Weekblad voor de
Nederlandsch Hervormde Kerk, no. 15. (U.B. Leiden)
Eene nieuwe afgoderij wordt het Nederlandsche volk weêr aangeboden in - de
Multa-tuli-beweging! 't Is treurig dat men den schijn van onkieschheid op zich laden
moet, door een huldeblijk aan een gevierd persoon in afkeurenden zin te bespreken.
Daarom aarzelden wij eerst, maar - beginselen gaan boven personen, en buitendien,
de onkieschheid komt geheel voor rekening van hen, die eene nationale démonstratie
willen uitlokken ten bate van eene antinationale persoonlijkheid en die daardoor
toonen ons volk niet te kennen of - niet te achten. Want niet de honderdduizenden
zijn ons volk, wier afgoden talent en émancipatie des vleesches zijn, en voor wie
godsdienst en zedelijkheid zinledige klanken zijn, maar dáár is ons volk, waar nog
een God wordt aangebeden, waar nog eene onschendbaar heilige wet des zedelijken
levens wordt erkend en waar men het niet duldt dat godsdienst en zedelijkheid in
het aangezicht worden geslagen. Met het hoog en laag van Jan Rap, dat in deze
dingen behagen schept, heeft Goddank! de kern onzer natie niets gemeen. Die uit
waarachtige erkentelijkheid en sympathie jegens een talentvol man, uit mededoogen
met een hulpbehoevende, dezen eene weldaad wilden bewijzen, hadden zoo kiesch
moeten zijn zulks te doen in de diepste stilte. Dán hadden zij goedkeuring en lof
ingeoogst. Maar deze démonstratie is walgelijk en verachtelijk. Toch ontroert het
ons dat men den moed heeft, openlijk den man te verheerlijken die nieuw leven
wekt, zooals het onder meer hooge lofspraken heet, maar inderdaad den man, die,
God weet hoe menig zaad van ongeloof en van zonde!
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door zijne Ideën heeft doen ontkiemen in menig onervaren en ongewapend hart.
Destemeer verblijdt het ons, dat er een kreet van afkeuring en verontwaardiging en
smart deswege wordt aangeheven, die krachtig en overtuigend, ook waar het de
politieke zijde der démonstratie geldt, en welsprekend door de pers wordt vertolkt,
zoodat om niet meer te noemen, Handelsblad, Dagblad van 's Gr., Rotterdamsche
Crt., Tijd, Hervorming eenstemmig tegen deze de natie vernederende daad opkomen.
Als hier de philanthropie slechts de slippendraagster mocht zijn der politiek, dan
is de onwaarheid nog meer stuitend.
Of ons volk zich hier geen spiegel ziet voorgehouden, waarin 't niet zonder
1.
schaamte kan staren? Karakterloosheid haat men nog wel in 't afgetrokkene , maar
is er door veler toejuiching en bewierooking niet veelvuldige aanleiding gegeven tot
die daad van dollen overmoed? Ons klein, schoon anders nog al koel volk moge er
uit leeren op zijne hoede te zijn tegen menschen - of liever talentvergooding, die
afziet van alle zedelijke menschen waarde! De menschen hebben behoefte aan
vereering. Waar zij het aanbidden verleerd hebben, daar begint de onderlinge en
wederkeerige adoratie van even lege vleijerij als hoge zelfzucht: want in den grond
is het de zelfvergoding van den zondaar. Waar de godsdienst sterft, daar wordt de
afgoderij geboren, die niet meer, als onder de heidenen, een lagere godsdienstvorm
mag genoemd worden, maar verloochening van den alleen grooten God in de hulde
aan den kleinen mensch!

Eindnoten:
1. 't afgetrokkene: (hier) in 't algemeen.

[15 april 1882
Ingekomen gelden huldeblijk in Recht voor allen]
15 april 1882
Ingekomen gelden voor het huldeblijk in Recht voor allen, no. 7. (U.B. Amsterdam.)
Multatuli-fonds.
Overdracht f2.40.
B. 10 cents; V. 10 cents.

[15 april 1882
Brief van P.F. Abell aan F. van der Goes]
15 april 1882
Brief van P.F. Abell aan F. van der Goes. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 2 (⅔) beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Geachte Heer!
Delft, 15 April 1882.
Hieronder volgen de namen van eenige personen, van wie ik denk of weet, dat
ze tot M's vrienden behooren. - De namen, met 'n + er vóór, behooren aan
persoonen, van wie ik dat zeker weet; maar, ik kan niet verzekeren, dat ze
meêwerken zullen tot het bijeenbrengen van 'n fonds: er kunnen omstandigheden
zijn, die dit beletten:
+

D. de Boer

(Candidaat O.I.A. te
Buitenzorg)

+

J.K. Rensen

(Candidaat O.I.A. te
Zierikzee)

+

J.C. v.d. Tuuk

(stud. I.I. , te 's Hage)

+

S.H. Schaank

(stud. I.I., te Delft)

+

G.H. v. Daalen

(Hoofdonderwijzer. - Broek
i Waterl.)

+

R. Luijten J

(Onderwijzer. - Broek i
Waterl.)-

+

W. de Wilde.-

(Med. stud. - Utrecht)-

+

J. Samuels.-

(Vijgendam N 3
Amsterdam).-

Ch.W. Samuels.-

(Piet-Heinstraat 65 s'Hage)

F.J. Jansen

(Stud. I.I. te Delft)

R. Rant

(Stud. I.I. te Delft)

H. Bakker.-

(Parklaan N 21 te
Haarlem).

P.H. v. Eden.-

(Med. stud. te Amsterdam.)

1.

r

2.

o

o

Te Delft bestaat 'n sub-commissie. (Leden: de heeren J.A. v.d. Broek, leeraar a/d
I.I.; de Graaf, stud. I.I. te Delft en Van Rossem, stud. a/d Pol. school.-)
De heer v/d. Broek heeft vandaag in de Delftsche Courant 'n artikel over ‘de
Multatuli-zaak’ geplaatst, waaruit blijkt, dat het aandeel van Delft in het fonds nog
al groot zal zijn.Cijfers worden natuurlijk niet genoemd. Hoogachtend
UwdwDr
P.F. Abell

Eindnoten:
1. O.I.A.: Oost-Indisch ambtenaar.
2. I.I.: Indische Inrichting.
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Brief van T. Bokma aan V. Bruinsma]
Medio april 1882
Brief van T. Bokma aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 en 4(⅔) beschreven. (M.M.)
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Amice Bruinsma,
In 't begin van 't jaar ontving ik, in antwoord op mijn jaarlyksche toezending van
1.
het ‘Tandem’ bedrag, van D. inliggend schrijven , waarbij ik dus voorloopig in kennis
werd gesteld van het plan, om ‘iets’ te doen in de Havelaars-zaak. Ik hoorde echter
verder niets van de zaak, tot ik de bekende circulaire ontving, met verzoek deze
2.
wel te willen opnemen in mijn blad , - waaraan ik natuurlijk met het grootste
genoegen heb voldaan.
Dat men mij die circulaire niet ter teekening aanbood hindert mij in de goede zaak
volstrekt niet, - omdat mijn naam daaronder gemist wordt, zal er geen gulden minder
inkomen - maar wel zou ik 't betreuren, als D., - die van dat niet-aanbieden
waarschijnlijk niets weet, - daaruit de voor de hand liggende gevolgtrekking zou
maken, dat ik mij daarvan om de een of andere reden zou hebben teruggetrokken.
Wat niet het geval zou geweest zijn!Ik schrijf u dit, opdat ge't, zulks noodig oordeelende, bij gelegenheid eens aan D.
zult kunnen melden.
Wat nu betreft uw vraag, omtrent het meer of min wenschelijke, om nu nog een
afzonderlijke Friesche commissie te vormen, - ik meen daarop in gemoede niet
toestemmend te kunnen antwoorden. 't Komt mij voor, dat we ook den schijn moeten
vermijden er een soort bedelpartij van te maken. De zaak is in publieken geschrifte
genoeg - misschien reeds te véél - besproken. Verschillende bladen hebben òf de
circulaire in haar geheel opgenomen, òf den hoofdinhoud daarvan meêgedeeld. De
vrienden en vereerders van Multatuli - van tegenstanders hebben we natuurlijk toch
niets te verwachten - kunnen weten wat beoogd wordt en zij die niet van harte willen
meêwerken moeten m.i. thuis blijven. Ik althans gevoel geen lust er voor te gaan
bedelen. 'k Heb mij in de laatste dagen reeds een paar malen in 't harnas laten jagen
door allerlei Droogstoppelige praatjes, die ik hoorde, - en er tamelijk bar op ingehakt,
- maar wat geeft dat eigenlijk? - Niets dan een ontstemd en wrevelig gevoel over
zooveel domheid en vooroordeel!
Dat de zaak niet zoo vlot zou marcheeren, had ik wel verwacht.

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

204
Men is er in ons land niet zoo scheutig meê om zijn groote geesten ook in ‘klinkenden’
vorm bewijzen van waardeering te geven. In de handen klappen en met de voeten
stampen, - dat's goedkooper. En in casu kunt ge er ook gerust op aan, dat het
eerlijke! liberale! Handelsblad aan de zaak veel kwaad heeft gedaan. Dat brave
kladschilderend orgaan, weet heel goed, hoe het tot de brave Nederlanders moet
spreken, om hen met een gerust geweten de hand op den zak te doen houden.
Een en ander nu doet me weinig meer heil verwachten van eene vernieuwde
publieke oproeping. 't Komt mij 't best voor, dat we ieder in eigen kring, onder de
3.
vertrouwste vrienden, nog ons best eens doen. Zend nog svp eens een circulaire
aan de heeren: P. Fennema, A. Bruenissen Troost, H. Joustra, J. van Driessen, R.
r

r

van Driessen Jr., D Holle, D Nijlandt, J. Bakker Sz, allen alhier en K. van Rinijk te
Bolsward, J. Visser Az. te Heeg, H de Koe te Sexbierum, F.H. de Jong te
Heerenveen. - Of 't iets geven zal, weet ik natuurlijk niet, maar 't is te probeeren.
Ik zelf had tot nu toe bitter weinig réussite; slechts twee bijdragen, ieder van f10
kwamen tot nu toe bij mij in. Vandaag heb ik echter nog een paar heeren gesproken,
die mij hunnen bijdrage beloofden. Hebt gij soms ook iets van hier ontvangen? Ik
zal U overmaken wat ik ontvang en daarbij mijne bijdrage voegen. Mag ik van U
weten, tot hoelang ik daarmeê kan wachten? Gij hebt gelijk; als 't iets beteekenen
zal dan moet Nederland toch minstens f20000 bijeenbrengen. Ik had zoo gedacht:
zouden er geen 5000 vereerders van M. in ons land zijn, die, door elkaar, elk f10
konden afgeven? - maar 'k zie, dat ik bedrogen uitkom met die berekening.De Amsterdammer lees ik niet, zoodat Uwe artikels mij niet onder de oogen
kwamen. Van Versluys ontving ik niets anders dan de circulaire; ik wist dus nog
niets van het voorloopig resultaat. Dank voor de meedeeling! Van harte hoop ik
spoedig van U te vernemen, dat die som aanmerkelijk geklommen is.
De brief van D. ontving ik gaarne bij gelegenheid terug.
Hiermeê voorloopig basta! Veel succès op uw verder pogen en laat spoedig weer
eens iets weten aan
t.t.
Toussaint Bokma

Eindnoten:
1. Deze brief is niet teruggevonden.
2. De Sneeker Courant.
3. vertrouwste: verschrijving.
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[16 april 1882
Ingezonden Stuk J.A. van den Broek en redaktioneel kommentaar
in de Delftsche Crt.]
16 april 1882
Ingezonden Stuk van J.A. van den Broek met redaktioneel kommentaar in de
Delftsche Courant, no. 60. (K.B. 's-Gravehage; fotokopie M.M.)

De Multatuli-zaak.
Aan den Heer Redakteur van de ‘Delftsche Courant.’
Vergun mij, geachte heer, u eenige mededeelingen te doen omtrent de werking der
Multatuli-kommissie, en dat wel naar aanleiding van uw hoofd-artikel van
gepasseerden Zondag. Sta me ook toe daarbij mij persoon een weinig op den
voorgrond te stellen; u in één woord te zeggen, dat ik deze, overigens onbeduidende,
dingen uit mezelven heb, - dat ik niet spreek namens de kommissie.
Gij betreurt het, onder meer, dat de kommissie indiskreet genoeg is geweest de
zaak ter sprake te brengen vóór er zekerheid was dat de ‘beweging’ een meer dan
middelmatig succes zou hebben. Ge hadt liever gezien dat ieder in zijn kring had
‘gewerkt’. Een voorbeeld hoe gijzelf zoudt hebben gewerkt wordt door u alverder
gegeven. En nog veel meer vindt gij in de kommissie te laken. Niet het minst, dat
zij de begrippen ‘hulde’ en ‘geldelijke steun’ heeft vereenigd, waar door velen zich
gerechtigd achtten èn hulde èn steun aan Multatuli te onthouden.
Mijnheer de Redakteur, ik twijfel er geen oogenblik aan of de leden der kommissie
hebben tallooze misslagen begaan, al zijn ze ons onbekend. Maar dat het die zouden
zijn welke gij in uw artikel opnoemt, zie, dat kan ik niet geloven.
Toen kort geleden enkele vrienden van Multatuli zich vereenigden tot het op 't
getouw zetten van de zaak in kwestie, wendde ieder hunner zich tot zijne vrienden
en kennissen en geestverwanten en ieder dezer breidde op zijn beurt den kring uit,
- een enkele maal stootte men het hoofd, - en zoo waren, niet zonder veel schrijven
en wrijven, maar toch zeer spoedig, de 70 onderteekenaars der cirkulaire bijeen.
Tot een grooter getal had men van den aanvang af gemeend het niet te mogen
brengen.
De gevolgen dezer handelwijs waren, eerstens, dat de kommissie
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in verscheidene groote steden niet vertegenwoordigd is. Zóó bijv. in Leiden,
Schiedam, Gouda, Dordrecht, Maasstricht, Nijmegen, Arnhem, Zutfen, Deventer,
Zwolle en Kampen. Verder, dat in de kommissie opgenomen zijn verscheidene
personen die met de maatschappij waarin zij leven weinig punten van aanraking
hebben. Dit geldt m.i. voornamelijk van de talrijk vertegenwoordigde Indische
officieren en ambtenaren. Wat men van hen moge zeggen: drijvers op politiek of
godsdienstig gebied zijn zij niet. Wervers mogen zij allerminst genoemd worden.
Het is nu mogelijk dat enkelen dezer, zoo als gezegd, tamelijk geïsoleerd levende,
zich hebben bepaald tot het door u gewraakte eenvoudigweg rondzenden der
gedrukte cirkulaire. Zoo altans heb ik gedaan. Ziehier mijne beweegredenen: straks
meld ik u het resultaat.
Multatuli heeft, zoo als gij zegt, vele bewonderaars, maar weinig vrienden. Ik
geloof dat dit niet zoo is, maar meende toch van deze stelling te moeten uitgaan en
dus de cirkulaire niet aan iedereen te mogen zenden. Het was nu de zaak ieder van
wien men, op welken zwakken grond dan ook, kon verwachten dat hij tot de laatste
kategorie behoorde, dan wel maatschappelijk op den voorgrond trad, de gelegenheid
te geven tot het huldeblijk mede te werken. Aan hen dus een cirkulaire gezonden:
niet echter als een kermisbiljet dat men onder de deur schuift of als een strooibriefje
voor een verkiezing, maar behoorlijk gewaarmerkt opdat de afkomst kon blijken.
Verder mocht er, meende ik, niet gegaan worden. Vriendschappelijke pressie mocht
niet worden uitgeoefend. Werven, als voor verkiezingen, rondgaan met bussen of
schalen, zoo als men doet wanneer ‘de algemeene bekende liefdadigheid’ wordt
ingeroepen, moest achterwege blijven. Ik voor mij heb slechts één persoon direkt
om een bijdrage aangesproken en die inkonsekwentie spijt me nog. Redeneeringen
als die welke gij zoudt gehouden hebben ‘gij zult me bepaald pleizier doen, een
man als gij altans moet er aan bijdragen; gij moogt niet achterblijven,’ - daaraan is
niet gedacht.
Sterker nog. Een der weinigen die mij over de cirkulaire aanspraken zeide dat hij
haar ontvangen had, maar dat hij niet geneigd was bij te dragen. Ik antwoordde dat
het mij genoegen deed dit te hooren. - ‘Genoegen?’ - Ja; van de vele onbekenden
aan wie ik
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een cirkulaire zond weet ik zeker dat ze niet ter wille van mij een bijdrage zullen
geven. Tegenover hen is de kwestie zuiver gesteld. Van u zou dit twijfelachtig kunnen
zijn, omdat ik u wel persoonlijk ken en als ge om mijnentwil iets gaaft en niet ter
wille van Multatuli zou ik meenen dat niet te kunnen aannemen.’
Ge begríjpt dat er nog minder kwestie is geweest van een andere handelwijs, die
eveneens door u wordt ter sprake gebracht. Men had, zegt ge, de cirkulaire niet zoo
dadelijk in de wereld moeten zenden, het gemoedelijk praatje van zoo even moeten
houden en velen (duizenden!), die van ‘ter zijde’ het plan hadden vernomen en min
of meer trotsch zouden zijn geweest dat zij in het geheim betrokken waren, zouden
geofferd hebben. Het is mogelijk dat dit de manier is: ik voor mij vind dergelijke
spekulatie op de menschelijke ijdelheid af te keuren.
Af te keuren en, trouwens, geheel overbodig ook.
De algemeene hulde, waarvan gij spreekt, heb ik niet verwacht. Of een van de
leden der kommissie zich in die richting een oogenblik illusiën heeft gevormd, geloof
ik niet. Multatuli is daartoe de persoon niet. Hij heeft zich te veel vijanden gemaakt.
Maar spontaan waren de blijken van hulde, waarmede men mij in kennis heeft
gebracht, wèl. En het bedrag aan geld dat zoo in Delft is binnengekomen, is thans
reeds zoo belangrijk dat voor mijn aandeel het slagen van het huldeblijk geheel
verzekerd is. Draagt het overige Nederland en draagt Indië (dáar, natuurlijk, alleen
het Europeesch gedeelte, de inlander heeft niets te missen) in dezelfde verhouding
bij, dan kan Multatuli zonder geldelijke zorgen zijn levensstrijd strijden, dan blijven
zij die hij lief heeft niet onverzorgd achter.
Dit is het resultaat van nog geen drie weken ‘niet werkens’, met de meest
volmaakte zekerheid dat niemand is overgehaald geworden.
De waardeering van Multatuli's pogen, die over 't geheel uit uw artikel spreekt, is
mij ten waarborg dat gij deze mededeeling met genoegen zult ontvangen.
Delft, 13 April '82.
J.A. v.d. Broek
(De heer Van den Broek zwijgt geheel over de toezending van de circulaire aan de
dagbladen, waardoor de hulde of de onder-
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steuning, welke men Multatuli bewijzen wil, eene zaak van publiek debat is geworden.
Daargelaten of het wel zeer kiesch is, als men iemand een geschenk wil vereeren,
het plan zoo openlijk mede te deelen, lokte men den tegenstand uit, dien men
verwachten kon, en die voor den betrokken persoon niet aangenaam kan wezen.
Daartegen juist kwamen wij op. Dit schijnt aan de aandacht van den Heer Van
den Broek ontsnapt te zijn.
Hij zelf erkent dat de circulaires in zekeren zin een vertrouwelijk karakter hadden:
zij werden niet onder de deur geschoven maar aan bepaalde personen gericht, op
wier medewerking men vertrouwen mocht.
Dat was ook onze wensch; of dat vragen van medewerking mondeling of schriftelijk
geschiedde was vrij wel hetzelfde, mondeling ware het intiemer geweest, en men
had dan nog andere woorden kunnen bezigen dan de Heer V.d.B. in ons artikel
afkeurt. Aan die woorden hechten wij niet.
In beginsel zijn dus de heer V.d.B. en wij het volkomen eens; dit leiden wij af uit
zijn zwijgen over hetgeen onze eenige grief was en die hij door dat zwijgen als
gegrond schijnt te erkennen. Ook in de hoofdzaak zijn wij het eens; zoowel de Heer
V.d.B. als wij wenschen, dat het plan gelukken zal. Uit de mededeeling van hetgeen
reeds verkregen is, zien wij tot ons genoegen, dat de publiciteit niet de nadeelige
gevolgen gehad heeft, die wij vreesden. Wij hopen, dat ook de einduitslag die vrees
zal beschamen. Is dit zoo, dan erkennen we op nieuw de waarheid van de leer:
1.
Variis modis bene fit .
Red.)

Eindnoten:
1. Variis modis bene fit: op verschillende manieren kan het goed gedaan worden (lat.)

[17 april 1882
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma]
17 april 1882
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en
2 (¾) beschreven. (M.M.)
N. Ingelheim, 17 april 82
beste Bruinsma! Ik ben onwel beste kerel, en kan daarom maar kort schryven.
Dank voor Uw Tandem-bydrage! 't Is de laatste, zegt ge, en wel om U aantesluiten
bij de ‘groote zaak.’ Ja, dat begryp ik. Al wat gy doet, is goed. Goed waren ook de
door U geschreven stukken. Ook dáárvoor dank ik U.
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Wat de ‘groote zaak’ aangaat die, volgens U, goed gaat, och myn beste Bruinsma,
ik vrees dat het een kleine zaak is die zeer slecht gaat. Naar gewoonte zal t weer
een teleurstelling wezen, en de grootste van myn leven. Er zal nu, in cyfers
uitgedrukt, blyken hoe gering de sympathie is voor wat ik deed en beoogde. Voor t
goed vertrouwen in uwen kring zult Gy natuurlyk uw gronden hebben, maar... over
't geheel stel ik my een byna vernietigend échec voor. Al m'n tegenstanders op elk
gebied zullen juichen. Ze zullen het recht hebben te zeggen: ‘ei, zie nu eens waarop
al die bombarie neerkomt!’
Nu de zaak eenmaal begonnen is, wenschte ik dat ze maar afgeloopen ware,
want waarlyk, ik ben er ziek van!
Dag, beste Bruinsma, dag lieve Hilda, hartelyk van ons beiden gegroet.
tt
Dek

[17 april 1882
Brief van Mimi aan G.L. Funke]
17 april 1882
Brief van Mimi aan G.L. Funke. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1-5 beschreven. De brief werd op 18 april voltooid. (M.M.)
Nieder-ingelheim 17 April 1882
Beste Funke. Reeds by het sluiten van myn vorig briefje was ik voornemens u
uitvoeriger te schryven, maar ik ben er tot nog toe niet toe gekomen, deels daar dek
zelf zich telkens voornam dat te doen, deels daar ik hoopte hy eerst eens uitdrukkelyk
en uitvoerig met my over de zaak zou spreken. Intusschen ik wanhoop dat dit
vooreerst gebeuren zal, evenzoo dat hy U zakelyk zal schryven. Hy is zóó
zenuwachtig, zoo overprikkeld, zoo bitter gestemd en daarby zoo zwak, dat het
treurig is om aan te zien. De paar dagen dat wy bezoek hadden heeft hy zich
vermand en getracht alles van zich te zetten, maar saturdag morgen, na het vertrek
der neven zakte hy in elkaer en is zoo onwel als ik hem nog nooit gezien heb. Zooals
dek u schreef waren uwe mededeelingen voor hem een val uit de koets. Niet zonder
stryd heeft hy de zaak laten doorgaan. We hoorden van het plan op den eersten
dag van dit jaar, en zonder twyfel zou deks ondervinding en zyn vrees voor een
slechten uitslag hem genoopt hebben zyn veto uit te spreken, zoo niet onze
omstandigheden hem gedwongen hadden de zaak te
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aanvaarden. Wel bleef hy vreezen dat de afloop niet schitterend zou zyn, en zonder
zulk een woord te gebruiken evenmin in overeenstemming met wat hy geleden heeft
als met de hoogte waarop hy door zyn vrienden en bewonderaars niet alleen maar
zelfs door zyn vyanden geplaatst wordt.
Nu ja, groote gedachten had hy er na zyn kennis van 't publiek niet van, maar
toch zulke geringe als nu waarheid blyken te zyn ook niet! We waren ook nog op
het dwaalspoor geleid door de herhaalde berichten van verschillende zyden dat het
zoo goed ging. Zelfs gaf dek toe aan eenige illusies... toen uw brief kwam en ze
allen den kop insloeg. Al dat vernederende courantengeschryf had hem erg
gemarteld. Zoo besmeerd en bevingerd te worden, en dan ten slotte zulk een
uitkomst! Want ronduit gezegd schynt het nu minder te zullen uitloopen op een
vereerende hulde dan op een blyk van een armzalig succes. - En uwe mededeelingen
waren nog grievender omdat daaruit blykt hoe die heeren het plan gevormd hebben
over de opbrengst te beschikken. Toen dek de zaak liet entameeren was dit omdat
o

we 1 juni van dit jaar, of wel vandaar aan binnen 2 jaar maar dan met rente, nog
3000 mark aan den bouwmeester te betalen hebben. Doch dit was alles niet. Hy
hoopte over eenige sommen te kunnen beschikken voor doeleinden die hem sedert
20, 25 jaar na aan 't hart liggen. en zooveel plannen! Maar al was dit niet zoo. Ik
weet zeker dat het hem hinderen zal wanneer men buiten hem om beschikkingen
maakt. Ik ken hem genoeg om te gelooven dat hy in weerwil van ziekte armoe enz
enz liever geen cent van 't huldeblyk zag dan zich te laten binden. Reeds heb ik
een paar maal myn hart vastgehouden dat hy voor de zaak bedanken zou, en dat
ik U schryf beste Funke is met dringend verzoek toch uw invloed te doen gelden
om de heeren in een ander spoor te leiden. Wy ook hadden reeds aan een lyfrente
gedacht, dat wil zeggen als het zoo mocht zyn dat het dek van zorgen voor het
dagelyksche onthief. We hadden daarvoor een 200 à 250 fl. 's maands noodig. En
natuurlyk denk ik hierby alleen aan dek. Hy is zorgzaam genoeg voor my en 't kind,
maar met kleine sommen kunnen nu eenmaal geen groote zaken gedaan worden,
en hoofdzaak moet voor een ieder zyn dat dek voor de rest van zyn leven althans
ontheven was van dagelyksche zorgen. Aan 1400 fl 's jaars zou hy weinig hebben.
We zouden daar niet
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mee kunnen rondkomen tenzy we de meid afschaften, dek afstand deed van sigaren,
we nooit een boek kochten, elke postzegel omgekeerd werd (Nu gebruikt D.
gemiddeld voor 10 fl postzegels 's maands) enz. enz. Hy zou den naam hebben
geholpen te zyn en toch gedoemd blyven tot gedwongen werken of niet toe komen.
En dat op zyn ouden dag en by zyn behoefte aan rust! Wie weet wat er gebeuren
zou als hy eens werkelyk rust kreeg! Nu heeft deze zaak den geheelen winter zyn
werkkracht verlamd. Zyn achterstand by den heer Robbers drukt hem, maar aan
werken kan hy in deze omstandigheden niet denken.
Beste funke, ge zult wel zien dat deze brief geschreven is uit eigen aandrang, en
niet in naam van dek. Hy is heel bitter gestemd en uit zich niet. Hy is zeer ziek
ofschoon niet bedlegerig. Wat uw edelmoedig aanbod aangaat, ik kan niet spreken
in naam van dek - maar daar ik niet zeker ben of 't heele huldeblyk niet in 't water
zal vallen wilde ik U wel verzoeken daar aan vooralsnog geen gevolg te geven. Sakkerloot U alleen doet meer dan in zeker geval (dat we nu als heel gunstig zouden
moeten beschouwen) een derde zou zyn van de opbrengst van 't heele huldeblyk.
Arme hulde! Het spyt me ook zoo voor die heeren die zich met zooveel yver aan de
zaak wydden. Juist nà uw brief hebben we ook niets naders vernomen van goedgaan.
Met heel veel groeten aan U en de uwen
Uw hart. toegenegen
Mimi DD
18 April gesloten.

[18 april 1882
Brief van L. van Hulst aan F. van der Goes]
18 april 1882
Brief van L. van Hulst aan F. van der Goes. Voorbedrukt formulier met opschrift
‘Memorandum’ en het kopje Van Laurens van Hulst Boekhandel, Stoomdrukkerij,
Boekbinderij en Kantoorboekenfabriek. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Aan den welEdHeer
F. van der Goes
Kampen, den 18 April '82
WelEdHeer! Met 10 of 12 vrienden heb ik gesproken om hier ter stede een
sub-comité te vormen; maar het is mij niet mogen gelukken! De een had dit bezwaar,
de ander dat bezwaar, zooals
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dat in kleine plaatsen meer het geval is. Het viel mij zeer tegen voor ditmaal geen
hulp te vinden. Het was mij nog nooit voorgekomen, wanneer voor het een of ander
doel, een commissie wenschelijk was. Maar voor Multatuli had iedereen bezwaren;
zelfs personen die tot de vereerders van Douwes Dekker behooren. Ik moet dan
nu ook alle hoop opgeven en wanneer geen namen op een inteekenlijst voorkomen,
1.
dan geeft het niet om lijsten te doen circuleren. Mijn vriend G.L. Funke à costi vroeg
mij gisteren om een bijdrage, die ik nu maar gezonden heb, omdat ik - tot mijn spijt
- hier nu verder niets kan doen.
Met hoogachting
Uwdr.
LvH

Eindnoten:
1. à costi: te uwent (it.)

[18 april 1882
Briefkaart van D.J. Korteweg aan P.A. Tiele]
18 april 1882
Briefkaart van D.J. Korteweg aan P.A. Tiele. Met poststempels Amsterdam en
Utrecht 18 APR 82 en geadresseerd aan den WelEdgebHeer P.A. Tiele bibliothecaris
te Utrecht. (M.M.)
WelEdgebHeer. Te Utrecht heeft zich bereid verklaard om onder zijn vrienden
circulaires te verspreiden en eenige moeite te doen Dr S. de Jager. Hij wilde hen
aanbevelen de gelden u ter hand te stellen. Wellicht ware het niet kwaad, indien u
hem verzocht namen en gelden voorlopig zelve te verzamelen en ze u dan in eens
ter hand te stellen. In elk geval wilde ik u op de hoogte houden, van 't geen er te U.
gebeurt.
Achtend, uwdwdr
DJKorteweg
Amsterdam, Weesperzijde 1.

[18 april 1882
Brief van J.J. de Vries aan V. Bruinsma]
19 april 1882
Brief van J.J. de Vries aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-2 en 3(½) beschreven. (M.M.)
Twello, 19 Apr. '82
WelEd. Zeer Gel. Heer! Tot mijn leedwezen kon ik UEd. tot heden nog moeilijk
f60 doen geworden, als bijdrage voor de Heer D. Dekker; toevallige omstandigheden
waren hiervan oorzaak; intusschen zult UEd. nu dit bedrag hetzij een dezer dagen
hetzij anders stellig begin Mei ontvangen door de Heeren Weissbein en Zn. te
Amsterdam; UEd. hebt verder niets te doen dan mij
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een kwitantie of ander bewijs van ontvangst te zenden, doch dit dan ook zeker.
Mochten de inschrijvingen niet al te rijkelijk uitvallen, dan wil ik nog f40 meer
bijdragen, doch alleen als dit bepaald gewenscht mocht zijn, hetgeen ik dan eerst
gaarne verneem. Ook ben ik bereid, als hiervan in 't vervolg sprake mocht zijn, b.v.
jaarlijks een vaste bijdrage te leveren of op andere wijze, als dit noodig mocht zijn,
tot veraangenaming van het bestaan des Heeren Dekker te contribueeren.
Intusschen achtend:
WelEd. Zeer Gel. Heer!
UEd. dw. dr.
J.J. de Vries.

[18 april 1882
Briefkaart van J.W. van Wijhe aan V. Bruinsma]
19 april 1882
Briefkaart van J.W. van Wijhe aan V. Bruinsma. Met poststempels Leiden en
Leeuwarden 19 APR 82 en geadresseerd aan Dr. V. Bruinsma Leeuwarden. (M.M.)
Hierbij heb ik de eer U mede tedeelen dat ik zooeven een postwissel van f5 aan
Uw adres voor het huldeblijk aan Multatuli heb verzonden. Daar ik uit de stad was,
vond ik Uwe kennisgevingen eerst dezer dagen, vandaar, dat ik niet reeds eerder
van mij heb laten hooren.
Uw dienstv
J.W. v Wijhe
Leiden 19 April '82.

[19 april 1882
Brief van G.L. Funke aan Mimi]
19 april 1882
Brief van G.L. Funke aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) Met briefhoofd G.L. Funke, Nieuwe Heerengracht bij de Amstel, 37.
Amsterdam, 19 April 1882
Waarde Mimi, Ik vreesde wel dat Dekker zich te hooge illusies over de zaak
vormde, maar 't is hier meer de vraag of hem daartoe aanleiding gegeven is, zoodat
hij nu recht zou hebben de operateurs der beweging met den boel te laten zitten?
Van meet af aan is mijn indruk geweest dat die Heeren erg bescheiden in hun
wenschen waren. Toen de Heer Paap mij uitnoodigde meê te zitten in 't Hoofdcomité
(er was toen nog geen sprake van zoo'n uitgebrei-
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de Commissie) heb ik dat geweigerd. Mijn hoofdargument daartoe was dat als er
sprake kwam van eene nationale hulde, er minstens 50/m bijeen behoorde te komen
en omdat ik zeker was dat dit niet bereikt zou worden, mij de lust ontbrak meê échèc
te lijden. Later, toen buiten mijn weten, de Commissie zoo veelhoofdig was geworden
en men mij meêdeelde dat de verwachtingen zich beperkten tot een bedrag van
20/m. bleek mij duidelijk dat zulk een som niet zoo min werd geacht. Toen ik het
tegendeel uitsprak, werd mij geantwoord dat ja, als kapitaal de beteekenis niet groot
mocht heeten, maar dat, indien men daarvoor een lijfrente kocht en ‘Tandem’ in
functie bleef, de revenuën bleven bestaan zoolang Gij in leven waart, zoodat Dekker
ook voor U geen al te groote zorgen in 't graf meênam. Het denkbeeld van lijfrente
scheen ook dáárom begeerlijk, omdat bij eventueel overlijden van Dek zijn erfernis
geheel aan U ten deel viel zonder dat ge ooit te dien aanzien in last kondet komen
met Eduard of Nonni, die dan mede als wettige erfgenamen zullen opkomen. Zoo
beschouwd was die vorm als minimum niet zoo min, en nu er zich niet minder dan
70 man voor den wagen spanden, bleef toch altijd de groote kans over dat er veel
meer zou bijeenkomen. Ik heb daarom meêgedaan, doch als eenvoudig lid der
algemeene Commissie. Of nu het Hoofd-Comité buiten Dek om beschikkingen zal
maken, betwijfel ik zeer, maar dat het de gemelde plannen heeft en er aan mij iets
van uitgelekt is, blijft de waarheid. Als D. nu van hen eischt de ontvangen gelden
eenvoudig over te geven, zullen zij dit vrij zeker doen, maar daarmeê met één slag
de illusie zien verdwijnen van loon op hun pogen om hem en U 't leven te
vergemakkelijken. Bedenk dat onder de Hoofdcommissie maar een enkele is die 't
breed heeft in de wereld, dat allen U beiden hartelijk genegen zijn, zeer hun best
hebben gedaan en zij 't dus niet helpen kunnen als de uitslag zoo teleurstellend is.
Om al die redenen vond ik dat zij steun verdienden en daartoe vooral strekte mijn
voorstel van de 5/m. Behalve dat klinkt het heel anders wanneer als uitslag der
beweging bekend werd dat aan Dekker en U levenslang eene rente van f1700 à
f1800. - is verzekerd, dan dat men zou hooren dat hem 10 à 12/m. is aangeboden.
Laat Dek zich dus wel bedenken voor hy mijn plan afkeurt en ontsla mij svpl van de
opdracht om te pogen het Hoofdcomité in een ander
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spoor te leiden, zoolang ik officieel met geen enkel spoor bekend ben. Geloof me,
ik liep gevaar als voorbarig de deur gewezen te worden.
Nogmaals dus: wil Dek mijn voorstel aannemen, hij doe 't dan spoedig, anders
verloopt het getij geheel. Laat hij toch ‘practisch’ zijn en in den loop der zaak
1.
berusten, anders komen er later nog allerlei verdrietelijkheden uit voort en vervreemt
hij allicht eenigen van zich, die nu met toewijding voor hem gewerkt hebben. Geloof
mij: een goed deel van 't volk zou er maar al te veel plezier van hebben als zoo iets
het einde van de manifestatie werd. Verlangt D liever dat ik zwijg en eenvoudig
voortga met jaarlijks de f500. - te storten, ook dàt is mij wel, maar of dan zelfs het
begeerde minimum zal bereikt worden, durf ik betwijfelen!
Wees met D. hartelijk gegroet van
Uw vriend
GLF

Eindnoten:
1. vervreemt: sic.

[20 april 1882
Brief van A.J. Duymaer van Twist aan W.B. Bergsma]
20 april 1882
Brief van A.J. Duymaer van Twist aan W.B. Bergsma. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-3 en 4 (½) beschreven. (M.M.)
Driebergen 20 April 1882
WelEd. Gestr. Heer,
den

Ik wil Uwen brief van den 18 dezer, dien ik heden morgen ontving, onverwijld
beantwoorden.
Mijn geweten geeft mij het getuigenis, dat ik den ambtenaar Douwes Dekker zelfs
met buitengewone welwillendheid heb behandeld. En ik vertrouw, dat U, die met
het gebeurde beter bekend zijt dan de meeste anderen, dat getuigenis niet zult
wraken.
Maar in uwen brief is slechts sprake van één feit. Ik heb dus alleen omtrent dat
feit te antwoorden.
Het zal geweest zijn in 1858 of 1859 (in ieder gevoel vóór de uitgave van den
Max Havelaar) dat, terwijl ik in den Haag was als lid der Tweede Kamer, Douwes
Dekker verzocht mij te spreken. Hij deelde mij (in substantie) mede dat hij toen te
Brussel zich met literarischen arbeid bezig hield; dat hij op reis naar den Haag (ik
weet niet precies meer hoe) zijn beurs verloren had, zoodat hij geen geld had om
naar Brussel terug te keeren.
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Ik heb hem toen f50 aangeboden, die hij heeft aangenomen.
Hoe dit feit nu publiek is geworden, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dat ik
het niet zelf rondgebazuind heb, zult u wel willen geloven. Er was ook waarlijk geen
reden voor! Maar onmogelijk is het niet, dat ik het aan dezen of genen mijner vrienden
heb medegedeeld, ofschoon ik het mij niet herinner.
Zoo is b.v. het volgende mogelijk. D.D. had mij in ons gesprek medegedeeld, dat
hij had vernomen, dat de Engelsche regeering een Hollandsche tolk zocht voor
dienst te doen in Japan, en dat hij wel zou wenschen tot die betrekking benoemd
te worden. Om dat te bevorderen, ben ik toen Rochussen (destijds minister van
kolonien) gaan spreken, die beter met de diplomaten bekend was dan ik, en heb
hem toen welligt medegedeeld wat er tussen D.D. en mij was voorgevallen.
Tot dus verre over het door U bedoelde feit.
Daartoe door U uitgenoodigd, heb ik geen bezwaar gemaakt om U het feit, zooals
het gebeurd is, mede te deelen; maar ik doe dit geheel vertrouwelijk, wil u mijn brief
laten lezen door den Heer Boissevain, ik heb er niet tegen, maar onder dezelfde
voorwaarde. Ik verlang te volharden bij mijne houding, tot dus verre aangenomen:
ik laat D.D. en zijne vrienden schrijven wat zij willen, maar wil er mij persoonlijk noch
direct noch indirect mede bemoeijen. Bepaaldelijk verzoek ik geene mededeeling
te doen van mijn brief aan den Heer Versluys. Ik ken den Heer Versluys volstrekt
niet. Vermoedelijk is hij een der vrienden van Douwes Dekker, die dan vermoedelyk
de onbeschaamdheid zal hebben gehad hem te verzekeren, dat het feit onwaar is.
Wordt nu het feit door of namens mij in de couranten als waar medegedeeld, dan
zal dit niet anders ten gevolge hebben, dan dat D.D. mij uitscheldt voor een infamen
leugenaar. De zaak zal dezelfde blijven.
Ik heb de eer mij met hoogachting te noemen
UWEZGestr. Dw. Dr
Duymaer van Twist

[20 april 1882
Briefkaart van C.A. Lobry de Bruijn aan V. Bruinsma]
20 april 1882
Briefkaart van C.A. Lobry de Bruijn aan V. Bruinsma. Met poststempels Leiden
en Leeuwarden 21 APR 82 en geadresseerd aan Dr. Vitus Bruinsma, Zuid
Willemskade Leeuwarden. (M.M.)
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Leiden 20 april 82
WelEd Heer. In antwoord op uwe missive betreffende het Huldeblijk aan M. diene
dat onlangs in t studentencorps eenige jongelui zich hebben aangesloten en door
een opwekking tot deelneming in een der studenten bladen geplaatst, en 't
deponeeren van lijsten zullen trachten ook hier voor deze zaak werkzaam te zijn.
Met de meeste achting
Uwedr.
C.A. Lobry de Bruijn

[20 april 1882
Brief van Mimi aan G.L. Funke]
20 april 1882
Brief van Mimi aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
beschreven (M.M.)
N. Ingelheim 20 April 82.
1.
Waarde Funke! Gister zond ik U een briefkaart, maar nu uw brief ontvangende
heb ik den inhoud daarvan aan D. gedeeltelyk meegedeeld. Hy is zeer onwel, en
moet met omzichtigheid behandeld worden. Hoofdzaak van wat ik met hem besprak
is U nu te verzoeken aan uw welmeenend voorstel omtrent de f5000 te willen gevolg
geven, als ge meent dat door zulk een aanbod het beoogde doel kon bereikt worden.Dek is zoo zenuwachtig en verdrietig als ik hem nog nooit gezien heb. Hy
beschouwt den min gunstigen uitslag dezer zaak als een mislukking van zyn geheel
leven, daar het als 't ware de definitieve taxatie is van zyn 26jarig tobben. Maar dit
verdrietig oordeel over zyn lezend en toejuichend publiek is immers niet stuitend
voor de heeren die zoo welwillend party voor hem trokken? My dunkt dat zy even
als hy verstoord moeten zyn op de zeer velen die hem ophemelden, en nu 't op stuk
van zaken komt weinig of niets doen. Dit moet ook uw oordeel zyn daar gy na al
wat ge reeds deedt nu weer zooveel wilt doen als ¼ van alle anderen te zamen.
Met onze beste groeten ook aan uw vrouw
Uwe U zeer toegenegen
Mimi
DD

Eindnoten:
1. Deze briefkaart is niet bewaard gebleven.
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[22 april 1882
Briefkaart van H.C. de Wolff aan F. van der Goes]
22 april 1882
Briefkaart van H.C. de Wolff aan F. van der Goes. Met poststempels Rotterdam
21 APR 1882 en Amsterdam 22 APR 1882 en geadresseerd aan den Heer F. van
der Goes Prinsengracht 293 Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Mag ik U verzoeken mij te zenden
60 inteekenbiljetten Huldeblijk
200 circulaires (onder herinnering &c)
H.C. Wolff
Rotterdam 22 April 1882

[22 april 1882
Artikel van P.A. Daum inzake huldeblijk in De Locomotief]
22 april 1882
Artikel van P.A. Daum inzake het huldeblijk in De Locomotief, no. 94. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Fragmenten.

Lezers!
Gisteren ontvingen wij uit Amsterdam een circulaire, onderteekend door zeventig
personen. 't Stuk is een ware staalkaart van beroepen; men vindt er de namen onder
van tooneelspelers, oudhoofdofficieren, onderwijzers, letterkundigen, geneesheeren,
hoogleeraren, directeuren en leeraren van h.b.s., kunstschilders, uitgevers,
ingenieurs, enz.; ook één ambtenaar; een Indisch ambtenaar wel te verstaan, de
heer G. Valette.Wij noemen hem in het bijzonder, omdat hij zoo uitmunt door éénigheid.
De zeventig onderteekenaars vragen medewerking ter bereiking van een doel.
E. DOUWES DEKKER willen zij ‘in staat stellen tot het einde toe zonder geldelijke
zorgen zijn levensstrijd te strijden; hem bewaren voor de gedachte, hen die hij lief
heeft, onverzorgd achter te laten’.
Het doel is goed, maar onze zeventig landgenooten zijn er niet in geslaagd het
naar behooren te omschrijven. De toon der circulaire bevalt ons niet en vooral
mishaagt ons het slot: ‘Uwe namen zullen in een, den heer Douwes Dekker aan te
bieden album, vereenigd worden.’
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Denkt eens aan! Het ‘genie’ zal de namen lezen van al de Janssen's, Pietersen's
en Gerritsen's, die hun bijdragen toezenden aan de onderteekenaars der circulaire.
Misschien... ja misschien zal het ‘genie’ dat album laten overdrukken in een nieuwen
bundel Ideeën. Men krijgt zoodoende waar voor zijn geld. Er bestaat geen schooner
kans om goedkoop vereeuwigd te worden!
Zulk een wijze van aanmoedigen tot het verrichten van een goede daad keuren
wij af; zoodoende blijven de middelen te vèr beneden het doel; langs dien weg
bereikt men geen schrijver als Multatuli; zelfs niet als hij ARM is; dan misschien
minder dan ooit.
Want men bedenke het wel: hier is geen sprake van philanthropie, maar van
1.
plichtsbetrachting. Niet de armenzorg, maar de nationale eer is en cause . Dàt
althans wordt in de circulaire erkend.
De onderteekenaars der circulaire, het blijkt uit dit laatste voldoende, meenen het
kostelijk, zooals wij reeds zeiden, en daarom te meer verwondert het ons dat zij de
taak, door hen aanvaard, zoo slecht begrijpen. Ware dit anders, zij hadden niet
gerept van dat Album; zij hadden in hun circulaire niet de meesterachtige verklaring
afgelegd, dat zij, wat het ‘in staat stellen’ van Multatuli betreft, zich ‘een nadere
beslissing omtrent den daartoe te kiezen vorm voorbehouden.’
Bij een juist besef van toestand en verhoudingen zouden zij een en ander niet
hebben kunnen schrijven; de bekwaamsten en talentvolsten onder hen - en er zijn
bekwame en talentvolle mannen onder de 70 onderteekenaars - blijven nog vèr
beneden den elleboog van Multatuli; zooals zij zijn, zullen elk geslacht er heele of
halve dozijnen opleveren. Niet eens elke eeuw levert één Multatuli.
Tegenover een man, wiens evenknie men onder de Nederlandsche schrijvers en
denkers vruchteloos zoekt, kan slechts één ‘vorm’ bestaan, voor de gedeeltelijke
kwijting der groote schuld van dankbaarheid, die de Nederlandsche natie aan hem
2.
heeft. Men zende hem de opbrengst der bijdragen sous couvert , hoogstens met
een eenvoudig begeleidend schrijven.
Wie nu in het vorenstaande blinde ‘Multatuli-vergoding’ meent te zien, bedriegt
zich. Er zijn waarschijnlijk maar zeer weinigen, die minder vergoden dan wij; daarbij
is er veel wat wij in hem afkeuren. Vaak heeft ons zijn bitter woord gegriefd. Wie
daaren-
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boven gelezen heeft hoe hij - onrechtvaardig generaliseerend - met minachting
neerziet op DE journalistiek, het ‘kranten métier’; en op welke wijze hij de
dagbladschrijvers in het algemeen qualificeert, moet begrijpen, dat er van onzen
kant geen sprake kan zijn van plompe vergoding.
Maar in tallooze andere opzichten zijn wij, is de Nederlandsche natie, hem
eerbiedige hulde schuldig. Niet om ‘menige fijngevoelde schets’ of ‘menig verheven
dichtwerk,’ gelijk de circulaire zegt, maar omdat hij een lichtstraal heeft geworpen
in de zielen van duizenden, die op weg waren zedelijk onder te gaan in den
maalstroom van wanbegrip en sleur; om de moed, de kracht, het talent, den ijver den ijver vooral - waarmede hij heeft gehamerd op het reusachtig gebouw van
kleingeestigheid en vooroordeel, door wanbegrip opgetrokken en door traagheid
en domheid onderhouden; waarmede hij gestreefd heeft naar waarheid (....)
Hij ook heeft gedaan wat hij heeft aanbevolen in zijn brief van 5 October 1869
aan de ‘Maatschappij tot nut van den Javaan’ het Nederlandsche volk - voor zoover
het leest - LEZEN GELEERD en bovendien vergelijken, overdenken, oordeelen, schiften.
Voor al de Woutertjes Pietersen, die groot werden in een atmosfeer van
Nederlandsche Pennewipperij, was hij de dokter Holsma, die de kiemen legde tot
zelfstandig nadenken en onderzoeken.
En dat zal hij blijven, geslachten ná ons.
Vijf en twintig jaren heeft hij aan dien reusen-arbeid besteed.
Thans moet geld worden bijeengebracht om den heer E. Douwes Dekker ‘in staat
*
te stellen tot het einde toe zonder geldelijke zorgen den levensstrijd te strijden.’
Ook hier ter stede is de circulaire ontvangen en het verzoek gedaan om tot dat
doel mede te werken. Wij doen dat met liefde, al hebben wij onze aanmerkingen op
de circulaire niet kunnen weêrhouden.
Wij bevelen ons dringend aan voor de ontvangst der bewijzen van erkentelijkheid
van hen, die geleerd hebben van Multatuli, ook al waren zij in menig opzicht zijn
antagonist.

*

De uitdrukking is verkeerd; immers Multatuli had meermalen te worstelen met nijpend gebrek.
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Den bedeltoon kunnen, willen, noch mogen wij aanslaan; zij komt hier niet te pas,
ook niet tegenover hen, die bereid zijn hun bijdragen aan onze redactie te doen
toekomen.

Eindnoten:
1. (is) en cause: staat op het spel (fr.)
2. sous couvert: in gesloten envelop (fr.)

[22 april 1882
Brief van J.J. de Vries aan V. Bruinsma]
22 april 1882
Brief van J.J. de Vries aan V. Bruinsma. Vierkante briefenvelop, diagonaal en
vervolgens dubbel gevouwen, geadresseerd aan Weled. Zeer Gel. Heer Dr. Vitus
Bruinsma, Leeuwarden. (M.M.)
WelEd. Zeer Gel. Heer! Naar aanleiding Uwer geëerde letteren, zooeven ontvangen,
heb ik de eer U te melden dat U mij voor f100 kunt noteeren; de f40 zullen U door
de HH. W. en Zn. binnen kort, wellicht reeds volgende week, geworden; ik ontvang
dan weder een kwitantie; bericht aan de afzenders is niet noodig. Ik voeg hier twee
postzegels bij. Hoogachtend:
J.J.d.V.
Tw. 22 Apr.

[22 april 1882
Ingekomen gelden huldeblijk in Recht voor allen]
22 april 1882
Ingekomen gelden voor het huldeblijk in Recht voor allen, no. 8. (U.B. Amsterdam.)
Multatuli-fonds.
Overdracht f2.60.
Ontvangen op de Vergadering van 16 April in Diligentia, f3,97; bijeengebracht f5
door C.v.d.B., L. v.d. mej. v.d. D., te Goes en mevr. V.; mej. S.V.; J.V.N. v.
D.H.D.C.J.A. v.d. W. en C. d. J. te Kruiningen. B. 10 cents.

[22 april 1882
Ingezonden Stuk J. de Meester in De Portefeuille]
22 april 1882
Ingezonden Stuk van J. de Meester in De Portefeuille, no. 4. (Knipsel M.M.)
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Ingezonden stukken.
Waarde Redactie!
Veel eer, dat mijn geschrijf over de Multatuli-hulde in uw literarische kroniek is
1.
vereeuwigd ; doch een enkele kantteekening!
Ik klaag niet over uw slecht lezen, maar verzoek u alleen mijn artikeltje nog eens
over te lezen. Dan zult ge zien, dat de door u gewraakte passage slechts in zoover
aan uw adres was, als zij antwoordde op uwe bewering: het is onverklaarbaar, dat
onze schrijvers van naam, onze hoofdredacteuren van de groote dagbladen, de
*
leiders der publieke opinie, geen deel namen aan de oproeping van... het geheele
Nederlandsche volk. Of is 't clubvereering?’ En dat ik dus niet ùw wegblijven op het
oog had, waar ik schreef: ‘als hier clubvereering in het spel is, pleit dit tegen hen,
die wegbleven.’
Daarbij zal u tevens duidelijk worden, dat wat door u voor ernst is opgenomen,
ironie was; dat ik om te spotten met de manie van sympathie voor en opzien tegen
het ‘buitenland’, bang maakte - zooals ik het noemde - met de paar regels, door de
Indépendance aan de hulde gewijd, en waarschuwde: ‘ieder rechtgeaard Nederlander
wachte zich voor schade. Het nooit volprezen “buitenland” mocht eens slechte
gedachten van hem gaan krijgen.’

*

**

‘Geen deel namen’. En deze week eischt ge, dat de onderteekenaars dier circulaire zich tot
die leiders gewend zouden hebben. Moet echter niet, waar van een hulde sprake is, van
dankbaarheidsbetoon, degene die wil meêdoen, zich aanmelden, - of moet hem verzocht
**
worden: ‘dank asjeblieft met ons meê’?
We hadden inderdaad gewenscht, dat de ontwerpers van het plan de genoemden hadden
uitgenoodigd, zich bij hen aan te sluiten. Daardoor ware rijper beraad, minder eenzijdigheid
en meer bezadigdheid ontstaan. Wanneer dan de publiciteit achterwege ware gebleven, zou
de hulde, uit wijden kring gebracht, meer verrassends en meer innigs hebben gehad en aan
Multatuli ware de smart, aan Nederland de schande bespaard, dat men voor 't genoegen om
wat leelijks te zeggen, het goede verkleinde. Tevens ware de inconsequentie vermeden, dat
aan Multatuli, , eene hulde wordt ontworpen door mannen, die geacht willen worden hem te
vereeren en te begrijpen, maar hun naam niet zonder willen geplaatst zien, hoe weinig menige
titel ook te maken heeft met vereering, waardeering of huldiging van dichterlijk genie of
waarheidsliefde.
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Het ‘beklagenswaardig figuur in het buitenland’, diende mij dus slechts als boeman,
om de kinderkens, de ‘nette menschen’, die La dame aux camélias toejuichen en
van den ‘brief aan Mevrouw X. te Z.’ niet weten willen, te overtuigen, dat zij in geen
geval betere patriotten zijn dan de ‘ter eere van zoo'n zwarte z'n land verradende
cosmopoliet’ Multatuli.
Gij hebt van mijn stukjen te veel notitie genomen! Ik had ook liever gehad, dat,
waar Gij van het ‘scherp artikel’ van het A.H.B. en van het ‘hoofdartikel’ in die courant
door Mr. J.A. Levy melding maaktet, Gij tevens had meêgedeeld, dat de heeren
A.C. Wertheim en J. Versluys tegen die stukken hebben geprotesteerd. ‘Dus alweer
strijd’ zucht ge, omdat de Multatuli-hulde zoovele pennen in beweging heeft gebracht.
2.
Ik zucht met u meê, doch vraag tevens: à qui la faute ? Aan hen, die - zij het dan
niet heel handig - de circulaire stelden, welker einddoel u toch ook toejuicht; dan
wel aan hen, die òf van de gelegenheid gebruik maakten om hun Droogstoppelshaat
lucht te geven, òf hun vitlust botvierden en vergaten, dat, waar de circulaire eenmaal
bestond, het nu of nooit, zóó of niet gold.
Hoogachtend,
Uw dienstv. dienaar
Voorst, 11 April '82
J. De Meester.
N.B. Wegens plaatsgebrek eerst heden geplaatst.
Red.

Eindnoten:
1. Zie bij 8 april.
3. De redacteur in kwestie is Taco de Beer.
2. à qui la faute: wiens schuld is het (fr.)

[23 april 1882
Ingezonden Brief van H.C. de Wolff in De Amsterdammer]
23 april 1882
Ingezonden Brief van H.C. de Wolff in De Amsterdammer, no. 252. (Knipsel M.M.)

Multatuli en de Nederlandsche jeugd.
Toen ik in een der artikelen in het Handelsblad, waarin zijn Redactie zoo welsprekend
tegen Multatuli waarschuwt, de bewering aantrof, dat ieder die met jonge mannen
omgaat, weet welk nadeel Douwes Dekker gesticht heeft en nog sticht, voelde ik
mij verplicht, op grond mijner ervaring, een woord van protest tegen deze bewering
te doen hooren.
In het nommer van 2 April ll. spreekt bedoelde Redactie reeds van den ‘even
grooten als ongelukkigen invloed, door Multatuli op tal van jongelingen uitgeoefend,
die zonder ervaring pas het leven ingetreden, door frazes uit het spoor gebracht
werden,’ en
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in het nommer van den volgenden dag voegt zij er de luidklinkende fraze bij:
‘Wanneer men ziet, welken invloed de Heer Douwes Dekker door zijn geschriften
uitoefent op jonge mannen, dan gaat het niet aan, hem op geestdriftige wijze zonder
eenig voorbehoud te eeren en te huldigen.’
Tegenover de ervaring van de leden der redactie van het Handelsblad moge het
verwaten schijnen, de ervaring van andere - alledaagsche - landgenooten te stellen,
toch aarzel ik niet te verklaren, dat de kring, waarin ik mij beweeg, voor het grootste
deel uit personen bestaat, die sedert jaren, uit volle overtuiging, Multatuli ‘eeren en
huldigen;’ die jongelingen en jonge dochters waren, toen zijn Max Havelaar
verscheen, en aan hem hun geestelijk ‘revival’ te danken hebben; voor wie de
verschijning van iedere aflevering der Ideën een feest was, en die niets meer
betreuren, dan dat de uitgave dier Ideën sedert zoo langen tijd gestaakt is. In dien
kring, waarin zich mannen en vrouwen bevinden van allerlei leeftijd, zelfs van
tachtigjarige ervaring, is echter nooit iets bemerkt van dien verderfelijken invloed,
waarvoor de redactie van het Handelsblad zich zoo beducht maakt, hoewel alle
jongelieden van beiderlei kunne, waarop wij invloed kunnen uitoefenen, reeds op
jeugdigen leeftijd alle werken van Multatuli - vooral zijn Ideën - in handen krijgen;
en ik durf beweren, dat het peil der zedelijkheid, waarop deze jeugdige
Multatuli-vereerders staan, hooger is dan van een aantal andere jongelieden, die
met ervaring, doch zonder den gevaarlijken invloed van Multatuli ondergaan te
hebben, het leven binnentreden.
De invloed, dien zijn werken op hen uitoefent, stemt hen tot dankbaarheid aan
den genialen man, die hen heeft leeren denken, die hun oogen geopend heeft voor
alles wat waar en goed is, op elk gebied van menschelijke kennis. Wel hebben ze
daardoor den overgeleverden eerbied voor kerkelijke en staatkundige partijen - ook
de liberale! - verloren, maar ze hebben iets beters in de plaats gekregen; de zucht
om de waarheid te zoeken, waar die ook te vinden zij.
Wie de vele onwaarheden en lasteringen leest en hoort, die over Multatuli
gesproken en geschreven worden, helaas dikwijls door personen, die niet in zijn
schaduw kunnen staan; wie opmerkt, hoe gebrek aan genie zich openbaart door
kwaadspreken en ver-
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kleinen van de verdiensten van een der hoogst ontwikkelde geesten, die Nederland
bezit; wie daarbij het voorrecht heeft Douwes Dekker persoonlijk te kennen, en bij
ervaring weet, hoeveel fijn gevoel er in de ziel van den man huisvest, die zooveel
gedragen heeft - hij zou zijn plicht te kort doen, als hij niet rekenschap durfde geven
van zijn overtuiging, dat de kleingeestige tegenwerking, die het voorgenomen
huldeblijk ondervindt, een bewijs te meer is voor de grootheid van Multatuli, en voor
de kleinheid zijner tegenstanders.
Rotterdam,
13 April 1882.
H.C. de Wolff,
mede-onderteekenaar van het manifest.

[23 april 1882
Brief van F.S. Vening aan V. Bruinsma]
23 april 1882
Brief van F.S. Vening aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.)
Leeuwarden 23 April 82
Amice,
Het U gisteren toegezonden bedrag is van mij. In mijn kring, die trouwens heel
klein is, heb ik voor het bekende doel niet gewerkt, overtuigd als ik was dat het
weinig of niets zou baten. De eenige bij wien ik naar ik gis met vrucht zou kunnen
aankloppen zou mijn broer de zee officier zijn en die is in Indië. Ook had ik er geen
lust in. De personen toch tot wie ik mij had kunnen wenden, hebben de eerste
aanbeveling en de uwe in de Leeuwarder courant ongetwijfeld gelezen en zij weten
heel goed dat Multatuli groote verdiensten heeft. Ook zouden zij ‘in een eenzaam
oogenblik van openhartigheid’ wel willen erkennen eenige verpligting aan Multatuli
te hebben. Doch juist daarom begeer ik geen pressie op hen uit te oefenen. Geene
zaak is gebaat met lieden die steeds naar zich toe, nooit van zich af rekenen en de
weinige guldens die zij huns ondanks voor hun fatsoen storten verhoogen het
totaalbedrag niet noemenswaard.Ook ik had een veel hooger cijfer in 't hoofd en had gedacht dat de kinderen van
Multatuli minstens evenveel inkomen zouden krijgen als de dochters van Thorbecke
hebben.
tt
F.S. Vening
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[24 april 1882
Artikel inzake huldeblijk in de Soerabaya Crt.]
24 april 1882
Artikel inzake het huldeblijk in de Soerabaya Courant, no. 95. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.) Fragmenten.

Multatuli.
Zaterdag ontvingen wij den volgenden brief;
Amsterdam 15 Maart 1882.
WelEdelGeboren Heer!
Namens het comité voor het huldeblijk aan Multatuli heb ik de eer u toe te zenden
de ingesloten circulaire. Deze wordt op dit oogenblik in Nederland onder de vrienden
en bekenden der onderteekenaars verspreid en zal spoedig daarna in eenige
dagbladen verschijnen.
Daar wij overtuigd zijn dat ook in Indië velen zich bij ons zullen willen aansluiten
ter bereiking van ons tweeledig doel: den heer Dekker een bewijs van sympathie
te geven en hem voor verdere geldelijke zorgen te bewaren, heeft hij ons een punt
van ernstige overweging uitgemaakt, op welke wijze wij ons met de Indische
maatschappij in betrekking zouden stellen. Van te meer gewicht scheen dit daar
voorzeker de blijken van sympathie uit Indië den heer Dekker niet de minst welkome
zullen zijn.
Wij hebben ten slotte gemeend niet beter te kunnen doen dan ons te richten tot
eenige personen, op wier sympathie wij hoopten te mogen rekenen, met het dringend
verzoek de taak op zich te willen nemen in Indië geheel zelfstandig de zaak aan te
vatten of, indien drukke werkzaamheden dit mochten verhinderen, die taak aan
anderen te willen overdragen. (....)
Wat het besteden van het geld betreft, wij meenen dat het koopen eener jaarrente
voor den Heer Dekker en voor zijne echtgenoote het best aan ons doel zal
beantwoorden.
Eene regeling in bijzonderheden is echter niet mogelijk, zoolang wij over het
bedrag der totaalsom nog geheel in onzekerheid zijn. Van de instemming van den
Heer Dekker met onze plannen hebben wij ons verzekerd.
Door ons is geschreven aan de heeren:
N.P. van den Berg, President der Javasche Bank.
Dr. H. Neubronner van der Tuuk, Ambtenaar voor de Indische talen op Bali.
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Mr. Haakman, Redakteur van 't Bataviasche Handelsblad.
Mr. J.C. van Eyck, Leeraar in 't Mohamedaansch recht te Batavia.
C.E. van Kesteren, Redakteur van de Locomotief.
Rosskopf Inspekteur van 't Lager onderwijs te Samarang.
G. Valette te Meester Cornelis.
C.A. Rovers Secretaris van het departement van Financiën.
Dr. J.N. Hoorweg Direkteur van het Gymnasium Willem III te Batavia.
P.H. van der Kemp te Madioen op Java, Ambtenaar binnenl. bestuur.
Mr. P. Brooshooft Redacteur der Soerabaia-Courant.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer mij te noemen
Uw. Dw. Dr.
D.V. Korteweg,
Hoogleraar aan de universiteit te Amsterdam, Weesperzijde I.

Volgt de circulaire ‘Landgenoten’
Met vol vertrouwen voeg ik aan de oproeping van bovenstaande heeren de mijne
toe, aan het adres van Oost-Java.
Van Nederlandsch Oost-Java. Want schoon geen offerande zeker den man, die
zich Multatuli noemde wijl hij geleden heeft om des Javaan's wille, welgevalliger
zou zijn, dan een uit de inlandsche bevolking komend blijk van hoogschatting, zoo
kan het hem beter dan iemand bekend zijn, dat het peil van ontwikkeling dezer
menschen nog te laag staat om hunne beschermers te kennen en vooral om hen
te begrijpen.
Maar buiten dat - laat ik er rond voor uitkomen - mijne waardeering van Multatuli
wortelt niet in den bodem van sympathie voor den Javaan. Westerling in melk en
bloed, kan ik niet in liefde, nog minder in geestdrift ontvlammen voor dat volkstype
- schoon het mij, als alle historisch ontwikkelde daadzaken, verklaarbaar is - dat,
niet in stilte duldt, neen, maar, in het geheim mokkende over aangedaan onrecht,
toch te zwak van ziel is om er zich tegen te verzetten, bij deze slaafschheid tegenover
den groote den gelijke benijdt of onderkruipt, en met kleingeestige wellust den
mindere kwelt; het type in één woord, dat geen hooger maatstaf van
menschenwaarde kent, dan een weinig uiterlijke praal, gesanctioneerd door geboorte
1.
of hadat .
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Toch, schoon het, bij algeheel gebrek aan geestverwantschap, eenige
zelfoverwinning kost, schaar ook ik mij aan de zijde van dat volk, waar het mishandeld
wordt. Ik kan geen eerbied gevoelen voor den mensch, die een dier onnoodig kwelt,
en acht dus met niet minder grond alle wreedheid of ruwe ongevoeligheid jegens
den Javaan den mensch onwaardig. Niet minder acht ik het plichtverzuim van eene
Regeering, die, met geweld de zorg voor een volk op zich genomen hebbende, niet
al wat in haar vermogen is aanwendt, om zijn welzijn te bevorderen.
Zoo sta ik dan, hoewel vervuld met tegenzin jegens het Javaansch karakter, aan
de zijde van Multatuli, waar hij tegen de Hoofden, die den Javaan uitzogen, en de
Regeering, die den Javaan hare bescherming onthield, met zijn persoon, zijn bestaan
en zijne toekomst op de bres sprong. ‘Ook met zijn gezin’, hoor ik dezen of genen
fluisteren, en de gewone, - voorgewende of wezenlijke - ergernis geeft zich lucht;
‘hij had zijne vrouw en kinderen niet aan zijne persoonlijke overtuiging mogen wagen.’
Ik antwoord, voor zoover dat oordeel doordacht en wezenlijk gemeend moet
heeten: schaf dan het huwelijk af. Indien gij erkent, dat Dekker's verontwaardiging
rechtmatig, dat zijn verzet mannelijk, dat zijn besluit om het onrecht niet langer te
dienen op zichzelf edel was - en indien gij dan terzelfder tijd beweert, dat hij er niet
toe had mogen overgaan omdat hij getrouwd was, dan zeg ik: verban het huwelijk
uit onze maatschappelijke instellingen. Van het oogenblik dat de band tusschen
man en vrouw slechts het middel mag zijn, om plichtmatig handelen tegen te houden
en edele aandrift te onderdrukken moet hij hoe eer hoe beter verbroken worden.
Nog één stap verder, en de man is verplicht, ten behoeve van zijn gezin zich tot een
schurk te maken.
Eene zielkundige studie over het huwelijk is op het oogenblik niet aan de orde.
De vraag, in hoeverre het werkelijk ontaard is in remmer tegen edel en krachtig
mannelijk streven, zou anders een belangrijk onderdeel er van uitmaken. Maar
zooveel is zeker, dat Douwes Dekker den huwelijks-band niet aldus heeft begrepen,
noch heeft kunnen begrijpen. En wie hem daarvan een verwijt maakt vernedert niet
hem, maar het huwelijk.
Ik bewonder dus Douwes Dekker allereerst als den man van Lebak. En uit den
man van Lebak is gegroeid die andere per-
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soonlijkheid, wien ik nog hooger vereering toedraag: de dichter Multatuli.
Ik beklaag Multatuli niet, schoon ik gevoel wat hij moet geleden hebben. De
worsteling, waartoe de meest harde van alle hardhoorigheid, die der baatzucht, hem
heeft gedwongen, heeft hem gemaakt tot hetgeen hij anders zeker niet zou geworden
zijn: den grootsten dichter van Nederland. Een held behoeft wederstand om zich
een held te toonen. De roestige wapenrusting van Indische Landvoogden en
Nederlandsche wetgevers was noodig, om, door de vonken die zij er aan deed
ontspringen, de echtheid te bewijzen van het staal, waaruit Multatuli's kling
vervaardigd was.
Dat verband tusschen Lebak en de dichterlijke openbaring van Multatuli wordt,
geloof ik, te veel uit het oog verloren. Men beschouwt Lebak als ééne, zijn lateren
arbeid als eene andere excentriciteit. Toch zijn zij beide kinderen van dezelfde
moeder.
(....)
Zijn besluit tot het nemen van ontslag als Indisch ambtenaar was het kind van
denzelfden geest, die sprak: ‘o God - er is geen God!’ Al het overige is broertje en
zusje. Zijne verhouding tot Tine, tot Mej. Schepel, zijne beweerde ondankbaarheid
jegens helpende vrienden, zijne schijnbaar ongemotiveerde weldadigheid, de diepe
denkkracht, afgebroken door smartelijk streven naar het ideale die spreken uit zijne
geschriften, dat alles is wel van elkaâr onderscheiden, maar niet afgescheiden.
Slechts de oppervlakkige beoordeelt het als op zich zelf staande verschijnselen, en
eindigt met te veroordeelen, wijl hij het verband niet begrijpt. Maar evenzeer als
men den geneesheer ten onrechte van wreedheid beschuldigt wanneer men afgaat
op de hand, die ons het mes in het vleesch zet, even zeker zal men den man
verongelijken, wiens daden men beschouwt, zonder te letten op de algemeene
drijfveer, die ze bestuurt. (....)
Ik weet - en ik wil het hier duidelijk uitspreken - dat vooral ook in Indië Multatuli
verguisd wordt. In de eerste plaats door hen, die oppervlakkig denken. In de tweede
door hen, (....) die hij in zijne geschriften indirekt in hunne vooroordeelen,
ambtenaars-waan, persoonlijke belangen of begeerten heeft gekwetst.
Maar niet minder ben ik overtuigd, dat, naast dezen, in onze
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kolonie - de wieg van Multatuli's roem - een dichte drom staat geschaard van de
jeugdiger, uit het vaderland aangevoerde, krachten, bij welke het besef levendig is,
dat verkleinen van een groot man slechts het werk kan zijn van den lageren mensch,
maar dat hij, wien iets edels in het gemoed is gelegd, behoefte gevoelt het genie
het vereeren, in welken vorm het zich hebbe gekleed. (....)
Jong Nederland, en oud Nederland met jong gemoed, blijft dan in Indie niet achter
bij hetgeen de dankbare bewonderaars van Multatuli, waaronder in Nederland
zoovele mannen van naam en verdienste met trots zich scharen, voor den meester
willen daarstellen! Ziet op Parijs, op Frankrijk, en zijne vereering voor den zeker niet
hooger dan Multatuli staanden Victor Hugo! Maakt het ditmaal eens tot waarheid,
wat die dichterlijke dweper in zijn vaderlandslievenden bombast zegt: Parijs is
Frankrijk, en Frankrijk is de Wereld. Laat Parijs ons ditmaal het voorbeeld geven in
het eeren onzer groote mannen.
Ik wil hier niet bewijzen, dat Multatuli werkelijk een buitengewoon man en een
groot dichter is. Tot wie dat niet beseft, wend ik mij niet. Het zou vergeefs zijn, de
koe bewondering te willen inspreken voor de fiere manen van den leeuw.
In den hierboven afgedrukten brief zijn verscheidene Indische heeren aangewezen,
aan welke men zijn blijk van vereering kan toezenden.
Voor zoover men dat aan mij mocht willen doen, zal ik de bijdragen gaarne in
ontvangst nemen, tot mijne verantwoording ze vermelden in mijn dagblad, en, ze
met het tastbaar blijk mijner eigene bewondering voor den dichter, opzenden aan
het Comité in Nederland.
P. Brooshooft.

Eindnoten:
1. hadat: of adat, het geheel van ongeschreven inlandse rechtsregels.

[25 april 1882
Brief van A.W. Tresling aan V. Bruinsma]
25 april 1882
Brief van A.W. Tresling aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 (⅘) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje Dr. A.W. Tresling Nieuwe Schans.
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Amice!
Eerst nu, na velerlei bezigheden, die me ophielden, vindt U inliggende een B.
billet groot f 25.00 als een kleine bijdrage tot het huldeblijk van Multatuli - terwijl ik
U of een der uwen tevens opdraag - ja ik zou bijna zeggen van U eisch - te
*
beschikken over de f40.00, die ik Anno 1870 zond aan den toenmaligen Prof H.P.G.
Quack een der 5 Leden van het zoogenaamd ‘Multatuli-fonds’ - vooral met het oog
1.
op Idée 651, 4 de Bundel uitgave 1873 pagina 383 - Komt dat nog binnen, en is
de levende Q eerlijk, dan moet zulks - ik zou mij om de zaak zelve er zeer in
verheugen. Mag ik een klein bewijs van ontvangst van U vragen. Mag ik een klein
bewijs van ontvangst van U vragen. Met de meeste betuiging van hoogachting
steeds
TT
AW Tresling

Eindnoten:
1. In het slot van dit idee ontkent Multatuli ooit enig geld te hebben ontvangen of te zullen aannemen
van de Multatuli-commissie.

[26 april 1882
Brief van N.P. van den Berg aan D.J. Korteweg]
26 april 1882
Brief van N.P. van den Berg aan D.J. Korteweg. Enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 en 2 (½) beschreven. (M.M.)
Batavia, 26 April 1882.
Hooggeleerde Heer,
uari

In antwoord op uwe mij per laatste mail geworden letteren van 15 j , moet ik U
tot mijn leedwezen mededeelen, dat redenen van geheel particulieren aard, verband
houdende met de betrekking waarin ik door aanhuwelijking gestaan heb met wijlen
mevrouw Douwes Dekker, geb. van Wijnberge, het mij onmogelijk maken om op
mij te nemen de taak mij door het Comité voor het huldeblijk aan Multatuli toegedacht.
r

Ik heb van die redenen mededeeling gedaan aan de heeren M van Eyk en Rovers,
die mij dezer dagen over de zaak kwamen spreken, en die de gegrondheid er van
ten volle moesten beamen.
Maar ook afgescheiden hiervan zou ik de door het Comité uitgegeven circulaire
bezwaarlijk kunnen onderschrijven, en onthouding in deze moet dus mijn leus wezen.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer mij te noemen
Uw dienstw. dienaar
v.d. Berg

*

19 november
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[26 april 1882
Ingezonden Stuk en berichten in de Soerabaya Crt.]
26 april 1882
Ingezonden Stuk en berichten in de Soerabaya Courant, no. 97. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Fragmenten.

Ingezonden.
Multatuli.
‘Koopt en betaalt gij allen! Ik heb genoeg geleden om den toon te uiten, dien gij zoo
gaarne hoort! Ge hebt me genoeg belogen, gelasterd en gemarteld, om wat terug
te eischen voor uw gemartel, voor uwen laster, voor uw leugens!
En als ge dan tevreden zijt met de toonshoogte van den gil, dien gij me trapt uit
de borst...
Zeg dan als gister, als eergister, als vroeger:
Wat schrijft die man aardig!...
.....Zing nog wat!...
(Inleiding tot de minnebrieven.)
***
Onbestendig, 't is waar, en vaak ondoordacht, hartstochtelijk altijd zijn de
opwellingen in het gemoed des vurigen jonkmans, die plotseling de toetsen van
waarheid en recht zijner zoo ontvankelijke kinderlijke ziel voelt aangeslagen; soms
onbestendig, vaak ondoordracht, hartstochtelijk altijd, maar toch goed, toch
getuigende van edele drift, van hoogen zielenadel! (...)
Wie zou niet gaarne het onrecht, Havelaar aangedaan, dat ons in onze
geschiedenis brandmerkt, hebben vergoed door recht te doen aan Multatuli! Doch
wat konden wij doen; wat konden wij anders doen dan ons scharen onder zijne
talrijke, doch machtelooze volgelingen? Hoe zonderling dit ook moge klinken,
niemand, die op de hoogte is van onze staatsregeling en rekening houdt met onze
maatschappelijke toestanden, zal dit tegenspreken.
‘Op, jongelieden die nog niet verleugend zijt! Op, ten strijde voor waarheid en
recht!’
Zoo ongeveer spreekt Multatuli ons aan het slot van ‘Vrijen arbeid’ toe. Wat konden
wij anders doen, dan antwoorden:
‘Voor waarheid en recht, voorwaarts!’
Wij moesten hem wel betalen, ‘zooveel voor het vel’ en hijzelf dwong ons te
vragen:
‘Zing nog wat!’
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Thans is het oogenblik daar, waarin we tastbare blijken onzer bewondering den
grootsten onzer dichters kunnen aanbieden. Vooral gij, jong Nederland, die, als uw
eigen gezelschap u vaak zo nietig voorkwam, u laafdet aan den breeden stroom
van Multatuli's poëzie! vooral gij, tast in uw beurs en geef zooveel ge kunt voor 't
huldeblijk!
't Is niet om uwe paar rijksdaalders te doen, niet om 't hebben, maar om den
bejaarden held te doen zien, dat op zijn voorbeeld inderdaad een strijd gestreden
wordt voor waarheid en voor recht! Zijne vereering strekt ons tot eer!
Meerkerk

Nederlandsch-Indië.
Onze nieuwtjes.
Voor het Multatuli-fonds ontvangen,
f 25.00
onder het motto ‘Er is waarheid of leugen’
Van N.N.

f 25.00

Te betreuren achten wij den geest van oppositie, die den Redakteur der Locomotief
er toe drijft, terstond tweedracht te zaaien tusschen hen, die pogingen in het werk
zullen stellen om het doel der Nederlandsche Kommissie voor een bewijs van
sympathie aan Multatuli te verwezenlijken.
In plaats van zich bij het door hen zelf goedgekeurde doel flink aan te sluiten,
zoekt de heer Daum het in kleine vitterijen, meent het takteloos van de
Nederlandsche Kommissie te moeten vinden dat zij Multatuli een album zal
aanbieden waaruit hij zijne vrienden kan kennen, beschuldigt haar - zeer ten onrechte
- van meesterachtigen toon etc. (...)
***
Een andere taktiek volgt het heden hier ontvangen Amst. Handelsblad van 21
Maart. Dat van die deftige Nederlandsche bladen, wien eene buitengewone
persoonlijkheid als Multatuli met wrevel moet vervullen - wijl zij meenen dat hunne
alledaagsche degelijkheid veel meer aanspraak heeft op waardeering dan het genie
- oppositie tegen het plan der Kommissie zou uitgaan, was te begrijpen. Maar het
beste was dan nog maar, evenals de Nieuwe Rotterdammer doet, de circulaire
zonder op- of aanmerkingen te publiceeren.
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Het Handelsblad verbergt zijn verzet onder den glimp van instemming.

[27 april 1882
Briefkaart van W.A. Paap aan F. van der Goes]
27 april 1882
Briefkaart van W. Paap aan F. van der Goes. Met twee poststempels Amsterdam
27 APR 82 en geadresseerd aan Weledelgeboren heere F. van der Goes
Prinsengracht 293 Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Zaterdag avond te negen ure vergadering der Mult. comm. in het Leesmuseum.
W.P.

[27 april 1882
Brief van Mimi aan W.A. Paap]
27 april 1882
Brief van Mimi aan W.A. Paap. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2 (½)
beschreven. De envelop geadresseerd aan Herrn Willem Paap Quellijnstraat 15
Amsterdam, is bewaard gebleven. (M.M.)
N. Ingelheim 27 April 1882.
Waarde Paap,
Dank voor den Amsterdammer met het hartelyke stukje van de Wolff, dat D. gister
ontving. - Maar meld ons toch s.v.p. eens waarom gy, na D. aanvankelyk zoo trouw
op de hoogte der zaak gehouden te hebben sedert een paar weken zoo geheel
zwygt. Ge begrypt toch dat D. er belang by heeft te weten hoe de zaken staan en
geen van de andere heeren geeft hem inlichtingen.
Alleen ontvingen wy maandag een briefje van den heer Versluys waarin hy
voorstelde met twee andere heeren over 14 daag hier te komen om te overleggen.
Maar D. is zoo onwel en zenuwachtig dat ik de heeren heb moeten verzoeken met
dat doel hier niet te komen. Oók het ‘over 14 dagen’ deed my schrikken. De zaak
ondermynt deks gestel en dat zwygen irriteert hem zoo, des te meer daar hy van
allerlei kanten telkens iets verneemt, zonder ooit het rechte te weten te komen.
Wilt ge ons nu de reden van uw eensklaps zwygen eens melden?
Met de hartelyke groeten van ons beiden
Uw toegenegen
MDouwes Dekker Schepel

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

235

[28 april 1882
Brief van P. van der Zee aan D.J. Korteweg]
28 april 1882
Brief van P. van der Zee aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 beschreven. (M. M)
Monnickendam, 28 april 1882
Hoog Edl. Hoog Geb. Heer!
Briefkaart en circulaire ontving ik gisteren morgen. Uit den inhoud van uw briefkaart
moet ik opmaken, dat het toezenden van eene dergelijke circulaire aan de
burgemeesters geen algemeen iets is, maar alleenlijk aan mijn adres verzonden
r

1.

werd, omdat ik Oud. Ind. off ben. Reeds meermalen zijne mijne gevoelens gevraagd
omtrent de beweging voor Multatuli op touw gezet en openhartig moet ik U bekennen,
dat ik mij niet geheel kan vereenigen met ‘'t waarom’ men Douwes Dekker een
huldeblijk wil geven, dus met de gronden daarvoor in de bewuste circulaire
aangehaald. Wel daarentegen met de woorden ‘Multatuli huldigen wij als voorstander
van geestesvrijheid, of dankbaar gedenken wij den dichter’, en noodigen U uit
daarvan blijk te geven door hem in staat te stellen tot het einde toe zonder geldelijke
zorgen zijnen levensstrijd te strijden.
Maar om mij in mijne omgeving aan het hoofd der beweging te stellen, daarvoor
is noodig volle instemming. Bestaat die niet, dan wordt het een ijdel sympathie
betoon, waarvan ik een vijand ben. De namen der onderteekenaars leveren meer
dan genoeg waarborgen, dat ieder overtuigd moet zijn, dat de woorden, die men
aanhaalt, genoegzaam doordacht zijn, eer ze werden terneergeschreven; maar dit
neemt niet weg, dat mijn veeljarig verblijf ter Westkust van Sumatra en mijne
pogingen daar aangewend om niet alleen officier te zijn, maar ook eenigszins bekend
te worden met de zeden en gewoonten van het Mal. volk, te leeren zijne behoeften
en te beoefenen zijne geschiedenis onder het Ned. bestuur door raadpleging van
oude Europeanen daar geboren en van oude Sumatranen, aan wie Multatuli geheel
onbekend, doch Douwes Dekker als besturend ambtenaar zeer goed bekend is, mij
doen twijfelen aan de woorden, ‘dat eene goede maatschappelijke betrekking het
vooruitzicht op eene schitterende loopbaan door hem ten offer werd gebracht aan
het gevoel voor recht.’
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Veeleer ga ik van de stelling uit, dat hij op de kracht van zijn genie bouwende, zich
door dat genie parten heeft laten spelen.
Den dichter en strijder voor geestesvrijheid wil ik eeren en als blijk daarvan een
steentje aanbrengen tot verlichting van zijne zorgen, omdat de persoon van Douwes
Dekker dan voor mij buiten spel blijft en kan blijven; maar verder ook niet.
Ik weet dat in mijne gemeente reeds pogingen in het werk worden gesteld om
gelden bij een te brengen voor uw plan; ook mijn naam zult gij op die lijst vinden.
Vertrouwende dat mijne gevoelens in deze door U geeerbiedigd zullen worden,
teeken ik mij met
de meeste hoogachting
UEdl. dw. dienaar
P. van der Zee

Eindnoten:
1. Zijne: bedoeld zijn.

[29 april 1882
Ingekomen gelden huldeblijk in Recht voor allen]
29 april 1882
Ingekomen gelden voor het huldeblijk in Recht voor allen, no. 9. (U.B. Amsterdam.)
Multatuli-fonds.
Overdracht f11.67.
W.v.S. 20 cents; J. de J. 25 cents; B. 10 cents; A.J. 55 cents.

[29 april 1882
Briefkaart van Mimi aan J. Waltman Jr.]
29 april 1882
Briefkaart van Mimi aan J. Waltman Jr. Met poststempels Nieder-Ingelheim 28/4/82
en Delft 30 APR 82, en geadresseerd aan WED Heer J. Waltman jr. boekhandelaar
Delft Holland. (M.M.)
N. Ing. 29 April 1882.
Geachte heer W. Myn echtgenoot is onwel en draagt my op U te bedanken voor
het gezonden pres. ex. Hy zegt dat de zaak geen meerder pres. ex. lyden kan.
Tevens dat hỳ niet weet hoe de rekening staat, en dit gaarne van U zou willen
vernemen. In dien hy wat te goed heeft des te beter, dewyl hy dan daarover in
1
exemplaren V.A. wenscht te beschikken. Hy heeft er velen noodig. Na vriendelyke
groeten
M. Douwes Dekker
Schepel
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1 V.A.: Nog-eens Vrye Arbeid in Nederlands-Indië, tweede herziene druk. Muusses & Co. 1882.
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[30 april 1882
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan A.S. Kok]
30 april 1882
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan A.S. Kok. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2 (½) beschreven. (M.M.)
Laanzicht 30 April 1882.
WelEdelgestrenge Heer!
Hiernevens heb ik de Eer u de kwittantie voor den Hr Beyens intesluiten. - Ik hoop
echter niet als laatste bijdrage, hoewel die welke ik nog verwacht, nog niet
binnengekomen zijn. - In s'Bosch en Zwolle worden ook nog pogingen aangewend,
die toch nog wel iets zullen opleveren. - Zeer aangenaam was het ook mij in deze
zaak Uwe kennis te maken, en vooral heeft U recht op mijn dank voor al de moeite
die U er u voor heeft getroost, en die mijn aandeel, als geen stadbewoner, zooveel
gemakkelijker heeft gemaakt. - Echter al is voor Breda de poging voor het Huldeblijk
als afgeloopen te beschouwen, zoo zal er zich nog wel eens wat anders voordoen
waarbij onze paden zich kruisen, en die mij weder het genoegen zullen geven met
UEg opnieuw in aanraking te komen.Wees intusschen overtuigd van de vriendschappelijke gevoelens en de
hoogachting van
UEg: Dienstwillige
R.J.A. Kallenberg van den Bosch

[1 mei 1882
Brief van P. van der Zee aan D.J. Korteweg]
1 mei 1882
Brief van P. van der Zee aan D.J. Korteweg. Dubbel foliovel waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.)
Monnickendam, 1 Mei 1882
Hoog Edl. Hoog Geb. Heer!
Toen ik mijn eersten brief insloot, kwam een oogenblik de gedachte bij mij op aan
het hoofd er van te zeggen ‘confidentieel’; ik kwam daar echter van terug, omdat ik
overtuigd was, dat mijn schrijven alleen kon beschouwd worden van officieusen
aard te zijn, zoo als ook uw briefkaart door mij is beschouwd geworden. Dit neemt
niet weg, dat ik volgaarne wil antwoorden, doch even als de eerste maal spreek ik
ook thans tot den Heer Korteweg; ik wil in deze zaak niet op den voorgrond treden
met mijne gevoe-
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lens, omdat ik te groote waarde hecht aan het ontmaskeren van misbruiken en het
moedig optreden tegen officieele onwaarheden.
1.
Maar thans ter zake; ik heb in mijn officiersloopbaan in S.W.K. ambtenaren
gekend, die met dezelfde gevoelens bezield waren als D. D, die eerlijke officieele
rapporten indienden en daarvoor dikwerf zich eene berisping op den hals haalden
van hun chef die dan die zuiv're waarheid als te sterk gekleurd qualificeerde.
Alhoewel niet de talenten bezittende van D.D., ontbraken hun ook niet de gaven
om dat alles in behoorlijken vorm onder de oogen van het publiek te brengen, maar
in stede dat te doen, ontwikkelde zich een geestkracht, een gevoel van plicht, die
ik hooger schat. Die ambtenaren bleven doorwerken, behandelden de inlanders,
ook hunne bedienden, zonder af te dalen tot eene ziekelijke philanthropie, als
menschen en wisten gedurende hun verblijf in die afdeeling door tact en gepaste
maatregelen te verkrijgen datgene, wat ze vroeger door de krachtige hand der
regeering in één jaar meenden te moeten veranderen.
Dit nu is 't wat ik in de handlangers van D.D. ter S.W.K. nimmer heb kunnen
ontdekken.
Vele Europeanen verklaarden mij dat hij in hooge mate alles sterk kleurde,
oploopend was over het minste, dat hij vermeende goed te zijn en niet dadelijk naar
zijne inzichten geregeld werd; kortom wat men dikwerf pleegt te zeggen van
bestuurders, ‘opgewonden’.
Zich zelf stelde hij niet altijd verantwoordelijk, maar matigde zich de vrijheid aan
de daden van ieder ander aan een critiek te onderwerpen, inzonderheid van zijne
superieuren, waarbij dan niet ontbrak de bijtende spot.
Daarvan heeft hij ook blijken gegeven, toen hij geschorst ambtenaar zijnde, te
Padang met de meeste welwillendheid werd bejegend door en de grootste
gastvrijheid genoot van eenige officieren daar in garnizoen.
Op grond daarvan gebruikte ik de uitdrukking ‘dat veeleer zijn gemoed hem parten
gespeeld had.’
Naar mijne meening had D.D. zijn land grooter diensten kunnen bewijzen door
zijne talenten dienstbaar te maken aan zijne betrekking; hij had kunnen worden een
groot ambtenaar in den geest
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van wijlen den Resident Francis, die ook zijn ambtenaarleven geboekstaafd heeft
en gedurende die loopbaan met veel grooten wederwaardigheden heeft te kampen
gehad en toch voor Nederland en Indie een zegen is geweest.
Lees de werken van D.D. en die van wijlen den Resident Francis en ik ben er van
overtuigd, dat U met Francis als ambtenaar meer zult sympathiseeren dan met den
eerste.
Mij gaat 't niet aan, wat er gezegd wordt over zijn particulier leven, maar wel hoe
hij als ambtenaar was en nu geloof ik gaarne in zijne werken dat alles juist is
voorgesteld, ook van het gebeurde te S.W.K., doch 't blijft voor mij een onloochenbaar
feit, dat hij vermeend onrecht wilde hersteld zien op een wijze voor de regeering
dikwerf op dat oogenblik onmogelijk, maar wel mogelijk voor ambtenaren, die op
een hoog zedelijk standpunt staan en doorzicht met tact paren aan een onvermoeid
streven naar verbetering.
Toen ik in Indie de werken van D.D. had gelezen, heb ik beproefd de ambtenaar
te toetsen aan zijne denkbeelden en ben daardoor tot de slotsom gekomen, waardoor
ik geen onverdeelde sympathie koester voor alles wat er in de circulaire staat.
Zijn persoon, zijn handel en wandel op Java en in Europa zijn mij onbekend en
voor het oogenblik verheug ik mij daarover.
Ook heb ik nimmer in Indie gedacht, dat men mij in Europa zou vragen, ‘wat men
Multatuli ter S.W.K. ten laste legt’, maar na lezing van uw briefkaart, achtte ik mij
verplicht U te zeggen, waarom ik mij niet aan het hoofd kan stellen der beweging.
In dezen zoowel als in den eersten brief heb ik mijne waarachtige overtuiging
meêgedeeld en ook hoe die overtuiging zich bij mij gevestigd heeft.
Ziehier dan geachte heer Korteweg het antwoord op uwen vraag; geen zucht tot
afbreken deed mij schrijven, maar overtuiging.
Ik teeken mij
met de meeste hoogachting
UEd dw. dienaar
P. van der Zee

Eindnoten:
1. S.W.K: Sumatra's Westkust.

[mei 1882
Brief van H. Oosterling aan V. Bruinsma]
Mei 1882
Brief van H. Oosterling aan V. Bruinsma. Dubbel velletje briefpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
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Den Weledelen Zeergeleerden Heer D Vitus Bruinsma
te Leeuwarden
Weledele Heer!
Ik moet U mijn dank betuigen voor de spoedige mededeeling, mij in den loop
dezer week gedaan omtrent het bijeengebrachte voor Multatuli. Of de heeren
tevreden kunnen zijn over den uitslag van hun pogen, kan ik niet beoordeelen; - wel
weet ik, dat aan mijne verwachting niet is beantwoord. Misschien is het juister als
ik het aldus uitdruk: ik koesterde in mijn hart den wensch, dat het met dit ‘huldeblijk’
zeer schitterend zou gaan, opdat het een krachtige stem zou zijn, die sprak van
waardeering, een stem, die M. op luiden toon vertelde, dat hij door velen begrepen
wordt. Dit laatste toch is, dunkt mij, voor een Multatuli-ziel de groote troost. Het is
niet zoozeer de vraag of ‘hij wel leven kan’ - juist omdat 't geen zaak van liefdadigheid
is, maar van beginsel, van overtuiging, had ik 't zoo gaarne schitterend gewenscht.
(Ik hoop dat ik mis ben en dat 't wel schitterend is!) Ik zou zoo graag zien, dat M. in
zijne laatste levensdagen kon denken: ik word meer en beter begrepen dan ik
meende. Dat zou voor hem een zonneschijn zijn en zeker zullen weinigen hem
inniger zonneschijn toewenschen dan ik. Mijne vereering gaat verder dan van velen,
die gaarne hulde brengen aan den strijder voor de verdrukte Javanen en den genialen
schrijver, doch verder wel eens een ‘maar’ laten hooren. Ik vereer den geheelen
Multatuli; mijne ziel voelt zich aangetrokken tot de zijne; - de tonen zijner ziel vinden
weerklank in mijn hart; - ik voel de smart, die uit zijne woorden spreekt; - ik begrijp
de smartkreten uit zijne minnebrieven, uit zijne ideén - ik begrijp idee 324: ‘De
hevigste uitdrukking van smart is sarcasme’ (soms wensch ik, dat ik 't niet begreep!)
En dus: toegegeven, dat M. soms in zijne oordeelvellingen onbillijk is (ik heb er
weinig hinder van) - doch ik stel mij bij 't lezen der gedachten van anderen altijd de
vraag: ‘hoe komt iemand er toe, dat of dat te zeggen?’ - en zoo verneem ik de
zielesmart, die uit de bittere woorden spreekt. En dat drijft mij tot grootere
genegenheid: Hoe vaak is de wensch bij mij opgekomen den edelen man toe te
voegen hoe goed ik hem begrijp en hoe gaarne ik hem daarmee troosten wilde.
Want er is geen grooter smart, dan tonen uit zijne ziel te voelen opkomen en dan
nergens een weerklank daarvan op te vangen: - dat is de smart
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van een Hamlet - de ‘wereldsmart’ van Byron. Begrepen te worden is eene behoefte
voor iemand, die ziel heeft. Hoe meer ziel, hoe heviger smart: wat moet de ziel van
een Douwes Dekker doorpriemd zijn. Voor mij is hij dan ook echt de Multatuli. - Wie
zal het wee peilen, dat uit de Minnebrieven ons tegenruischt? Bestaat er iets in onze
letterkunde, dat met dat werk te vergelijken is? Ik heb het wel eens vergeleken met
de Hamlet van Shakespeare. Hoe ongelijk in bouw, uit die beide werken komt mij
een gelijke toon tegen - en ik stel de minnebrieven het hoogst - doch zeker spelen
mijne sympathie voor M. en mijn Nederlandsch hart mij parten: Letterkundige
beoordeelingen kan ik niet maken: ik ken de letterkundige maten niet. Bij het lezen
let ik gewoonlijk maar, hoeveel ziel er in een werk ligt.
Doch ik begrijp niet, hoe ik er toe kom U met mijn geschrijf lastig te vallen, - mij
in gedachten bloot te leggen voor iemand, die mij niet kent. Want mijn aard is anders
nogal gesloten en ingetrokken. Bovendien, zou ik volkomen vertellen wat Multatuli
voor mij is, dan viel er wat te schrijven. Want dan moest ik mijn leven, mijne
ondervindingen, mijn leed, mijn strijd, er bij aanhalen. Doch dan zou het ook blijken
hoe het zaad van den zaaier bij mij in vruchtbare aarde viel, hoe die zaaier mij
geleerd en gesteund heeft, hoe ik door zijne woorden beter mij-zelven durfde zijn.
- En over de Wouter-geschiedenis, de zeeziekte-geschiedenis en al het andere
schoons van den zaaier zou ik zooveel kunnen zeggen, dat getuigde van begrijpen
en waardeeren. - Doch reeds meer dan genoeg. Begrijp slechts uit mijn geschrijf,
dat ik het grootste belang stel in M. en ik durf U geen lasten opleggen - doch zoo
Gij later eens de goedheid hadt mij wat naders omtrent de zaak te vertellen, dan
zou ik U zeer dankbaar zijn. Ik hoop zeer, dat Multatuli zelf zich minder illusies
gemaakt heeft omtrent het huldeblijk dan ik; want ik voel den schram, dien hem dat
anders geven moet. Was ik eens even schatrijk, dan - (nu ja, misschien zat ik dan
verstrikt in vooroordeelen). In mijne armoede kan ik slechts eene kleinigheid doen,
en ik zou dat nog wel eens willen doen.
U mijne sympathie betuigende voor dat Ge zoo openlijk voor M. opkomt, ben ik
hoogachtend
Uw Dw. Dn.
H. Oosterling.
Oenkerk - Mei 1882.
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[1 mei 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
1 mei 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.)
N. Ingelh. 1 Mei 1882
beste Haspels! M'n vrouw schreef U dezer dagen, en daarop wachten wy antwoord.
Misschien kruist het dezen brief. Maar wat ik U te zeggen heb, staat niet in verband
met uw mogelyke komst die ons in allen geval heel aangenaam wezen zal, vooral
daar 't hier zeer gezond is.
Maar ik heb U over iets anders te schryven! Zou Bos genegen en by machte zyn
my onder verband van voordrachten in den aanstaanden winter tweeduizend gulden
voorteschieten? Dit zou voor my van zeer groot belang en een ware
vriendschapsdienst zyn. De uitlegging waarom dit voor my zoo gewichtig wezen
zou, volgt later.
En, beste Haspels, spreek noch gy noch hy, een woord over dit verzoek. Het zou
my zeer veel schade berokkenen als 't bekend werd voor den juisten tyd. Zoowel
myn verzoek om geldelyke hulp als m'n voornemen om in dat geval voordrachten
te houden, moeten voorloopig geheim blyven. U wil ik wel zeggen en dat mag Bos
ook weten dat ik deze vraag doe om by zekere verwikkeling - te slymerig om nu uit
te leggen - myn onafhankelykheid van - te bewaren. Spreek er in 'shemels naam
geen woord over. Dit zou me zeer schaden in veel penible verhoudingen.
Hartelyk gegroet van
Uw vriend
Dek
Antwoord my, svp. zoo spoedig mogelyk. Indien B het doen kan en wil, is er spoed
1.
by de zaak. 't Komt er op aan of ik my al of niet moet laten behandelen als 'n
jongetje. B's hulp zou een ware vrykoop van slaverny zyn, en zeker soort van kleine
mannen een streep door de rekening maken.
Leve de R. Katholieken en orthodoxen!Als ik zeker wist dat Coen zich zou weten te amuseeren, zou ik gaarne zien dat
hy meekwam. Maar hy is tusschen servet en tafellaken. Beslis gy zelf, asjeblieft!
Welkom zal hy in allen geval
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wezen, en ruimte hebben wy in overvloed. 't Is maar de zorg dat hy zich niet verveelt,
daar hy nu toch evenmin kan spelen als met de oomes meepraten. Wy zyn hier in
den wydsten zin van't woord: à la campagne. Zal hy daarin stof vinden om zich bezig
te houden?

Eindnoten:
1. moet: oorspr. stond er wil. Het verzoek betreft een poging van Multatuli zichzelf de mogelijkheid
te verschaffen ‘nee’ te zeggen tegen de Huldeblijkcommissie.

[6 mei 1882
Ingekomen gelden huldeblijk in Recht voor allen]
6 mei 1882
Ingekomen gelden voor het huldeblijk in Recht voor allen, no. 10. (U.B.
Amsterdam.)
Multatuli-fonds.
Overdracht f12,77.
F.W.G. te P. 25 cents; Mej. v.d. W. 25 cents; B. 10 cents; W.v.S. 10 cents.

[6 mei 1882
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma]
6 mei 1882
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier geheel
beschreven. (M.M.)
Amsterdam 6 Mei '82
Amice,
Wij beleggen het geld, dat ons hier wordt gezonden, bij de Kasvereeniging die 4
percent rente heeft. Zoodra ge iets zendt aan Korteweg of mij (we zijn samen
penningmeesters) brengen we het bij de Kasvereeniging.
De beste man te Groningen was door mij gevraagd, maar heeft bedankt wegens
gebrek aan tijd. Men moet daar een Groninger hebben. Intusschen had Paap ook
zijn oude kennis L. Leopold gevraagd, die aannam. Toen dacht ik: nu dat doet er
niet toe, ik ga zelf naar Groningen om de voornaamste lui te spreken. Maar eerst
had ik te veel grootendeels onaangename drukte hier, om het te kunnen doen; en
nu ben ik ook wat verlamd.
Juist toen Gonne en Anne hier waren kwam er van Dekker een bijzonder
onaangenamen brief. Hij beklaagde zich dat hij zoo vreeselijk erg werd gemarteld
in de couranten. Als hij een goede
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vriend had, die hem een ellendige 10 of 12 mille wou lenen, zou hij zeggen: loop
naar de maan met dat huldeblijk of geef het aan een joden weeshuis, enz. enz.
Ik heb daar op niet dadelijk geantwoord maar overlegd met Korteweg en Zurcher
en aan Iterson gevraagd of hij eens over wilde komen.
Toen is besloten, dat we er met zijn drieen zouden heengaan en hem zouden
vragen of hij goed vond dat we kwamen.
Maar dat had hij liever niet. En nu ben ik bezig met een niet aangename
correspondentie. We zijn door het slot der circulaire reeds gebonden om vooral ook
aan de toekomst te denken. Hij wilde het geld dadelijk in handen hebben, omdat hij
het noodig heeft. Dit nu is niet de bedoeling van een goed deel der gevers en we
hebben op de algemeene vergadering gesproken van een lijfrente, om onaangename
vragen, die geannonceerd waren, te voorkomen. Toen ik er bij kwam waren reeds
lui gevraagd, die er nooit hadden moeten bij zijn. - Nu is toen eenmaal de circulaire
was goedgekeurd door Dekker, meermalen gezegd en geschreven dat we 't oog
hadden op een lijfrente.
Nu zitten we natuurlijk in een lastig parket en Dekker legt zeer weinig lust aan
den dag om ons daaruit te helpen.
Ik vind dit te onaangenamer, daar ik schoorvoetend ben toegetreden en het
verkeerde voor een goed deel voortvloeit uit de omstandigheid dat Dekker in 't begin
een vrij groot aandeel heeft gehad en zich daarbij in de eerste plaats heeft gewend
1.
tot een jong mensch , die zeer weinig personen kent.
Het aandeel van Dekker in de zaak is veel grooter dan ik eerst had gedacht zooals
me nu uit den brief aan Bokma de Boer op nieuw bleek. Op dezelfde wijze heeft hij
aan meer anderen geschreven. Had ik dit geweten, dan had ik nog wel kunnen
zorgen dat de namen er bijkwamen; ofschoon ik vond dat het aantal reeds groot
genoeg was. Nu zijn feitelijk door zijn schrijven sommigen ingenomen tegen het
plan omdat ze zich versmaad achten door ons. Dek verlangt nu ook dat er een eind
komt aan de zaak. Dit werd me Donderdag beslist geschreven. Ik heb toen dadelyk
de hoofdcommissie opgeroepen en nu stel ik dezen avond voor dat we de lijst over
2.
een week sluiten .
Zijn er soms nog onder uw lui van Tandem, die niet meedoen aan
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't huldeblijk, dan zou ik toch gaarne hun namen in 't album laten plaatsen. Geef me
die svp op en deel me eens uw opinie mee over het al of niet wenschelijke van het
geven van uw aandeel als som in eens. Dekker weet niet dat er schuldeischers op
de loer zitten om hem aan boord te komen zoodra hij geld in handen heeft. Een
logementhouder te Lissabon verlangt 3 of 4 mille. In ons land zitten er ook. Dit schrijf
ik liever niet aan Dekker, maar ik had misschien een geschikte gelegenheid gevonden
om het te zeggen, als we te Nieder Ingelheim waren geweest. Na vriendsch. groeten
tt
J Versluys

Eindnoten:
1. jong mensch: W.A. Paap.
2. Dit zou uiteindelijk woensdag 17 mei worden. De volgende alinea begon oorspronkelijk met: Ik
sluit nu deze letteren als de vergadering is afgeloopen. Doorgestreept.

[7 mei 1882
Briefkaart van S.J. Bouberg Wilson aan G.H. van Soest]
7 mei 1882
Briefkaart van S.J. Bouberg Wilson aan G.H. van Soest. Met poststempels
Amsterdam en 's-Gravenhage 7 MEI 82 en geadresseerd aan den WelEdGebHeer
G.H. van Soest redakteur Tijdschrift Ned-Indië in 's Hage. (M.M.)
WelEdGeb. Heer,
De dag van afsluiting van het huldeblyk aan M. is vastgesteld op Woensdag 17
Mei. Beleefdelyk verzoeken we U, ons op 18 Mei aan het adres van den heer
Versluys (Vossiusstraat 13 Amsterdam) de eindopgave te willen zenden van de
door U ontvangen gelden en van de namen der deelnemers
Namens de hoofdcommissie
S.J. Bouberg Wilson

[7 mei 1882
Briefkaart van W. Paap aan F. van der Goes]
7 mei 1882
Briefkaart van W. Paap aan F. van der Goes. Met twee poststempels Amsterdam
7 MEI 82 en geadresseerd aan den WelEdelgeb. Heere F. van der Goes direkteur
der Rott. stoomv. Maatsch. te Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Weledelgeb. heer,
De dag van afsluiting van het bijeenbrengen van gelden voor het huldeblijk aan
Multatuli is vastgesteld op Woensdag 17 Mei.
Beleefd verzoeken wij u, ons op 18 Mei aan het adres van den heer J. Versluys,
Vossiusstraat 13, Amsterdam, de eindopgaaf te willen zenden der door U ontvangen
gelden en van de namen der deelnemers.
Met de meeste hoogachting
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Willem Paap
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[7 mei 1882
Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
7 mei 1882
Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Twee dubbele velletjes postpapier,
waarvan blz. 1-6 en 7(⅘) beschreven. (M.M.)
Nieder Ingelheim 7 Mei 1882.
Lieve Lina! Uw hartelyke goede brief was ons recht aangenaam. Het is waar ook
zonder dat ge 't zegt weten wy hoe hartelyk ge dek genegen zyt en hoe ge in den
geest party trekt voor hem tegen zyn vyanden en belasteraars. Oef! Wat is deze
huldeblyk-tyd weer ryk geweest aan emoties. Eerst het vreezend weifelen tusschen
al of niet goedkeuren van 't plan, later een periode van hoop en opgewektheid vooral
door de herhaalde berichten dat de zaak goed ging, daarna de aanvallen in de
bladen en de... verdedigende stukken, zelden minder pynlyk dan de aanval. Het
1.
stuk van Versluys in 't Handelsbl was heel goed. Ik kan me niet denken dat iemand
de vuile aantygingen van dat blad beter had kunnen beantwoorden. Nu ja, lieve,
maar ik behoef U niet te zeggen hoe zulke besprekingen dek wonden, voor en tegen
beide. Weetje met welke stukken dek het meest ingenomen was? Met die uit den
Hervorming, Kerkelyke Courant, de Tyd en Maasbode. Ze beschuldigden hem daarin
de godsdienst onttroond te hebben. Uit zulke stukken bleek het meest zyn
beteekenis, het was een mooi getuigenis uit het vyandelyke kamp. - En nu naderen
wy de sluiting van de zaak. Oef, en nog eens: Oef! Lieve Lina, weet je al wat van
den uitslag? Dek is al dezen tyd heel zenuwachtig geweest, hy noemt zichzelf
‘behuldeblykt.’ Ik behoef je zeker niet te zeggen welke impressie het op een man
als dek maakt die disputen in de couranten te lezen over de vraag of hy al of niet...
beleefd is! En dan die aanbiedingen van vyf gulden omdat hy wèl beleefd is geweest
van den een of van 10 cents van een arme werkman, die dek houdt voor een
democraat, wat hy niet is, och arm! Kassian, dek zou zelf zoo graag weldoen, en
zich dan zoo beweldadigd te voelen! Ja, waarlyk, alleen een schitterend succes had
het pynlyke van de zaak kunnen afnemen. Of wy dit dan verwacht hadden?
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Neen! Met vreezen en beven heeft dek de zaak haar beslag laten nemen, om - ja
helaas, omdat we nog een paar duizend mark schuld hadden aan den bouwmeester
en geen raad wisten hoe die af te doen. Ce sont les petites choses qui gouvernent
2.
3.
le monde . - En gaandeweg toen de zaak en train was kreeg dek betere gedachten.
De berichten die we ontvingen waren optimistisch. Zonder cyfers te noemen werden
groote woorden gebruikt, en - men verstaat elkaar slecht wanneer men meet met
ongelyke maat - Maar, lieve Lien ik kan over die zaak niet verder schryven, het is
zoo doornig en er zyn zooveel trouwe goede hartelyke mensen in betrokken.
Eerdaags zult gy 't bezoek van zulk een ontvangen. Ik bedoel de heer Zurcher uit
Amst. Je weet hoe hartelyk hy dek genegen is. Hy was deze week een paar dagen
hier en zal je dus een en ander kunnen vertellen van wat ik schryvend oversloeg.
Genoeg! Maar de eigenlyke aanleiding tot zyn bezoek is iets anders, en hy heeft
my uitdrukkelyk verzocht er de Haas vooraf over te schryven. Dus lieve Lien, breng
s.v.pl. deze heele geschiedenis aan je echtvriend over. Hy heeft wel byna geen tyd
om te eten, dat weten we, maar het betreft oogen, en dus ben ik gerust dat hy my
niet te lastig zal vinden.
Eenige jaren geleden werd het medelyden van Mevr. Zürcher opgewekt voor een
arm meisje, dat de jaren bereikt had waarop zy het amsterdamsche roomsche
weeshuis verlaten moest, en dat byna blind zynde, niet instaat was haar brood te
verdienen. Door de zorgen van Mevr Z. werd het meisje, Marie van Paasch genaamd,
in het St Antonius gesticht voor ongeneeslyke zieken te Rott. opgenomen, en alle
3 maanden werd een zeker bedrag voor haar betaald. ik meen fl 225 's jaars. Nadat
dit jaren geduurd had ontving de heer Z. voor eenige weken eensklaps bericht van
den directeur van 't gesticht dat op eene andere wyze voor het meisje zou dienen
gezorgd te worden. (Men liet iets doorschemeren alsof het kind zich ontuchtig
gedragen had. NB, zooals later bleek omdat ze overvallen was terwyl ze een zoen
gaf aan een jongen dien ze gaarne getrouwd zou hebben, als ze maar gezond was
geweest.) maar als hoofdoorzaak werd opgegeven dat ze eigenlyk niet hoorde in
een gesticht voor ongeneeslyke zieken daar dr de Haas verklaard had dat ze met
het ééne oog zeer goed en met het andere ook nog wel wat kon zien en dat ze dus
zeer goed in staat
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was om haar brood te verdienen. En dit getuigenis is 't waarover de heer Z. zoo
gaarne eens wat naders van de Haas hooren zou. Want sedert eenige weken heeft
hy 't meisje nu by zich aan huis, en de docter die haar verpleegt (dr van der Eyden)
houdt staande dat het kind met het eene oog niets en met het tweede zeer weinig
ziet en dus wel nooit in staat zal zyn in haar eigen behoeften te voorzien. Het arme
kind heeft geen blindenwerk geleerd en scheen in het St Ant. gesticht ook in andere
opzichten niet goed verpleegd te zyn. Over dit meisje alzoo wilde de heer Z. gaarne
eens met de Haas komen spreken.
Onze Wou maakt het wel, ofschoon we 't naar vinden dat hy zoo erg mager wordt
en daarby bruin als 'n zigeunertje! O wacht ik doe hier een portretje van hem in voor
zyn vriendjes. Nu ziet hy er daarop juist dik uit. Het was gemaakt voor deks
verjaardag - en zyn gezichtje is dikker dan zyn lichaampje, en hy ziet er 's winters
altyd beter uit dan zomers. Hoe maken het u jongens en kleine Lien en Riekje? die
lieve snoep. Wou laat ze allen ook wel groeten. Zeg, verleden jaar is het er by
ingeschoten maar dit jaar heb ik 't zaad van de judaspenningen gezaaid maar zonder
vrucht. er is tot nog toe ook niet een plantje van opgekomen.
Maar daar hoor ik dek wakker worden want ik heb dezen in den vroegen morgen
geschreven, als of ik Lien de Haas zelf was. ik moet nu thee gaan zetten. O, lien
wat 'n bodemlooze heerlyke kist die je ons cadeau hebt gedaan! ik heb nog zóóveel.
Dag, beste. Wees hartelyk met u beiden en de kinderen gegroet van dek en
je zoo liefhebbende
Mimi DD

Eindnoten:
1. Handelsbl.: zie bij 5 april 1882.
2. Ce sont les petites choses etc.: Het zijn de kleine dingen die de wereld regeren. (fr.)
3. en train: op gang (fr.)

[7 mei 1882
Briefkaart van W.A. Paap aan A.S. Kok]
7 mei 1882
Briefkaart van W.A. Paap aan A.S. Kok. Met poststempels Amsterdam en Breda
7 MEI 82, en geadresseerd aan den WelEdzeergel. Heer A.S. Kok leraar mil.
akademie te Breda. (M.M.)
WeledelGeb. heer,
De dag van afsluiting van het bijeenbrengen van gelden voor het huldeblijk van
Multatuli is vastgesteld op Woensdag 17 Mei. Beleefd verzoeken wij u, ons op 18
Mei aan het adres van den heer J. Versluys, Vossiusstraat 13 Amsterdam, de
eindopgaaf te willen

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

249
zenden der door u ontvangen gelden en van de namen der deelnemers.
Met de meeste hoogachting
Namens de hoofdcom.
Willem Paap

[8 mei 1882
Artikel in de Soerabaya Crt.]
8 mei 1882
Artikel in de Soerabaya Courant, no. 107. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Fragment.
(....)
1.
Nu - maar wat hebben wij te klagen? Was het niet edel van John Bull , dat hij
zich voorloopig met de noordelijke helft van Borneo tevreden stelde? Moeten wij
hem niet dankbaar de handen kussen voor deze grootmoedigheid? Indien hij ineens
het gansche eiland had willen inpalmen, wie zou het hem belet hebben? Indien hij
morgen ook Java en Sumatra er bij verkoos te nemen, wie zou hem afweren? Wij
leven immers bij de genade!
(Het slot dezer causerie, dat niets anders is dan eene schimprede op
Multatuli, met de gewone oppervlakkige argumenten, breede uitmeting
van enkele eigenaardigheden, en blindheid voor de verdiensten van dezen
buitengewonen man, wenschen wij in ons blad niet op te nemen. Wij
vrezen geene behoorlijke gedachtenwisseling, maar wij wenschen niet
meê te helpen aan de verspreiding van die, tegenover Multatuli
traditioneele, scheldpolemiek.)
Red. S.C.

Eindnoten:
1. John Bull: verpersoonlijking van Engeland.

[9 mei 1882
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma (?)]
9 mei 1882
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma (?). Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 2(⅚) beschreven. (M.M.)
Amsterdam 9 Mei '82
Amice,
Uw aangeteekenden brief met duizend gulden heb ik in goede orde ontvangen
en met Korteweg samen bij de Kasvereeniging gestort.
Van verscheiden leden van Tandem zyn er die niet meedoen aan 't
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huldeblyk en te Rotterdam zyn er ook. Dr de Haas schreef er zelfs het eerst over
1.
zeggende: het zou niet goed zyn om menschen die jaarlyks f20 of f25 ongenoemd
te laten en nu in een album de namen te plaatsen van personen die f1 gaven.
Iterson had ook 1 of 2 lui, die zeiden ik kan wel jaarlijks iets geven maar niet een
groote som op eens. Dat blijft dus Tandem, maar in ieder geval zal 't voor een goed
deel ophouden.
Callenberg v d Bosch had successievelijk zoowat al zijn lui van Tandem zien
verdwijnen en zelf toen maar bijgepast. Hij vond echter deze gelegenheid zeer
geschikt, om een eind daaraan te maken.
Ik ontvang reeds enkele opgaven die hooger waren dan vroeger. Maar t verschil
was toch niet zoo groot. Eerst 18 of 19 Mei zal ik nu kunnen zeggen, hoever het
met de zaak staat. En 't zal nòg de vraag zijn of ze dan wel alle hebben geantwoord.
Ik heb nu nog steeds geen antwoord uit Ingelheim op mijn brief van verleden
Donderdag. Spreken zou beter zijn dan schrijven, maar Dek zegt: als we er over
praten, is er veel kans dat ik onaangename dingen zeg en hij heeft het naar 't schijnt
ook om andere redenen liever niet.
Na vriendsch. groeten
tt
J Versluys
Ik begin intusschen verlangend uit te zien naar het einde der heele historie.

Eindnoten:
1. f25: bedoeld: bijdragen.

[9 mei 1882
e
Verschijning 2 dr. Nog eens vrye arbeid]
9 mei 1882
Verschijning van de tweede druk van Nog eens vrye arbeid volgens bericht in het
Nieuwsblad voor den boekhandel, no. 37. (U.B. Amsterdam)
e

Multatuli, Nog-Eens-Vrije arbeid in Nederlandsch-Indië. 2 , door den auteur herziene
druk. Purmerende, J. Muusses & Co. Post 80. (116 blz.)
f1.25

[9 mei 1882
Brief van J.M. Rosskopf aan D.J. Korteweg]
9 mei 1882
Brief van J.M. Rosskopf aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier met
hoogdrukstempel J.M.R., waarvan blz. 1-2 en 3 (⅔) beschreven. (M.M.)
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Rosskopf staat als enige ondertekenaar wiens naam met een R. begint onder de
oproep in de Soerabaya Courant van 24 april. Vermoedelijk is hij de afzender.
n

Magelang dan 9 Mei 1882
JMR
Aan
r

den Hoogel. Heer D. D.J. Korteweg
Hoogleeraar
te
Amsterdam
WelEd Geb Heer!
dn

In antwoord op Uw geeerd schrijven van den 15 Maart heb ik de eer U mede
te deelen, dat ik zeer ben ingenomen met het plan, om een verdienstelijk
letterkundige den Heer Douwes Dekker een bewijs van sympathie voor zijn arbeid
aan te bieden, en hem verder te bewaren voor finantieele zorgen.
Onmiddellijk heb ik mij na ontvangst van uw schrijven tot den Heer Hoorweg te
Batavia gewend, met verzoek mij wel te willen mededeelen in welken geest de
aldaar aangewezen personen wenschen werkzaam te zijn ten einde het best in het
belang der zaak te handelen. Naar zijn advies wensch ik mij te gedragen.
Daar het mij door mijne reizende betrekking niet mogelijk is, zelf handelende op
te treden, heb ik mij ook gewend tot den Heer P.A. Daum, Hoofdredacteur van de
Locomotief met verzoek de zaak in zijn blad aan te bevelen door een welwillende
en kiesche bespreking en zich bereid te verklaren gelden in ontvangst te nemen.
Genoemde Heer stelde zich onmiddellijk beschikbaar, en ofschoon ik volstrekt niet
geacht wil worden, geheel in te stemmen met hetgeen hij daaromtrent heeft
geschreven, zoo kan ik U nu reeds berichten dat de oproeping aanvankelijk een
gunstig resultaat heeft gehad. Binnen een paar dagen waren ongeveer duizend
gulden ingekomen. Ik twijfel niet of dat bedrag zal nog beduidend toenemen, en uit
veler gevoelen, dat Multatuli veel, zeer veel heeft gedaan in het belang van Indie.
Ik zal trachten U getrouw op de hoogte te houden van hetgeen te Samarang en
omstreken in deze aangelegenheid wordt verricht.
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U het meest mogelijke succes op Uw streven toewenschende teeken ik mij
hoogachtend
Uw dw Dienaar
J.M. R

[11 mei 1882
Brief van Germania aan D.J. Korteweg]
11 mei 1882
Brief van de Levensverzekeringsmaatschappij Germania aan D.J. Korteweg.
o
Kwartovel met opdruk Directie van het bureau der Germania Singel K. K n 286,
aan de voorzijde beschreven. (M.M.)
WelEdelen Heer Korteweg
o

Weesperzijde N 1
Alhier
Amsterdam, 11 Mei 1882
WelEdele Heer!
In vervolg op de eergister gegeven mondelinge mededeelingen betreffende UED
vraag over eene te sluiten lijfrente op het hoofd van een derde, geven wij UED als
het gevoelen van den Heer G. Luttenberg, Directeur van het ‘Bureau der Germania’,
den

die den 17 dezer alhier terug is, te kennen:
dat Crediteuren nimmer beslag kunnen leggen op Rente, die door UEd of door
den Heer Versluys & UEd beiden op eene Polis ten behoeve van den Debiteur
gesloten, geheven wordt. Dit is eene zuivere schenking van UEd, die geen
schuldeischer beletten kan.Men neme dus eenvoudig de Rente Polis op naam van den bewusten persoon,
terwijl overlegging van diens geboorte-akte alleen noodig is & tevens, telkens bij
1.
ontvangst van de Rente, eene attestatie de vita van dien persoon moet worden
geproduceerd. Ten einde die attestatie niet te dikwijls te laten opmaken, zal
jaarlijksche of halfjaarlijksche Rente liefst moeten worden bedongen.Met alle achting
UEd. Dw. Dienaren
p.p.
G. Aitema

Eindnoten:
1. attestatie de vita: bewijsstuk dat de houder van de Polis nog in leven is.

[12 mei 1882
Artikel van P. Brooshooft in de Soerabaya Crt.]
12 mei 1882
Artikel van P. Brooshooft in de Soerabaya Courant, no. 111. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.) Fragmenten.
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Denken en handelen.
(Poging tot oplossing van het Multatuli-raadsel.)
De vraag, die velen zich stellen ten opzichte van Multatuli: ‘waarom is zijne
wijsbegeerte zoozeer in strijd met sommige zijner handelingen’, geldt voor de meeste
mannen, die als schrijvers of denkers op den voorgrond zijn getreden.
Bilderdijk, die de pen vol had van God en Christendom, was noch in zijn huwelijks-,
noch in zijn maatschappelijk leven een voorbeeld der edele beginselen, die aan het
christendom en het streven naar God, als ideaal, ten grondslag liggen.
Da Costa zou vergeefs het verwijt van ijdelheid en prikkelbare onverdraagzaamheid
hebben willen te niet doen, door zijn ‘Ik ben geen zoon der lauwe Westerstranden!’
1.
Onno Zwier van Haren , in zijne vaderlandslievende verzen voorzeker geen
profeet van lagen hartstocht, verspeelde bij velen zijne reputatie door een bedrijf,
dat als het uiterste van dierlijke drift wordt beschouwd. (....)
Kortom bijna geen schrijver van naam zou ter aanbeveling zijner geschriften
kunnen zeggen: let op mijne daden.
Men mag nog verder gaan. Wij allen handelen onafgebroken in afwijking van
hetgeen wij als beginsel belijden. Het zielkundig verschijnsel van het berouw zou,
zonder dat, niet bestaan. Schier dagelijks plegen wij handelingen, welker gepastheid
uit een zedelijk oogpunt wij nimmer zouden willen verdedigen.
Is dus bovengedane vraag van zeer algemeene strekking, wij stelden haar in 't
bijzonder omtrent Multatuli, wijl zij, naar aanleiding der pogingen om dezen
beroemden schrijver materieele hulp te bewijzen, in de laatste dagen op den
voorgrond trad.
Maar al te velen zijn zij, die de zoogenaamde excentriciteiten van Multatuli's leven,
zelfs bij beweerde geestdrift voor zijne werken, als voorwendsel bezigen om hem
te verloochenen.
Het zij vooropgesteld, dat van al die verhalen ten bewijze voor Multatuli's weinige
e

aanspraak op hoogachting als mensch, minstens 9/10 als valsche munt moet
verworpen worden. Ieder ga te rade met hetgeen hem zelven zal zijn overkomen.
Wien het nimmer geschiedt, dat eene zuiver onschuldige handeling, of zelfs
omstandigheden buiten zijn toedoen, door kwaadwilligheid van
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‘goede vrienden’ als laakbare daden zijn ingeschreven op zijn debet met de openbare
meening, mag van geluk spreken.
Naar deze ervaring moet dus hetgeen over Multatuli wordt gefabeld beoordeeld
worden.
Het is dan ook niet op dergelijke verhaaltjes, dat wij afgaan om te concludeeren,
dat zijn doen in strijd is met zijn denken.
Multatuli zelf vertelt het ons zwart op wit.
De grondtoon toch van zijne geschriften is: onmeedoogende kritiek op 's menschen
gebrek aan waardeering voor wat groot en schoon is. Uit eigen miskenning
voortgevloeid, beheerscht dit denkbeeld zoowel zijne letter- als staatkundige werken.
(....)
Maar wat moest Multatuli, die blijkens, zijne geschriften, op de hoogte moet zijn
der psychologische oorzaak van dat gebrek aan waardeering - wat moest hij
daartegenover doen?
Hij, als denker van hoogere orde, moest trachten, op zijn beurt zich te verplaatsen
in den gedachtengang - d.i. het organisme, de opvoeding, de omgeving, de
ontwikkeling - van de menschen, die hem aldus verongelijken. Hij zou dan begrijpen,
dat ook Droogstoppel en Slijmering moesten zijn zooals zij zijn, dat zij, onder hunne
levensvoorwaarden, niet anders konden dan hem werpen met hun drek. En het
onmiddellijke gevolg zou geweest zijn, dat hij hen niet had geantwoord met zijne
verachting, maar hoogstens met zijn medelijden.
In plaats echter van ‘Publiek ik vergeef u wijl gij niet beter weet,’ heeft het telkens
en telkens van zijne lippen geklonken: ‘Publiek ik veracht u met groote innigheid’.
(....)
Wij willen eene poging wagen tot verklaring dier schijnbare tegenstrijdigheid. Wij
verwachten daarvan, dat zij zal bijdragen om de verbittering, die velen jegens
Multatuli, wegens zijne harde uitvallen tegen het ‘Publiek’, koesteren, te verzachten.
Hoe de mensch zal handelen, wordt hem telkens voorgeschreven door zijn
hersenen. Een zeer samengesteld net van fijne zenuwen, geconcentreerd in ons
ruggemerg, voert alle indrukken langs dat ruggemerg naar de groote hersenen, die,
als eene gedeeltelijk grauwe gedeeltelijk witte massa, onder onzen schedel zijn
uitgespreid boven de zoogenaamde kleine hersenen (aanhangsels van het rugemerg)
en op ieder langs de zenuwdraden ontvangen bericht antwoord geven door te
bevelen, welke handeling zal
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worden verricht. (Dit geldt namelijk voor de z.g. bewuste handelingen; behalve deze
moet men aannemen dat er onbewuste zijn, die plaats grijpen uitsluitend door
reflex-beweging der zenuwen op eene prikkeling van buiten, of wel door langdurige
gewoonte, zonder dat een bevel der hersenen vereischt wordt. B. v. dat ik mijne
hand terugtrek als men mij er in prikt, zal wel geschieden door reflex-beweging der
geraakte zenuwen, zonder dat deze eerst de hersenen om advies vragen; en
wanneer ik een boek lees, wordt niet iedere letter door mijne gezichtszenuwen naar
mijne hersens overgebracht, om te vragen welke beteekenis zij heeft voor de
samenstelling van het woord, maar door langdurige gewoonte volvoer ik de handeling
van het lezen onbewust; slechts als ik de beteekenis of het verband van een zin
moet begrijpen, zullen mijne hersenen worden geraadpleegd). (....)
De kern van onze quaestie ligt nu in de volgende vraag: om bij Multatuli te blijven,
hoe komt het dat deze denker, voor zijne schrijftafel zittende, buiten den invloed
van storende indrukken, aan zijne hersenen de schoonste humaniteits-beginselen
en menschkundige waarheden zal ontleenen, en in het volgend oogenblik, wanneer
een onaangename prikkel van buiten (b.v. de herinnering aan miskenning) er zich
in komt mengen, van diezelfde hersenen het bevel ontvangt om met die humaniteit
en menschkunde zoo zeer strijdende woorden neer te schrijven, als het beruchte:
‘Publiek, ik veracht u met groote innigheid?’ (....)
In het kunstig geörganiseerde hersenstelsel van den mensch heeft de natuurkracht
de grootste tot heden bekende volkomenheid bereikt in het onderscheiden waar het
wezenlijk geluk te vinden is. Hier is zij zich bewust, dat het onmiddellijk voor de hand
liggend genot dikwijls niet anders is dan schijn-genot. Dringt de maag aan op het
buitenmatig genot van spijs of drank, de hersenen zullen waarschuwen: het genot
der voldoening van niet aan den prikkel te hebben toegegeven, zal straks grooter
zijn dan dat der oogenblikkelijke vervulling. Bij alle onzedelijke begeerten van het
overig lichaam zullen de hersenen eene dergelijke vermaning doen hooren. En die
begeerten zullen steeds blijven spreken, wijl in dat overig deel van ons lichaam de
natuurkracht zich niet tot die hoogere ontwikkeling heeft samengetrokken, die zij
bereikte in onze groote hersenen. Ginds schuilt nog het ruwer egoïsme, dat
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met aandrang vraagt om oogenblikkelijke bevrediging; hier antwoordt de stem van
het veredeld egoïsme, dat voor het vinden van geluk middelen aanwijst, die
oogenschijnlijk met de hoofdeigenschap der natuurkracht, de baatzucht, in strijd
zijn.
Passen wij de oplossing, die wij hebben trachten te geven, toe op den man, die
ons, door de diepe belangstelling welke wij voor hem koesteren, tot dit onderzoek
heeft genoopt, dan zal men zien, dat al wat onverklaarbaar scheen duidelijk is
geworden.
Het hoog ontwikkeld denkvermogen van Multatuli toont hem de voorwaarden,
waaronder het geluk is te vinden, in de hoogste en edelste ontwikkeling; gelukkig
zijn door anderen gelukkig te maken. Zijne schoonste dichter-uitingen getuigen van
ware menschenmin; zijne kritiek, zijne satyre, zijne menschkundige ontledingen,
als bijv. die der omgeving van een Woutertje Pieterse, zijn nagenoeg uitsluitend
gericht tegen de kleingeestige, bekrompene, geniepige baatzucht van het vleesch
en de zinnen, die de vijand is van de veredelde baatzucht der in de hersenen het
hoogst ontwikkelde natuurkracht. Maar op een gegeven oogenblik komt bij hemzelven
de drang van de lagere natuur de heldere werking der hersenen verstoren. Eene
fout, die in zijn aanleg mocht schuilen, de fout van lichtgeraaktheid, is door jarenlange
miskenning, vuilen laster, opzettelijke verkleining, boosaardige uitlegging van
eigenaardigheden, aangegroeid tot eene wonde in zijn gemoedsleven, die van tijd
tot tijd onweerstaanbaar aandringt op verlichting, door pijnstillende maar laag
zedelijke middelen. Een brief, een gesprek grieft hem, of zelfs eene aanteekening
maakt de herinnering aan oude grieven wakker; de zenuwen stormen op de hersenen
los om verlof te vragen tot het geven van een grievend antwoord; de hoogere
natuurkracht biedt te vergeefs weerstand - en een woord van Multatuli vliegt de
wereld in, dat schijnbaar den doodslag geeft aan de edele beginselen, waarvan zijn
geheel overig werken en streven den stempel draagt.
Wie, na deze verklaring harer zeer natuurlijke oorzaken, bij zijne ergernis over
Multatuli's beweerde inconsequentie wil volharden - dien staat het vrij.
Maar wel bedenke hij, dat hetzelfde proces, met dezelfde resultaten, werkzaam
is in zijn eigen persoon en in ons allen.
Slechts bij ons wordt er niet op gelet, wijl de wandelaar het oog

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

257
niet houdt gericht op den onbeduidenden molshoop, maar op den wegwijzenden
berg.
Pébé.

Eindnoten:
1. Onno Zwier van Haren (1711-1779), nederlands staatsman en dichter, beschuldigd van incest
met zijn dochters.

[12 mei 1882
Brief van D.J. Korteweg aan P.A. Tiele]
12 mei 1882
Brief van D.J. Korteweg aan P.A. Tiele. Enkel velletje postpapier waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 12 Mei 1882
WelEdgebHeer
Uw opgave ontvangen. Quitantien door twee leden van het hoofdcomité geteekend,
worden gegeven aan al de onderteekenaars, die zulks verlangen. Wij zullen ze u
derhalve ook doen toekomen.
Het gemakkelijkst voor ons is het als u zelve te Utrecht de gelden, die nog niet
gestort zijn, wilt innen en ons dan de totaalsom per aangeteekende brief of postwissel
wilt doen toekomen.
Van Indië hoorden wij ook nog niets.
Wij schatten de opbrengst op ongeveer 20 mille. Het is te weinig, maar geheel
mislukt is onze poging gelukkig toch nu ook niet te achten.
Met de meeste achting Uw dw.
DJKorteweg

[Bijlage:
Voorbedrukte kwitantie]
Bijlage
Voorbedrukte kwitantie ten behoeve van de ondertekenaars van de
huldeblijkoproeping. (M.M.)
Het M.M. bezit een exemplaar met de handtekeningen van J. Versluys en D.J.
Korteweg.
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[12 mei 1882
Ingevulde kwitanties]
12 mei 1882
Gedrukte kwitanties, door D.J. Korteweg gezonden aan P.A. Tiele, bestemd voor
de Utrechtse intekenaars op het huldeblijk. Het kursief gedrukte is ingevuld. (M.M.)
De ondergeteekende draagt bij voor het Huldeblijk aan MULTATULI tot een bedrag
van tien gulden
L.J. van der Harst
1.
Leeraar R.V.A. School
Utr
Men wordt verzocht dit biljet als brief terug te zenden aan den afzender of aan
een der onderteekenaars van de circulaire.

Het M.M. bezit nog enkele ingevulde exemplaren. Het betreft biljetten met de namen
van
Utrecht, Mei 1882
Dr. S de Jager
10 gulden
J. van Tright rijks-veearts f 2,50
o

Biltstraat N 30
Utrecht

Eindnoten:
1. R.V.A. School: Rijks Vee Artsenijschool.

[13 mei 1882
Brief van J. Versluys aan P.A. Tiele(?)]
13 mei 1882
Brief van J. Versluys aan P.A. Tiele (?). Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.)
Amsterdam Vossiusstraat 13
13 Mei '82
WelEdzeerGelHeer,
Daar U ook behoort tot de onderteekenaars der Multatuli-circulaire die Dekker
persoonlijk kennen, ben ik zoo vrij u het volgende mee te deelen.
1.
We zijn nu tot ongeveer 16 mille. Een nobel man alhier heeft me meegedeeld,
dat hij de som, zoodra ze tot 20 mille is aangegroeid, met 5 mille zou willen
vermeerderen.
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Enkelen hebben me voor dat geval reeds een f 100 meer toegezegd. Zou U
misschien nu de zaak zoo staat, ook hetzelfde argument bij uwe vrienden kunnen
bezigen, om te helpen.
2.
Zoodra we niet te ver van 20 mille zijn, wil een ander het ontbrekende aanvullen.
Misschien wil een enkele zijn bijdrage verhoogen als hem het bovenstaande wordt
meegedeeld.
Mr. Lotsy alhier teekende voor f 50. Mr. Lotsy te Utrecht voor f10. Zoo zijn er
misschien enkelen te vinden.
Met de meeste hoogachting verblijf ik
In haast
Uw dienstw dien
J. Versluys

Eindnoten:
1. Een nobel man: het geldt hier een aanbod van G.L. Funke. Vgl. brief van 11 april aan Multatuli.
2. een ander: wschl. J. Zürcher.

[13 mei 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
13 mei 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3(⅕) beschreven. (M.M.)
N.I. 13 Mei '82
beste Haspels! Nog altyd weet ik niet, wat ik misschien genoodzaakt wezen zal
1.
te doen. De uitlegging van de moeielykheid waarin ik vis-à-vis dat ‘Huldeblyk’
verkeer, is zeer drakerig. Het kan zyn dat ik de zaak zal moeten afwyzen. In dat
2.
geval kom ik voor 1 Juni in moeielykheden. Wil en kan dus onze beste B. my op
de in uw laatste brief voorgestelde wys helpen, asjeblieft! Dan kan ik my - als 't
vereischt wordt, vryer voelen. Liever wys ik 't ‘Huldeblyk’ (godbetert!) niet af. Niet
3.
om de opbrengst, o neen, want stipt gezegd, is 't zeker dat ik door 't aannemen
verlies, maar ook is 't nadeelig en verdrietig als ik de vele welwillenden die er toch
zeker onder de deelnemers zyn, voor 't hoofd stoot. Gy hebt gelyk: als 't een
‘christelyke smeerlappery’ betrof, zou de zaak beter geslaagd zyn! Volkomen
uitlegging van de moeielykheden waarin die zaak my brengt, zal ik U later geven,
en wel liefst mondeling.
Wees intusschen zoo goed B. te zeggen dat ik zyn vriendelyke hulp dankbaar
aanneem. Blykt er dan dat ik niet hoef te bedanken voor 't ‘Huldeblyk’ dan zou ik
niet tot lezingen wachten om hem
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dat geld terug te geven. O neen, dan terstond! Want als ik 't Huldeblyk aanneem,
houd ik liever geen voordrachten meer, daar ik voel dat m'n toon en houding door
den armzaligen afloop der zaak gebroken zyn.
Hartelyk gegroet beste kerel
Dek
Geen woord over dit alles! Als er nu praatjes komen dat ik aan bedanken denk,
wordt het gemaal nog erger. Dan gaan zy den slechten uitslag dááraan toeschryven!

Eindnoten:
1. vis-à-vis: tegenover (fr.)
2. B.: H.J.J. Bos te Rotterdam.
3. is 't zeker: oorspr. stond er geloof ik dat ik.

[14 mei 1882
Brief van P. Brooshooft aan D.J. Korteweg]
14 mei 1882
Brief van P. Brooshooft aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-2 en 3(⅘) beschreven. Met gedrukt briefhoofd Naamloze Vennootschap
Soerabaia-Courant en Drukkerijen. (M.M.)
Soerabaia 14 Mei 1882
Hooggeleerde Heer!
Gaarne heb ik de taak op mij genomen om hier voor het Multatuli-fonds te ijveren.
Ik zond U reeds een paar nummers van mijn artikel in de S.C., dat ik terstond schreef
na ontvangst uwer circulaire. Hiernevens verzend ik nog een paar nummers met
andere artikelen. Indien U het wenschelijk acht, die in een Nederlandsch blad te
doen overnemen, geef ik U daartoe volkomen volmacht. Ik ben verder zelf bij de
meest invloedrijke lui rond geweest. Dat is hier de eenige wijze om voor een goed
doel geld te krijgen. Men moet de lui letterlijk opkammen (vergeef het woord). Een
lijst, die ik eerst rond stuurde met een opwekkend woord, kwam terug met niets!
Sedert ik zelf rondging, heb ik ± f1100 gekregen. Ook een luttel sommetje, maar
toch iets. Er is hier veel kleingeestige tegenstand en miskenning tegen Multatuli,
r

1.

zooals U trouwens uit mijne artikelen zult zien. M . N.P. van den Berg , wien ik om
advies vroeg over gemeenschappelijk optreden, antwoordde mij dat hij wegens
partikuliere redenen de opdracht niet had aangenomen.
Ik zal dus zelfstandig nog maar doen wat ik kan, en zoodra er geen kans meer
schijnt op vermeerdering der som, U een wissel overmaken voor het bedrag.
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Wat wordt de goede bedoeling der Kommissie ook kleinzielig aangevallen in de
Nederlandsche bladen!
Voor wat U hier nog in 't belang der zaak aan mij mocht willen opdragen, stel ik
mij beschikbaar.
Hoogachtend Uwdwdien
P. Brooshooft

Eindnoten:
1. N.P. van den Berg, president van de Javasche Bank.

[14 mei 1882
Koncept-brief van G.C. de Haas-Hanau aan Mimi]
14 mei 1882
Koncept-brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan Mimi. Dubbel velletje postpapier
met vele doorhalingen, waarvan blz. 1-3 en 4(⅚) beschreven. (M.M.)
14 Mei 82
Lieve Mimi,
Ge zoudt reeds lang een brief van mij ontvangen hebben, had ik onder de
tegenwoordige omstandigheden er niet zoo verbazend tegen op gezien om U te
schrijven. En toch aan hartelijke deelneming in uw leed, aan behoefte om eens
vertrouwelijk met U te spreken, ontbrak het mij waarlijk niet. Hoe groot mijn verlangen
ook was om rechtstreeks bij U naar Dek te informeeren, ik kon er niet toe komen:
ik durfde niet! - De stormen die hem alweêr over het hoofd zijn gegaan, de wonden
die men hem weêr van zoovele zijden heeft toegebracht, maakten mij stom en
beangst: ik durfde U niet schrijven en nog veel minder aan Dek zelf. O God! wat
moet hij weêr hebben geleden! en Gij die voor en in hem leeft! - Ik
ben er bitter bedroefd over.
begrijp en gevoel het en
mijn hart is beklemd.

Ja ik heb dikwijls in de laatste weken bittere tranen vergoten om Dek en U: ik heb
dikwijls zitten snikken van 't schreien. Multatuli's lijdensbeker schijnt bodemloos te
zijn. 't Is waar zijn vrienden hebben dapper en met open vizier voor hem gestreden:
moed, waardeering, toewijding, hoogschatting, edele trotsch op het voorrecht zijn
leerling te zijn, spraken als om strijd uit de woorden die met vuur waren
neêrgeschreven ter bestrijding van de lage aanvallen zijner vijanden, doch die nobele
verdediging hoe zeer ook te waardeeren op zich zelf, was toch helaas 't gevolg, de
terugslag van voorafgegane groffe beleediging, vurige leugen,
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brutale laster. En dat alles gaat 't huldeblijk vooraf. Ach, lieve Mimi, Ge behoeft mij
Dek 's stemming niet afteschilderen. Hij zal en moet zich allerellendigst gevoelen.
Neen, dàt leed kunnen wij hem met den besten wil nooit vergoeden. En als ik aan
Dek's lijden denk en diep bedroefd ben over alles waartegen wij met den besten wil
toch betrekkelijk slechts weinig vermogen, dan denk ik tevens aan U.Mimi, Ge hebt een zware maar een zeer benijdenswaardige taak. Uw taak is
grootsch en verheffend. Door Het leed van een Multatuli te helpen dragen en te
deelen zooals Gij dat doet, staat Ge hooger en beteekent Gij meer dan wij allen te
zamen. De vereerders van onzen grooten Meester hebben waarachtige verplichting
aan U.Onder al de leugens en de laster die men Dek naar 't hoofd heeft geslingerd heb
ik mij niet 't minst geergerd aan 't schandaal van hem in zijn intiem leven aantevallen.
Dat vond ik zoo infaam mogelijk. Wie heeft daartoe 't recht? Wie gaat dat aan?
Waarbij komt dat te pas? Wie is daarvan op de hoogte? Heeft men 'n maatstaf die
1.
daarover goed en slecht bepaald , dàn toch zeker voor elk individu een andere. En
vond ik die aanvallen in ieder opzicht infaam, ik vond ze boven alles oneerlijk.
Brengen die zelfde lieden die Dek daarover zoo hard vallen, brengen die lieden aan
Goëthe, Heine (denk niet dat ik Multatuli met hen op één lijn stel of vergelijk, ik noem
ze slechts om de oneerlykheid van Dek's vijanden in 't oog te doen vallen) brengen
die lieden zeg ik Goethes en Heine's intieme leven voor zoo ver dat naar waarheid
bekend is, in rekening als zij de waarde van hun werken zoo hemelhoog verheffen?
Dat doen ze niet. En waarom meten ze dan Dek met een andere maat als die lieden
wier daden en werken in hun oogen groote waarde hebben? Ze doen dat om dat
ze hem willen benadeelen en daartoe met eerlijke middelen niet kunnen geraken
omdat ze niet in staat zijn zijn groote waarachtige, uitstekende, ongeevenaarde
verdiensten op velerlei gebied te loochenen. Ze exploiteeren de domheid der menigte
door bijzaken.
Wèl beschouwd is Multatuli te groot en staat hij te hoog om zich het kwaadaardig,
doch boven alles dom geleuter van zijn vijanden te mogen aantrekken. En de
menschen in het algemeen!?-
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Hoe meer men ze leert kennen hoe meer men tot de overtuiging wordt gebracht dat
het grootste deel van hen moreel en intellectueel te laag staat om een M te begrijpen.
Hoe kunnen ze hem dan beoordeelen en naar waarde schatten. De meeste spreken
meê zonder daartoe bevoegd te zijn. Ze zijn als kinderen die zich bemoeien met
zaken die slechts voor volwassenen te begrijpen zijn. Wat 'n water- en melkkost
heeft o.a. dat Handelsblad opgedischt! En als zulk slap voedsel bij velen dienst doet
als krachtige spijs en daarvoor wordt genoten, wat heeft men dan te denken van
de magen dier verbruikers? Ze zijn niet waard dat ze er zee ziek van worden.Met ge (....)

Eindnoten:
1. bepaald: verschrijving.

[15 mei 1882
Artikel inzake huldeblijk in De Locomotief]
15 mei 1882
Artikel inzake het huldeblijk in De Locomotief, no. 113. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.) Fragmenten.
Zie voor het vervolg bij 16 mei.

De strijd over Multatuli in Nederland.
Wie er nog bevreesd mocht zijn, dat wij, door een paar aanmerkingen op de circulaire
onzer zeventig landgenooten, zouden ‘tweedracht zaaien’, kan thans zijn hart
volkomen gerust stellen en op beide ooren slapen. De Locomotief was niet de vlieg,
die de zalf bedierf door het eerst te struikelen over den inhoud der circulaire. Wij,
1.
die in enkele phrasen dier circulaire gemis meenden te ontdekken aan de deferentie ,
welke het Nederlandsche volk aan zijn zeer enkele groote mannen verschuldigd is,
waren overigens zoo onschuldig als lammeren. (....)
Omdat wij het goede doel wenschten te bevorderen, lieten wij den inhoud der
circulaire rusten. Over het algemeen werd het stuk in zijn geheel overgenomen en
in Nederland ontbrandde de strijd over de circulaire, maar in de eerste plaats over
Multatuli zelf.
De opmerking moet ons van het hart, dat er in dien strijd iets walgelijks is. Toen
Multatuli zijn Max Havelaar, en vervolgens zijn bundel ideeën en andere werken
het licht deed zien; toen hij nog in de kracht zijns levens was, nam niemand de pen
op om
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hem te bestrijden, dan alleen Dr. Feringa nu en dan en Prof. van Vloten. Was zijn
werk te onbeduidend? Wie zal het durven beweren? Vreesde men hem niet? De
ondervinding heeft het tegendeel geleerd.
Men bestreed Multatuli niet omdat men... niet durfde!
Tot wij een andere reden op goede, stevige gronden zien aangevoerd, zullen wij
dat blijven gelooven. (....)
Anderen zijn boos om Multatuli's aanvallen op den Godsdienst in het algemeen.
Daarin kunnen wij treden. De ware vrome, die alles wat tegen den godsdienst strijdt
niet beschouwt als slechts verderfelijk en uit den booze, is de ware vrome niet;
schijnt het althans in den tegenwoordigen tijd niet te wezen. De Tijd wil Multatuli
wel ‘een aalmoes’ geven, maar een ander karakter zou zijn gift - men lette er
intusschen wel op dat 't blad niets geeft - niet dragen.
Daar komt van den anderen kant een liberaal blad en zingt in koor met
conservatieve bladen en zegt dat hij (Multatuli) de jeugd heeft bedorven.
Het ligt misschien aan ons gebrek aan begrip; ook kan het zijn dat wij weêr te
2.
worstelen hebben met de verschrikkelijke congestie, waaraan volgens Baarlandsche
ideeën de menschen hier in Indië bloot staan - maar wij zien in die aan Multatuli's
adres gerichte beschuldiging een verschrikkelijke zelfbeschuldiging van hem, die
ze uitspreekt.
Stond - zouden wij hun willen vragen - alles wat gij der jeugd geleerd hebt dan
op zulke losse schroeven, dat een enkel man voldoende was om het geheele gebouw
omver te werpen en de jeugd te bederven? Maar dan zijn uw godsdienst, uw
zedeleer, uw begrippen omtrent de samenleving, ontwikkeling, beschaving en
staatkunde tegen weinig bestand; dan is de grondslag van uw geheel zedelijk en
intellectueel leven verbazend onsolide.
Dáár werkt gij nu aan met honderden!
Geen behoorlijk onderwezen en opgevoede Nederlandsche knaap, of ouders,
geestelijken, onderwijzers, bloedverwanten en vrienden hebben, geholpen door
wetten en staatsinstellingen, er zich op toegelegd om zijn geest te vormen volgens
een bepaald systeem, naar een bepaald model; hebben zich beijverd van hem te
maken een fatsoenlijk, godsdienstig, braaf, welopgevoed en
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behoorlijk onderwezen mensch, alles natuurlijk overeenkomstig de heerschende
begrippen van den tijd.
Daar komt nu een man, die een boekje schrijft, en uit is het met fatsoen,
godsdienst, braaf- en welopgevoedheid; de jongelui zeggen bovendien, dat zij
verkeerd zijn onderwezen.
De jeugd is door dien man bedorven! roept gij.
Maar, in 's hemelsnaam, Mijne heeren, weest toch niet zoo dom; zegt niet zulke
woorden, die een aanklacht formuleeren tegen u zelven. Immers als het waar was,
als de jeugd door dien man kon bedorven zijn naar uw begrippen, dan moet dit
alleen mogelijk zijn geweest omdat gij en uw begrippen bedorven waart. Een andere
oplossing van het vraagstuk komt ons onmogelijk voor, want van nature wendt zich
de jeugd af van bedorven spijzen; zij houdt niet van haas, die adellijk, of van haas,
die kwalijk riekend is. Dat komt eerst op lateren leeftijd!
Een andere soort van lieden - speciaal in de plaatsen, waar Multatuli als spreker
optrad - kunnen zich niet vereenigen met een huldebewijs aan den grooten auteur
omdat hij... zoo onbeleefd is; een andere cathegorie beschuldigt hem van
oppervlakkigheid; weer een andere van wangedrag.
Deze drie soorten, die in zekeren zin vorm, inhoud en moraal representeeren,
dienen wij nader te bezien. Een enkel woord nog over hen, die beweren dat Multatuli
de jeugd zou bedorven hebben.
Men zou de opmerking kunnen maken dat het Multatuli gedaan verwijt speciaal
sloeg op het sexueel verkeer. Van de dronkenschap toch kan geen sprake zijn, daar
Multatuli die altijd en openlijk verfoeit; hij is het niet geweest, die de drankpaleizen
vulde of liet vullen; zijn voorbeeld werkte niet aanstekelijk op de lagere klassen en
hij was het niet, die zich beklaagde bij het Bestuur der witte Sociëteit omdat de
bitterglaasjes zoo klein waren.
Het zou dus alleen eerstbedoeld verwijt kunnen zijn, als het bederven der jeugd
niet op die andere eigenschappen doelde. Maar dan moeten wij in het midden
brengen dat de invloed van voorbeelden, daden, altijd oneindig grooter zijn dan die
van woorden, en dat het ook niet de jeugd is, die over de stoffelijke middelen beschikt
om de groote steden - ook in Nederland - zoo geweldig druk te bevolken met
prostituées als inderdaad het geval is.
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Als de jeugd het niet doet en als Multatuli het ook niet deed, wie deden het dan?
(Wordt vervolgd).

Eindnoten:
1. deferentie: eerbied.
2. Baarlandsch: europees.

[16 mei 1882
Artikel inzake huldeblijk in De Locomotief]
16 mei 1882
Artikel inzake het huldeblijk in De Locomotief, no. 114. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.) Vervolg. Fragmenten.
Zie voor het begin bij 15 mei.

De strijd over Multatuli in Nederland.
(Slot.)
Het verwijt van onbeleefdheid, van gebrek aan goede vormen in de samenleving,
dat thans gedaan is, hoorden wij in Nederland meermalen van personen, die Multatuli
hadden uitgenoodigd om in een of ander plaatsje eens 'n lezing te komen houden.
Dat bracht ons altijd de bekende voorstelling van Vondel in de Amsterdamsche
burgemeesterskamer voor den geest. Dáár staat het Nederlandsch dichterlijk genie
van zijn tijd, blootshoofd en in eerbiedige houding tegenover de opgeblazen,
burgerlijke zelfgenoegzaamheid van Amstels vroede mannen met hun breedgerande
hoeden op het hoofd. (....)
En zie, de Nederlandsche natie staat nu, twee en een halve eeuw later, wederom
tegenover een dichterlijk en wijsgeerig genie, dat op zijn ouden dag niet rijk is. (....)
Maar het schijnt wel dat de geschiedenis niet geschreven is voor hen, die daaruit
geen lessen willen putten; van hen kan men zeggen: zij hebben niets vergeten en
niets geleerd. (....)
Beschuldigingen als die van oppervlakkigheid zijn moeilijk te wederleggen, zonder
dat men iets tot maatstaf bezit voor de diepzinnigheid der beschuldigers. Deze, nu,
blijkt nergens uit. De gansche quasi diepzinnigheid der beschuldigers schijnt voort
te komen uit het ééne ongelukkige gebrek, dat - helaas! - nog zoo algemeen
heerschende is: men kan niet lezen en blijft hangen aan kleinigheden, terwijl men
hoofdzaken voorbijziet. Dat is een ondervinding, welke ieder, die als publicist optreedt
en vrij zijn meening durft uiten in meerdere of mindere mate moet hebben opgedaan.
Wij zouden gaarne eens een zakelijke discussie voeren over de beweerde
‘oppervlakkigheid’ van Multatuli, maar onder behoorlijke verwijzing naar de pagina's
zijner werken en de num-
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mers zijner ideeën, welke op een bepaald onderwerp betrekking hebben.
Het ‘wangedrag’ van Multatuli. Wie heeft er niet van gehoord? De beste getuige
schijnt te wezen de heer J. Versluys, die in het Amsterdamsch Handelsbl. opkomt
tegen den middeleeuwschen strijd, in dat blad tegen Multatuli gevoerd. Hij schrijft
o.a.
‘U schijnt te meenen, dat Multatuli te “Wiesbaden” een onbezorgd leven leidde,
terwijl zijn vrouw en kinderen gebrek leden. De waarheid is, dat hij zelf toen veel
armoede heeft geleden en het weinige wat hij toen verdiende van Amsterdam uit
rechtstreeks naar zijn vrouw en kinderen in Italië liet zenden; daarbij werd zelfs
gevoegd wat hij vooruit betaald kreeg op later te leveren arbeid.
Om de waarheid te zeggen, komt het mij voor, dat deze en al dergelijke zaken
zeer weinig geschikte onderwerpen zijn voor een openlijke bespreking. Maar Multatuli
is nu vogelvrij verklaard door u en daarom kan het zijn nut hebben, op te komen
tegen onjuiste voorstellingen. Hebzuchtig is M. nooit geweest en zal hij ook wel
nooit worden. Het is wel bevreemdend, dat u zelfs dit niet heeft kunnen inzien.
Ook omtrent het huwelijksleven van Multatuli wordt door u gesproken op een
wijze, die zeker in elk ander geval ook door u zou worden afgekeurd. U zegt wel,
dat Multatuli in zijn ideeën op walgingwekkende wijze heeft gesproken over “het
slechte voorbeeld, dat hij gegeven heeft.” Dit nu heeft Multatuli niet gedaan, maar
u vat soms zijn snerpende ironie voor gewonen ernst op.
Dat hij den omgang van man en vrouw “op onkiesche, onedele” wijze opvat,
zooals u meent, mag ik veilig ontkennen. Op edelen toon wordt over die verhouding
gesproken in No. 183 der Ideeën. Verder heeft hij te velde getrokken tegen het
huwen zonder liefde. Dit is geschied met scherpe soms ruwe woorden, doch men
moet daarbij op hoofdzaken letten.
En dan “het slechte voorbeeld” van M. Het komt mij voor, dat er zeer weinigen
zijn, die op dit punt een gegrond oordeel kunnen uitspreken. Roomsch Katholieken
en rechtzinnige Protestanten laat ik er natuurlijk buiten, zoowel hierboven als hier.
Wat weet nu de Nederlandsche natie van het slechte voorbeeld
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van Multatuli? In de eerste plaats dat hij gescheiden is geraakt van zijn vrouw. Zoo
iets nu is meer gebeurd. Bij zulk een geval is de een terstond gereed om te zeggen:
dat is per se de schuld van den man. Een tweede zegt even beslist: neen, als dat
gebeurt, is het de schuld der vrouw. Maar velen zijn overtuigd, dat men, om zulk
een geval te beoordeelen, zeer goed de personen en de omstandigheden moet
kennen en dat een feitelijke ontbinding van 't huwelijk zelfs kan vóorkomen zonder
dat dit de schuld is van man of vrouw. Deze overtuiging is ook de mijne.
Nu ben ik wel op de hoogte met de omstandigheden en meen zelfs juiste
voorstellingen gevormd te hebben van M. en zijn overleden echtgenoote. Bladzijden
zou ik vol kunnen schrijven met bijzonderheden over dit onderwerp. Een eindoordeel
in 5 woorden zou ik daarom niet gaarne uitspreken. En al kwam mij dit gemakkelijk
voor, ik zou het niet willen doen. Niemand mag dit nu doen. Op één zaak wil ik echter
bij voorkeur wijzen. Hoe meer ik van de zaak heb gezien en gehoord, des te
duidelijker is het mij geworden, dat de eerste en voornaamste oorzaak van dit drama
gezocht moet worden in het zwervende leven vol armoede en ontberingen, vol
bittere beleedigingen en grievende teleurstellingen, dat Max Havelaar heeft geleid
in de eerste jaren, nadat hij alles wat hij bezat, had in de waagschaal gesteld om
recht te bezorgen aan een onderdrukte bevolking.
Had de Regeering of een goed deel der Nederlandsche natie hem anders
behandeld, beter gesteund, uw gevoel van kieschheid had zich nu niet behoeven
lucht te geven.
Zonder dat Multatuli's eerste huwelijk bij de wet ontbonden was, heeft hij een
nieuwen band aangeknoopt, die later wettig is geworden.
De redenen, die bij de ontbinding van het eerste huwelijk het stilzwijgen opleggen,
gelden ook hier. Ook hier is elke smaadreden om meer dan één reden erger dan
misplaatst, tenzij alweer uit een kerkelijk oogpunt en ook dan nog alleen, zooals u
weet, door iemand, die “zonder zonden” is.’
Wat blijkt uit deze schets, die het cachet der waarheid draagt, van Multatuli's
wangedrag? Dat het er met de samenleving treurig zou uitzien, als iedereen deed
zooals hij heeft gedaan, n.l. scheiden

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

269
van zijn vrouw en vóór de ontbinding nieuwe banden aanknoopen. Maar
daarentegen... doch wij willen liever niet verder gaan. Wie rond zich ziet in de wereld
en opmerkt wat alzoo dagelijks voorvalt, vraagt zich onwillekeurig af, of het niet
treurig is, onthouding van hulde aan den grootsten Nederlandschen schrijver van
onzen tijd te hooren verontschuldigen om zulke redenen.
Nog één soort vijanden van Multatuli hebben wij vergeten. 't Is die, wier stem
weerklinkt in het Haagsche Dagblad en die in zooveel woorden zeggen: indien hij
zulke fraaie litterarische werken heeft geleverd, welnu hij is er voor betaald door
zijn uitgevers; als hij op zijn ouden dag niet rijk is, dan had hij daarvoor maar moeten
zorgen toe hij jong was. In een noot op idee 658 lezen wij: (....)
‘Dat ge u niet schaamt, Nederlanders, weet ik nu eenmaal. Maar, eilieve, gij die
te arm zijt om voortbrengselen van den geest te betalen, scheldt me niet nog
bovendien uit! En vooral spreek niet van Nederlandsche letterkunde, van
Nederlandsche kunsten, van Nederlandsche beschaving e.d. Dit klinkt al te gek.’
Dat laatste is bitter en hard; maar is het onwaar? Hoeveel Nederlanders zijn er, wier
budget een aanzienlijker post draagt voor litteratuur en kunst dan voor
glacé-handschoenen of sterken drank? Een klein volk kan aan een dichter niet de
stoffelijke belooning schenken, die een groot volk hem aanbiedt; dat ligt in den aard
der zaak. Maar daarom blijft ten minste de eisch: ‘Scheldt mij niet uit!’ gewettigd.
Dat Multatuli niet rijk is geworden door zijn moeilijken en schitterenden arbeid, is
in de eerste plaats aan de omstandigheid te wijten, dat hij een Nederlander was en
dus in het Nederlandsch schreef.
Of dit echter een reden moet zijn om er niet toe bij te dragen hem een onbezorgden
ouden dag te bezorgen, al is men het in verschillende opzichten met hem ‘oneens’?
Voor onze mede-ingezetenen van Nederlandsch-Indië hopen wij het tegendeel!
Reeds hebben verscheidenen getoond, dat zij willen medewerken om het beoogde
doel te bereiken; maar zeer velen lieten zich nog onbetuigd.
Dàt zij hun bij dezen beleefdelijk herinnerd.
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[16 mei 1882
Brief van M. Lamberts aan V. Bruinsma]
16 mei 1882
Brief van M. Lamberts aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 4(½) beschreven. (M.M.) Met gedrukt briefhoofd Lamberts & Hazeu.
Telegramadres Hazeu.
Amsterdam, 16 Mei 1882
Waarde Heer Bruinsma
De tijden voor ons zijn in de laatste dagen zeer slecht zoodat wij haast niet voor
2.
den dag durven komen. Mogt 25 gulden par tête voor de volgende voldoende
geacht worden, zonder een bespottelijk figuur te maken dan kan U voor de volgende
noteren:
Cornelis van Rinsum Commissionair
H.B.S. Paleologo

id

Henri Lamberts

id

ieder 25 gulden.Leden van Tandem waren behalve de 3 hier bovenstaande allen wonende te
Amsterdam
Mevrouw Geveke Hilversum
id
Lamberts Hilversum
Buitengewoon spijt 't mij dat juist in deze nare tijden 't cadeau gegeven wordt.
Intusschen
tt
Lamberts
ZOZ
Mogt 't al te weinig zijn stuur 't dan s.v.p. terug anders L
hierbij
3 à f25

DK 5377, CK 9477
1.

CH 3645

Eindnoten:
2. par tête: per persoon (fr.)
1. D.K. 5377 enz.: dit betreft de nummers van de ingesloten bankbiljetten.

[17 mei 1882
Brief van G.C. de Haas-Hanau aan een intekenares huldeblijk]
17 mei 1882
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Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan een intekenares voor het huldeblijk.
Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 3(⅓) beschreven. (M.M.)
Waarde Mevrouw,
De hoofdcommissie voor 't huldeblijk aan Multatuli, deelde ons voor een paar
dagen 't bericht mede, dat op heden, 17 Mei, de
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lijsten der deelnemers zouden worden afgesloten en dat een edel mensch daaraan
nog f5000 wenscht toetevoegen als wij gezamenlijk instaat waren de thans reeds
ingezamelde bijdragen met nog f4000 te verhoogen.
Onder de personen wier aandacht ik op dit feit wensch te vestigen, behoort U in
de eerste plaats en ik reken mij zulks ten plicht, ook om later van U geen welverdiend
verwijt te moeten hooren. Aanbeveling van de zaak zou tegenover U eene
beleediging zijn. Met de U verschuldigde achting en na vriendelijke groeten noem
ik mij,
Mevrouw,
Lina de Haas Hanau
v/h 17 Mei 82.

[18 mei 1882
Briefkaart van J. Versluys aan F. van der Goes]
18 mei 1882
Briefkaart van J. Versluys aan F. van der Goes. Met twee poststempels Amsterdam
18 MEI 82 en geadresseerd aan den WelEdHeere F. v.d. Goes Prinsegracht 293
Alhier. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Verg. der hoofdcommissie voor 't huldeblijk M. op Zaterdag 20 Mei ten mijnen huize,
des avonds te 8 ure.
J. Versluys

[20 mei 1882
Bericht in De Locomotief]
20 mei 1882
Bericht in De Locomotief, no. 117. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Heden ontvingen wij een schrijven, dat wij hieronder afdrukken. De vraag: waarom
wij dat schrijven publiceeren, zullen wij wel niet behoeven te beantwoorden.
‘Belieben Sie die Güte zu haben den beifolgenden kleinen Betrag von f20, - der
Sammlung für Ihren grossen Landsmann Multatuli (Herrn Douwes Dekker) zuführen
zu wollen.
Empfangen Sie nebstdem den aufrichtigen Wunsch, dass das Er-
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gebnisz der eingeleiteten Sammlung nicht nur ein erfreuliches - sondern auch ein
1.
alle Erwartungen übertreffendes sein möge.’
Nog ontvangen voor Multatuli van Mof f20, - makende met de f1075, - een bedrag
van f1095,-.

Eindnoten:
1. Vertaling:
Weest U zo goed het hier bijgevoegde kleine bedrag van f20, - toe te voegen aan de inzameling
voor uw grote landgenoot Multatuli (de heer Douwes Dekker).
Mag ik daar de oprechte wens aan toevoegen dat de opbrengst van de in gang gezette inzameling
niet alleen verheugend mag zijn, maar ook alle verwachtingen zal overtreffen.

[20 mei 1882
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma]
20 mei 1882
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 en 4(⅙) beschreven. (M.M.)
20 Mei '82
Amice,
1.
Uw aangeteekenden brief heb ik in goede ontvangen. Dat valt dus ook nog weer
mee. - Leopold heeft er in den laatsen tijd ook nog al iets bijgekregen zoodat hij van
100 op 225 is gekomen. In 't geheel hebben we nu 18 mille en daar zal wel niet van
beteekenis meer bij komen. Ook van de Oost verwacht ik niet veel.Dekker heeft na een vrij lange en voor mij zeer vervelende correspondentie
toegestemd in lijfrente op f3000 na, die hij terstond wil hebben en die ik hem zenden
zal.
De deelnemers van een zelfde provincie zijn verspreid over de meest verschillende
lijsten. Het zou dus nog al een geschift zijn, dat ik liever voor later bewaar. Groote
publiciteit is toch ook niet gewenscht. Daar is de uitkomst niet gunstig genoeg voor.
Uit den Haag hebben we van alle deelnemers aldaar samen toch nog geen 1700
gekregen. Bij hun tweede bezending was een roerend stuk geschreven over de
lamme zuinigheid der Nederlanders. Op zich zelf zoo kwaad niet. Maar daar komt
me Loffelt aanzetten met f2,50 en Vosmaer heeft behalve den rijken Mesdag nog
7 anderen noodig om 87½ te besommen. Ik heb aan Loffelt voorgesteld om zijn
bijdrage af te ronden tot f100. Ook aan Vosmaer heb ik voorgesteld f100 te geven
en tevens specifieke opgave verzocht van zijn gift en die van de anderen. Het zal
wel niet helpen, maar hij zal zich dan toch schamen. Ik heb er natuurlijk het noodige
bijgeschreven en gezegd dat die klacht over de gierigheid niet billijk was tegenover
Roomschen en antirevolutionairen, maar dat het zaak was om in dezen te zorgen,
dat het
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verwijt niet op ons zelven toepasselijk was. Ze zullen beiden goed nijdig zijn, maar
ik heb nog steeds geen antwoord.
Het geld van de eerste Multatuli commissie is voor een deel opgestreken door
Baron van Plettenberg, die het hier A.C. Wertheim afhandig maakte, om het aan
Multatuli te bezorgen. Funke meende dat Plettenberg het had gehouden maar ik
heb er A.C. Wertheim naar gevraagd en die heeft me verzekerd dat Plettenberg na
eenige bedreigingen het geld heeft teruggegeven en dat Dekker er toen over heeft
beschikt.
Van den Broek te Middelharnis verzamelde bouwstoffen voor een geschiedenis
van Bantam. Dit zou een geschikte gelegenheid geworden zijn om terug te komen
op Lebak.
Nu heeft echter van den Broek als schatter van gebouwen een nevenbetrekking
gekregen die hem al zijn tijd zal kosten. - Nu zijn zijn bouwstoffen aan Vervloet
gezonden, die de taak naar we hopen, zal voortzetten. Het komt mij voor dat Vervloet
zeer bekwaam is.
Na vriendschappelijke groeten
tt
J Versluys

Eindnoten:
1. goede: ‘orde’ ontbreekt.

[20 mei 1882
Artikel van T.H. de Beer in De Portefeuille]
20 mei 1882
Artikel van T.H. de Beer in De Portefeuille, no. 8. (Knipsel M.M.)

‘Vrije arbeid.’
Multatuli heeft er heel wat om te lijden gehad, dat hij durfde beweren, dat het publiek
1.
niet lezen kon en toch inderdaad de eindelooze ‘kwebbelarijen’ (s.v.v.) waarmede
tal van dag- en weekbladen telkens genoodzaakt zijn, overtolligen voorraad
kolumvulling te maken, bewijzen, hoe juist de geestige en scherpzinnige
Ideën-schrijver het publiek beoordeeld heeft. Bij de voorgenomen hulde aan Multatuli
hebben wij hem niets dan lof gebracht, toch hebben enkele onderteekenaars der
circulaire, die op een straal of wat van Multatulis aureool hadden gerekend, ons
zeer kwalijk genomen, dat we hun wijze van streven afkeurden.
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Toen voor eenige jaren tot tweemaal toe een warme hulde aan Multatuli gebracht
werd, hebben noch Mr. Van Hall, noch Aart Admiraal zooveel drukte daarover
gemaakt en de zaak is tot stand gekomen; het vorstelijk geschenk van een villa te
Nieder Ingelheim werd zelfs nauwelijks bekend, toen het reeds aangeboden was;
- hoe het zij, hier sta nog eenmaal de verklaring, dat wij Multatuli onze warme hulde
brengen als dichter en als bestrijder van maatschappelijke vooroordeelen, in welke
andere opzichten hij hulde verdient, worde beoordeeld door hen, die de geheime
geschiedenis onzer Indische politiek kennen en die dus weten, waarom de regeering
nà de uitgave van den Max Havelaar niet hervormde en niet aanklaagde - een van
beide moest ze toch gedaan hebben.
Dat Multatuli, die zooveel strijdbaars schreef, meer dan iemand last had van
menschen, die niet lezen kunnen, is verklaarbaar; maar grievender nog, dat men
hem niet noemt, daar waar men hem besteelt. Men ontsteelt hem den Max Havelaar
door het grootste gedeelte geheel of gedeeltelijk vertaald te laten overdrukken, en
het onder den titel Felix Batel ou la Hollande à Java als Franschen (en kwalijk
verkoopbaren) roman in de wereld te zenden, en heeft de brutaliteit de
buffelgeschiedenis met Multatuli's eigen woorden te verhalen en er bij te voegen
‘waarover ook iets voorkomt in zeker werk Max Havelaar.’ Het heeft ons goed gedaan
Multatuli dat nogmaals openlijk te zien verklaren in den tweeden druk van Nog-eens
vrije-arbeid in Nederlandsch-Indië door den auteur met zijne gewone nauwgezetheid
herzien. In neem de vrijheid, ‘ten spijt van hen, die 't leed doet,’ dit boek om
verschillende redenen een zeer belangrijk werk te noemen èn voor de juiste
beoordeeling van Multatuli èn ter verdediging van ons standpunt bij de ontworpen
‘hulde aan Multatuli’ ingenomen, waarover onverklaarbaar genoeg (misschien) het
grootste dagblad van Nederland - zoover we weten - een plechtig stilzwijgen bleef
bewaren. Het werk is te belangrijker, omdat het juist verschijnt op een oogenblik,
2.
3.
nu niet partijvastheid of esprit de corps of public spirit , maar wel partijdigheid en
finantiëel partijbelang steeds meer en meer het regeeren onmogelijk maken, en niet
het welzijn des lands, maar wel de macht van enkele bevoorrechten in den lande,
de reden is, waarom regeering en volksvertegenwoordi-
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gers niet regeeren, te zeer beziggehouden door particuliere spiegelgevechten; in
een tijd, waar elke gelegenheid wordt gebruikt, bij wijze van demonstratie, dat is om
te demonstreeren, dat particulier belang verreweg geldt boven 't algemeen belang;
in een tijd, waarin met verkrachting der Staatswet, candidaten voor de tweede kamer
worden aanbevolen, niet omdat ze als onpartijdige eerlijke mannen de belangen
des lands zullen voorstaan, maar omdat ze de zekerheid geven, dat ze vóor of tegen
deze of gene spoorlijn, deze of gene onteigening, dit of dat kanaal zullen stemmen.
Een breede schaar beroept zich dan, wat Nederlandsch liberalisme aangaat op
Multatuli... die op bl. 9 van bovengenoemd boek verklaart ‘Het Behoud kan my niet
oproepen, wyl ik niet tot het Behoud behoor. De nederlandsche Liberalen hebben
geen recht op my, omdat ik... inderdaad liberaal ben.’ Ze beroepen zich voor onze
koloniale staatkunde op den Max Havelaar, waarvan Multatuli op bl. 28 getuigt: ‘Uit
eenige byzaken in den Havelaar meende men te mogen opmaken dat ik de
natuurlyke vyand wezen zou van zulk een minister, de bondgenoot der party die
zich “liberaal” noemt.’
‘Welnu, ik ben zeer, zéér liberaal. Myn liberaal gemoed kantte er zich tegen aan,
gebruikt te worden in een stryd die de myne niet was.’
‘De Havelaar had geen staatkundige strekking.’
Die dat lezende nog niet verstaan, wat de schrijver wil, behooren zeker tot de
allerminst ontwikkelden.
Wellicht hebben wij ons een idealen Multatuli gevormd uit de Ideën en den Max
4.
Havelaar, gelijk we ons een idealen Carlyle vormden uit Hero-worship, maar
blijkbaar hebben wij den schrijver beoordeeld in den geest, waarin hij zelf wenscht
beoordeeld te worden.
T.H. De Beer.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

sit verbo venia: men moge mij dat woord vergeven (lat.)
esprit de corps: saamhorigheidszin (fr.)
public spirit: gezindheid vóór de openbare zaak (eng.)
Carlyle: Thomas Carlyle (1795-1881), schots historicus en auteur van On heroes, hero-worship
and heroic in history (1840).

[mei 1882
Berekening P.A. Tiele huldeblijk-gelden]
Ongeveer 20 mei 1882
Berekening in potlood van P.A. Tiele aangaande de aan Korteweg over te maken
ingezamelde gelden. De onderste drie bedragen zijn latere toevoegingen. (M.M.)
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Pekelharing

10.-

Muller

10.-

Jonkman

10.-

van Sorgen

10.-

Bakhuizen

10.-

Mansvelt

10.-

N.N.

10.-

P.A.T.

15.-

Horst

5.-

Wichers

50.-

v Tricht

2.50

v.d. Harst

10.-

1.

_____
152.50
Leerl. de Jager

4.-

J.J. Tiele

10.-

2.

_____
166.50
De Jager

10._____
176,50

Eindnoten:
1. P.A.T.: initialen van de inzamelaar zelf.
2. de Jager: vgl. de brief van 26 mei 1882.

[mei 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
Omstreeks 20 mei 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.)
N. Ingelh. Mei 82

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

beste Haspels! Zou 't U (of onzen B) schikken, een beetje haast te maken, daar
o

de 1 Juni voor my een termyn is. Mocht het zyn dat aan B. de helft makkelyker valt
dan ben ik dien datum daarmee geholpen. Spreek altyd met niemand over de zaak.
Hartelyk gegroet
tt
Dek
M. zal antw. op Coen's brief.
De uitlegging van 't gemaal met ‘Huldeblyk’ volgt later. Liefst mondeling! Ik ben
er wee van.

[23 mei 1882
Briefkaart van D.J. Korteweg aan P.A. Tiele]
23 mei 1882
Briefkaart van D.J. Korteweg aan P.A. Tiele. Met poststempels Amsterdam en
Utrecht 23 MEI 82 en geadresseerd aan den WelEdgeb Heer P.A. Tiele, bibliothecaris
der Rijks Universiteit te Utrecht. (M.M.)
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WelEdgebHeer. Dank voor den verzending uwer opgaven, waaruit ik met genoegen
de belangrijke vermelding zag. Zoo ging het met vele opgaven, toch komen wij de
20 m. niet te boven.
Wij zijn nu aan 't inzamelen der gelden. Zoudt u zoo vriendelijk willen zijn de uwen
1.
per postwissel of aangeteekenden brief aan mij of aan den heer J. Versluys,
Vossiusstraat 13, te willen overmaken? Met de meeste achting, uw dw.
DJKorteweg
Amsterdam, Weesperzijde 1.

Eindnoten:
1. Dit gebeurde per postwissel aan Korteweg; zie bij 8 juni 1882.

[24 mei 1882
Brief van D. de Lange aan D.J. Korteweg]
24 mei 1882
Brief van D. de Lange aan D.J. Korteweg. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 beschreven. (M.M.)
Amsterdam 24 Mei 82
WelEd. HeerTerugkeerende uit Parijs vind ik uw verzoek, om de som te storten (voor het
Huldeblijk Multatuli) die door mij is bijeengebracht. Wel verre van eenige gelden
verzameld te hebben, vond ik in mijne omgeving slechts afkeuring van mijne
pogingen, zoodat ik niets heb bijeengebracht tot mijn grooten spijt - Wat mijzelf
betreft zoo stel ik (ten zij het geldt eenen specialen vriend van mij) steeds vijf gulden
disponibel voor dergelijke zaken en verzend die tegelijkertijd met dit schrijven per
Postwissel aan uw adres.
1.
Ontvang met de verzekering van mijn spijt over de weinig gelukkige réussite de
verzekering mijner oprechte hoogachting
WelEd. Heer
D. Korteweg.
Alhier
Uwdwd
Dan. de Lange

Eindnoten:
1. réussite: (geslaagde) afloop (fr.)

[26 mei 1882
Brief van S. de Jager aan P.A. Tiele]
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26 mei 1882
Brief van S. de Jager aan P.A. Tiele. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1(⅔)
beschreven. (M.M.)
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De WelEdelgeb. Heer P.A. Tiele
WelEdelGeb. Heer,
Hierbij heb ik de eer u nog een bijdrage te zenden, namelijk van 4 kweekelingen
der Rijk's Veeartsenijschool, die ook nog gaarne het hunne wilden doen. Zoo gij het
geld laat ophalen, kunt gij 't van deze Heeren bij mij ontvangen. Hoogachtend heb
1.
ik eer te zijn
Uw dr.
r

D de Jager
Utrecht, 26 Mei 82

Eindnoten:
1. eer: bedoeld de eer.

[26 mei 1882
Ingevulde kwitantie]
26 mei 1882
Gedrukte kwitantie, ingesloten in de vorige brief, waarop het kursief gedrukte is
ingevuld. (M.M.) Zie ook bij 12 mei.
De ondergetekende draagt bij voor het Huldeblijk aan MULTATULI tot een bedrag van
Vier gulden
H.A. Kroes
Bosma
Billroth
Jac. Z. Risch

Men wordt verzocht dit biljet als brief terug te zenden aan den afzender of aan een
der onderteekenaars van de circulaire.

[31 mei 1882
Brief van J. Versluys aan J.A. Roessingh van Iterson]
31 mei 1882
Brief van J. Versluys aan J.A. Roessingh van Iterson. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2(½) beschreven. (M.M.)
Amsterdam 13 Mei '82
Amice,
Uw aangeteekenden brief met tweehonderd gulden heb ik in goede orde
ontvangen. - In den Haag is een vriend van Post nog bezig om iemand aan 't verstand
te brengen, dat hij 2000 zou kunnen geven.
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Van Loffelt ontving ik geen antwoord op mijn voorstel om van dien rijksdaalder
f100 te maken. Vosmaer schreef me dat hij zooveel niet kan geven. Uit zijn specifieke
lijst, waarom ik had gevraagd, bleek me dat hij f8 heeft bijgedragen en Mesdag 25.
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De lijsten heb ik nog liggen, maar ik zal de cijfers wegknippen voor ik ze onder
andere oogen breng.
Uit Delfshaven ontving ik nog f43 en van verschillende andere plaatsen nog
kleinigheden.
Van de Oost verwacht ik niet veel maar we dienen er in elk geval op te wachten.
Verschillende heeren aldaar zijn uitgenoodigd om een commissie te vormen. Daarop
is echter geen antwoord gekomen tot dus ver. Wel daarentegen kreeg ik bericht dat
de zoon van Roorda (die ook in de Oost is) f100 bijdraagt. We kunnen er dus spoedig
iets van weten.
Zürcher is te Ingelheim geweest en nu krijg ik in plaats van de geboorteakten, die
we noodig hebben voor levensverzekering, een verzoek om te wachten tot we
Zurcher hebben gesproken. Wat dat weer geven zal weet ik niet.
Na vriendschappelijke groeten
tt
J. Versluys.

[31 mei 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
31 mei 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-5 en 6 (⅔) beschreven. (M.M.)
Nieder-Ingelheim 31 Mei 1882
beste Haspels! Hartelyk bedankt voor de f2000. die ik behoorlyk ontvangen heb.
Ze komen my zoo goed te pas juist by-tyds daar ik op 1 Juni een paar sommen had
aftedoen, wel niet voor 't heele bedrag der 2 mille, maar toch nagenoeg. Hoofdzaak
was my, niet gedwongen te zyn het Huldebl. aantenemen. Het bezit van dit geld,
zoo op 't goede oogenblik, maakt me vry in m'n doen en laten, of liever reeds uw
kort woordje onder Coen's brief dat gy het zenden zoudt, verloste my reeds toen
van de verdrietige noodzakelykheid om voetstoots met alles genoegen te nemen
wat de heeren van die Commissie voorstelden. Wat en hoe was dan die zaak, vraag
je? U àl 't geseur en gemaal meetedeelen, is vervelend. In 't kort dan, 't schynt wel
dat zy zich jegens derden verbonden hadden het Huldeblykje in lyfrenten te beleggen.
Stipt gezegd, had ik daar niet tegen, maar wel nam (en neem) ik 't kwalyk dat ze
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buiten my om in dat zaakje een beschikking genomen hadden, wat my voorkwam
als onder curatele stellen. Tot verschooning moet ik zeggen dat zy (door derden
alweer) in den waan konden gebracht zyn dat die maatregel met myn wenschen
overeenkwam. ‘Konden gebracht zyn’ want precies weet ik 't niet. In de heele
behandeling der zaak stuitte ik telkens op zekere geheimzinnigheid, die op dit
oogenblik nòg niet opgehelderd is: wie namel. die bemoeizieke derde is, en onder
welk pretext hy z'n invloed op de zaak heeft doen gelden, weet ik nòg niet.
Dikwyls ben ik woedend geweest, en telkens stond ik in beraad het heele
‘huldeblyk’ aftewyzen. Maar ook dat had veel voeten in de aard. Ik had dan veel
wèlwillenden moeten krenken, en my onnodig weer 'n tal van vyanden gemaakt.
1.
Bovendien, al is nu 't heele bedrag van dat H.bl. (± 20/m) zeer nadeelig, een
betrekkelyk-kleine som had ik inderdaad dezer dagen noodig en dit bond my. Na
Uw briefje verviel die oogenblikkelyke dwang, en zoo noodig had ik nu kunnen
bedanken. Dit gaf my een vryheid van toon die ik zonder Uw beider fideele hulp niet
zou gehad hebben. De zaak was aldus: ik weigerde niet dat geldje in lyfrente te
beleggen, maar had er kondities by. Primo, men moest er eerst afnemen wat ik
o

y

terstond noodig had. 2 Ik wou 't niet in een hollandsche M laten steken, omdat ik
dan gemaal heb met het legaliseeren van attestaties de vita, en ook omdat dan elke
kwartaalsremise als 't ware een pynlyke voortzetting van de huldeblykery zou geweest
y

zyn. Zoo'n hollandsche M , de oorsprong van dat geld kennende, zou al zeer ligt
zich zelf hebben aangesteld als de huldeblykschenkster. In een woord ik wou van
Holland àf.
2.
Nu heb ik dezer dagen een bezoek gehad van één der opzetters van de zaak,
en hem opgedragen aan die heeren myn verdriet over al dat geseur meetedeelen.
Hy zal er wel een eind aan maken, en dan laat ik hen met m'n lyfrente begaan.
Hoeveel die bedragen zal, weet ik niet recht. Zéker is 't dat het meer zal gelyken op
'n ouwemannig pensioentje dan op 'n schitterend huldeblyk. Ook is 't zeker dat de
uitslag van de zaak niet overeenkomt met m'n getob en gewurm, met de groote
woorden die ik van aanhangers of geestverwanten kreeg. Evenmin met het schelden
en lasteren van m'n vyanden. En ook niet met de taxatie van geloovers die my
verweten (R.C. Tyd, R. C Maasbode, Orthodoxe Kerkel.
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Courant, Orthodoxe andere bladen) dat ik de godsdienst had vernietigd. Die kerels
bevallen my! Beter dan de met my gelykgezinde liberalen of vrydenkers die zóó'n
wapenfeit (geen kleintje, waarachtig!) beloonen met 'n pensioentje dat my voor
gebrek-lyden beveiligt. (hoogstens! Om redelyk te blyven leven, moet ik voortgaan
met vertellinkjes schryven.) Ik weet nu precies wat ik in de oogen van al die
geestverwanten waard ben. Het is die armzalige taxatie die me grieft, en dit zou
zoo blyven al kwam de finantieele uitslag ten-behoeve van 'n ander. Maar je begrypt
dat ik dit alles nu maar in 'n zeer vertrouwelyke brief aan jou zeg. Honderden en
duizenden kunnen 't niet helpen en 't is my pynlyk welwillenden te grieven. Zeer
velen in den lande hebben zelf moeite om 't hoofd boven water te houden. Ik mag
3.
dus geen lucht geven aan m'n wrevel. Maar waar bleven de maçons ? Zy met hun
allen zyn ryk, en gaven nu blyk geen hand te hebben uit gestoken ten behoeve van
iemand die door hun en myn vyanden zoo hoog getaxeerd werd als tegenstander.
Het omverwerpen van de godsdienst (en dit staat letterlyk in die geloovige bladen)
is toch zoo'n dagelyksche zaak niet, dunkt me.Wat nu de 2 mille aangaat, in de eerste plaats nog eens myn hartelyksten dank
aan U en onzen trouwen Bos. Als ik U die som binnen weinige dagen terugzend
gelyk te voorzien is, meen dan niet dat ze my geen grooten dienst heeft gedaan.
Juist omdat ik op die hulp rekende en dus my tegenover die Commissie stevig kon
houden, verwacht ik nu dat ze my binnen weinig tyds òf 't heele bedrag zullen
zenden, of althans de 3000 gl. die ik oogenblikkelyk gevorderd heb. En in dat geval
is het toch beter U, dat geld nu terug te zenden dan aftewachten of ik nog leef in
r

Dec & Januari. Maar myn dankbaarheid is even groot, beste hartelyke kerels. Dat
ik nu geld kan verwachten, heb ik juist aan uw 2000 gl. te danken. Wetende dat ik
me zou kunnen roeren, kon ik myn wil beter doorzetten.Je schryft niets over de mogelykheid van hier komen. Ik begryp dit wel omdat de
gewone loop der tooneelzaken je tegenwoordigheid eischt, maar ik had zoo'n hoop
dat je als reconvalescent verlof had kunnen krygen. Mocht dit nòg kunnen, asjeblieft!
En onthoud dat ons huis ruim is. Neem mee wie je wilt. Ook is 't zeker heel gezond
hier. Heeft Bos lust ons te komen bezoeken
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met Juffr. Beersmans? Heel gaarne! Kan je geen dokterlyk certifikaat krygen dat
eenig verblyf in hooge droge lucht noodzakelyk voor je is? En als je kunt, neem mee
wie je wilt, en wie maar kan. Wil je misschien, ten gevolge van 'n oogenblikkelyken
indruk onverwacht komen, geef je niet de moeite eerst te vragen of 't schikt. Wel is
'n telegram nuttig. Dan kunnen wy of ik aan den trein zyn. Die is (nogal lastig) ¾
uur van ons huis, en in heel Ingelheim is maar een rottigen huur wagen met 'n
dronken koetsier, zoodat ik voor Coen, Dirk, je vrouw of dochter of voor Bos en Juffr.
B. - als de zon niet àl te heet is, het loopen prefereer. Maar jy bent zeker wat zwakjes.
De bagage laat ik door 'n jongen die wy in dienst hebben met 'n karretje halen. Wat
zou Coen Wouter groot vinden, en... wys! Hy is een lieve beste jongen. Wouter,
meen ik. Nu ja Coenraad ook.
4.
Dag beste kerels. Heel hartelyk gegroet. Over eenige dagen hoor je weer van
me.
Uw vriend
Dek
M'n eerste plan was die heeren te schryven, als ze my geld zenden, die 2000 gl.
maar direkt aan U te adresseeren. Maar ik ben hiervan terug gekomen omdat het
gebabbel geeft. Houd alles wat ik over die lamlendige zaak schreef, asjeblieft voor
U beidjes. Adio.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

is: oorspr. stond er was.
één der opzetters: Zürcher.
maçons: vrijmetselaars.
eenige: oorspr. stond er weinig.

[juni 1882
Bespreking 5e dr. Max Havelaar in Het Leeskabinet]
Begin juni 1882
Bespreking van de vijfde druk van de Max Havelaar door D.F. van Heyst in Het
Leeskabinet, no. 6, blz. 119-120. (Knipsel M.M.)

Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche
Handelmaatschappij, door Multatuli, Vijfde druk. (Tweede door den
auteur herziene uitgaaf). Rotterdam, Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier.’
1881.
Wij zouden meenen onze lezers te beleedigen wanneer wij veronderstelden dat zij
onbekend waren met Multatuli's ‘Max Havelaar,’ een van die weinige werken die
als met een tooverslag den schrijver een eerste plaats in onze letterkunde hebben
verzekerd.
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Hoe men ook over dit boek oordeele, hoeveel aanmerkingen men ook maken moge
op den vreemden vorm en de weinige regelmaat, die in den gang van het verhaal
zichtbaar is - niemand zal kunnen ontkennen dat het eene in ons land zeer zeldzame
populariteit heeft verworven. Of het een onberispelijk kunstwerk is ja of neen, doet
hier weinig af. De schrijver heeft zijn doel bereikt. Wat hij op de laatste bladzijden
verlangde is gebeurd: hij is gelezen door het Nederlandsche volk, door aanzienlijken
en geringen. Zijn stem heeft gansch Nederland doen huiveren over de gruwelen en
de verdrukking, waaraan de Javaansche bevolking was blootgesteld, en al hebben
de resultaten aan des schrijvers verwachting misschien niet beantwoord, het is zeker
al veel gewonnen, wanneer de sluier is opgelicht en wanneer het volk en zijn
vertegenwoordigers weet wat in het prachtig Insulinde gebeuren kan.
De kunstwaarde van dit boek is dus eigenlijk van ondergeschikt belang en de
schrijver zegt zelf herhaaldelijk dat het hem niet om letterkundigen roem te doen is.
Toch heeft hij dien verworven en hij is als het ware op den koop toe een groot
schrijver geworden. Wel een bewijs voor de stelling, dat de waarheid den mensch
welsprekend maakt. Men vindt dan ook in de ‘Max Havelaar’ stukken die altijd als
voorbeelden van prachtigen Nederlandschen stijl zullen geprezen worden. Het is
bijna onnoodig te zeggen, dat wij hiermede de aanspraak aan de Indische hoofden
en de geschiedenis van Saidjah bedoelen.
Aan dezen vijfden druk zijn de aanteekeningen en ophelderingen toegevoegd,
welke reeds bij de uitgaf van 1875 werden gegeven, maar thans nog herzien,
gewijzigd en aangevuld. Deze aanteekeningen zijn in vele opzichten merkwaardig.
Veel, wat in de eerste editie duister was, zooals de namen van sommige personen,
wordt hier opgehelderd. Op bladz. 352 vinden wij een gedicht dat onder Indische
oud-gasten reeds sinds jaren bekend is, maar voor de meeste Hollanders wel iets
nieuws zal zijn, getiteld: ‘De laatste dag der Hollanders op Java’ door Sentot. Dit
gedicht mag wel de hevigste en krachtigste vloekzang genaamd worden, die er in
onze taal bestaat en met recht zegt Multatuli, dat het in gloed en in kracht van
1.
uitdrukking zegevierend de vergelijking kan doorstaan met de beroemde imprekatie
2.
van Camille . Doch òf de
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Heer Roorda van Eysinga òf een ander er de dichter van is, op zijn zachtst genomen
mag het toch onvoorzichtig heeten om te midden eener inlandsche bevolking zulk
een lied vol haat en vloek aan de snaren te ontlokken. Maar hoe dit zij, de opname
van dit stuk zal velen welkom zijn. Voor den een als curiositeit, voor den ander als
waarschuwing en voor een derde als gelegenheid om eenige vrome verzuchtingen
te uiten.
De laatste twee regels, waar de aanteekeningen mee eindigen geven zeker veel
stof tot nadenken, zij luiden: ‘Volgens de laatste berichten uit Indiën is Lebak een
woestenij. Geheele dorpen zijn uitgestorven.’ Onze ministers en onze afgevaardigden
ter Tweede Kamer moesten die woorden in hunne horloges laten graveeren, ten
einde ze niet te vergeten!
De Uitgevers-Maatschapij ‘Elsevier’ heeft aan deze editie den meesten zorg
besteed, zooals van al hare uitgaven gezegd kan worden; papier en letter laten
niets te wenschen over.
Leiden.
D.F.v.H.

Eindnoten:
1. imprekatie: verwensing. (naar het fr.)
2. Camille: de zuster van Horace in P. Corneille's gelijknamige tragedie. Als Horace haar verloofde
Curiace heeft gedood, vervloekt zij op furieuze wijze Rome, de stad van haar broer.

[2 juni 1882
Ingezonden Stuk met antwoord in de Soerabaya Crt.]
2 juni 1882
Ingezonden Stuk met antwoord van redakteur P. Brooshooft in de Soerabaya
Courant, no. 127. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Fragmenten.
*

Een schermslag in de lucht.
Waarde Redacteur,

In uwe Courant van den 12 dezer No. 111, komt als hoofdartikel een stuk voor:
‘Denken en handelen’ van uwe hand en waarvan, als ik het namelijk goed begrepen
heb, - en dat is voor iemand zooals ik, die rekruut ben in de physiologie, niet zoo
geheel gemakkelijk, - de strekking is, al het goede wat in Multatuli, alias Douwes
Dekker, is, te releveeren, en het booze, het minder

*

Deze titel is door mij gesteld. Het stuk van den heer D. ontving ik reeds verscheiden dagen
geleden, doch ik wenschte het niet te plaatsen zonder mijn antwoord, en voor het schrijven
daarvan had ik tot heden geene gelegenheid.
Pébé.
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goede, in een woord, zijne ondeugden en slechte eigenschappen, weg te cijferen.
Die theorie kwam mij wat vreemd voor; ik meende dat het minder goede, wat in
iemand is, wel eens een weinig wordt over het hoofd gezien bij mannen, die
overigens boven hunne medemenschen uitmunten in wetenschappelijke kennis en
geleerdheid of andere, den mensch verheffende, eigenschappen en hoedanigheden;
ik zeg, ik zoo meende, maar nooit had ik er aan gedacht, die afwijkingen ten kwade
moesten gezocht worden, bij groote mannen, in de bijzondere constructie der groote
en kleine hersenen. En daarin toch worden ze door u gezocht, als ik goed gelezen
heb. Aangezien ik die physiologische beschouwingen en gevolgtrekkingen niet goed
begreep, ze zijn me te hoog, maar ook vooral omdat de ‘Multatuli zaak’, volgens u,
meer de zaak is van ‘'t jonge dan van 't oude Nederland’, en ik als oudgast, maar
ook in vele mijner denkwijzen, tot 't oude Nederland behoor, heb ik over die zaak
van gedachten gewisseld met een der zeer ontwikkelde zonen van 't jonge Nederland,
op wiens opinie ik zeer hoogen prijs stel, en van wien ik, in substantie, het
navolgende antwoord, als zijne meening, ontving, eene meening, die vrij wel met
de mijne overeenkomt en ik daardoor ook wel als de mijne zou kunnen teruggeven.
Ik vond dat echter niet goed, en beter het ‘jonge Nederland’ zelf te laten spreken
als volgt: ‘Dat stuk van Pébé, over Multatuli, vond ik nog al overdreven en ver
1.
gezocht; der langen Rede kurzer Sinn is eigenlijk, dat men 's mans slechte
eigenschappen over het hoofd moet zien, omdat zij het uitvloeisel zijn van het
maaksel zijner hersenen. Maar zijne goede hoedanigheden dan? Die zijn volgens
dezelfde redenering evenzeer het gevolg van zijn bouw. Wat blijft er dan van een
groot man over? Dan zijn alle daden en handelingen volstrekte toevalligheden of
liever het noodwendig gevolg van zijne constructie. Mogelijk is het waar, maar het
is niet handig om dat aan te grijpen tot vergoelijking van iemands verkeerdheden.
Men doet het bij de crimineele rechtspleging en is daar tot het resultaat gekomen,
dat moordlust en dergelijke excessen gewoonlijk gepaard gaan met abnormalen
hersenbouw; dergelijke menschen zijn dan niet toerekenbaar. Ik hoop echter, dat
dit met Multatuli het geval niet zal zijn.’

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

286
Tot zoo verre het ‘jonge Nederland’, maar dat, zooals u ziet, vrij wel met het ‘oude
Nederland’ overeenkomt. Of dat nu van beide kanten toe te schrijven is aan een
minder helder inzicht in de zaak, of gebrek aan degelijke technische kennis, kan ik,
althans wat mij zelven betreft, moeijelijk toelichten, maar voor het ‘jonge Nederland’
waarde Redacteur, sta ik in.
Ik geloof verder met vertrouwen te mogen zeggen, uw streven, dat, hiervan ben
ik innig overtuigd, uit zuivere waardeering en bewondering van Uwen held voortspruit,
weinig resultaten hebben zal. Voor de bewonderaars van Multatuli toch was Uw
geleerd vertoog niet noodig, terwijl zij, in wier smaak de Heer Douwes Dekker niet
valt, en onder welk getal ik behoor - zonder te willen betwisten, hij een groot man
is - door Uwe zielkundige beschouwingen niet tot andere gedachten zullen gebracht
zijn. Het tegendeel is wáár, want juist door Uw streven, hem - Multatuli - vrij te pleiten,
zijn 's mans vele slechte hoedanigheden meer op den voorgrond gesteld en is
daardoor de zaak, die U zoo krachtig voorstaat, en waarvoor U ongetwijfeld zeer
veel moeite deed, meer benadeeld dan ze haar bevorderlijk zijn kan; - dat altans is
mijne meening.
Ik twijfel niet of U zal het vorenstaande wel een plaatsje in Uwe Courant gunnen,
waarmede U zal verplichten
A.J. Diepenbroek.

Geachte Heer Diepenbroek!
In uw schrijven vind ik eene eigenaardigheid, die mij ook dikwijls in gesprekken
heeft getroffen. Men zegt dan: ik heb wel geen kennis van hetgeen gij bespreekt,
maar toch meen ik...’ etc;’ of wel: ‘uwe redeneering is mij te geleerd, ik begrijp haar
niet, maar niettemin wil ik u opmerken... enz.’
Zoo ook U: ‘als ik het namelijk goed begrepen heb - en dat is voor iemand zooals
ik, die een rekruut ben in de physiologie, niet zoo heel gemakkelijk’...; ‘aangezien
ik die physiologische beschouwingen en gevolgtrekkingen niet goed begrijp, ze zijn
mij te hoog...,’; tot zoover het jonge Nederland, maar dat, zooals u ziet, vrij wel met
het oude Nederland overeen komt. Of dat nu van beide kanten toe te schrijven is
aan een minder helder inzicht in de zaak, of gebrek aan degelijke technische kennis,
kan ik, althans wat mij betreft, moeilijk toelichten.’
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Op deze wijze, geachte Heer, besteedt U een groot gedeelte van Uw schrijven om
mij te overtuigen, dat U van de physiologie niet op de hoogte zijt. Mag ik dan vragen,
op welke bevoegheid U zich kunt beroepen, om mijn zuiver physiologisch artikel te
bestrijden?
Uw vriend, de zeer ontwikkelde zoon van het jonge Nederland, blijkt in hetzelfde
1.
geval te verkeeren. Zijne woorden: ‘der langen Rede kurzer Sinn is eigenlijk, dat
men 's mans (nl. Multatuli's) slechte eigenschappen over het hoofd moet zien, omdat
zij het uitvloeisel zijn van het maaksel zijner hersenen’ - die woorden bewijzen dat
uw bolleboos uit het jonge Nederland althans van de zaak, waarover hier gehandeld
wordt, niet de minste notie heeft. Wel verre, dat ik zou hebben getracht, Multatuli's
slechte eigenschappen over het hoofd te doen zien, heb ik ze voorop gesteld, en
daarna trachten te verklaren. Maar laat ik, vóór wij verder gaan, Multatuli achter de
schermen verwijzen, en op het tooneel roepen den eenigen akteur, die hier zijn rol
moet vervullen: den Mensch. Want ook hieruit blijkt weder Uw verkeerd begrip, en
dat van uwen knappen jong Nederlander, dat Multatuli, en zoogenaamde groote
mannen, aan andere physiologische wetten zouden onderworpen zijn dan de overige
menschen. ‘Nooit had ik er aan gedacht - zoo schrijft u - die afwijkingen ten kwade
moesten gezocht worden, bij groote mannen, in de bijzondere constructie der groote
en kleine hersenen’. En later vraagt de leepe Jong Hollander, met meer verwondering
dan van zulk een knap jongmensch te verwachten was: ‘Wat blijft er dan van een
groot man over?
De ‘groote man’ zij van dit oogenblik af buiten 't spel gelaten. Ik koos Multatuli tot
voorbeeld, wijl de zaak van het fonds de aandacht op nieuw op hem vestigde, en
hij, als uitstekend in al zijne handelingen, een uitnemend specimen aanbood voor
het onderzoek. Daaruit echter te besluiten, dat ik onder Multatuli's hersenpan een
ander raderwerk zou willen inschuiven dan onder die van gewone menschen, zou
ook dan reeds misplaatst zijn geweest, indien ik niet met zoovele woorden had
gezegd: ‘Wij allen handelen onafgebroken in afwijking van hetgeen wij als beginsel
belijden’; en aan het slot. Wie, na deze verklaring harer zeer natuurlijke oorzaken,
bij zijne ergernis over Multatuli's beweerde
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inconsequentie wil volharden, dien staat het vrij. Maar wel bedenke HIJ, (dat is die:
‘wie’) dat hetzelfde proces, met dezelfde resultaten, werkzaam is IN ZIJN EIGEN
PERSOON EN IN ONS ALLEN.
Ook bij mijne geheele physiologische uiteenzetting spreek ik van den mensch in
't algemeen, en laat Multatuli slechts nu en dan optreden als verduidelijkend
voorbeeld. (....) Daar wil men echter niet aan. Wij staan in bewondering voor
gindschen sierlijken boom-tak; wij vinden het vogeltje, dat daar boven ons hoofd in
de lucht zweeft, zoo lief; maar zoodra de tak ons, op onze wandeling (liefst door
onze eigene schuld) de wang zweept, of het vogeltje een punt bij zijne spijs-verteering
zet op ons hoofd, klinkt het onmiddellijk: ‘die vervloekte tak... die smerige vogel!’
Zoo hebben wij alleen lof en lievigheden over voor hen, die ons niets in den weg
leggen. Zij, die ons hinderen door hunne waarheidsliefde of iets anders - zij zijn
verdoemelingen. Op hun hoofd moet de gansche massa slechtheid geladen worden,
die in het overig menschdom is opgehoopt.
Dat U uit mijn artikel niet hebt gelezen, hoe ik juist dat beoordeelen van Multatuli
met anderen maatstaf dan de overige menschheid heb bestreden, bewijst mij,
geachte Heer Diepenbroek, dat niet alleen physiologische kennis, maar die nog
noodzakelijker voorwaarde van bestrijding zoowel U als Uwen Jongen Nederlander
ontbrak, n.l. mijne redeneering behoorlijk te hebben gevolgd. (....) Doch hoe dit zij,
ik, die de eer heb U persoonlijk te kennen, ben overtuigd, dat die rustige berusting
in Uw karakter niet t'huis behoort.
Even zeker ben ik daarom, dat het bij U weleens een onderwerp van nadenken
heeft uitgemaakt, waarom verstandige menschen dikwijls onverstandig, goede
menschen dikwijls slecht handelen. Dat is een merkwaardig zielkundig raadsel.
Waarom moet er plaats zijn voor dat vreemde verschijnsel van het berouw? Waarom
zal ik, en U, en een ander, heden en morgen den weg volgen, die ons verstand ons
aanwijst, om er overmorgen van af te wijken, en den dag daarna er berouw over te
gevoelen, d.i. erkennen dat wij anders hadden moeten handelen dan wij gehandeld
hebben, en twee dagen later toch weder verkeerd handelen, en zo blijven falen tot
het einde onzes levens, terwijl wij toch STEEDS wisten hoe wij moesten doen om niet
te falen?
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Hij die zich dit zonderling zielespel wil verklaren, kan niet volstaan met
algemeenheden. ‘De lusten des vleesches’ - met dit woord denkt men alles te hebben
gezegd. Het behoeft geen betoog, dat het woord niets verklaart.
Waarom heeft dat vleesch die lusten? En tegen welk ander lichaamsdeel werken
die lusten dan, dat, hoewel evenzeer tot ons vleesch behoorende, aan die lusten
niet onderhevig is?
Ik heb getracht, daarvan eene verklaring te geven op zuiver physiologisch terrein.
Het zal u bekend zijn, geachte Heer, dat voor de verklaring der zielkundige
verschijnselen door sommigen een dualistisch, door anderen een monistisch
standpunt wordt ingenomen. Het eerste erkent stof en geest; het laatste erkent
slechts de stof. (....)
Welk nu mijn stelsel is, kan ik hier niet weder gaan uiteenzetten. Wat ik daarvan
schreef - hetgeen, ik erken het, uit den aard der zaak (dagbladruimte etc.) zeer
onvolledig moest zijn - kan men vinden in de door u geciteerde Soer. Courant van
12 Mei. In 't kort komt mijne overtuiging neêr op het volgende:
Dat het menschelijk lichaam, evenals alles wat wij waarnemen, bestaat uit
natuurkracht (in vastgezetten vorm, mijnentwege stof te noemen);
dat eene kenmerkende eigenschap dier natuurkracht is, het zoeken naar
bevrediging (baatzucht);
dat diezelfde natuurkracht (stof), in ontelbare vormen neergelegd, ook ontelbare
trappen van ontwikkeling heeft doorloopen, om ten slotte in de groote hersenen van
den mensch haar hoogsten tot heden bekenden graad van fijn en kunstig samenstel
te bereiken;
dat wij nu echter, met iederen trap van fijnere ontwikkeling der natuurkracht, ook
de wijze, waarop zij haren drang naar bevrediging tracht te voldoen, fijner ontwikkeld
vinden;
dat deze fijnere ontwikkeling hierin is gelegen, dat niet maar ongezien het dichtst
bijzijnd, later dikwijls oververzadiging, walging of berouw verwekkend, genot wordt
aangenomen (zooals b.v. de plant vergiftig water zal opslurpen), maar al juister
oordeel des onderscheids wordt getoond omtrent de plaats, waar de duurzame
bevrediging is te vinden, zonder den terugslag van physiek of moreel zelfverwijt;
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dat 's menschen groote hersenen, als zijnde de hoogste ontwikkelingsgraad der
natuurkracht (stof), hem om die reden steeds den meer edelen weg zullen aanwijzen
om zijne ingeschapen lust naar bevrediging te voldoen; (....)
dat aldus - om een voorbeeld te noemen - de zenuwen, het bloed, en welke andere
lichaamsdeelen daarbij in werking zijn, iemand, dien men iets onaangenaams zegt,
bevrediging zullen doen zoeken in drift of woede, waarop echter terstond de groote
hersenen zullen waarschuwen, dat een driftige uitval de zaak niet zal uitmaken en
derhalve slechts schijnbare bevrediging geven, duurzame bevrediging daarentegen
te vinden zal zijn in bedaarde wederlegging;
dat, naarmate door overerving, opvoeding, omgeving etc. de groote hersenen
meer of minder ontwikkeld zijn - de lusten, slechte aandriften, begeerten, kortom
de stem van het overig vleesch daartegenover zwakker of sterker spreekt, het aantal
keeren, waarin het goede dan wel het minder goede zal zegevieren, wordt bepaald;
dat, eindelijk, van dit standpunt volkomen wordt verklaard, hoe de mensch
onverstandig kan handelen, in de volle wetenschap van hetgeen hij moet doen om
verstandig te handelen, met al de accessoires van zelfstrijd, zelfbeheersching,
berouw, wanhoop etc. - verschijnselen, die nu eenmaal niet weg te cijferen en anders
geheel onbegrijpelijk zouden zijn. (....)
Houd mij dan ten goede, zoo uwe mededeeling, dat het ‘u te hoog gaat’, en die
van uwen Jong Nederlander, dat hij ‘het overdreven en gezocht acht’, beide zonder
eenige tegenverklaring van het physiologisch verschijnsel, op mij den indruk hebben
gemaakt van een schermslag in de lucht.
Met de meeste hoogachting.
Uw dw. dien.
Pébé.

Eindnoten:
1. der langen Rede kurzer Sinn: in het kort komt het lange verhaal hierop neer (du.)
1. der langen Rede kurzer Sinn: in het kort komt het lange verhaal hierop neer (du.)

[4 juni 1882
Intekenlijst uit Suriname inzake huldeblijk]
4 juni 1882
Intekenlijst uit Suriname t.b.v. het huldeblijk. Acht bladzijden folio, waarvan 1-3
beschreven. (M.M.)
Paramaribo, 4 Juni 1882.
Landgenooten!
Van bijgaande circulaire zijn ons uit Nederland exemplaren toegezonden.
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Overtuigd dat ook in deze kolonie velen tot het in de circulaire omschreven doel
zullen wenschen mede te werken, nemen wij de vrijheid U deze lijst ter
onderteekening aan te bieden.
Dr. H.D. Benjamins.
Roessingh Iterson
Naam
Dr. H.D. Benjamins

Beroep
Bedrag
Inspecteur v/h Onderwijs f25, - bet

F.H.L. Roessing van
Iterson

Arts, officier van

d

f25, - bet

Gezondheid
Kon. Ned. Marine
G.H. Bruinstijn
r

lid der Kol. Staten
e

d

f25, - bet

d

D . A. Salomons

lid der Kol . Staten

f10, - bet

M. van Praag

lid der Kol. Staten

f25,- bet

J. Coronel

d

d

f 5, - bet

L.A. v End

praktizijn

f10, - bet

E. Habell

Notaris

f25, - bet

A.J. Jesserun

kantonrechter

f10, - bet

J.J. Heilbron

Onderwijzer

f 5, - bet

J.V.C.J. Smit

Zeeofficier

f10, - (bet )

C.J. de Vrieze

idem

f 5, - bet

N. van Meerten

onderwijzer

f 5, - bet

A. d'Angrémond

Lid v/d Kol. Staten

f10, - betaald

S. Loopuit

Koopman

f 5, - bet

M.J. Morpurgo

red. v.d. Surinamer

f 5, - bet

J. van Praag

koopman

f 5,-

M. Benjamins

koopman

f 5, - betd

R. de Jong

...............

f10, - (bet)

J. Ballin

districts Commissaris

f 5, - bet )

A.N. de Granada

lid der Koloniale Staten

f 3,- bet

J.L. Engelbrecht

Candid. Notaris

f 2,50 bet

T. Alumerood

Artillerie Officier

f 5, - bet

(onleesbaar)

Mil. Apotheker.

5 bet:d

E. van Praag

Merchant

5 pond

d

d

d
d

d
d

d

d
d

d
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E.A. Polak

Koopman

S. Newijs

1 Cs. ter Gouv. Secr.

f 3, - betd

Ed Samson

Gouv. Solliciteur

f 3, - betd

L. Oppenheimer

................

f 2,50 (bet )

J. Knottenbelt

Off v. Administr.

Dr. J. van West

Practiseerend geneesheer f 5, - betd

e

r

d
d
d

f 2, - (bet.)

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

292

W.J. Kensnil

Postdirecteur

f2,50 bet. betaald

J.M. van Steensel

mil. Apotheker

f2,50

J.R.C. Gonggrijp

planter

f25, - betaald

D.J. Simons

Commissionn.

f2,50 betd

(onleesbaar)

Zendeling

f2,50 bet

Joost Polak

_____

f2,50 (bet )

d

[5 juni 1882
Brief van G.A.G.P. Diest Lorgion-van Hoëvell en dochter aan
Multatuli]
5 juni 1882
Brief van mevr. G.A.G.P. Diest Lorgion-van Hoëvell en haar dochter Rudolphine
aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Ginneken den 5 Juny 1882.
Geachte Vriend!
Eens hebt gij mij gezegd dat gij zóó veel sympathie voor mij gevoeldet, dat gij
zoudt wenschen 't mij te kunnen bewijzen, als ik b.v. eens in 't water was gevallen
gij mij zoudt naspringen, om mij te redden. - Ik weet niet of het mevr. uwe
echtgenoote gaat als mij vroeger, ik was n.l. vreesselijk jaloers, maar vóór ons
huwelijk heb ik dit aan mijn man gezegd, met het verzoek er bij, om mij van dit
1.
gebrek niet homeopatiesch te willen genezen, want dat ik mij dan erg ongelukkig
zou gevoelen; maar hij had mij lief genoeg en wij waren heel gelukkig, tot dat de
onverbiddelijke dood hem, zes jaren geleden van ons wegnam. Vertel aan uwe
vrouw dat ik zesenzestig ben, en al mocht HEd. dan ook zijn, gelijk ik vroeger, dan
zal mijn schrijven haar nu toch niet onaangenaam aan doen,Toen gij Waarde Vriend 't laatst te Breda hebt gesproken, was mijne dochter
Rudolphine uit logéren, en opdat ik niet alleen zou zijn, had ik eene jonge vriendin
bij mij. Ik hoopte, om de waarheid te zeggen, op een paar introductie kaartjes van
u; toen ik mij hier in te leur gesteld zag, nam ik mij voor toch, voor eigen kosten,
met mijn zoon Gerrit en mijne logée van uwe toespraak te gaan genieten, maar
hélaas, het weer werd zóó ellendig dat ik zonder rijtuig niet kon gaan, en zag mij
dus wel genoodzaakt te
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huis te moeten blijven, daar ik f3 voor de kaartjes en f2 voor het rijtuig niet missen
kon, - wat ons dit zijn van U te Breda, op die wijze heeft te leur gesteld, hebt gij 't
kleine huisje onder de Linden waar gij een maal, op zoo'n eenvoudige wijze uw
gezelschap wildet schenken, dan geheel vergeten? - maar wij zijn U niet vergeten,
met innige sympathie hebben wij zoo véél gelezen, dat tot uw lof in verscheiden
couranten werd vermeld en ofschoon, karig met stoffelijke bezittingen bedeeld, wilde
ik toch den naam Diest Lorgion onder uwe verwanten weten. Want ofschoon ik
geloof dat niemand volmaakt is, zie ik hoog op tegen dien mensch, die zijn geheele
welvaart opofferde om zijne beginselen gestand te blijven.
En zoo gij nu ons niet vergeten zijt, toon ons dit, niet gelukkig door mij uit 't water
te moeten halen, maar door, al is t met weinig woorden, te melden hoe het gaat, en
geloof mij hoogachtend
Wed: G A G P Diest Lorgion
van Hoëvell
Ginneken 7 Juni 82
Beste Dekker!
Ik wil een enkel woordje voegen bij den brief van ma, omdat het mij eene behoefte
is, je te verzekeren, ik zooveel aan je denk, al hooren we ook sints zoo lang niets
van elkaar. Er leeft een gevoel van dankbaarheid voor je in mijn hart, dat nooit zal
sterven omdat ik aan u, dikwijls ben verschuldigd, dat ik staande bleef en moedig,
in zooveel moeilijke oogenblikken. Telkens herhaal ik me alles wat u tot me
gesproken hebt, of lees in uwe boeken, die den mensch beter zullen maken, en
zegen de omstandigheden, ik je heb mogen ontmoeten, en daardoor een staf op
mijn levenspad kreeg. Ge doet mij goed! en daarvoor mijn innigen dank!
Groet, hoewel onbekend, je vrouw en kind voor me, ik hoop het u allen goed gaat.
Je je liefhebbende
Rudolphine

Eindnoten:
1. homeopatiesch: door toediening van hetzelfde, hier: door reden te geven tot jaloezie.

[7 juni 1882
Briefkaart van J. Versluys aan F. van der Goes]
7 juni 1882
Briefkaart van J. Versluys aan F. van der Goes. Met twee poststempels Amsterdam
7 JUN 82 en geadresseerd aan den WelEdHeere F. v.d. Goes Prinsegracht 293
Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Zend mij svp de Amsterdamsche namen, dat we met het album kunnen beginnen.
Ook de eerste Haagsche lijst en de lijst van Texel had ik gaarne. De 20 mille komen
er in elk geval. Omtrent lijfrente zijn we het nog steeds niet volkomen eens.
Groetend
Uw dw.
J. Versluys

[8 juni 1882
Twee reçubewijzen overboeking P.A. Tiele]
8 juni 1882
Twee reçubewijzen bewaard door P.A. Tiele betreffende de overboeking van de
door hem ingezamelde gelden. Op de gedrukte formulieren is het kursief
weergegeven deel ingevuld. (M.M.)
o

N 6810
Dagteekening-stempel:
Utrecht 8 JUN 82
Door den houder van dit bewijs is ten Postkantore alhier, voor een
postwissel, gestort eene som van f150,o

o

(Artt. 9 en 11 der Wet van 22 Julij 1870, Staatsblad n 138.) N 1834
Dagteekeningstempel 8 JUN 82
Bewijs wegens de afgifte van eenen aangeteekenden brief voor Prof. D.J.
Korteweg
te Amsterdam
1.
Aangegeven waarde 175 gl

Eindnoten:
1. 175 gl.: waarschijnlijk bevatte deze brief de postwissel plus een bankbiljet van f25,-

[8 juni 1882
Brief van P. Brooshooft aan D.J. Korteweg]
8 juni 1882
Brief van P. Brooshooft aan D.J. Korteweg. Enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 beschreven. Met gedrukt briefhoofd Naamloze Vennootschap
Soerabaia-Courant en Drukkerijen. (M.M.)
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Soerabaia 8 Juni 1882
Geachte Heer Korteweg!
1.
Ingesloten zend ik U een wissel, betaalbaar na zes maanden met f1267.55 ,
waarvoor ik hier gestort heb f1255. -, zijnde het bedrag, tot gisteren 7 Juni bij mij
ingekomen voor het Multatuli-fonds, van de bijdragen waarvoor ik successievelijk
verantwoording deed in de Soer. Courant.
Het is weinig, treurig weinig, wat hier in Indie binnen komt. Ik heb al mijn best
gedaan, ben zelf rond gegaan, heb veel over M. moeten slikken, waarover ik mij
driftig maakte - de ongezondste handeling in dit klimaat - heb er zelf mijne bijdrage
bijgevoegd, en het toch niet verder dan tot f1255 kunnen brengen. De Locomotief,
meen ik, ongeveer evenveel voor Midden-Java. Van Batavia merkte ik niets, behalve
r

de weigering van M . N.P. v. den Berg! Ik heb geen tijd om over een en ander nog
lang te philosopheeren, wensch U 't beste succes op Uwe pogingen (ook in
Nederland zoo kleingeestig bestreden) en noem mij hoogachtend
Uwdwdien
P. Brooshooft
P.S. wat ik nog mocht ontvangen zend ik later.

Eindnoten:
1. 1267.55: inklusief 1% rente.

[15 juni 1882
Briefkaart van Multatuli aan J.M. Haspels]
15 juni 1882
Briefkaart van Multatuli aan J.M. Haspels. Met poststempels Nieder-Ingelheim
r
15-6 en Rotterdam 16 JUN 82 geadresseerd aan M J. Haspels artiste dramatique
Westersingel Rotterdam. (M.M.)
1.

B.H. Gister moet bedoelde zaak van Mainz afgedaan zyn . Ik had geen gelegenheid
om te schryven, daar ik de zaak tusschen twee spoorweguren beredderde. Brief
met uitlegging volgt, want ook met deze post kan ik niet schryven. Je zult wel zeggen:
‘Wat 'n drukte.’ Voorlopig alleen m'n zeer hartelyke groet aan U en B.
Dag, beste kerel
uw
DD
m

N. Ingelh.
donderdag.

Eindnoten:
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[16 juni 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
16 juni 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
N. Ingelheim, 16 Juni 82
beste Haspels! Zeker was je eenigszins verwonderd, eergister die 2000 gl terug
te ontvangen zonder een woord van my er by. De zaak was aldus. Om velerlei
redenen - hoofdzakelyk om geen welwillenden te krenken die aan myn ergernis
geen schuld hebben - was ik dan besloten het lyfrentetje dat men my als huldeblyk
wilde aanbieden, aantenemen. Maar na dat échec is 't my onmogelyk in Holland te
komen voordragen, en hieruit vloeide voort dat ik nu en niet aanst. winter de zaak
moest afdoen waarin gy en B my zoo edelmoedig hebt bygestaan. Ik eischte dus
het dáártoe noodige. Dit ontving ik in een wissel. ‘Dan had je't direkt naar Rotterdam
kunnen laten zenden’ zeg je. Jawel, maar ik wou niet weten waarom ik terstond dat
geld hebben wou. Te Mainz dien wissel tot geld makende, vroeg ik holl. papier, en
de man had geen biljetten van 1000 of 300. Zelfs geen of weinig van 100. 't Was
dus 'n heel pak. En toch te Mainz zynde wou ik meteen naar Wiesbaden waar ik
iemand spreken wou. Om nu dat dikke pak niet in m'n zak te houden tot m'n
thuiskomst besprak ik met den bankier dat hy voor de verzending zorgen zou. Ik
twyfel niet of ge zult het behoorlyk ontv. hebben.
Als oprechte vriend moet ik je nu nog iets zeggen. Wees er niet boos om. By
nadenken zult ge inzien dat ik 't hartelyk meen. (Mal dat ik er tegen opzie - en ook
dàt zal je begrypen.) Door een allerzonderlingst toeval zal een dergenen die U heeft
bygestaan om my zoo'n groote dienst te doen, het te weten komen dat ik het heb
kunnen terugzenden. In een gesprek bespeurde ik dat ‘men’ wist hoe ge U moeite
had gegeven om my van den dwang om 't Hbl. aantenemen, te verlossen. Neen,
men wist het niet, maar ik bemerkte dat men m'n weifeling giste. Ik bracht dit in
1.
verband met een uitdrukking in Uw laatsten brief: ‘B en ik hebben dat geld by elkaar
gescharreld’
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(Zoo veel te schooner dat gy 't gedaan hebt!)
Om 't alzoo by een te krygen, moest ge zeggen: waartoe. En (ziehier nu het toeval)
ik van myn kant had juist gesproken over de flinkheid van dien bankier die, toen ik
tegen dat dikke pak opzag, my zeide: ‘wel, dat zal ik wel voor U bezorgen!’ Van
weerskanten die halve confidentien aan elkaar knoopende, werd de zaak duidelyk.
Meen niet dat er (ook van dien ànderen kant, gepraat of verklapt werd, o neen!
Vooral niet omdat men niets wist, maar door myn gezegde dat ik door vrienden
geholpen was om des-noods het Huldebl. aftewyzen, maar - nu besloten hebbende
het in godsnaam aantenemen - voor die hulp had kunnen bedanken, wakker werd,
en de zaak begreep. Ik, dit merkende vond beter er voor uit te komen dan de
geheimzinnige te spelen. Maar op m'n thuisreis bedacht ik dat gy dit weten moest.
Immers, het kon zyn dat ge, op dit oogenblik zelf iets noodig hebbende, met de
beste bedoelingen het terug geven uitstelde, iets wat heel onschuldig wezen zou,
maar U in een valsche positie zou kunnen brengen. Is't nu niet goed dat ik U
gewaarschuwd heb?Het Huldebl. komt nu in't geheel neer op ±20000. Ik ben wel voor 'n millioen
uitgescholden aan den éénen kant, en voor even zooveel in de hoogte gestoken
aan den anderen kant. Vrome tydschriften (Geref. en Ultramont.) verklaren dat ik
god onttroond heb. Al is dit nu meer eer dan me toekomt, ik neem er nota van en
2.
beweer dat zoo'n haut fait d'armes met een pensioen van:
voor my 70 gulden } 'smaands
voor Mimi 50 gulden } 'smaands
schraal beloond is. En 't vernederende van de taxatie! Ik weet nu precies wat ik
volgens m'n geestverwanten (met hun allen, of liever, ik spreek van de vermogenden
alleen) waard ben. Toch kan ik geen lucht geven aan m'n indrukken, omdat ik zooveel
welwillende onvermogenden niet krenken mag! In één woord gezegd: deze uitslag
der zaak is my een zware slag! Het breekt myn toon! En dan 't besef dat ‘men’ my
houden zal voor tevreden gesteld, en me nog ondankbaarheid zal verwyten als ik
't niet heel mooi vind! Wat zullen de Van Twisten en consorten in hun vuistje lachen.
Door die schitterende pensioneering ben ik nu voor goed geklas-
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sificeerd als 'n byna-niemandal. Ieder weet nu dat ik geen noemenswaardige party
vertegenwoordig, en dat men my niet behoeft te ontzien. De behoefte aan 't leveren
van vertellinkjes kopie is grooter dan ooit, en de - moeielyke maar toch altyd nog
bestaan hebbende - uitweg om ‘voordrachten’ te houden is my afgesneden. Alleen
by inderdaad schitterenden uitslag had ik my weer in Holland kunnen vertoonen.
Nu ben ik schuw, en ik voel dat ik koken zou by ‘toejuiching’. Dit Huldebl. kost my
veel.Overigens ben ik wel. Ook m'n vrouw en ons kind. Hoe staat het met uw
gezondheid? Hebt ge uitzicht op vakantie? En kom je dan hier, met Dirk, Coen,
n

vrouw, dochter, met wie je wilt? Je zult hartelyk ontv. worden, dat weet je. Over 't
geheel echter (dit gaat U niet aan!) zal ik tot m'n grooten spyt een eind maken aan
3.
gastvryhedens. Met 'n inkomentje als waarop ik nu gezet ben, kan men geen glas
wyn aan 'n vriend voorzetten. Zelfs om met 'n vriend te zitten praten heb ik niet
genoeg, want ik moet kopie leveren! Als ik na dat prachtig Huldebl. in geldnood
raakte, zou men zeggen: ‘wat 'n verkwister!’ Maar nog eens, beste kerel, dit gaat U
niet aan. Ik en ook Mimi zouden heel bly zyn U hier te zien! Coen zal wel nieuwsgierig
wezen Woutertje weer te zien. Hy heeft hem 't eerst te bed gelegd toen 't arme kind
by ons gebracht werd. Mies spreekt er nog dikwyls over. Zeg aan Bos en Juffr.
Beersmans dat ze zeer welkom zullen wezen.
Dag beste trouwe vriend! hartelyk gegroet van Dek
Dat het Huldebl. my niet in staat stellen zou groote plannen uittevoeren voorzag ik.
Maar dat het ook in eenvoudig-burgerlyken zin zoo armzalig zou uitvallen, neen,
dàt had ik niet gedacht! Ik weet nu waaraan ik me te houden heb. Laffe, flauwe,
ontzenuwende kappelmannige zuinigheid is nu de boodschap. Dat breekt me! Ik
heb nu 't zelfde inkomen (zegge met dat van Mimi er by) als toen ik 43 jaar geleden
als 19 jarig jongetje klerk by de algemeene Rekenkamer te Batavia was. En toen
gaf m'n vader er my ±80 gl. smaands by! We weten nu wat toejuiching, opgang en
godonttronen in Holland waard is! Voor god is 't ook niet vereerend, dat iemand die
(volgens z'n aanhangers) hèm de baas was, zoo laag getaxeerd wordt.

Eindnoten:
1. laatsten: oorspr. stond er voorlaatsten.
2. haut fait d'armes: belangrijk wapenfeit (fr.)
3. gezet: oorspr. stond er gesteld.
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[18 juni 1882
Brief van H.C. Muller aan V. Bruinsma]
18 juni 1882
Brief van H.C. Muller aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 beschreven. (M.M.) De brief behandelt ontwikkelingen in de Vereniging De
Dageraad. Alleen het postscriptum is op Multatuli van toepassing.
(....)
P.S. Over de Multatuli-zaak moet ik nog eens nader met u van gedachten wisselen.
- Dit vooral naar aanleiding van mijn laatsten brief aan u.

[20 juni 1882
Brief van J.W.E. Duitz aan V. Bruinsma]
20 juni 1882
Brief van J.W.E. Duitz aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 3 (⅓) beschreven. (M.M.)
Waarde Heer!
Het wordt me moeielijk het verlangen, iets naders aangaande de zaak M. te
vernemen, langer te bedwingen. Sinds den dag, dat ik den Heer v.d. Goes de bij
mij ontvangene gelden overhandigde, heb ik daarvan niets meer vernomen. Toch
zal ik U niet behoeven te zeggen, dat de zaak mij te veel belang inboezemd om niet
te wenschen na wat naders daaromtrend. Hebben de bijdragen de verwachting
overtroffen, of teleurgesteld? Is er reeds iets bepaald aangaande de wijze waarop
het huldeblijk den Heer D.D. zal aangeboden worden? En vooral dìt - Zal er wat
komen van het plan waarop gij zinspeeldet in Uw circulaire en Uw brieven? Het zou
toch jammer zijn, dat dit in duigen zou gevallen zijn en ik hoop dan ook hartelijk van
niet.
Zoudt ge mij niet willen verplichten, met mij deze vragen te beantwoorden? Of er moeten overwegende redenen bestaan die deze beantwoording moeielijk maken,
- in dit geval, zal ik mijn nieuwsgierigheid moeten bedwingen, en het verlangen naar
wat ‘meer licht’ in deze opschorten.
Met de meeste Hoogachting
UwDwDienaar
J.W.E. Duitz
Plantage Muidergr. 5.
20/6 82.
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[20 juni 1882
Brief van D.J. Korteweg aan F. van der Goes]
20 juni 1882
Brief van D.J. Korteweg aan F. van der Goes. Enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Amice v.d. Goes
Amsterdam, 20 Juni 1882
Wij hebben - niet zonder moeite - de nodige opgaven van Dekker gekregen en
toestemming om voor hem eene lijfrente van 1400 Mark, voor zijne vrouw van 1000
Mark te kopen. Wij vinden het voorzichtig daarmede niet langer te wachten dan
nodig is. Voor Dekkers lijfrente hebben wij reeds geld genoeg bijeen en kunnen
Dinsdag bij de Germania de polis reeds teekenen. Geeft ge daartoe uwe
toestemming? Aan Versluys en mij. Of verlangt ge een vergadering? Ik geloof niet,
dat er iets anders te bespreken valt op dit oogenblik. Wij meenden, dat het beter
was wat later - en dan wellicht voor de laatste maal - te vergaderen, als wij de gelden
geheel binnen hebben, want dat een gedeelte van het geld op Dekker alleen moet
1.
worden genomen, zal de totale jaarrente een eenigszins voldoende bedrag
verkrijgen, is wel zeker; zoodat over de wenschelijkheid van het eerste gedeelte
van Dekkers opdracht wel geen verschil van gevoelen kan bestaan. Uit Indië komen
de eerste berichten binnen. Het gaat goed. In Semarang is reeds f 1000 bijeen en
wordt het meer.
Verlangend zien wij uit naar uwe specifieke opgaaf (aan Versluys) van de
ontvangsten der Amsterdamsche subcommissie.
Weesperzijde 1
tt
DJKorteweg

[22 juni 1882
Polis op het leven van Multatuli]
22 juni 1882
Polis inzake een jaarrente op het leven van Multatuli, gekocht van de gelden van
het Huldeblijk. (M.M.)
Zie voor de polis van Mimi bij 14 juli 1882.

1.

zal: (bedoeld) wil tenminste.
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65 M. 50 Pf. in Marken kassirt.
ten

1.

Stettin, den 20 October 1882
3.
Hauptamtliche Stempel-Debitsstelle.
GERMANIA

Renten-Versicherung
auf den Lebensfall.
Lebens-Versicherungs-Actien-Gesellschaft
zu Stettin.
Versicherte Rente:

POLICE

1400 Mark

N 330,755

o

Prämie:
13,023 Mark 25 Pf.

Tabelle VIII

zahlbar:

General Agentur: Amsterdam

am. 15 Juni 1800

Agentur: Amsterdam.

zwei und achtzig.

a

Die GERMANIA, Lebens-Versicherungs-Actien-Gesellschaft zu Stettin, versichert
durch gegenwärtige Urkunde dem Herrn Eduard Douwes Dekker zu Nieder
Ingelheim, geboren 2. März 1800 und zwanzig, auf Grund der von ihm eingereichten
Declaration die Zahlung einer Rente von jährlich
__________Eintausend vierhundert Mark.__________ Die Zahlung der versicherten
Rente wird geleistet zum ersten Male am 15. September 1800 zwei und achtzig,
wenn an diesem Tage Mittags 12 Uhr Herr Eduard Douwes Dekker zu Nieder
Ingelheim noch lebt und von diesem Zeitpunkte ab in viertel jährlichen Terminen
geleistet am 15. December, 15. März, 15. Juni und 15. September jedes Jahres, an
Herrn Eduard Douwes Dekker zu Nieder Ingelheim in dem jedesmaligen Betrage
von Dreihundert und fünfzig Mark bis zum Tode des Herrn Eduard Douwes Dekker
zu Nieder Ingelheim.
Die Versicherung beginnt mit dem 15. Juni 1800 zwei und achtzig Mittags 12 Uhr.
Als Prämie sind zu zahlen: Dreizehntausend drei und zwanzig Mark fünf und zwanzig
Pf. welcher Betrag entrichtet wird am 15. Juni 1800 zwei und achtzig.
Es gelten für diese Versicherung nachstehende allgemeine und besondere
2.
Bedingungen:

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

302

Vertaling:
De N.V. Germania, levensverzekeringsmaatschappij in Stettin, verzekert door
deze akte de heer E.D.D. te Nieder Ingelheim, geboren op 2 maart 1820, op grond
van de door hem overgelegde verklaring de betaling van een lijfrente van jaarlijks
1400 mark. De betaling van de zeker gestelde rente vindt voor de eerste maal plaats
op 15 september 1882, als op deze dag, om twaalf uur 's middags de heer E.D.D.
te N.I. nog in leven is, en na dit tijdstip telkens op 15 december, 15 maart, 13 juni
en 15 september van ieder jaar aan de heer E.D.D. te N.I. iedere keer met een
bedrag van 350 mark tot de dood van de heer E.D.D. te N.I.
De verzekering neemt een aanvang op 15 juni 1882 om twaalf uur 's middags.
Als premie moet 13023 mark en 25 pfennig worden betaald, welk bedrag voldaan
wordt op 15 juni 1882.
Voor deze verzekering gelden de volgende algemene en bijzondere voorwaarden:

Eindnoten:
1. Zie voor moeilijkheden m.b.t. de verschillende dateringen de brief van 14 oktober 1882 aan N.
Braunius Oeberius.
3. Deze drie regels zijn gestempeld en betreffen de linksboven opgeplakte aktezegels tot een totaal
van 65,5 mark.
2. De ‘besondere Bedingungen’ zijn opgenomen bij Eind juli 1882. De gedrukte ‘allgemeine
Bedingungen’ zijn niet opgenomen.

[22 juni 1882
Kwitantie]
22 juni 1882
Kwitantie behorende bij de polis op het leven van Multatuli.
Als erste Prämie ist der Germania der Betrag von Dreizehntausend drei und zwanzig
Mark fünf und zwanzig Pf. entrichtet worden, und wird daher die Police für gültig
erklärt.
Stettin, am 22. Juni 1800 zwei und achtzig.
Neu ausgefertigt, Stettin, am 20 October 1882.
GERMANIA, Lebens-Versicherungs-Actien-Gesellschaft.
Die Direction.
FÜR DEN DIRECTION
DER STELLVERTRETER DESSELBEN

Vorstehenden Betrag durch Zahlung
heute erhalten mit 13,023,25
Amsterdam am Juni 1882
De Directie van het
‘Bureau der Germania’
Agent.
Vertaling:
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Als eerste premie is aan Germania een bedrag van 13.023 mark en 25 pfennig
voldaan en derhalve wordt de polis geldig verklaard.
Stettin (....)
Het bovengenoemde bedrag is door betaling van 13.023,25 ontvangen op juni
1882.
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[24 juni 1882
Brief van Multatuli aan J. Versluys]
*24 juni 1882
Brief van Multatuli aan J. Versluys. In: Ter gedachtenis aan Multatuli 1887 - 19
Februari - 1892. Amsterdam, 1892, blz. 67-68. (M.M.)

Nieder-Ingelheim, 24 Juni 1882.
Waarde Versluys! Zooeven ontving ik eenige Indische couranten, waarin een aan
een twaalftal heeren gerichten brief van den heer Korteweg is opgenomen. Waarom
ik het daarin voorkomende via Soerabaja - en dus eerst heden! - moest vernemen,
is my raadselachtig. Aangenaam is 't zeker niet! Indien de Amsterdamsche heeren
de goedheid hadden gehad my te raadplegen in een zaak, die toch ten slotte van
1.
myn convenientie afhankelyk behoort te zyn, ware ik tydig in de gelegenheid
geweest myn wenschen te uiten en alzoo voor die uiting het karakter behoefde aan
2.
te nemen van 'n pynlyk desaveu . Dit schynt nu te moeten.
Om U en de andere heeren een onaangename positie te besparen, heb ik myns
ondanks in de beschikking over het Nederlandsch gedeelte van 't Huldeblyk berust.
Maar noch door U, noch door iemand anders gewaarschuwd zynde, dat de heeren
van plan waren op gelyke wys in myn rechten te treden ten opzichte der beschikking
over de uit Indië verwachte bydragen, voel ik my genoodzaakt daartegen uitdrukkelyk
te protesteeren.
Het is zeer wel mogelyk, dat ik het Indisch contingent geheel of gedeeltelyk in
lyfrente beleg, doch ik wensch daarin geheel myn eigen meester te blyven. Wie dien
eisch vreemd vindt, heeft een zonderlinge opvatting van 't woord ‘Huldeblyk.’
Wilt ge nu zoo goed zyn, my mee te deelen of u reeds iets van den uitslag der
zaak in Indië bekend is? En of de heeren van de Commissie van plan zyn ditmaal
gevolg te geven aan myn billyk verzoek, om my te laten beschikken over zaken, die
my aangaan, en die door niemand anders buiten myzelf met grond kunnen
beoordeeld worden? Suf, kindsch of krankzinnig ben ik nog altyd niet en ik heb geen
lust daarvoor door te gaan.
Na vriendelyke groet
t.t.
Douwes Dekker

Eindnoten:
1. conveniëntie: instemming.
2. desaveu: afkeuring.
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[27 juni 1882
Ingekomen gelden huldeblijk in Recht voor allen]
27 juni 1882
Ingekomen gelden voor het huldeblijk in Recht voor allen, no. 13. (U.B.
Amsterdam.)
Multatuli-fonds.
Overdracht f23.77.
B. te H. 50 ct.; V. te 's H. 20 ct.

[juni 1882
Brief van H. Oosterling aan V. Bruinsma]
Omstreeks eind juni 1882
Brief van H. Oosterling aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
r

Den Weledelen Zeergeleerden Heer D V. Bruinsma
te Leeuwarden
Weledele Heer!
Hiernevens het geleende over Multatuli terug. Hartelijk dank voor 't gebruik - vooral
ook voor de vriendelijke attentie, mij later nog een zestal kranten te sturen. Ik,
‘vreemdeling in Jeruzalem’ - had indertijd alleen uw artikeltje in de L.C. gelezen van al 't andere was mij niets bekend - en ik had niet verwacht, dat er zóó tegen het
huldeblijk zou geschreven worden.
Welken indruk de verschillende artikelen op mij gemaakt hebben, kunt ge licht
begrijpen. Had ik maar mee kunnen strijden! - vooral voor den ‘zaaier en opvoeder’
- op welk punt hij zoozeer verguisd wordt.
Doch - op 't oogenblik heb ik geen tijd - anders zou ik mijn hart voor U wat lucht
geven omtrent die zaak.
Erger ik mij over zooveel verguizing - ik geloof dat ik mij nog meer erger over de
lamheid der vrienden, waar 't geldt eene opoffering te doen voor hem, dien ze naar
hun zeggen zoo hoog vereeren. Ik heb mij zelven beschuldigd, dat ik al zeer weinig
deed; want - nu ja, ik moest 't een en ander, ook maar een kleinigheid, opofferen
door mijne bijdrage - doch 't beteekende zoo weinig - en mij dunkt, alleen als er
werkelijk opoffering bij gepaard ging, dan kreeg de daad eenige verdienste. En nu
heb ik wel begrepen, dat er velen zijn, die naar hun woorden wel met M. ophebben;
doch de genegenheid kan geen kleine proef doorstaan. Natuurlijk, wie geld vraagt,
die komt aan de ziel. De kleingeestig-
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heid komt vooral op dat punt uit -. Het leven is zeer koud; met onze beschaafde op
zelfzucht gebouwde en dus onzedelijke maatschappij. Doch genoeg.
Mochten de werkelijke vrienden soms nog wat willen doen - reken mij dan vooral
mee. Nogmaals hartelijk dank voor Uwe welwillendheid, en vriendelijkheid jegens
mij - inzonderheid nog eens dank voor 't portretje.
Met vriendschap en hoogachting
Uw Dw. D.
H. Oosterling

[1 juli 1882
Brief Germania aan D.J. Korteweg en J. Versluys]
1 juli 1882
Brief van G. Luttenberg, namens de directie van de
levensverzekeringsmaatschappij Germania, aan D.J. Korteweg en J. Versluys.
Dubbel foliovel, waarvan blz. 1 en 2 (⅔) beschreven. Met gedrukt briefhoofd Directie
o
van het Bureau der Germania. Singel K.K. n 286. (M.M.)
Amsterdam, 1 July 1882
Den WelEdelen Heeren Korteweg & Versluijs
Alhier
WelEdele Heeren!
1.
Ten gevolge van Ued Briefkaart overhandigen wij Ued inl. het Voorstel ter
verzekering van
Mark 250. - Kwartaalsgewijze aan den Heer Ed. D. Dekker en Zijne Echtgenote,
tot aan den dood van den langstlevenden, uittebetalen, met vriendelijk verzoek
hetzelve te teekenen & ons terugtezenden.
en

Wij hebben zoo als Ued zult bemerken, den 1 betalings Termijn, even als bij de
vorige Polis op 15 sept gesteld, opdat de Rente Heffers niet in korte tusschenpozen,
twee malen naar Mainz behoeven te gaan & wij hopen dat de Directie zulks zal
aannemen. Van de Heer Van Ketwich Verschuur te Zwolle hebben wij nog geen
antwoord ontvangen, wij twijfelen echter niet dat wij tegen maandag a.s. zullen
weten, òf de Text der Polis volkomen Waarborgen oplevert, òf dat die nog te Stettin
zal moeten worden gewijzigd.
Tevens overhandigen wij Ued inliggend de verklaring betreffende de echtheid der
signatures en zijn zoo vrij Ued te verzoeken dat
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stuk even naar N. Ingelheim te zenden, ten einde de Heer D & Mevrouw zijn Ed
Echtgenote bovenaan hunne gewone Handteekeningen plaatsen. Daarmede zal
dan aan alles voldaan zijn & de betaling der Rente geen bezwaar hoegenaamd
opleveren.Met Hoogachting hebben wij de Eer te verblijven
UEdDWDienaar
G Luttenberg
2 Bijlagen

Eindnoten:
1. inl.: inliggend, hierbij ingesloten.

[2 juli 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
2 juli 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Half enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 2 (⅔) beschreven. (M.M.)
N. Ingelh. 2 Juli 1882
beste Haspels! Ja, onze beste kleine kerel is gevaarlyk ziek geweest. Diphtheritis!
Maar de krisis is voorby, en we hopen dat-i weer geheel wèl wordt. Want hy ziet er
nog bleekjes uit, schoon hy op de been en nogal vroolyk is. M'n vrouw en ik hebben
angstige dagen gehad. We houden zoo veel van 't kind.
Ik heb nu hoop dat ge spoedig komen zult. Zoodra ge met eenige zekerheid den
dag kunt bepalen, zal 't goed zyn my dien te doen weten, in verband met andere
mogelyke bezoeken. Neem mee wie ge wilt. Er is ruimte genoeg.
Groet Dirk en Coen hartelyk van
tt
Dek

[3 juli 1882
Ingekomen gelden huldeblijk in Recht voor allen]
3 juli 1882
Ingekomen gelden voor het huldeblijk in Recht voor allen, no. 18. (U.B.
Amsterdam.)
Multatuli-fonds.
Overdracht f24.47.
E. te N. f1; B. te S. f1; W. te S. f1.

[4 juli 1882
Brief van J.M. Haspels aan G.C. de Haas-Hanau]
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4 juli 1882
Brief van J.M. Haspels aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 (⅔) beschreven (M.M.)
Zeer geachte Mevrouw
Ik durf niet naar Dek te gaan, 't doet me veel leed, maar voor hem is 't beter dat
ik hem vooreerst niet spreek.
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Ik ga morgen naar Berg en Dal bij Nijmegen, waar ik een dag of tien denk te blijven.
Hartelijk gegroet
Van Uw dienst
J.M. Haspels
v.h. 4 Juli '82

[7 juli 1882
Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]
7 juli 1882
Brief van Mimi aan mevr. C. Bremer-Snelleman. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
N. Ingelh. 7 Juli 1882
Lieve Mevrouw. Eindelyk heeft U ons dus weer eens geschreven, ik vond heusch
dat het heel lang duurde. En uw eerste woord is over 't huldeblyk! - Och! Hoe het
resultaat is? Sommige willen ons opdringen dat het heel mooi is - Nu dat hangt af
van de maatstaf. Een paar omstandigheden noopten, neen dwongen dek de zaak
o

aantenemen toen men er hem 1 januari van dit jaar voor het eerst over schreef,
ofschoon hy van den beginne voor eene mislukking vreesde en zeer goed inzag
dat de uitslag schitterend moest wezen zou ze hem niet benadeelen. Nu, schitterend
is de uitslag in geen geval. Dat kunnen ook de meest optimistische vrienden van
dek niet volhouden. En daarby komt nu nog de wyze van behandeling der zaak maar ik wil hierover niet uitweiden. als we u spreken is dat onderwerp byna
1.
onvermydelyk. die zaak houdt ons nu al meer dan een half jaar en suspens , en is
nog niet uit, en al dien tyd maakt ze dek onbekwaam tot wat anders. - Nu is het
waar dat ook anderen zaken hem zouden afleiden van zyn werk - als hy daaraan
toe was.
Onze lieve beste jongen heeft dyphteritis gehad! Wat 'n kort woord is dat en wat
sluit het een tal van aandoeningen in van vrees en angst en dank. Hy had de ziekte
niet in hevigen graad, en het verloop is snel, maar geheel klaar is Wou toch nog
niet. Ik moet hem nu dagelyks baden in Kreuznacher water want geheel goed is de
keel nog niet. Het schynt dat deze ziekte gewoonlyk een nasleep heeft. Maar ziek
voelt het kind zich goddank niet. Hy is zoo
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dartel als ooit en de levenslust kykt hem de oogen uit. (foei, foei, wat slecht
geschreven! by 't nalezen.)
En nu Marie! Een treurig onderwerp. Die arme Al. - Ja hy heeft ons zyn plan
meegedeeld namelyk om nr China te gaan en te trachten daar een betrekking te
vinden. en tot zoolang Marie achter te laten. - Natuurlyk was 't nu beter geweest als
zy maar niet samen nr. Brussel waren gegaan! Hy meende toen zoo goed te
handelen, en nu zou 't beter geweest zyn als hy 't niet had gedaan. Daar hy eenmaal
niet in Holland wil zyn (en ik begryp al wat hy er tegen heeft om leeraar aan zoo'n
Bschool te worden in een klimaat waar hy niet tegen kan, in altyd bekrompen
geldelyke omstandigheden met 'n vrouw als M! Ik moet bekennen ik vind het
vooruitzicht zoo benèpen prozaisch en drukkend als maar mogelyk is!) nu goed
maar daar hy dat niet wil, gis ik ook hy weinig kans heeft in Europa klaar te komen.
Dek begrypt geheel zyn smaak om naar buiten te gaan, en dek erkent dat het
meenemen van Marie getrouwd of ongetrouwd zyn slagen in den weg zou staan.
Hy moet alleen gaan, àls hy gaat. Zyn plan zou zyn Marie te laten volgen zoodra
mogelyk. Was zy nu in godsnaam maar een verstandige vrouw met wie hy spreken
kon! Maar dat is ze niet. ik geloof dat hy gelyk heeft en zy hem met tranen en scènes
zal trachten by zich te houden als zy het merkt of hy haar zegt wat hy wil. Hem by
zich houden!
2.
Er mag van komen wat wil. Ze is een kind en beschouwd Albert altyd nog als
een heer, ze vat niet dat de armoe ook hem kan bereiken - en denkt aan hem, o ja,
maar vooral omdat hy haar een fatsoenlyk huwelyk schuldig is. En het ergste is dat
ze Al werkelyk regeert met haar scènes en tranen, hy is zwak voor haar. Zy heeft
hem bepraat om haar in Br. by zich te nemen en ik wil noch kan raad geven. Juist
dit is de vloek van hun omstandigheden dat alles nadeelig is, maar Marie denkt niet
aan wat goed is, maar alleen aan Albert te behouden nu, op dit oogenblik. Hy denkt
aan wat goed is, niet alleen voor zichzelf maar ook voor haar. Als ze zóó samen
blyven wonen tot de laatste penning verteerd is, wat dan? Albert wil niet scheiden
omdat Marie hem tegengevallen is. hy kende haar genoeg en hy zegt ze is over 't
algemeen lief en goed en het is zeer de vraag of ik ooit een betere vrouw dan zy
zou kunnen vinden.
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Hy wil haar ook niet verlaten voor goed. alleen tydelyk En ik vind het heusch voor
hem zelf het naarst dat hy er aan denken moet dit tersluiks te doen. Ik heb hem ook
nog aangeraden haar zelf by haar vader te brengen en haar dan zyn plannen
meetedeelen, als hy zich althans sterk voelt zyn besluit zoo het eenmaal vast
genomen is ook door te zetten. maar overigens ik zal hem niet hard vallen wat hy
ook doet wel wetende hoe hyzelf het beste wil ook voor Marie. - Ik begryp wel dat
u medelyden met haar heeft, en (als het werkelyk zoo gaan zou,) zal ik dat ook
hebben. het zou heel hard voor haar zyn, maar het zou anders zyn als ze wat meer
ziel had, en Albert een vriendin in haar had met wie hy spreken kon over zyn en
haar belangen, in plaats van een meisje dat hy beloofd heeft te trouwen.
Oef!Dek maakt het là là en klaagt erg over de kou. We zyn in 't hartje van den zomer!
Of het in Augustus ook zoo zyn zal? Als het zoo koud is zomers by deze lange
dagen verlangt men naar een gezelligen winteravond met lampen. Nu, half Augustus
branden de lampen al by de thee.
Wel, lieve mevrouw, wy verheugen ons tweeen op uw beider komst. De tyd moet
U bepalen en zal altyd goed zyn. We wachten wel nog een paar goede vrienden
maar niet op een bepaalden datum. Ik hoop dat u alleen hier zyn zal, en dat byv.
3.
de goede Obés die we ook wachten, vroeger komt. maar dat moeten we nemen
zooals 't valt. Dikwyls hebben wy weken op iemand gewacht die ten slotte geheel
verhinderd werd te komen. En dan hadden wy allerlei anderen daarna verschikt.
Dus als U komt is 't goed. en zult u hartelyk welkom zyn. En dan wilt U me helpen
in de huishouding? Neen gekheid, ik heb het heusch heel druk met al de beesten
en de meid en de jongen en Wou en dek. Is dat geen goede klimax? Maar Wou legt
in den laatsten tyd meer beslag op me - dan dek! Ik houd meer van 't kind dan ik
zeggen kan en toch ben ik soms moe. Vooral toen hy ziek was, was 't erg. Hy wilde
me byna niet laten gaan, en onze meid heeft opzicht noodig (!) en dek kan niet tegen
vreemdigheid. en als hy by Wou bleef terwyl ik het meest noodige bezorgde was
hy doodaf door gedwongen spreken enz. enz.
Lieve Mevrouw (als U hier is zullen we niet meer mevrouwen,
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wel?) maar ik sluit omdat het zoo erg laat is - ik had anders nog wel veel te zeggen.
U mag niet boos zyn op myn goede Al. - Nu voor half augustus zullen we nog wel
eens schryven. Gelukkig dat U beiden zoo makkelyk te voldoen is op ons eiland is
zoo weinig te krygen. Op een regendag als vandaag is 't hier net een eiland niets
dan nevels rondom ons. Ik hoop dat U mooi weer treft. en geen wind die dek zoo
zenuwachtig maakt. O, ik mag myn brief niet dikker maken dan zou U zeker
verwachten er ook wat van hem in was. dag! een heele hart. groet aan U beiden
van dek en M.

Eindnoten:
1. en suspens: in spanning (fr.)
2. beschouwd: verschrijving.
3. Obé: ingewijden-naam van N. Braunius Oeberius.

[9 juli 1882
Uittreksel notulen De Dageraad]
9 juli 1882
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de Vereniging De
Dageraad. In: De Dageraad 4 (1882-1883), afl. 1, blz. 13. (U.B. Amsterdam) Deze
vergadering werd op 9 juli 1882 gehouden.
Vervolgens werd met applaus tot lid van verdienste der vereeniging De Dageraad
benoemd de heer E. Douwes Dekker (Multatuli), te Nieder-Ingelheim bij Mainz.

[14 juli 1882
Polis op het leven van Mimi]
14 juli 1882
Polis inzake een jaarrente op het leven van Mimi en Multatuli, gekocht van de
gelden van het huldeblijk. (M.M.)
78 M. 50 Pf. in Marken kassirt.
ten

1.

Stettin, den 20 October 1882
Hauptamtliche Stempel-Debitstelle
GERMANIA

Renten/Versicherung
auf den Lebensfall.
Lebens-Versicherungs Actien-Gesellschaft
zu Stettin.
Versicherte Rente:

POLICE

1000 Mark

N . 330873

o

Prämie:
15,075 Mark
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Tabelle XII

zahlbar:

General Agentur: Amsterdam.

am. 15. Juni 1800

Agentur: Amsterdam.

zwei und achtzig.

a

Die GERMANIA, Lebens-Versicherungs-Actien-Gesellschaft zu Stettin, versichert
durch gegenwärtige Urkunde dem Herrn Eduard Douwes Dekker zu Nieder
Ingelheim, geboren am 2. März 1800 und zwanzig, und dessen Ehegattin, Frau
Maria Frederika Cornelia Douwes Dekker geborenen Hamminck Schepel daselbst,
geboren am 14 December 1800 neun und dreissig, auf Grund der von ihm
eingereichten Declarationen die Zahlung einer Rente von jährlich
__________Eintausend Mark.__________ Die Zahlung der versicherten Rente wird
geleistet zum ersten Male am 15. September 1800 zwei und achtzig, wenn an diesem
Tage Mittags 12 Uhr Herr Eduard Douwes Dekker zu Nieder Ingelheim und dessen
Ehegattin Frau Maria Frederika Cornelia Douwes Dekker geb Hamminck Schepel
daselbst, oder einer derselben noch lebt
- und von diesem Zeitpunkte ab in viertel jährlichen Terminen geleistet am 15.
December, 15. März, 15. Juni und 15. September jedes Jahres, an Herrn Eduard
Douwes Dekker und Frau Maria Frederika Cornelia geb. Hamminck Schepel zu
Nieder Ingelheim, resp nach dem Tode des Zuerststerbendem an den
Ueberlebendem in dem jedesmaligen Betrage von Zweihundert und fünfzig Mark
bis zum Tode des von den beiden Versicherten Zuletztsterbenden.
Die Versicherung beginnt mit dem 15. Juni 1800 zwei und achtzig mittags 12 Uhr.
Als Prämie sind zu zahlen: Fünfzehn Tausend Sechshundert fünf und siebenzig
Mark welcher Betrag entrichtet wird am 15. Juni 1800 zwei und achtzig.
Es gelten für diese Versicherung nachstehende allgemeine und besondere
2.
Bedingungen:

Voor de vertaling zie bij 22 juni 1882.

Eindnoten:
1. Zie voor moeilijkheden m.b.t. de verschillende dateringen de brief van 14 oktober 1882 aan N.
Braunius Oeberius.
2. De ‘besondere Bedingungen’ zijn opgenomen bij Eind juli 1882. De gedrukte ‘allgemeine
Bedingungen’ zijn niet opgenomen.
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[14 juli 1882
Kwitantie]
14 juli 1882
Kwitantie behorende bij de polis op het leven van Mimi en Multatuli.
Als erste Prämie ist der Germania der Betrag von Fünfzehn Tausend Sechshundert
fünfundsiebenzig Mark entrichtet worden, und wird daher die Police für gültig erklärt.
Stettin, am 14. Juli 1800 zweiundachtzig.
Neu ausgefertigt, Stettin, am 10. October 1882.
GERMANIA, Lebens-Versicherungs-Actien-Gesellschaft.
Die Direction.
FÜR DEN DIRECTION
DEN STELLVERTRETER DESSELBEN.

Vorstehenden Betrag durch Zahlung
heute erhalten mit
15,675
Amsterdam am Juli 1882
De Directie van het
‘Bureau der Germania’
Agent

Voor de vertaling zie bij 22 juni 1882.

[juli 1882
Brief van H. Oosterling aan V. Bruinsma]
Vermoedelijk omstreeks 15 juli 1882
Brief van H. Oosterling aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
r

Den Weledelen Zeergeleerden Heer D Vitus Bruinsma
te Leeuwarden
Weledele Heer!
Eerst wenschte ik te weten, hoe ik over mijn tijd beschikken kon, vóór ik U ging
schrijven. Ik wachtte op een bericht omtrent een examen. Had ik geweten, dat dat
wachten zoolang moest duren, dan had ik U terstond teruggeschreven, om U te
melden hoe aangenaam Uw schrijven mij aandeed. Dat mij daar een vriendenhand
wordt aangeboden, om mijn denkbeelden en gevoelens - dat is voor mij waarlijk
geen gewone zaak en wordt daardoor dan ook te hooger gewaardeerd.
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Mijn schrijven was eigenlijk gevolg van eene opwelling, die hoofdzakelijk, zoo niet
geheel, voortkwam uit behoefte, om wat hart voor Multatuli te voegen bij mijn bijdrage.
Aan dergelijke opwellingen gehoor te geven heb ik al vrij wat verleerd: gewoonlijk
vindt men het zoo ‘vreemd’. Dat ik het tegenover U deed bewijst, dat ik van U wat
anders verwachtte. Dat mijn schrijven door U gewaardeerd werd, daaraan heb ik
geen oogenblik getwijfeld - doch dat ik zoo'n hartelijk antwoord terug zou krijgen,
dat had ik niet verwacht. Het werkte op mij als een zonnestraaltje. Ik wil dan ook
niet spreken van de eer, die er voor mij in ligt door iemand als U uitgenoodigd te
worden: Uwe uitnoodiging draagt te zeer den stempel van hartelijkheid en
welgemeendheid. Daarvoor ben ik zeer gevoelig en ik begrijp, dat Ge niet slechts
r

een ‘zeergeleerde’ D zijt, maar ook een edel hart hebt. Vriendschap uit
geestverwantschap heb ik altijd sterk verlangd en toch weinig gevonden!
En toch - begrijp eens! - toch heb ik haast plan gehad niet aan Uwe uitnoodiging
te voldoen! De vrees bekroop mij, dat de kennismaking U zou tegenvallen. Ik ben
eigenlijk geen man voor bezoeken: wat timide, wat linksch, kortom, wat ‘een boer’
zou men in stad zeggen. Afkomstig uit de arbeidersstand, altijd als Fancy ‘slecht
behuisd’ - ben ik allicht heel ànders dan Gij U voorstelt. Onderwijs heb ik vroeger
niet veel gehad: ik heb mij zelf moeten helpen en dan had ik vaak geen geld voor
de noodige boeken. Ik heb in mijn schrijven geloof ik van Shakespeare & Byron
gesproken - och, vreemde talen ken ik niet - maar ik heb altijd trek gehad om mij te
laven met wat groots en zoo behelp ik mij met vertalingen.
Ik voel mij wat vreemd te midden mijner medemenschen, niet te midden mijner
leerlingen - bij kinderen gevoel ik mij thuis. Overigens leef ik wel wat kluizenaarachtig.
Ik ben heel en al niet een aardig mensch. Voeg daarbij nog, dat ik wat pessimist
ben - dat ik vrij wat sociaal-democratische, ja misschien wel ietwat communistische
sympathiën koester: dus ik ben werkelijk een onaangenaam mensch in deze brave
maatschappij. Dus waarschuw ik U vooraf. Misschien is 't voor U zoo erg niet - en
ik voeg er tot Uwe geruststelling nog bij, dat mijn communisme niet voortkomt uit
ontevredenheid met mijn eigen deel: van het stof-
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felijk kapitaal krijg ik ruim voldoende en wat 't geestelijk kapitaal betreft, daarin gevoel
ik mij soms aristokraat. Wel golft er soms ontevredenheid door mijn ziel, als ik een
betere atmosfeer verlang en gevoel hoe FANCY bij mij gaat dalen tot fancy. Mijne
leerlingen houden zeer veel van mij en in school is een vrije, vroolijke toon!
Durft Ge, na dit gehoord te hebben, Uwe uitnoodiging herhalen - nu ja, dat doet
Ge natuurlijk - en ik reken er ook op. Laten we echter niet een geheelen dag rekenen;
een voormiddag (van 's morgens 9 à 10 uur, dan kan ik met 't middagspoor
teruggaan) of een namiddag (als Ge niet zeer laat dineert, kan ik na die tijd komen
en tot 8 uur blijven). Wat de dagen betreft, de beide eerste weken van Aug. heb ik
vacantie; dan past 't mij alle dagen wel. Voegt het U beter eerder, dan in deze maand
maar, doch dan liefst op een Zaterdag; omdat ik dan maar één schoolles heb,
waarvan ik voor een keer ook wel vrij kan.
Dus verwacht ik van U opgave van dag en uur. Want ik moet gerust wezen, dat
het U goed voegt - en ik reken er op, dat er geen ander gezelschap is; tegenover
U zal ik mij wel thuis gevoelen, tegenover anderen allicht niet.
Met vriendschappelijke gevoelens
Uw Dv.Dn.
H. Oosterling.
P.S. Getrouwd ben ik geweest, m'n vrouw is haast al drie jaar dood. Ik heb drie
kinderen.-

[18 juli 1882
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
18 juli 1882
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en
2 (½) beschreven. (M.M.)
Nieder Ingelheim 18 Juli 82
n

beste Funke! Reeds eergister ontving ik uw brief van den 14 . Ik had bezoek, en
nòg, schoon drie van de vyf bezoekers vertrokken zyn. Daarby ben ik - onwel. Hoe
ik 't kwalificeeren moet, weet ik niet. Het ‘Huldeblyk’ heeft me geknakt.
Ik wil U een langen brief schryven en dàt kan ik vandaag nog niet doen. Dus
voorloopig kort. Ja, als ik 't dan zeggen mag, neem ik liever uw edelmoedig aanbod
om die 500 gl van U te ontvangen
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aan, dan dat het equivalent worde opgenomen by de Huldeblyk's gelden. Asjeblieft
alzoo!
Dit voor heden als zakelyk antwoord op uw brief. Zoodra ik eenigszins loisir heb,
schryf ik U uitvoerig. Ik ben, als altyd innig doordrongen van hartelyke dankbaarheid
voor Uwe schoone handelwys! Neem myn kortheid niet op als lauwheid. Het denken
aan uw wyze van doen levert my gedurig een licht punt by 't byna doorgaande zwart
kyken waartoe ondervindingen van geheel anderen aard my nopen.
Zeer hartelyk van ons beiden gegroet, beste nobele Funke!
Uw vriend
DouwesDekker

[18 juli 1882
Brief Germania aan D.J. Korteweg en J. Versluys]
18 juli 1882
Brief van G. Luttenberg, employé van de Germania levensverzekering, aan D.J.
Korteweg en J. Versluys. Foliovel met gedrukt briefhoofd Directie van het Bureau
o
der Germania Singel K.K. n . 286, waarvan blz. 1 en 2 (⅓) beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 18 July 1882
Den Heeren D. Korteweg en J. Versluijs
Alhier
Mijne Heeren!
Wij hebben evenzeer de Polis voor eene doorloopende levenslange Lijfrente ad
Mark 250. - p 3/m voor de Heer E.D.D & ZEd's Echtgenote ontvangen & bewaren
dit Document ter Ued beschikking.
Het totaal bedrag door Ued te storten is Mark
d

15,759.50 à 59½

Ned

c

f 9376,90
f 186,53

minus de aan Ued
uitgekeerden Provisie
dus Netto =

c

f 9190,37

De Directie heeft, met terugzending der Polis voor de Heer D.D. alléén, of beide
Documenten de clausule vermeld, dat het Ued ten allen tijde zal vrij blijven, een
ander tot de ontvangst der Rente aantewijzen, waardoor alle waarborg, tegen over
lastige crediteuren gegeven is. Overeenkomstig uwen wensch, zal de Heer Mr J.D.
van Ketwich Verschuur te Zwolle eene verklaring zenden, die dezen maatregel, ten
behoeve der Renteheffers, noodzakelijk heeft gemaakt.
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De Termijnen op welke de Rente der beide polissen verschijnt, zijn door de Directie
eensluidend en zonder eenige korting op de tweede Polis, gesteld.
Gaarne zien wij nu nog de handteekeningen te gemoet & verblijven
Hoogachtend
UEd DWDienaar
G Luttenberg

[19 juli 1882
Brief van D.J. Korteweg aan P. Brooshooft]
19 juli 1882
Brief van D.J. Korteweg aan P. Brooshooft. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
De brief is onvolledig bewaard gebleven; het slot ontbreekt.
Amsterdam 19 Juli 1882
Zeer geachte heer,
Hierbij bericht ik u den goeden ontvangst van uw wisselbrief bedragende
twaalfhonderdzevenenzestig gulden, vijfenvijftig cents betaalbaar zes maanden na
6 Juni 1882.
Onze verwachtingen waren na de teleurstellingen hier te lande ondervonden, niet
hoog gespannen en de opbrengst schijnt ons voor zooverre vergelijking tusschen
Nederlandsche en Indische steden mogelijk is, voor Soerabaya volstrekt niet zoo
gering. Er is in gansch Nederland twintig duizend gulden ontvangen ongeveer. Er
is zeer weinig élan geweest. De tegenwerking heeft ons niet verbaasd, wij hadden
ze ons eer nog heftiger voorgesteld, maar wij hadden van de voorstanders wel wat
meer vuur en initiatief verwacht. Wij hebben wel streng vastgehouden aan 't beginsel,
dat uit sympathie en niet uit liefdadigheidszin moest gegeven worden - daarvoor
was ook geen aanleiding, daar er geen dwingende oogenblikkelijke nood bestond
- maar, evenals u, veel persoonlijke moeite moeten doen om overal de zaak aan
gang te krijgen en voornemens tot daden te doen overgaan.
Wij hebben nu gekocht eene lijfrente op Dekker van veertienhonderd, op Dekker
en mevrouw Dekker gezamenlijk - blijvende voortduren tot de langstlevende overlijdt
- van duizend mark; terwijl een gedeelte der som aan Dekker is verstrekt om naar
eigen meening aan te wenden. Wij hadden gaarne de uitslag gunstiger gezien; maar
meenen toch, dat onze moeite niet geheel
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vergeefs is geweest. Dekker zelve is door de vele aanvallen, en de minder gunstigen
uitslag ontmoedigd en neergedrukt; maar wij hopen, dat die indruk voorbij zal gaan,
terwijl gewonnen blijft dat het afmattende werk van lezingen houden, dat natuurlijk
een bron van inkomst was, die op den duur eer af dan toenam, achterwege zal
kunnen blijven.
Ten dringendste moet ik verzoeken, deze mededeelingen, die u natuurlijk
tegenover de gevers of zelfs in particuliere gesprekken nièt geheim behoeft te
houden, niet in couranten, of op andere wijze te publiceeren, waardoor tegenstanders
het recht zouden meenen verkregen te hebben, de uitslag en onze beschikkingen
aan openlijke bespreking te onderwerpen.
Ook mijn eersten brief was niet voor openbaarmaking bestemd en enkele punten
daarin voorkomende, hebben wij zorgvuldig vermeden, hier in Holland in gedrukte
stukken te vermelden; juist om op die wijze af te snijden alle openlijke, voor Dekker
zoo pijnlijke discussie, omtrent deze punten waar, hoogstens de géver, maar zeker
't publiek niet mee noodig heeft. Zóó de instemming van Dekker (....)

[juli 1882
Brief van Mimi aan Marie Anderson]
Omstreeks 20 juli 1882
Brief van Mimi aan Marie Anderson. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.)
Lieve Marie!
Aanst. Zondag vieren wy Woutjes (zes en een halve) verjaardag. Zou je met riek
ons het genoegen kunnen doen dien dag over te komen? dan kon je met een ons
huisje eens zien etc etc. en riek zou 't zeker aardig vinden. Je zoudt ook misschien
een nacht er aan knoopen van Zondag op maandag, of als je om rieks school zondag
avond terug moest zyn, van saterdag op Zondag. Enfin zoo als je 't best denkt. De
reiskosten nat. voor onze rekening.
De treinen van Mainz nr Ingelheim vertrekken uit Mainz
's morgens 8

/ 11.14

/ 1.55

/ 4.3

/6-

/ 8.15

in Ing.

/ 11 56

/ 2 33

/ 4 39

/ 6.22

/ 8 52

8.38

In de hoop op een gunstig antwoord
met veel groeten
Mimi
DD
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[21 juli 1882
Brief met bijlage van G. Luttenberg aan D.J. Korteweg en J.
Versluys]
21 juli 1882
Brief van G. Luttenberg aan D.J. Korteweg en J. Versluys. Een foliovel, aan de
voorzijde beschreven (M.M.)
Amsterdam, 21 July 1882
Den Heeren D.J. Korteweg & J. Versluijs
Alhier
Mijne Heeren!
Bijgesloten hebben wij het genoegen UED te overhandigen a) het advies van de
Heer Mr. J.D. van Ketwich Verschuur, advocaat te Zwolle, betreffende de clausule
ter zekerstelling van de Rente betalingen der beide door UED. ten bate van de Heer
Ed Douwes Dekker en Zed echtgenote, bij de Germania gesloten Rente
Verzekeringen.
Met Hoogachting hebben wij de eer te verblijven
UED DWDienaar
G Luttenberg
Bijlage

Bijlage bij vorige brief
Hetzelfde afschrift is ook bewaard gebleven in het handschrift van D.J. Korteweg.

Afschrift
Op verzoek van het Bureau der Germania te Amsterdam verklaart de ondergetekende
Advocaat alhier, dat de door de heeren D J Korteweg en J Versluijs te Amsterdam,
ten voordeele van den Heer Eduard Douwes Dekker te Nieder-Ingelheim bij Polis
o

van 22 Juni 1882 n 330775 gesloten Rente-Verzekering bij de Maatschappij
‘Germania’ te Stettin, naar zijne overtuiging niet veilig mag worden geacht voor
aanvallen van crediteuren van den Heer Dekker Vermits toch een schuldeischer
*
zijne vordering kan verhalen op alle baten van zijn schuldenaar, alzoo ook op alle
1.
inschulden waartoe deze op eigen naam gerechtigd is en volgens de algemeene
voorwaarden dezer Polis (§2) de verzekeringsnemers niet meer over de renten
kunnen beschikken zoodra de betaling daarvan is aangevangen, maar
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(§11) de Germania uitsluitend aan den daartoe aangewezen persoon moet betalen
en alzoo de Heer Douwes Dekker de éénige zou zijn die dit kon vorderen, zoo
kunnen diens schuldeischers daarop beslag doen en zou de Germania dan bij vonnis
moeten veroordeeld worden om in plaats van aan den Heer E.D.D. aan hen te
betalen. Dit kan mijns inziens alleen voorkomen worden door een beding, waarbij
gemelde algemeene voorwaarden worden vervangen door eene bizondere
voorwaarde b.v. dat de bovengenoemde Heeren als Verzekeringnemers, zich het
recht voorbehouden om ten allen tijde in de plaats van den thans aangewezen
persoon een ander tot ontvangst der rente aantewijzen
Zwolle
July 1882
(Get) JD van Ketwich Verschuur
Voor copie conform
het origineel
HJMde Bas
Notaris

Eindnoten:
* In de linkermarge heeft Multatuli hierbij aangetekend:
Welzeker! Maar... hy moet in 't bezit van een executoir verklaard vonnis zyn! En die kleinigheid
hebben ze over 't hoofd gezien. Zoo 't hier staat, zou uw meid wel uw huis kunnen saisisseren,
omdat ge haar ult. Jan. een maand loon schuldig zyt.
Dek.
1. inschuld: gelden waartoe men als schuldeiser het recht heeft ze te innen.

[22 juli 1882
Ingekomen gelden huldeblijk in Recht voor allen]
22 juli 1882
Ingekomen gelden voor het huldeblijk in Recht voor allen, no. 21. (U.B.
Amsterdam.)
Multatuli-fonds.
D.N. f7.80, te zamen f31.Afgedragen door den heer Domela Nieuwenhuis namens de Noord- en Zuid
Nederlandsche socialistische arbeidspartij aan mij voor het Huldeblijk aan Multatuli
f100.T.H. Perelaer.

[juli 1882
Brief van J. en M. Versluys aan V. en H. Bruinsma]
Omstreeks 22 juli
Brief van J. Versluys en Marie Versluys aan V. Bruinsma en Hilde Bruinsma.
Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4 (⅔) beschreven. (M.M.)
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Amice,
Met het beantwoorden van Uw brief heb ik maar gewacht tot we vergadering
hebben gehad van de hoofdcommissie. De polis is zoo ingericht, dat er duidelijk uit
blijkt, dat wij de som betaald hebben en er is een bepaling bijgevoegd op raad van
een advokaat, waarmee het advies van andere rechtsgeleerden overeenkomt. - De
betaling geschiedt alleen op grond van zijn handteekening, op de bepaalde data.
Maar er is bij ingelascht dat de betaling ook als we dat een maand te voren behoorlijk
aanzeggen kan geschieden aan een ander. Daar echter zijn handteekening noodig
blijft kunnen we daar geen misbruik van maken ten voordeele van anderen tegen
zijn zin.
Daardoor is nu de polis voor derden, naar men ons zegt, zonder waarde; maar
het allervoorzichtigste zou toch zijn, dat we de polissen zelf hielden.
Woensdag avond heb ik echter een brief gekregen, waarin naast een paar
grofheden, het ‘vriendelijk’ verzoek voorkomt om hem zijn polis te zenden. Korteweg
en ik hebben naar aanleiding daarvan de hoofdcommissie bijeengeroepen tot een
vergadering op Zaterdag avond. Daarin is besloten hem beide polissen met het
rechtskundig advies te zenden, nadat van alle drie officieel afschrift zal zijn genomen.
Of hij dan weer boos zal zijn over den vorm der lijfrentepolissen, moeten we
afwachten. Als hij weigert of verandering eischt zullen we waarschijnlijk de
onderteekenaars oproepen.
Wat de voortzetting van Tandem betreft, het best is buiten kijf dat ge zelf
rechtstreeks aan hem stuurt. En 't kan dunkt me zeer goed eens per jaar. 15 Sept.
15 Dec. 15 Maart en 15 Juni ontvangen ze telkens 600 Mark. Over de 500 van
Funke kan hij op 1 Mei beschikken. - 1 Februari bv. ligt tusschen 2 van die termijnen
in en zou dunkt me een zeer goed tijdstip zijn voor een zending. - Als ik doorga,
kies ik dan een anderen tijd en zoo wordt dan toch de zending verdeeld. - Het spijt
me dat hier niet nog een ander gedelegeerde van Tandem zit, dan kon ik aan hem
de enkele lui overdragen die ik heb, want ik wil niet de kans loopen, dat hij mij geld
terugzendt of verzoekt mijn bemoeiingen te staken. - Ik wil mij natuurlijk ook niet
telkens laten beleedigen en zal, als D. niet verandert, zoo spoedig mogelijk alle
correspondentie
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voor goed staken, alleen beëindigende wat het huldeblijk betreft. Inmiddels blijf ik
na vriendschappelijke groeten
tt
J Versluys
Lieve Hilda,
In de eerste tijd is er geen denken aan dat het weer tusschen de Deks en ons in
orde kan komen. Van de week heeft Mimi aan Versluys nog een briefje geschreven
uit D.D.'s naam, zoo beleedigend dat de ‘vriendelijke groeten’ aan het slot er al heel
vreemd opvolgden. Versluys kan zich volgens hem onder de ‘grofst georganiseerde’
menschen rekenen.
Er hebben natuurlijk altijd eenige punten bestaan, waaromtrent D.D. en V. het
niet eens waren; die komen nu, schijnt het, sterk op de voorgrond; daar is niets aan
te doen; hun beider karakter is zóo en niet anders. Als nu door D.D. het goede maar
niet zoo geheel over het hoofd werd gezien, dat hij toch vroeger in V. gewaardeerd
heeft; maar D.D. is heftig, dat is zijn karakter, en daar hebben we ook weer veel
aan te danken, zonder die heftigheid was het Multatuli niet. Ge ziet dus wel dat de
tijd alleen verandering kan brengen; ondertusschen spijt het mij erg, want heel graag
1.
had ik D.D. anders zien handelen in deze zaak, ik vindt hem niet helder en klaar
als de dag. En als ik aan Mimi denk doet het me zeer, we hielden heel veel van
elkaar.Hebt ge tegenwerpingen of een ander inzicht in de zaak, zult ge mij die dan
schrijven?
Met de hartelijke groeten
Uw toegenegen
Marie Versluys

Eindnoten:
1. vindt: verschrijving.

[24 juli 1882
Brief van H. Oosterling aan V. Bruinsma]
24 juli 1882
Brief van H. Oosterling aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 beschreven. (M.M.)
r

Den Weledelen Zeergeleerden Heer D Vitus Bruinsma
te Leeuwarden.
Weledele Heer!
Zeer verblijd met Uw schrijven en hartelijk dank, dat Ge juist zóó schrijft. Ik kom
Zaterdagmorgen met spoor van 9 uur. En ik heb er werkelijk zeer veel zin in, met
iemand als U wat denkbeelden te wisselen en mijn hart eens op te halen aan M. en
zijn ideën: dat zal
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aangenamer zijn dan hem in bescherming te nemen tegen kleingeestige aanvallen.
Mijn schrijven was wat overdreven - 't speet mij later half, dat ik zoo geschreven
had; - doch ik kon bij U ook genoeg menschkunde en leeskunst verwachten!
Nogmaals dank voor Uw antwoord. Met U zal ik graag eens over ‘beschaving’
spreken. Op de gedachte, die in mijn schrijven lag, kom ik terug. wij zullen zeker
genoegelijk praten. Ik geef U vooraf reeds de verzekering, dat Ge met deze daad
een goed werk doet.
U en Uwe vrouw groetend,
Oenkerk 24 Juli 1882.
t.t.
H.O.

[24 juli 1882
Bericht opbrengst huldeblijk in het Algemeen Handelsblad]
24 juli 1882
Bericht inzake de opbrengst van het huldeblijk in het Algemeen Handelsblad, no.
16017. (Knipsel M.M.)
Vrijwel gelijkluidende berichten verschenen in o.m. de Delftsche Courant en de
Opregte Haarlemsche Courant van 25 juli 1882.
De pogingen, door Multatuli's vrienden aangewend om zijn laatste levensjaren van
den verlammenden druk te ontheffen, dien de zorg voor het stoffelijk bestaan op de
veerkracht van het genie uitoefent, zijn slechts voor een klein gedeelte gelukt, zegt
een inzender in de Midd. Ct. Volgens de inlichtingen, die ik en andere deelhebbers
van het Multatuli-fonds bekomen hebben, heeft de som van alle ontvangen bijdragen,
zoo in Nederland als in Indië, zooveel beloopen, dat men in staat is geweest voor
zijn persoon een dadelijk ingaande lijfrente van f840, voor zijn echtgenoote een
gelijktijdige van f600 aan te koopen. Zoolang beiden dus in leven blijven, is hun te
zamen een schamel bestaan verzekerd. Bovendien is een deel van het
bijeengebracht kapitaal gebruikt om in eenige dadelijke behoeften te voorzien, welke
gedurende de laatste jaren ontstaan waren, waarin de pen van Multatuli reeds geen
‘vruchten’ meer afwierp voor de beurs van hem, die haar voerde.

[24 juli 1882
Brief van P.F. Abell aan V. Bruinsma]
24 juli 1882
Brief van P.F. Abell aan V. Bruinsma. Twee dubbele velletjes postpapier, waarvan
blz. 1-7 beschreven. (M.M.)
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Delft, 24 Juli 1882
Den WelEdZeerGel. Heer Dr Vitus Bruinsma
te Leeuwarden.Geachte Heer!In de Delftsche Krant las ik, dat Multatuli's vrienden niet meer hebben kunnen
doen, dan den Heer Douwes Dekker eene lijfrente verzekeren van f840. - 's jaars,
en aan z'n Echtgenoote eene van f600. - 's jaars.Iedereen zal moeten erkennen, dat dit bitter weinig is, en het grenst aan het
belachelijke, als men den koninklijken inborst van M. daarbij in aanmerking neemt.Ik dacht werkelijk, dat de vriendschap voor den Heer D.D. méér tot stand gebracht
1.
zou hebben. - Als men nagaat, wat Amerika dat aan Garfield niet zooveel
verschuldigd is als Nederland aan Multatuli, aan Mevrouw Garfield heeft aangeboden,
doet het iemand pijn, te moeten zien, met welk 'n treurigen uitslag het edele streven
der M-commissie bekroond is geworden. - Men vraagt zich verbaasd af, hoe
Nederland aan z'n roep van weldadigheid is gekomen.Het nietige geschenk, aan zulk 'n Man opgedragen, is Nederland onwaardig, en,
menig minachtend glimlachje zal er spelen om de lippen van den nakomeling, als
hij het feit leest in de annalen der Vaderl. Geschiedenis. - Nederland, het land van
millionnairs, geeft aan z'n bevrijder uit de kluisters der lamlendigheid, het
kellners-fooitje van f1440. - 's jaars. - Ai,... 't doet pijn, zoo iets te moeten lezen! Eens zal Nederland groot worden (Multatuli erkent 't met zijn ‘Ik zal overwinnen!’),
eens zal de soes- of sluimerperiode van ons land voorbij zijn, en het volk wakker
worden, tot bewustzijn komen, en dan zal de nazaat tot z'n voorvaderen vragen:
‘Luitjes, wat hebt ge van den Messias gemaakt?’Wat zullen zij dan moeten antwoorden, die zullen overgebleven zijn van het
tegenwoordig levende geslacht? ‘We hebben 'm eerst
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25 jaren lang gemarteld, en toen hebben we 'm 'n aalmoes gegeven van f1440. - 's
jaars, om 'm niet geheel van honger te laten omkomen!’... Ai!'t Is treurig. - Maar 't kan, 't mag zoo niet blijven: de eer van Nederland staat hier
op 't spel.Ik ben geen Nederlander; ten minste niet geheel: m'n bloed is niet ‘van vreemde
smetten vrij’, maar ik vind Holland 'n goed, vriendelijk land, en ik zou graag zien,
dat het z'n slaperigheid eens van zich afschudde. En dat zal ook gebeuren, want
‘Multatuli zal zegevieren!’ Nederland begint al wakker te worden: dat kan men
wekelijks in het weekblad ‘de Amsterdammer’ zien, maar men dient dat wakker
worden te bevorderen, te versnellen; anders kon het land in z'n slaap wel eens
overvallen worden door een van z'n buren, of door alle drie te zamen,... Polen!Ik wilde U daarom dit voorstel doen: De vrienden v. M. moesten zich tot 'n Corps
vereenigen, waarvan de leden zich verbonden, jaarlijks 'n zeker bedrag te storten,
tot vorming van 'n jaargeld voor de familie Douwes Dekker.2000 vrienden zal Multatuli toch wel hebben en 2000 zulke ‘weldadige’ vrienden
kunnen toch wel f2000. - 's jaars opbrengen voor 'n Man, dien zij bewonderen of
liefhebben. - (Ze geven die som wel uit aan lucifers of aan stalen pennen). - En, als
er geen 2000 zijn, kunnen (neen moeten) ze wel 4 × f1. - opbrengen. - Als 'n Vriend
tot zóó weinig niet in staat is, is z'n vriendschap niet veel waard.2.
'n Man als M. behoorde 'n vorstelijk inkomen te komen, en ook dat zou Nederland
wel kunnen bezorgen, als het maar wilde. - Maar Jeruzalem wil niet, en daarom
moeten wij het met minder doen. - Maar, behalve die f1440. - kon men hem toch
nog gerust wel f2000. - geven.Als de Heer D.D. er niet meer zal zijn, zal zijne Weduwe het dan met f600. moeten doen? 'n Kellner kan met zoo'n som niet toekomen! - Mevrouw Garfield
heeft 'n beetje meer gekregen!Bovenstaand plan dient echter door 'n Man uitgevoerd te worden, en ik ben maar
'n zwak jongetje. - Daarom wilde ik U verzoeken (natuurlijk als het Uwe goedkeuring
wegdraagt) de uitvoering op U te nemen. U heeft zoovele blijken gegeven van het
meer dan gewone aan te durven, dat ik dit gerust meen te mogen
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doen. - Ik twijfel er niet aan, of het weldadige Nederland zal U steunen.Het spijt me zeer, dat ik reeds 2 aug. dit land zal moeten verlaten: ik ga dan met
de ‘Voorwaarts’ naar Indië. - Vooral doet 't mij leed, omdat ik zoo gaarne de uitvoering
van Uw plan ‘Recht voor Havelaar! Recht voor Indië!’ zou willen aanschouwen van
dichtbij. - als U echter m'n zwakke hulp mocht noodig hebben,... o, gaarne! - Na 2
Augustus is m'n adres (voorloopig):
P.F. Abell
adres: WelEdHeer W.T. Brandon
Heerengracht 591
Amsterdam.Hopende, dat mijn voorstel in aanmerking zal komen, teeken ik mij
Hoogachtend
Uwdwdr P.F. Abell
3.
Candidaat O.I.A.
Burgwal 12 Delft

Eindnoten:
1. Garfield: James Abraham Garfield (1831-1881), president der Verenigde Staten van 4 maart
1881 tot 19 september 1881. Als gevolg van de aanslag op zijn leven van 2 juli 1881 leverde
een nationale inzameling voor zijn weduwe 500.000 dollar op.
2. komen: verschrijving voor krijgen.
3. O.I.A.: Opleiding Indische Ambtenaren.

[25 juli 1882
Brief van Multatuli aan een neef]
25 juli 1882
Brief van Multatuli aan een neef van moeders kant.
Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2 en 3(½) beschreven. (M.M.)
Nieder-Ingelheim, 25 Juli 82
Waarde Neef! Hartelyk geluk gewenscht met het huwelyk van uw oudsten zoon!
Ik ontving dezer dagen daarvan het bericht waarvoor ik vriendelyk dank zeg. Wees
zoo goed de jongelui myn beste wenschen voor hun geluk aantebieden. Dat ik uwen
Arnold zelf niet schryf is om de onzekerheid van 't adres. De ‘receptie’ zal plaats
hebben aan den Helder, de poststempel op 't adres der mededeeling luidt: Texel,
en de woonplaats van uw zoon is meen ik, s'Hage. Het wondert me wel dat hy tydens
m'n herhaalde bezoeken in Holland, me nooit heeft opgezocht, schoon ik aan den
anderen kant er niet rouwig om wezen mag daar ik 't op die excursies meestal te
druk had om iemand te ontvangen. Die kans had hy ook geloopen. Nogeens: veel
geluk gewenscht met de belangryke gebeurtenis!-
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In langen tyd vernam ik niets van U. Hoe gaat het? En vooral hoe maakt het uwe
dochter? Haar toestand kwam my, twee jaren geleden, onrustwekkend voor.
Wat my betreft, ik voel my oud worden en zie met betrekkelyk genoegen het vallen
der gordyn te gemoet. M'n leven was zeer zwaar: ik ben moe. M'n vrouw houdt zich
best (ze is dan ook 20 jaar jonger dan ik) en van ons pleegkind hebben we veel
genoegen. 't Is 'n beste jongen. Heel gelukkig heeft hy onlangs een aanval van
diphtheritis weerstaan, van de noodlottige kwaal die met tering, typhus en hartkwalen
zooveel onrust baart, zooveel geluk verstoort. Toch verneem ik dat de intensiteit
van die ziekte aan 't afnemen is. Misschien ook raakt de faculteit beter op de hoogte
van doelmatige bestryding.
Adieu, waarde Neef, wees met Mina en uw geheel gezin heel vriendelyk van ons
gegroet!
Uw liefh. neef
Ed

[28 juli 1882
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]
28 juli 1882
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. Van de brief is slechts 1 vel
bewaard gebleven. De rest is door Mimi verknipt ten behoeve van de briefuitgave.
(M.M.)
Clarens, 28/VII, '82
Beste Dekker, Met innig leedwezen las ik gisteren in de Haarl. Cour. den treurigen
afloop van de inschrijvingen voor het ‘nationaal huldeblijk.’ Van het nare Hollandsche
volk had ik niets anders verwacht. De sluipmoordenaarspraktyken van Handelsblad
en den Tijd hadden genoeg licht gegeven. Maar ik was verbaasd over het vuile art.
van De Locomotief en dacht, dat zij alleen stond. Gij hebt weder getoond beter
inzichten te hebben dan ik. 't Is waar, gij zijt een levend verwijt voor de ambtenaren.
Maar ik vleide mij, dat die gegoede particulieren die zoo dikwijls honder-
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1.

den uitgeven voor een ongenietbare prawan , ruim zouden bijdragen. Het blijkt nu,
dat die strijd tegen het moederland slechts gevoerd wordt volgens het beginsel:
2.
Ôte-toi de là pour que je m'y mette . Men heeft den bestrijder der rijkworders,
vrij-arbeiders, enz getoond, hoe juist hij gezien had.
Nu, Uw vereerder die 't geld voor Uw villa voorschoot, zal u wel niet ontrouw
worden.
Het spreekt van zelf dat, zoo Gij vóór mij sterft, Mimi en Wouter bij ons kunnen
komen en blijven. M. behoeft niet te discreet te zijn en te vreezen een lastpost te
worden. Integendeel, zij zou een winstpost zijn.
Ik heb in den Ind. opmerker een hartlijk woordje gezonden over de vrij-arbeiders,
e

naar aanleiding der 2 uitg. van uw boekje. Zoo de redacteur 't maar opneemt! Hij
is zelf vrij-arbeider en heeft duiten.
3.
Op de walgelijke jongste plaat van den Spectator verlangt men van de Putte als
opvolger van v. Lynden.
Niemand der kamerleden interpelleert over de vermindering van het
bevolkingscijfer in één jaar in Bantam van 758000 tot 590000, volgens de regeerings
6.
alm. Zouden zij hun schuld voelen?
Reclus die in Le Revolté schrijft dat eigendom bestuur en belasting moeten worden
afgeschaft, staat in het kadaster als eigenaar van twee villa's, die hij zegt aan zijn
vrouw te behooren. Mijn ambassadeurschap der Javanen valt mij dus zeer zwaar.
Frederik de groote had gelijk toen hij tot den inspecteur Sulzer zeide, die met
4.
Rousseau alle menschen voor ‘nés naturellement bons’ hield: ‘gy kent het vervloekte
ras niet waartoe wij behooren!’
Sinds een maand zond ik aan dat blad een art. over den westerschen oorsprong
der chineesche beschaving en de verwantschap tusschen vele talen van Azië
(Akkadisch en Chineesch, Redjangsch of Rentjongsch en Battaksch, Philippynsch,
Voor-indische talen enz). Men zou 't ‘met genoegen’ opnemen. Maar 't gewauwel
van Kuenen over het christendom als wereldgodsdienst schijnt belangwekkender.
Van Versluys sinds een paar maanden geen taal of teeken.
De laster had hier mijn vrouw aangetast. Zij weende er bitter om. Ik heb toen de
lasteraarster voor den vrederechter getrokken en

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

328
gedreigd de zaak te zullen doorzetten. Zij heeft toen alles schriftelijk ingetrokken.
Andere mannen, slachtoffers van dezelfde adder, zwegen. Ik heb toen maar weder
de kastanjes uit het vuur gehaald.
Zijt met Mimi en Woutertje hartelijk van ons gegroet
Uw vriend
5.
Roorda

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

prawan: javaanse maagd (mal.)
ôte-toi de là etc.: sta eens op van die plaats, zodat ik er kan gaan zitten (fr.)
van de Putte: Isaac D. Fransen van de Putte (1822-1902), nederlands parlementariër en minister.
alm: almanak, jaarlijkse regeringspublikatie met statistische berichten e.d.
nés naturellement bons: bij geboorte goed van inborst. (fr.)
De laatste zin is alleen in handschrift van Mimi bewaard.

[juli 1882
Artikel van J.G. ten Bokkel in De Dageraad]
Eind juli 1882
Artikel van J.G. ten Bokkel in De Dageraad 4 (1882-1883), afl. 1, blz. 72-78. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.) Fragmenten.

Een grief.
Door eene vergelijking wensch ik duidelijk te maken, wat ik wel eens gedacht heb
omtrent de, op zijn zachtst genomen vreemde, verhouding tussen Multatuli en het
Bestuur van de vereeniging de Dageraad.
Willemse en Pieterse waren vrinden. 'k Gebruik het woord ‘vrienden’, omdat ik
geen beter ken, en wijl ze zich voor de wereld als zoodanig voordeden. Bijna altijd
zag men ze samen en vreemd was dit niet. Over de meeste vraagstukken van den
dag waren hunne gedachten in hoofdzaak dezelfde, en konden ze in kleinigheden
dikwijls van opinie verschillen, waar het beginselen gold, sympathiseerden ze bijna
altijd. Beiden hadden den moed, om flink voor hunne overtuiging uit te komen, en
openlijk hadden ze zich gevoegd bij hen, die eenige jaren later door een dienaar
des Konings voor een onbeduidend handjevol zouden uitgemaakt worden. En waar
het pas gaf, toonden beiden, dat zij niet alleen elkanders gezelschap zochten daar,
waar gewandeld of bier gedronken moest worden, doch ook daar waar te arbeiden
viel. Waar stoffelijke of geestelijke hulp noodig was, waren ze steeds geneigd, de
handen uit den mouw te steken, den nood te lenigen of vooroordeelen te bestrijden.
Is het te bevreemden dat zij vrienden waren, dat zij dagelijks elkanders omgang
zochten, en dat daar, waar de een met steenen werd geworpen, de ander zelden
geheel vrij kwam?
En toch was de vriendschap, die zij voor elkander gevoelden, niet zoo groot en
zoo hecht als men oppervlakkig denken zoude. Al de
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oorzaken van dit verschijnsel na te gaan uit een zielkundig oogpunt, zoude zoo al
niet onmogelijk, toch onnoodig en gewaagd zijn, en daarom zal ik er mij toe bepalen
de feiten op te sommen, het aan den lezer overlatende conclusiën te trekken.
P. was in bijna alle opzichten W. zeer ver vooruit, en dit was algemeen bekend.
Ook kon W. zich niet ontveinzen, dat in de meeste gevallen zijn vriend veel beter
wist te spreken, veel sneller kon handelen dan hij. Een poosje geleden b.v. zagen
ze tijdens een wandeling een kind in 't water vallen. De gracht was diep, het water
('t was in Amsterdam) vuil. Toch waren onmiddellijk de beide vrienden geneigd, het
reeds zinkende meisje na te springen, om te trachten haar te redden. Doch terwijl
W. zijn hoogen hoed voorzichtig op de straatsteenen neerlegde en zijn nieuwen jas
begon uit te trekken, sprong P. geheel gekleed te water, dook, greep het kind en
zwom er mee naar wal.
En dit was geen alleenstaand feit, zoodat de naam Willemse nog vrij wel onbekend
was, toen die van Pieterse reeds klonk door het geheele land. (....)
Op zekeren dag was op de eerste verdieping van een huis een man bezig zijne
vrouw en kinderen met eene rijzweep af te ranselen. Dat er gegild werd, spreekt
van zelf, en dus ook, dat er voor het huis een flinke oploop kwam. En er waren velen
die medelijden hadden met die vrouw en die kinderen, ja, zelfs hadden enkelen den
moed, fluisterende hun buurman te vertellen, dat ze die stakkers graag zouden
helpen, doch niemand had moed genoeg om een hand uit te steken. Want de man,
die genoegen schepte in 't gegil zijner vrouw, had veel invloed en macht, en allen
wisten of vreesden, dat ze later boeten zouden, wanneer ze hem nu de rijzweep uit
de hand rukten. Ook vroegen sommigen of ze wel het recht hadden, het huis van
hun medeburger binnen te dringen zonder diens toestemming, en eenigen der
scherpzinnigsten en geleerdsten van hen twistten hierover zeer lang.
Gelukkig behoefde de arme vrouw het einde van dit twistgeding niet af te wachten,
want onze beide vrienden, die het rumoer van verre gehoord hadden, kwamen hulp
brengen. De trap opvliegen en de deur opentrappen was voor beiden het werk van
een oogenblik, en voor de heer beul goed wist wat er gebeurde, werd hij door den
sterken P. de kamer uit en de trap af gegooid, zoodat hij
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met een gebroken arm beneden bleef liggen. Dit nu ergerde hem ten zeerste, want
hij die behagen schiep in gillen zou in 't vervolg niet meer met zooveel kracht als
vroeger de zweep kunnen hanteeren, en derhalve een gedeelte van het genot
moeten missen. De zaak werd in de stad bekend en de vrienden van den beul
namen het hem zeer kwalijk, dat hij zijne vrouw niet zóó wist te slaan, dat het publiek
er niet mee gemoeid werd, want hunne macht en invloed hadden aanmerkelijk
geleden door het succes van P. En om die terug te krijgen en zich tevens op P. te
wreken gingen zij naar hunne medeburgers en vertelden, dat die vent een dronkaard,
een dief, een moordenaar was. Sommigen geloofden het, doch anderen haalden
de schouders op, want het plan van den beul en zijn vrienden was te doorzichtig.
(....)
Mijn verhaal is uit, en de toepassing dus nu aan de beurt. Ruim 20 jaren is het
geleden, sinds de Max Havelaar uitkwam, die eene rilling door 't land deed gaan.
Was de dappere, zich zelven opofferende Max vóór dat tijdstip slechts bij betrekkelijk
weinigen bekend, van dat oogenblik af was hij publiek persoon. En steun vond hij
bij de Nederlandsche regeering, bij het Nederlandsche volk niet. Bijna alleen stond
hij tegenover zoo velen, die niet alleen sterk in aantal, maar ook sterk in geld, ergo
in invloed waren. En was hun arm ook eenigszins lam geslagen, waren ze niet in
staat nog langer zóó openlijk en zóó sterk den Javaan te knevelen als tot nu toe,
ze hielden nog steeds veel macht, want ze hadden veel geld opgespaard. Weldra
ging dan ook een gerucht het land door, dat die Havelaar zoo'n slecht sujet was,
en dat de Javanen derhalve de slagen, op hunne bloote schouders toegebracht,
niet zoo erg voelden, als door hem was voorgesteld. Het rillen hield van lieverlede
op, en de een ging weer zijne ossen beproeven en de ander ging zijnen wijngaard
bezien. De gewezen assistent-resident van Lebak en zijne grieven en aanklachten
werden vergeten, of althans men trachtte ze te vergeten en dood te zwijgen. Dit
duurde lange, lange jaren. En terwijl de anderen ploegden en zaaiden en maaiden
en kochten en verkochten en geld verdienden, strooide de schijnbaar vergetene
met milde hand zaadkorrels uit in de harten van de duizenden, die zijne werken
kochten of huurden. Vielen dezen bij sommigen in de doornen of op eene steenrots,
velen waren er, die ze in hun binnenste voelden
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ontkiemen en opgroeien. De vrije gedachte maakte propaganda, en van geen
enkelen schrijver werden de werken zoo menigvuldig gelezen, als van den schrijver
der Ideeën. Wanneer het Nederlandsche volk over 200 jaren beter is dan thans, zal
het niet twijfelachtig zijn, wie der nu levenden daartoe het meest heeft bijgedragen.
Handelsblad en Nieuwe Rotterdammer, die geregeld alle door de drukpers
afgeleverde voor- en najaarsbloemen aankondigen, bleven zwijgen. Moesten ze
een enkele keer spreken, dan geschiedde dit zoo, dat het hun beter ware, gezwegen
te hebben. Ik begrijp zulks ten volle. De Nieuwe Rotterdammer handelt geheel uit
zelfverdediging, wanneer zij mannen als Multatuli tracht dood te zwijgen of op andere
wijze onschadelijk te maken. Haar invloed verdwijnt, naar mate zulke mannen meer
gelezen en bestudeerd worden. Kranten als de N.R. zijn ondenkbaar in eene
maatschappij, wier leden zich de gewoonte hebben eigen gemaakt, vrij te denken.
Maar ook de sinds 1879 als 't ware herboren Dageraad handelde ten opzichte
van den vrijen, zelfstandigen denker evenzoo, en dat heeft mij gegriefd en gespeten.
Van de oprichting, of wil men liever, van de reorganisatie af, was ik lid dier
Vereeniging en getrouw lezer van het door haar uitgegeven maandwerk; en tot mijne
verbazing merkte ik het vreemde verschijnsel op. Eene vereeniging van vrijdenkers,
opgericht in 1879, doet alsof ze de namen Douwes Dekker, Max Havelaar en Multatuli
nooit heeft hooren noemen! Is 't wonder, dat zulks mij, bewonderaar van Multatuli
en in Douwes Dekker geloovende als in een goed mensch, bedroefde en kwetste?
(....)
Als axioma neem ik aan: Iedere vrijdenker, elk mensch, die er naar streeft, goed
te zijn, moet in M. gelooven, moet aannemen, dat hij het goede wil, dat hij in zijne
werken geen laaghartige huichelaar is, tot tijd en wijle door zijne tegenstanders
duidelijk en klaar het tegenovergestelde wordt aangetoond. Dikwijls ben ik met
tegenstanders van hem in aanraking geweest, en als regel kan men aannemen, dat
ze zelve niet meer weten, hoe ze aan de lasterlijke geruchten gekomen zijn, die ze
1.
nu als feiten vertellen. Mag men dan op zulke losse on-dit's zulk een man
veroordeelen?
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Een goed mensch gelooft in hem, aan wien hij veel te danken heeft, tot hem wordt
aangetoond, dat hij zijn geloof aan een onwaardige heeft geschonken. Vergt men
van een bemind meisje bewijzen van haar eerlijkheid, wanneer een natuurlijk vijand,
b.v. een door haar afgewezen medeminnaar, ons kwaad van haar vertelt? Of begint
men met dien kwaadspreker te wantrouwen, en in hem den jaloerschen lasteraar
te zien, tot hij zijne woorden kan waar maken? Ongelukkig hij, die anders handelt.
En toch doen velen dit ten op zichte van Multatuli. Bedenk toch, hoe vele vijanden
iemand als hij moet hebben. Laat het toch over aan hen, wier belangen hij bestrijdt,
aan dominés, pastoors en Javanen-uitzuigers, hem zwart te maken. Wij, die trachten
goed te zijn en goed te doen, mogen hier niet aan helpen. Ons aantal is klein, al
beteekenen we dan ook iets meer dan een handjevol. Aansluiting is zoo dringend
noodig, zal het in ons land begonnen werk stand houden.
'k Meen gegronde redenen te hebben om te gelooven, dat de miskenning van
Multatuli op zal houden na het gebeurde in de algemeene vergadering van 11 Juni
jl., daar ze meer te wijten scheen aan het bestuur dan aan de leden. Mocht deze
hoop vervuld worden, en het op a.s. Zondag te kiezen Bestuur bestaan uit mannen,
die de zaak der vrije gedachte liever hebben dan eigen eer, en het niet noodig
achten den naam van den grooten dichter even eerbiedig te verzwijgen als de N.R.
zulks doet, dan durf ik nog op een goede toekomst voor onze vereeniging hopen.
J.G. ten Bokkel.
Amsterdam, 3 Juli 1882.

Naschrift.
Bovenstaand stuk is het uitvloeisel van een door mij gehouden gesprek met een lid
van 't vroegere Bestuur van de Dageraad, waarin ik mij beklaagde over de houding,
ten opzichte van M. aangenomen. Bedoeld Bestuurslid beloofde mij, mijn stuk in de
Dageraad op te zullen nemen, wanneer ik mijne grieven in schrift bracht. Sinds is
de vergadering van 9 Juli gehouden, waarin eenparig besloten werd, het
eere-lidmaatschap onzer Vereeniging Multatuli aan te bieden. Innig verheugt het
mij, thans het Bestuur te zien bestaan uit mannen, die er geen behoefte aan schijnen
te
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hebben, den naam Multatuli met stilzwijgen voorbij te gaan. Moge 't zoo blijven!
T.B.

Eindnoten:
1. On-dit's: (on dit) zegt men (fr.), geruchten.

[juli 1882
Bijzondere bepalingen inzake polissen]
Eind juli 1882
Bijzondere bepalingen, toegevoegd aan de levensverzekeringspolissen die ten
behoeve van Multatuli en Mimi waren afgesloten. Afschrift op twee kwartovellen.
(M.M.)
II Besondere Bedingungen
1. In Übereinstimmung mit §2 der vorstehenden algemeine Bedingungen der
Police
n a

o

(no 330755)

von

(22 Juni 1882)

o

(no 330873)

von

(14 Juli 1882)

n b

sind die Versicherungsnehmer Herrn Diedrich Johannes Korteweg und Jan
Versluijs jederzeit berechtigt zu bestimmen dass die versicherte Rente von
vierteljärlich je 250 mark an den in der Police angegebenen Terminen an eine andere
Person als die in der Police bezeichneten Empfangsberechtigten Herr (sic)
a (Eduard Douwes Dekker und
b (Frau Maria Frederika
Cornelia geb. Hamminck Schepel
zu Nieder-Ingelheim in Gemässheit der Algemeine Police-Bedingungen ausgezahlt
werden soll, und der Germania wird jeder solchen andererseiten Bestimmung
nachkommen wenn die Versicherungsnehmer, Herr Korteweg und Herr Versluys
zu Amsterdam, mindestens vier Wochen vor dem nächsten Rente-fälligkeitstermine
durch eigengeschriebenes Schreiben eine diesbezügliche Bestimmung bei der
Direction der Germania einreichen und die zur Empfangsnahme der ferner fällig
werdenden Renten berichtigte Person genau bezeichnen.o

2 Die Germania wird in allen aus diesen Police etwa Entstehenden zur
gerichtlichen Entscheidung geeigneten Streitigkeiten, von den ordentlichen Gerichten
ihres Vertreters in Amsterdam, recht nehmen
Als erste Prämie ist der Germania der Betrag von
Mrk a)

13023,25)

Mrk b)

15675)

entrichtet werden.
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Vorstehenden Betrag durch Zahlung heute erhalten mit
fl. 7791,34
9376,90
Amsterdam a) 29 Juni 1882)
b) 18 Juli 1882)
wg Luttenberg

Vertaling:
Twee bijzondere bepalingen.
1. In overeenstemming met §2 van de betreffende algemene bepalingen van de
polis
n a

o

(no 330755)

van

(22 juni 1882)

o

(no 330873)

van

(14 juli 1882)

n b

zijn de verzekeringsnemers, de heren Diederik Johannes Korteweg en Jan
Versluys te allen tijde gerechtigd te bepalen dat de verzekerde rente van 250 mark
per kwartaal op de in de polis gestelde termijnen moet worden betaald aan enig
ander persoon dan de in de polis aangewezen ontvangstgerechtigde Heer (sic)
a Eduard Douwes Dekker en
b Mevrouw Maria Frederika Cornelia geb. Hamminck Schepel
woonachtig te Nieder-Ingelheim in overeenstemming met de algemene
polisvoorwaarden, en Germania zal iedere zodanig afwijkende bestemming nakomen
als de verzekeringsnemers, de heer Korteweg en de heer Versluys, woonachtig te
Amsterdam, tenminste vier weken voor de volgende vervaltermijn van de rente,
door een aangetekende brief een zodanige bestemming aan de directie van
Germania doen kennen en de persoon, die tot het ontvangen der in het vervolg
vervallende rente wordt gerechtigd, zorgvuldig omschrijven.
o
2 Germania zal bij alle eventueel uit deze polis voortvloeiende en voor een
beslissing van een rechtbank geëigende konflikten, de beslissing aanhangig maken
bij de gewone rechter van haar vertegenwoordiging in Amsterdam.
Als eerste premie is aan Germania een bedrag van
Mrk a)

13023,25)

Mrk b)

15675)

betaald
te Stettin

22 juni 1882
14 juli 1882

Het voornoemde bedrag is heden in kontanten ontvangen in de vorm van
fl. 7791,34
fl. 9376,90
te Amsterdam a) 29 juni 1882)
b) 18 juli 1882)
wg Luttenberg
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[5 augustus 1882
Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]
5 augustus 1882
Brief van Mimi aan mevr. C. Bremer-Snelleman. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-2 en 3(⅔) beschreven.
N. Ing 5 Aug 82
Lieve... Christine. Dat naam noemen gaat my niet zoo makkelyk als men denken
de

zou - Wel we waren bly uit uw brief te zien dat ge de 14 hier denkt te komen. Neen,
wy wachten niemand anders en 't is heel goed. Maar wilt ge ons nog zeggen of ge
dienzelfden dag uit Br. komt? Dan kan ik wel zoowat uitrekenen wanneer ge hier
aankomt. - Ik zou al eer geschreven hebben, maar myn gedachten waren geheel
by een lief kind, een hartelyk vriendinnetje van ons dat doodziek was na haar eerste
bevalling. ik kon aan niets anders denken! goddank hebben we daarnet een gunstig
1.
telegram gekregen. Het vieren van Wou's verjaardag die ik verleden zondag met
zyn goedvinden verzet had, kan nu morgen met wat vryer hart plaats hebben. Hy
krygt 2 vogeltjes en... en... wil bloedzuigers!
Hoe dàt komt zullen we U vertellen.
Een hoed? Neen, lieve! ik weet niet meer hoe de uwe was, maar ik heb al 2
hoeden cadeau gekregen v.d. zomer van bezoeksters die, denk ik, vinden dat ik er
een noodig had. Maar ik kom er niet toe ze optezetten. - en heusch ik weet niets
3.
om U te vragen meetebrengen. Misschien als je in dat elegante Br. een petit rien
zag voor my om aan tine te geven een my lief kraamvrouwtje. een paar schoentjes
of iets liefs, maar alleen op conditie van goedkoop te zyn. Ja? maar alleen als 't
toevallig zoo uitkwam dat je iets zag. En nu tot a. maandag over 8 dagen. dek doet
een middag dutje. Wou laat u wel groeten maar vraagt waarom u niet morgen komt
op zyn 6½ verjaardag? Hy vindt dat natuurlyk een gewichtige geschiedenis. We
hebben koeken gebakken, en kindervisite en chocolade.
Maar ik moet sluiten. Met de beste groeten aan U en mynheer ofschoon hy niet
by U is
Uw liefh.
Mimi DD
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2.

We hebben al lang niets van A en M. gehoord.Over Huldeblyk (!) later.

Eindnoten:
1. Het betreft de viering van Wouters halfjaarlijkse verjaardag op 25 juli.
3. petit rien: kleinigheidje (fr.)
2. A en M: Albert en Marie.

[13 augustus 1882
Briefkaart van Multatuli aan E. Douwes Dekker]
13 augustus 1882
Briefkaart van Multatuli aan E. Douwes Dekker. Met poststempel Nieder-Ingelheim
13/8/82 en 's Gravenhage 14 AUG 82, en geadresseerd aan WEDHeer E. Douwes
ij
r
Dekker Pz Direkt Ind M Levensverz en Lijf te Batavia. s'Hage Holland. (M.M.)
W.E. - Dank voor Uw bemoeienis in die verdrietige zaak. Ik kan niet zeggen hoe
1.
verbaasd ik was, te vernemen dat C.d.M. zelf ‘in de meening verkeerde’ dat... &c.
Kan hier kwestie van meening zyn? By my niet! Ik zeg uitdrukkelyk dat de geheele
zaak (zoover my betreft) 'n LEUGEN is! Wat C.d.M. tot die beleedigende ‘meening’
kan gebracht hebben, is my 'n raadsel, vooral daar ze zoo weinig past by dat andere
geschiedenisje (album &c). Ook de piëteit waarmede hy dat versje en de kleine
portefeuille bewaarde, alsmede z'n bezoek te Amsterdam, en de toon dien hy daar
aansloeg, kloppen niet met de verdenking (meening?) dat ik me zou hebben schuldig
gemaakt aan zoo'n gemeenheid. Ook van z'n vader heb ik nooit anders dan blyken
van achting ontvangen. Ik zal nu afwachten wat gy of ik van hem vernemen. Wat 'n
walgelyke zaak! Ik ben onwel.
Hartelyk gegroet allemaal!
Ed DD
N.I. Vrydag

Eindnoten:
1. C.d.M.: Cornelis (Kees) de Mooij jr. Vgl. V.W. IX, blz. 38/39 en 699. Hij zocht Multatuli in 1860
op en had toen de geborduurde portefeuille en het vers van Multatuli bij zich.

[17 augustus 1882
Brief van Mimi en Multatuli aan J.B.H. Bremer en C.
Bremer-Snelleman]
17 augustus 1882
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N. Ing. dinsdag avend
Beste Vrienden, Van morgen ontvingen wy uwen brief, en ik haast my te
o

antwoorden 1 om nevensgaanden van Marie in te sluiten, en dan ook omdat u nog
1.
spreekt van onze mogelyke overkomst nr Urzig .
Och lieve menschen, daar zal niets van komen. Al was 't mooi weer, dek is zoo
huisselyk en gehecht aan zyn omgeving. Hy heeft u gezegd hoe ongaarne hy reist
en in hotels vertoeft. Hy zou 't alleen doen om mynentwil, en, wel beschouwd, ben
ook ik zoo graag thuis, en verlaat slechts noode myn huisgoedjes. Daarby deugen
zulke uitstapjes niets voor 't kind. Hoe goed dat nu de storm en regenvlagen hun
stempel op deze beschouwingen zetten, en dat geen verlokkend zonnetje ons tot
afval beweegt. Eigenlyk denk ik dat ook gy uwe reistassen wel spoedig weer
opnemen en de reis naar Uw tehuis aanvaarden zult. Oef! Wat 'n naar zomerweer
is dat! en voor een schetsen-zamelaar nog erger dan voor ons. Wou vroeg daarstraks
ook om zyn ‘schilderwerk’ maar toen papa het kolossale huis zag dat wou op 't
papier bracht, vroeg hy: wel mannetje, en wat verw je daar?Ik wou dat je nu nog maar hier waart in plaats van in dat kille Urzig, waar ik me
zoo goed kan denken dat je alles grauw en grys moet schynen... by dit weer! Wy
hebben ten minste een goede lamp en 's avonds sluiten wy de buitenwereld buiten
- dat is 't juist wat ik zoo heerlyk van den winter vind - En onze piano staat daar zoo
ongebruikt, en dek leest. Allerlei dingen zyn hem na uw vertrek weer voor den geest
gekomen die hem hinderen. De huldeblykzaak speelt voor 't oogenblik daarin
natuurlyk een groote rol.
Van Al nog niets gehoord. Ik heb aan myn zuster in Weesp gevraagd of zy zyn
adres ook heeft. Ik wou hem o.a. zoo graag doen weten dat in Middelb. een eng
leeraars betrekking vakant is met 1800 à 2500 inkomen. ik vind dat niet te versmaden
in zyn positie.
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2.

Dinsdag avend
lieve beste menschen! Vooreerst hartelyk dank voor uw beider lief schryven! Uw
vertrek heeft hier een groote leegte veroorzaakt, dit kunt ge begrypen! Het zou me
inderdaad aangenaam geweest zyn als ge uw verblyf wat verlengd hadt, schoon ik
aan den anderen kant erkennen moet dat het tyd werd m'n pak weer op de schouders
te nemen. Een bezoek als 't uwe is my een soort van vakantie, waarvan ik gebruik
maak om wat uitteblazen van m'n byna doorgaande droefgeestigheid. De verklaring
daarvan zou 'n heel werk wezen, 'n droefgeestige taak op zichzelf. Ge zeidet eens
dat ik pessimist was. Dit is zoo niet. Ik zoek by voorkeur naar iets liefelyks, en ben
verheugd als ik 't vind. Bleek 't u niet nu en dan, hoe hartelyk ik me verheugen kon
over iets goeds? Hoe ik zelfs in dat opzicht tevreden was met iets van geringen
aard, met weinig meer dan niemendal, tot het kinderlyke toe? Neen, niet uit
pessimisme, d.i. uit stelselmatige zwartkykery vloeit m'n verdriet voort. Ik heb
inderdaad reden tot treurigheid, de grootste reden die er kàn bestaan. Spaar my de
uitlegging. Ik zou ze niet kunnen geven zonder den schyn op me te laden van
vertoonerigheid. Me dunkt gy moet me eer vroolyk dan zwartgallig gevonden hebben.
Vroolyk ben ik dan ook van aard, en ik geef gaarne in die smaak toe, zoodra ik
daartoe - in beminnelyk gezelschap als 't Uwe! - aanleiding vinden kan, of al ware
't slechts 'n voorwendsel. Maar de ‘aard der dingen’ - een stipte boekhoudster! geeft niets ten-geschenke. Voor elke uitgaaf van 't gemoed worden wy degelyk
gedebiteerd, en wie z'n pak 'n half uur neerzet naast den weg, moet het daarnà dat
half-uur langer dragen. Zóó is 't, en... myn pak is zeer zwaar.
Ik naar Uerzig komen? Och! Ge weet niet wat dat voor my zou inhebben! Eén der
redenen die my moveerden om toetegeven in de loop der omstandigheden die ons
in 't bezit (?) van dit huis brachten, was juist de wens en, de hoop: ‘voortaan thuis
te kunnen blyven.’ Waarschynlyk zal ook wel die hoop worden teleurgesteld. Maar
dan zal 't door drang zyn, en wie weet of ik dan niet - en nu in de àllerlaatste periode
van m'n leven! - weer voor goed aan 't zwerven raak. O ja, ik hàd willen reizen. Veel
touren stonden sedert 30, 40 jaren op m'n levensprogram. Maar van de voldoening
die ik me daarvan voorstelde, moet ik nu faire mon
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deuil , gelyk van zoovéél waarop ik hoopte. M'n leven is één mislukking.Het stormt weer! De luî die aan 'n god gelooven, moeten erkennen dat ZED 'n
vreemde manier heeft van zich te amuzeeren. Hy blaast als 'n gek, en verdiende
4.
als Eolus in 'n hol gesloten te worden. De natuur die niet weet wat ze doet is
verantwoord door de logische wetten der noodzakelykheid, maar 'n persoon die
zich met zelfbewustheid zoo aanstelde, zou door ieder beschouwd worden als
krankzinnig. En 't regent! Hoe moet U dat smaken te Uerzig? Niet te kunnen
schilderen, geen piano - bah! En dat wordt ons aangerekend voor 'n zomer!
Wouter is al lang naar bed, na van avend op zyn manier beschilderd te hebben,
prachtig! Hy roemde vandaag dat-i al las in 'n ‘wezenlyk boek’.
- Ja, waarlyk! Geen spelboek weetje, neen, 'n boek waarin groote menschen
lezen. t Is van 'n oude baker over de getyden. Kyk maar in 't kastje. Je kunt het
makkelyk vinden. Haar portret staat buiten op.
Och, 't portret dat hy voor dat van 'n oude vrouw aanzag, was van den
‘Kinderdichter’ Hieronimus van Alphen. De vergissing in 't geslacht werd veroorzaakt
5.
door 't batterypruikje . Ja, hy begint te lezen in de versjes van V.A. En telkens stuiten
we daarin op de vervloekte spokery van 'n God. Het bederf zit de maatschappy in
't merg. Men kan z'n oogen niet opslaan zonder voorbeelden te zien van verkrachting
der denkvermogens. En men zou daarover niet treurig zyn?
6.
Nu, beste vrienden, laat U maar niet door my aansteken met Weltschmerz . Wat
my betreft ik kan niet anders. Weest hartelyk gegroet van
t.a.v.
Dek

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

Urzig: aan de Moezel, tussen Trier en Koblenz.
Vanaf dit punt is de brief in Multatuli's handschrift.
faire mon deuil: vanaf zien, opgeven (fr.)
Aeolus: in de griekse mythologie de god van de winden.
batterijpruik: lange, golvende pruik.
Weltschmerz: (in duitse schrijfletters) melancholie (du.)

[20 augustus 1882
Briefkaart van A.C. Wertheim aan F. van der Goes]
20 augustus 1882
Briefkaart van A.C. Wertheim aan F. van der Goes. Met twee poststempels 20
AUG 82 en geadresseerd aan WelEdHeer F. v.d. Goes Assuradeur Alhier. (I.I.S.G.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Amice.
Wilt mij de woonplaats van Douwes Dekker svp opgeven.
Beste dank
1.
Tav
A.C. Wertheim.
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Eindnoten:
1. Tav: tout à vous (fr.), geheel de uwe.
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[augustus 1882
Brief van Multatuli aan A.C. Wertheim]
*22 augustus 1882
Brief van Multatuli aan A.C. Wertheim. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 2(⅗) beschreven. (M.M.) Een afschrift van onbekende hand.
De datering is gebaseerd op de Het Nieuws van den Dag van 22 augustus, waarin
de weduwe C. Wertheim-van Minden het overlijden van haar zoon Jacob Leon op
18 augustus via een rouwadvertentie bekend maakte.
Zeer geachte Heer Wertheim!
Met ontroering vernam ik zoo even uit de Courant het overlyden van Uw broeder.
Ik ben er bitter bedroefd over. Alweder één weg van de weinigen die ik lief had!
d

Waartoe veel woorden? Het zoogen ‘troosten’ immers heeft geen anderen zin dan
door de betrokkenen te doen voelen dat men deel neemt in hun smart, en zoo ooit,
dan is dit nu by my het geval. Ik hield zooveel van hem! Natuurlyk dacht ik by 't lezen
van dat treurig bericht terstond aan Uwe achtenswaardige Moeder. Haar smart moet
onbeschryfelyk zyn! Och, zeg HED toch dat ook vooral om Harentwil dat overlyden
my zoo diep getroffen heeft. Zeker was Uw broeder een goede zoon, hy die zoo'n
trouw edelmoedig vriend en zoo'n braaf mensch was!
Geachte Heer Wertheim, ik bied U myn hartelyke en zeer deelnemende groeten
aan en verzoek U my te gelooven
Uw Dv Dienaar en oprechte vriend
Douwes Dekker
Wat 'n leegte, voor die lieve Oude dame! 't Is bitter!

[27 augustus 1882
Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
27 augustus 1882
Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-3 en 4(⅓) beschreven. (M.M.)
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Nieder ingelheim 27 Aug 1882
1.
Beste Lina. Voor 8 dagen reeds ben je teruggekeerd in R na je uitstapje en zeker
heb je al eens uitgezien of er nog geen brief kwam uit Ingelheim. Toen ik na Ul.
2.
verlaten te hebben in 't dorp tehuis komende dat allerliefste porte-montre op mijn
schryftafel vond, had ik wel lust gehad je terstond te schryven om je voor zoo'n lieve
attentie myn dank te betuigen. maar als men logés heeft komt men zoo moeilyk aan
't schryven! en daarby dacht ik de eerste dagen dat je nog niet tehuis waart, en myn
‘nieuws’ oud worden zou. Nu ‘nieuws’ in de letterlyke beteekenis heb ik niet te
melden. Alles is hier nog als voor 14 daag toen je ons bezocht, en een zoo kort
3.
kykje nam van ons tehuis. Dek is betrekkelyk wel, maar heeft moeite gelaten te
blyven onder het voortdurend zwygen van de huldeblyk-commissie. Wou is één
levenslust en wat my aangaat ik verheug er my in by dit onzomersche weer dat de
avonden zoo lengen en we met de lampen op en de theeketel naast ons de gezellige
winteravonden reeds in Augustus kunnen opvoeren. En hoe gaat het u allen. Heb
je de kinderen wel thuis gevonden en heb je zelf wel schoone herinneringen
4.
meegebracht van je tocht langs Nahe en Moezel? En is Haas al weer druk aan 't
werk en is de reis kleine lien wel bekomen? Groet haar heel hartelyk van ons, en
ook Hendrik en Karel speciaal van my om hem nog eens te danken voor de keurig
gewerkte portretlystjes. Wou heeft in zyn lystje het portret opgehangen van zyn
vriend Karel zelf, en heeft het met veel statie opgehangen in zyn kamertje.
Ook de heer en Mev. Bremer zyn tot ons genoegen eenige dagen hier geweest.
We hebben met ons allen toen nog al eens wandelingen gemaakt; maar nu zyn ze
aan de Moezel. Wel hoe heeft U Kirn en Oberstein bevallen? Dek had dien bewusten
dag juist hoofdpyn (wat hem anders zeer zelden gebeurt) zoo dat hy bly was rustig
thuis te zyn. rust! rust! Ik geloof niet dat gyl. weet hoeveel er voor kluizenaars als
wy zyn in dat woord ligt.
Na veel hartelyke groeten van ons beiden aan U beiden
Uw liefhebbende
Mimi DD

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

R: Rotterdam
porte-montre: klein open doosje waarin men zijn zakhorloge kon ophangen (fr.)
betrekkelijk: later ingevoegd.
Nahe: linker zijriver van de Rijn bij Bingen.

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

342

[augustus 1882
Beschouwing over Minnebrieven in De Dageraad]
Eind augustus 1882
Beschouwing over Minnebrieven in De Dageraad 4 (1882-1883), afl. 2, blz.
100-110. (M.M.) Fragmenten.

Fantasie en werkelijkheid
Eene beschouwing over Multatuli's ‘Minnebrieven’.
Het Nederlandsche volk is ontwaakt. De man, die vóór alles streefde naar waarheid,
die zich opgeofferd heeft, omdat hij rechtvaardig wilde zijn, die geleerd heeft, dat
‘genot deugd is en niets meer genot geeft dan liefde’, wordt eindelijk door vele op
zijne rechte waarde geschat.
't Wordt thans echter raadzaam zijne werken eens te behandelen en te trachten
't duistere daarvan, nu hij er zelf nog is, op te helderen, opdat geen waarheid moge
worden de droom, die hij eens beschreef na het roemrijk gevecht tusschen de
Lapsianen en pennewippers, - dat namelijk later zijne woorden verkeerd zullen
worden uitgelegd.
Reeds in 1875 is door mij ten voordeele van het Roode Kruis uitgegeven: ‘De
eerste stap van een leerling. Eene beschouwing over Multatuli's Minnebrieven!’
Daar er sinds dien tijd geen andere commentaren over bedoeld werk het licht
hebben gezien, en bij verschillende gelegenheden mij duidelijk gebleken is, dat
velen mijne gevoelens niet deelen, acht ik het nuttig mijne beschouwingen, eenigszins
omgewerkt, wederom het publiek aan te bieden, in de hoop ook anderen op te
wekken hunne denkbeelden daaromtrent te uiten, opdat over dit voor zoovelen
duistere werk, wat meer helderheid moge opgaan. (....)
De werken van Multatuli gaan uit van één stelling en hebben slechts één doel.
De stelling is: ‘De roeping van den mensch is mensch te zijn!’
Het doel: Het menschzijn te verklaren en den weg daartoe te banen.
Menschheid! Kranke! sta op! Ge zoudt niet ziek zijn, zoo ge gezond durfdet wezen.
Weg met geloof en bijgeloof! weg met vormen, en principes! ruk af de banden die
u knellen en binden! wees u zelve - wil!
Er zijn weinigen, die werkelijk willen.
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Hebt ge den wil, die wordt opgewekt door 't schoone en lijdende in de natuur; volg
dan uw hart en uw verstand. Ge zult die inwendige stemmen verstaan, zoo gij ze
niet overschreeuwen laat door stemmen van buiten.
En dan? - dan zijt ge deugdzaam.
Want genot zóó verkregen is deugd.
(....)
Doch helaas! eigenbaat, gesteund door slimheid aan den eenen kant, door
traagheid en domheid aan de andere zijde, maakte weldra van hem, die bovenal
het beeld der liefde voor moest stellen, den onbegrijpelijken, strengen, wraakgierigen
God, waaronder thans nog zoovelen gebukt gaan.
Dit nu heeft Multatuli willen veranderen. Zijne fantasie deed een andere Almacht
voor zijn oog verrijzen, een die niet onbegrijpelijk bestuurt volgens onverandelijke
wetten nedergeschreven in het boek der werkelijkheid; een Almacht, die den zwakken
mensch in den nu eenmaal voor 't bestaan noodzakelijken strijd ondersteunt en
bijstaat; die niets belooft in de toekomst; die niet dwingt tot dienen, doch bij wie het
dienen zelf reeds een genot is en een geluk, en die de liefde vergeldt met wederliefde
- reeds hier beneden.
Die Almacht, die liefde, vond hij in de natuur, en hij verpersoonlijkte haar in Fancy!
Lezers ik zal trachten u duidelijk te maken, waar de dichter Fancy vond; ik hoop
u eenig begrip te geven van 't geen er toen omging in zijn hart. Evenals sommige
Christenen hun God zien in onweder, ongeluk, oorlog en ziekte, vindt Multatuli zijn
Fancy in alles wat hem aandrijft tot het goede; in alles wat schoon is en goed, in
alles wat hem sterkt in den levensstrijd.
Die strijd voor 't goede wordt in de Minnebrieven beschreven. (....)
Gij vindt haar in 't onschuldig meisje, dat opgevoed zonder liefde, in onwetendheid
en geloof zich aan u hecht en vurig wenscht te mogen beminnen, te leeren, en te
*
weten.

*

Het jonge meisje Fancy, dat hier wordt voorgesteld als type van de onschuld door gebrek
aan liefde onderdrukt, schijnt te zijn een nichtje van den schrijver, dat dikwijls met hem
wandelde, en, buitengemeen ontwikkeld, door haar geestig gesnap als een verlichamelijkte
fantasie den dichter inspireerde.
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Gij kunt haar vinden in den grijsaard die zelf niet krachtig genoeg meer, met zijn
blik u aanspoort uwe goede voornemens ten uitvoer te brengen, en u gaarne bijstaat
*
met raad.
Zij zetelt in uw hart, waar ze u ideën influistert, de liefde en 't geluk voor u afbeeldt;
waar ze u noopt er lijsten om te maken, d.w.z. uwe ideën en plannen ten uitvoer te
**
brengen.
Gij ziet haar in uwe vrouw, die alles met u wil deelen, vreugde en leed; die u hare
rechten leert kennen, en u weder tot haar brengt, zoo ge mocht afgedwaald zijn.
Eindelijk openbaart Fancy zich in de noodzakelijkheid, die allereerst doet lijden,
doch slechts om later kracht te kunnen geven tot handelen. (....)
En verder wekt Tine den moed op van haren Max door hem te wijzen op vroeger
gedane goede handelingen, door hem een levensdoel voor oogen te stellen.
‘Herinnert gij u niet al die schilderijen, die zij ons ten geschenke gaf, genoeg om
een museum te vullen.’
‘Dagelijks nog zend ze mij stukken, 't eene fraaier dan 't andere, neen allen even
schoon, historiestukken, genre, stillevens, historie vooral. Maar we komen lijsten te
kort.’
‘Maak een lijst om die stukken Max, doe dat, dat kunt ge.’
‘Zij gaf mij onlangs een teekening, waarvan ik de bedoeling niet begreep, omdat
ze iets voorstelde wat nog niet gebeurd is.’
‘Javaansche meisjes legden Melatiekransen op een graf. Dat graf was 't uwe Max.
Er stond op den steen: Hier rust wie veel heeft gedragen.’
‘Maak 'n lijst om die teekening? Misken Fancy niet langer, haar en hare
geschenken.’ Of met andere woorden:
Hoeveel schoone plannen hebben wij niet gevormd, enkele heb-

*

**

Zie Minnebrieven bl. 164 v.v.
Doch als wilde de dichter betoogen, dat de ware verpersoonlijking, de ware kracht, die den
man aanzet tot het goede, slechts toekomt aan de vrouw, laat hij den ‘grijsaard’ plotseling
veranderen in eene vrouw.
Hetgeen Fancy hem influistert, heeft M. verzameld in zijne Ideën, vooral in de geschiedenis
van Wouter Pieterse, welke vroeger tot titel droeg ‘Fancy, een zederoman’. Die roman wordt
bedoeld als M. in de Minnebrieven zegt: ‘Ze ligt in een koffer te Laken’ enz.
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ben wij ten uitvoer gebracht, maar wij hebben nog lang niet alles gedaan.
Een schoone roeping wacht u. Handel zóó dat op uw graf zal te lezen staan: ‘Hier
rust wie veel gedragen heeft!’ Handel zóó, dat een volk u zijn verlossing dankt. (....)
Hij diende in te zien, dat hij andere vijanden moest bestrijden dan zij, die hem
persoonlijk hadden miskend, hij moest begrijpen, dat 't verdrukken van de vrouw, 't
meisje, en 't niet verhooren en mishandelen van den inlander gevolgen waren van
één oorzaak: van gebrek aan liefde in de maatschappij, van overgeërfde botheid
en verstomping, van godsdienst, en zoogenaamde zedelijkheid.
Daarentegen moest hij strijden en daarom ook ontweek zij hem, toen hij
ontmoedigd en gedrukt zijn heil ging zoeken in brieven, aan koningen, ministers,
kiezers enz.
Intusschen was de strijd reeds begonnen. De handelingen van den mensch, die
goed wilde zijn, van den waarheidszoeker, hadden het publiek beleedigd, en beangst
door zooveel laags waar 't zich in had geschikt, waar 't zelfs partij van trok, thans
van haar licht vernis beroofd, naakt en open lag in volle afzichtelijkheid.
Vaders, stiefmoeders, ooms, tantes, dominé's en uitgevers, zij allen verbonden
zich tegen dien eenen, die hen durfde storen in hun zoete rust. Doch inplaats van
hem openlijk te bestrijden, belasterden en hoonden zij hem; men smaalde op zijn
armoede, op zijn ongeloof; men dreigde hem zelfs. Sommigen die zijn waarde leerde
kennen, trachtte hem over te halen tot hunne knoeierijen, anderen voor hem
bevreesd, poogden hem te ontwapenen door hem te bewonderen en te prijzen. Er
was bijna niemand die hem steunde in de ongelijken strijd.
Is 't wonder dat hij vermoeid werd? (....)
In de Minnebrieven wordt de inwendige strijd beschreven, dien hij te voeren had
alvorens hij afstand deed van persoonlijke voldoening ter wille van een hooger
ideaal.
In de Ideën openbaart zich de kracht hem door Fancy beloofd.
Geen vriend sprak schooner tot u over liefhebben en goed zijn, over liefde en
deugd, doch ook geen vijand kon pijnlijker kwetsen, en dieper wonden (....)
De heer Vosmaer, een der eersten, die den moed heeft gehad, de
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handschoen voor Multatuli op te nemen, beschouwt Fancy als des dichters Fantasie.
Ik ben het daarmede in het geheel niet eens.
(....)
Fancy is niet alleen zijne persoonlijke fantasie. Zij is er in werkelijkheid, zij bestaat.
Die gedurige twijfel of ik 'n meisje ben, zegt Fancy, hindert mij; ik ben een meisje.
En zij had er bij kunnen zeggen: mijne stiefmoeder, mijne ooms, tantes, en verdere
leden der familie zij bestaan ook.
Zeker, Fancy en Tine bestaan, ja, waarlijk Fancy bestaat, doch de meesten
gevoelen geen behoefte haar te zoeken.
Ik hoop enkelen daartoe te hebben opgewekt.
P.Th. Couperus

Naschrift aan Multatuli!
Meester! Ik ken u niet anders dan uit uwe werken! Wilt ge mij antwoorden of mijn
opvatting juist is dan niet?

[2 september 1882
Brief van J.W.E. Duitz aan V. Bruinsma]
2 september 1882
Brief van J.W.E. Duitz aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1, 3 en 4 (⅔) beschreven. (M.M.)
Waarde Heer Bruinsma!
Nog een woord aangaande Douwes Dekker. De resultaten hebben mij in mijn
verwachtingen teleurgesteld, niet alléén omdat de som der bijdragen het door mij
verwachte cijfer niet bereikte, maar ook omdat de mate der sympathie die ik meende
dat in Nederl. voor D.D. heerschte mij nu minder toeschijnt te zijn, dan ik aanvankelijk
meende. Trouwens, ik heb altijd gedacht dat die sympathie zich bepaalde bij een
klein gedeelte van het Ned. volk - en juist met het oog hierop wenschte ik iets in
overweging te geven. Wat dunkt U als er eens getracht werd een vereeniging van
mannen saâmtestellen uit deze kleine kring van waarlijk deelnemenden, die zich
verplichten (behoudens zekere conditiën) jaarlijks een zekere som, naar gelang van
vermogen of goeden wil, te storten, ten einde op deze wijze een fonds daartestellen
dat
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1.

gevoegd bij hetgeen aanwezig is, een betere waarborg voor gebrek zal geven, dan
de thans verkregen resultaten? Natuurlijk moet een dergelijke bijdrage niet
verbindend zijn; hetgeen dan ook m.i. niet noodzakelijk is, dewijl er voor hen die
door welke omstandigheden of oorzaken ook, zich in den loop des tijds terugtrekken
ligt andere zullen opdagen, die hen remplaceeren. Het ware zeker wenschelijk
geweest, dat men op deze wijze begonnen ware en dàt wel om verscheidene
redenen. Enfin gebeurd, is gebeurd; daar valt nu niet meer aan te doen. Maar, wat
is uw opinie over mijn plan? Zeg mij die openhartig, welke die ook zijn moge. In
geval gij daarover gunstig denkt, dan maak ik alvast een begin met een toezegging
van f100 's jaarlijks en maak mij sterk meerdere te vinden die met evenveel liefde
en welgemeendheid het hunne zullen bijdragen.
Of D.D. met dit plan zal ingenomen zijn is dunkt mij aan geen twijfel onderhevig.
Zij, die zich bereid verklaren mijn voorbeeld te volgen, behooren ontegenzeggelijk
- als vanzelf - tot zijn beste vrienden.
Inmiddels hoop ik dat Uw stilzwijgen geen rede moge zijn dat gij uw plan hebt laten
varen.
In afwachting van Uw antwoord noem ik mij met hartelijke toegenegenheid
r

Uw DwD
J.W.E. Duitz
2 Sept 82.
P.S.
Waarom ontving ik Uw blad niet, waarom ik 'n maand geleden ongeveer, schreef?

Eindnoten:
1. voor: bedoeld tegen.

[4 september 1882
Briefkaart van J. Versluys aan F. van der Goes]
4 september 1882
Briefkaart van J. Versluys aan F. van der Goes. Met twee poststempels Amsterdam
5 SEPT 82 en geadresseerd aan den Heere F. v.d. Goes Prinsegracht 293
Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Waarde Heer.
Zend mij svp Donderdag een chèque, liefst evenals vroeger op de Kasvereeniging.
Als er voorts nog namen bijgekomen zijn, had ik
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die ook gaarne. Van de Koo kreeg ik de namen. Uit de West kwam f275. - Het album
kan nu spoedig gereed zijn.
Amst. 4 Sept. 82.
r

Uwdwd J.V.

[september 1882
Brief van G.C. de Haas-Hanau aan Mimi]
Omstreeks 5 september 1882
Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan Mimi. Drie dubbele velletjes postpapier,
waarvan blz. 1-6, 7 (½) en 9-12 beschreven. Met gedrukt briefhoofd Vereeniging
tot het verleenen van Hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland,
o
gevestigd te Rotterdam, Nadorststraat N 26. (M.M.)
Rotterdam, Sept 1882
Lieve Mimi,
Zondag avond 20 Aug. zijn we thuis gekomen, na een afwezigheid van 11 dagen.
Onze kinderen vonden we gezond en verheugd weêr. Gedurende onze afwezigheid
hebben ze zich goed geamuseerd en zijn in alle opzichten uitmuntend verzorgd
door onze vriendin Anna Schmidt.
Ons reisje werd begunstigd door goed weder. De regen die soms viel heeft ons
niet gehinderd. Woensdag 9 Aug. vertrokken we ten 3.20 van hier naar Keulen,
namen onzen intrek in 't hôtel du Nord, bezochten den volgenden ochtend den Dom,
Flora en eenige andere merkwaardigheden, spoorden ten 12 uren naar Königswinter
en beklommen den Drachenfels. S'morgens 11 Aug. reden we te paard naar
Heisterbach en beklommen den Oelberg. Omstreeks den middag spoorden we naar
Ehrenbreitstein, aten te Coblentz en voeren ten 3 uren van daar per stoomboot naar
Bingen. Den volgenden morgen ten 7½ uur lieten we ons in een roeiboot naar
Atmanshausen varen en reden van daar door 't Niederwald, den Johannisberg en
Rüdesheim. Van daar per stoomboot naar Bingen terug om ten 2 uur naar Ingelheim
te sporen. - Zondag 13 Aug. ten 9½ uur per spoor naar Oberstein, van daar per
rijtuig naar Idar en Wildenburg. S'avonds per spoor naar Kirn. Den volgenden morgen
van Kirn naar de ruïne van het slot Danher. S'middags per rijtuig naar Trarbach en
over de Moezel naar Trabe. Van daar s'morgens ten 7 uren te voet over den
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berg naar Berncastel en Tiefenbachthal. Te voet terug naar Berncastel en van daar
per roeiboot (3½ uur) over de Moezel naar Trabe terug. S'middags met rijtuig naar
Rail en te voet over den Marienberg naar Balay. Van daar s'avonds ten 7.35 per
spoor naar Trier. Woensdag 16 Aug hebben we ons den ganschen dag bezig
gehouden met het bezien van al het merkwaardige dat Trier maakt tot een zeer
interessante stad.17 Aug. s'morgens ten 7 uur naar Kuylburg. Te voet naar Oberkeil en van daar
per hooiwagen (bij gebrek aan beter voertuig) naar Manderscheid. Den volgenden
dag naar Gillenfels en Dann. 19 Aug. naar Gérolstein en omstreken en van daar 20
Aug naar Keulen en over Venlo naar huis. 't Spreekt van zelf dat we in en om al die
plaatsen, zooveel in zoo korten tijd mogelijk was, genoten hebben van al het schoons
dat ze kenmerkt. We hebben geen enkel uur ongebruikt gelaten.
Ons bezoek aan U was voor mij het glanspunt van ons reisje. In uw doen en laten
kan ik mij U nog beter voorstellen nu ik uw huis en uw tuin gezien heb. En ik denk
zooveel aan en over U!... en aan dien vriendelijken, goeden Dek die, met voorbijzien
van zijn eigen behoefte aan kalmte en rust, ons verblijf nog wilde rekken! - Hoe
dankbaar gedenk ik dat vereerend blijk van zijn vriendelijk hart! - Het ontbrak mij
waarlijk niet aan lust om te blijven logeeren! Niets ter wereld zou ik zóó gaarn hebben
gedaan. - Maar voor Dek vond ik het niet goed. Er zijn voortdurend menschen die
hem komen bezoeken. Met ieder in het bijzonder maakt hij zich druk: ik ken hem
genoeg om te weten dat hij dat niet kan laten. En wordt hij dan ten laatste niet het
slachtoffer van zijn vriendelijkheid voor ons en van zijne groote gastvrijheid? Als
Dek daaraan geen paal en perk stelt, dan zal hij steeds veel bezoek krijgen. Naar
mijn inzien moet ieder in den duur van zijn bezoek hoogst bescheiden zijn en niet
boven het belang van Dek, 't meest denken aan zich zelf. Elk onzer is verplicht Dek
zooveel mogelijk te sparen en ik zou er mij een ernstig verwijt van maken zoo ik
meê hielp hem te vermoeien en af te matten. Hij zelf beweert wel dat dit hem niet
vermoeit, maar ik geloof dat zijn goed hart en zijn vriendelijkheid hem dan wat op
den mouw spelden. Als Dek dit hoort zal hij mij koppig vinden en eigenwijs. Misschien
verdenkt hij mij in dit opzicht van wantrouwen in zijne oprechtheid. De
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twee eerste hoedanigheden zou ik desnoods nog op mij willen nemen tegen de
laatste echter protesteer ik uit alle macht. Dek's belofte van bij ons te komen klonk
en klinkt me nog steeds als muziek in de ooren. Dàt zal heerlijk zijn. Dek met U en
Wou zoo rustig mogelijk bij ons! - Zijt ge bevreesd dat ook dit hem erg vermoeien
zal? Lang zoo erg niet zou ik denken, dan wanneer hij gastheer is. Bij ons kan hij
zich gemakkelijker afzonderen als hij daaraan behoefte heeft. Bij ons kan hij als 't
hem lust voor anderen ‘niet thuis’ geven. Ons genoegen is zijn rust, zijn gemak. En
daar ik hem nu nog beter ken dan verleden jaar, zoo kan en zal ik nog beter voor
hem zorgen dan toen. Verlangend en vol hoop zie ik omtrent uw komst nadere tijding
te gemoet.
Toen ik een dag thuis was, heb ik Haspels kennis gegeven van ons bezoek te
Ingelheim. Hij liet zich niet lang wachten en kwam spoedig om van Dek en U een
en ander te vernemen. Ik was blij hem te zien. Met hem spreek ik al heel graag over
Dek. De uiting van Zijn sympathie voor Dek valt zoo in mijn geest Ja ik houd veel
van Haspels, dáárom alleen.ll. Vrijdag kregen we een bezoek van Versluys. Hij kwam in de stad tot bijwoning
eener vergadering van leeraren bij het middelbaar onderwijs. De Haas had patienten
bij zich, dus heb ik alleen met hem gesproken. Hij kwam ons eens vertellen hoe het
met ‘de zaak’ stond. Ik gaf hem mijn groote verbazing te kennen over ‘het blijkbaar
nog niet in orde zijn dier zaak.’ Toen gaf hij daarover eenigen uitleg...
Och, Mimi, ik bid U verschoon me van de mededeeling, van de beschrijving van
alles wat op die ongelukkige ‘zaak’ betrekking heeft! - Nadat Ge met mij over de
bewuste ‘zaak’ en over Versluys gesproken hebt, vond ik het van mijn kant niet
hartelijk en niet oprecht om U zijn bezoek te verzwijgen. Toch had ik dit liever gedaan.
Ge kunt wel denken waarover we uitsluitend gesproken hebben, maar vergeef me
dat ik daarover niet wensch uit te weiden. Ik respecteer elk die met moed en
volharding strijdt voor hetgeen hij zijn plicht acht en zonder aanzien des persoons
flink voor zijn meening durft uitkomen. Maar omtrent Dek en de bewuste zaak
verschillen Versluys en ik in menig opzicht. Wij staan niet op het zelfde standpunt.
Ons uitgangspunt is niet hetzelfde. Toch meen ik dat we het in hoofdzaak eens zijn:
in hoogschatting, in ware genegenheid voor Dek.
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Neen, Mimi, Ge moet niet boos op hem zijn. Ge hebt reden om hem te achten en
lief te hebben. Op zijn manier is hij een goed vriend van Dek, vol toewijding, vol
kracht, moed en energie. Zich Dek's vriend te gevoelen en het zijn plicht te achten
zich in zeker opzicht tegenover hem te plaatsen en hem te mishagen, zie, Mimi,
met zoo'n toestand heb ik diep medelijden en dat is de toestand waarin Versluys
zich bevindt. Voor niets ter wereld zou ik op zijn plaats willen staan. Na ons heeft
hij aan de Wolff een bezoek gebracht. Aan de Haas heb ik de zaak meêgedeeld.
Hij schijnt een bij uitstek praktisch man te zijn. Met zulke menschen verschil ik zeer
dikwijls in meening. Toch heeft de ondervinding mij geleerd dat hun raad en hunne
handelingen dikwijls goede resultaten op leveren. Van hart en ziel alléén kan men
nu maar eenmaal niet leven!...
En wat wordt zoo'n zelfde zaak door verschillende vrienden uiteenloopend ja
tegenstrijdig beoordeeld!... De een noemt recht wat ik een gruwelijk onrecht noem.
De een vindt zekere som véél, die ik in betrekking tot het doel allerschandelijkst
weinig vind. Wie heeft nu absoluut gelijk? Ieder van zijn standpunt geloof ik. Maar
och Mimi, het is zoo treurig over eene ons dierbare en heilige zaak koele
beschouwingen te hooren uiten en daarop harde werkelijkheids berekeningen te
hooren toepassen! Versluys en al de heeren van de hoofd commissie schijnen het
goed met Dek te meenen. Toch voel ik mij gelukkig dat ik niet met hen de groote
zaak behoef te regelen. Ik zou zeker zoo onpraktisch zijn om niet met hen
intestemmen. Zou Dek echter daarmede beter gebaat zijn? Vele zaken in aanmerking
1.
genomen geloof ik dat niet.Van ‘huldeblijk’ moet niemand mij echter meer spreken. Na alles wat daarover is
voorgevallen, zou ik iedere letter van dat woord wel willen schrappen. En waarom
moet alles zoo traag in zijn werk gaan? Versluys zou U ll. Maandag schrijven. Op
dit oogenblik zult Ge reeds weten hoe het met de ‘zaak’ staat.

Eindnoten:
1. Hierna volgt onder het opschrift ‘copie’ een tweede versie van de brief inzake het kontakt met
Versluys.

[8 september 1882
Brief van J.C. de Vos aan D.J. Korteweg]
8 september 1882
Brief van J.C. de Vos aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 en 4 (½) beschreven. (M.M.)
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Rotterdam. 8 Sept. 82.
Zeer geachte Heer Korteweg,
Tot mijn diep leedwezen kan ik zaterdag avond onmogelijk overwippen: kan ik 't
nog dan kom ik. Uit een brief van den Heer Versluys - wilt U hem s.v.p. mijn dank
overbrengen - begreep ik reeds dat er iets broeide. Dat Dekker 2500 mark inkomen
‘minder dan niets’ durft te noemen vind ik ‘minder van niets.’ Hij vergeet dat door
onze pogingen opnieuw duidelijk, al te duidelijk, is gebleken: dat het volk, de groote
massa Dekker's verdiensten niet erkent. De bijeengebrachte som van toch ±f25.000
bestaat uit giften van het kringetje vurige bewonderaars en is volstrekt geen nationaal
huldeblijk. In dàt opzicht zijn m.i. onze pogingen mislukt. Maar grof vind ik het dat
Multatuli die goed rekenen kan en dus waardeeren, een naar verhouding van het
aantal deelhebbers en hunne aardsche bezittingen, groote som: minder dan niets
durft noemen.
Toen Paap, de grondlegger van het plan, mij sprak over de Multatuli zaak en ik
met hem Wilson uitnoodigde, herinner ik mij zeer goed, dat wij een som van f 25.000
voldoende oordeelden, omdat D.D. van zoo weinig heet te kunnen leven. Zelfs zei
Paap me eens: dat hij met f1000 per jaar kon toe komen. (Wat mij een raadsel was!)
En nu heeft hij, die niets bezat, van een hoopje vrienden in den lande, tot zijn dood
f1500 inkomen gekregen, voeg daar bij Funke's f500, d.i. f2000!! en nu is 't nog niet
goed!
Ik stem toe dat het betreurenswaardig is dat het Nederlandsche volk niet een paar
ton heeft bijeengebracht, maar dat is geen reden om een ¼ ton van vrienden niet
te waardeeren...
Dat zou een kiesch man doen. Wees dus zoo vriendelijk mij in te lichten van de
gerezen moeielijkheden: Kan ik komen dan kom ik, anders meld ik p.o. mijne opinie,
desnoods per telegram.Na hartelijke en vriendschappelijke groeten
Uw
Jan C. de Vos
Kruiskade 25/1

[8 september 1882
Telegram van W.A. Paap aan comité-Huldeblijk]
9 september 1882
Telegram van W.A. Paap aan het comité Huldeblijk. Gedrukt formulier met
ingevulde datum en tijdstip. (M.M.)
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o

vervolg TELEGRAM N . 11
Aangenomen te

, den 9/9 1882 ten u.

m. des middags

Ontvangen te AMSTERDAM den 9/9 1882, ten 9 u. 51 m. des v middags
Zaak is natuurlijk erg vervelend
Mijne meening is laat men zooveel mogelijk toegeven. Ik weet trouwens niet welke
nieuwe moeielijkheden er opgekomen zijn en kan dus niet zuiver oordeelen.
Paap

[9 september 1882
Brief van D.J. Korteweg aan J.C. de Vos]
9 september 1882
Brief van D.J. Korteweg aan J.C. de Vos. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 beschreven. (M.M.)
Amsterdam 9 Sept 1882
Waarde heer de Vos,
Alleen door zeer uitvoerig te schrijven zoude ik u geheel op de hoogte kunnen
brengen van de gerezen moeilijkheid. Wij hebben indertijd aan de te nemen polissen
voor Dekker en mevrouw Dekker een zoodanigen vorm gegeven, dat zij veilig zijn
tegen beslaglegging van schuldeischers. Men had ons gewaarschuwd, dat de
gewone vorm daartoe niet voldoende was. Wij hebben toen een rechtskundig advies
ingewonnen en daarnaar gehandeld. Nu vraagt Dekker categorisch om toezending
van de polissen. Het zijn door die bepaling voor hem en voor crediteuren, die er
beslag op mochten willen leggen - waardelooze papieren geworden en in zooverre
is er geen bezwaar aan zijn verlangen te voldoen. Maar na de ondervinding die wij
in den laatsten tijd hebben opgedaan zijn wij overtuigd dat die bepaling hem ten
zeerste ergeren zal. Wij voorzien dus eene uitbarsting van zijne zijde - onverschillig
of wij de toezending der polis weigeren of niet. Wij wilden niet dat die uitbarsting de
leden der commissie onvoorbereid treffen zoude, en hebben daarom eene
vergadering bij eengeroepen ook om na te gaan of er nog een uitweg te vinden is,
en, nu wij naar wij vreezen zoo ongelukkig geweest zijn onze beste pogingen om
den vrede te bewaren te zien mislukken, nog eens uiteen te zetten wat Versluys en
mij bewogen heeft, dien vorm aan de polis te geven (daarbij wordt bepaald dat ook
een ander dan D D. aangewezen kan worden tot ontvangst der gelden, altijd nadat
deze akte van bestaan heeft verleend, dus nimmer
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zonder diens goedvinden). Na uw schrijven twijfel ik niet of gij zijt het met ons eens,
dat wij de verantwoordelijkheid voor 't mogelijk verloren gaan der gansche
verzekering door beslaglegging, of ook door moreele pressie der crediteuren op
Dekker, zoodra deze tot verkoop der polissen zoude kunnen overgaan - niet op ons
konden laden. Wij zijn niet rijk genoeg, zelve dan het onheil te herstellen, en van
een vernieuwd beroep op het publiek ware niets te wachten
Na groeten
uw dw
D Korteweg

[12 september 1882
Briefkaart van J. Versluys aan F. van der Goes]
12 september 1882
Briefkaart van J. Versluys aan F. van der Goes. Met twee poststempels Amsterdam
12 SEPT 82 en geadresseerd aan den WelEdHeere F. v.d. Goes Prinsegracht 293
Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Uw lijstje met namen in goede orde ontvangen. Daar zijn nog zeer goede bij. Van
den heer de Koo kreeg ik alleen zijn telegrafistenlijstje. Heeft hij nog meer namen,
laat ze hem dan svp ten spoedigste zenden. Ik heb mijn brief voor uw album man
gereed liggen en zal nu nog even wachten met de verzending.
Hoogachtend
r

Uwdwd J Versluys

[20 september 1882
Brief van J.A. Roessingh van Iterson aan D.J. Korteweg]
20 september 1882
Brief van J.A. Roessingh van Iterson aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-3 beschreven. (M.M.)
Tilburg 20 Sept 82
Beste Kort
Hierbij Digna's brief - Den uwen ontving ik gister avond. Het doet mij genoegen
1.
dat Versluys en gij den Leverking gemaakt hebben. Wat gij thans hebt gedaan,
dacht mij het best, vóór ik ter vergadering kwam. Daar ben ik in mijn schulp gekropen
- het zij openhartig bekend - voor U aller krachtige argumenten. Ik werd volkomen
overtuigd - maar toch bleef het ellendig dat men het geschenk moest geven op eene
wijze die het òf vergallen of tot
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weigering leiden moest. Nu gij in de nieuwste phase, na de nieuwste woede, zijt
teruggedeinsd voor de zekerheid van weigering begrijp en billijk ik volkomen. Bij
een openbare weigering zou voorzeker voor Dekker onherstelbaar kwaad zijn
gesticht; we hadden dan met de beste bedoelingen en meest loyale handelingen
juist het omgekeerde bereikt van ons doel.
Ik houd mij overtuigd dat indien Dekker thans de lijfrente op zijn naam begeert
de groote - de overgroote meerderheid der teekenaars ons gelijk zal geven. We zijn
niet gehouden meer te doen dan de groote meerderheid van ons begeert.
Wat zal ik blij zijn voor u als den zaak gedaan is. Gelukkig naderen wij het eind.
Bij ons zorgt de Dir. Generaal steeds voor nieuwe afwisseling, zoodat wij geen
tijd hebben om veel te soezen over de buitenwereld. Wij zijn te midden van de drukte
voor de opening van de nieuwe lijn Geldermalsen. Met een daar komt de tijding dat
wij de Ned. Centraal gaan exploiteeren. Go ahead. Ook verplaatsen wij ons in Utrecht
van Rhijnspoor naar Maliebaan en krijg ik een soort onderdépôt in Amsterdam.Ontvingt ge de Volkstribuun? Met verzoek om moreelen en financieele steun. Wat
moeten de professors knap zijn in Amsterdam wanneer de studenten reeds
Volkstribunen zijn kunnen voor alle onmondigen en kiesrechtloozen? Wat zijn 't voor
jongelui? Ik keek het blad nog maar even in maar was bij dien vluchtigen blik
verbaasd over het streven naar ‘prettigheid’ dat zou samengaan met de kreten over
onrecht, - de kreet der wrake over hen wier vurig belang de menschheid vertrapt
en verknoeid had wel ‘zestig jaarhonderden lang’ - Dat men zóó kreetende en
krijtende tegelijk ‘prettig’ wil zijn, begrijp ik niet.
Maar toch leve het jeugdig vuur, al draagt het blad de bekende kleuren der jeugd
‘groen en rood’!
2.
Dag Bien , dag Kort
Uw
Iterson
In haast

Eindnoten:
1. Leverking: kortschrift voor Levensverzekering.
2. Korteweg was getrouwd met Webbina Maria, Barones d'Aulnis de Bourouill (geb. 1853 te
Groningen).

[21 september 1882
Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
21 september 1882
Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2 beschreven. (M.M.)
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Donderdag avond elf uur
Lieve Lina, ik had je lang willen schryven, maar kwam er niet toe daar er zóóveel
te zeggen was. Nu kan dek zelf dat alles met je bespreken, want lien, hy is besloten,
daarzoo is hy besloten, overmorgen nr Holland te gaan, en als 't niet te ongelegen
komt zou hy graag by U loogeren?De huldeblyk zaak is de oorzaak van zyn besluit. Het wordt zoo ingewikkeld en enfin hy is besloten over een en ander eens te spreken. Hy moet dus nr Amsterdam
enz. en deze dient om je te vragen of ge hem saturdag avond ontvangen kunt. Maar
er is geen tyd om te antwoorden voor U; Dek rekent er dus op dat als gy eenofander
beletsel hebben mocht ge hem dit eenvoudig zeggen zult wanneer hy komt. De trein
komt meen ik om 8 uur in Rott aan.
Hy zal dus zoo vry wezen oogenblikkelyk naar uw huis te gaan en het heel
begrypelyk vinden als ge hem aan de deur afwyst voor 't minst dat er een beletsel
is. Doe dat dus gerust in dat geval.Een paar zinsneden uit uw brief omtrent het gehouden gesprek met d. h Versluys
doen my veronderstellen dat ge verkeerd geinformeerd zyt. Die heele geschiedenis
hangt aan elkaer van wanbegrip en misverstand, om niet erger te zeggen. Voor dek
is 't een nekslag. enfin ge zult er nu met hem over kunnen spreken! ik gaf er wat
voor dat het uit was of nooit op touw gezet!
Wees samen met de jongens heel hartelyk gegroet van ons beiden.je liefhebbende
Mimi DD

[september 1882
Brief van Multatuli aan H.C. de Wolff]
Vermoedelijk 22 september 1882
Brief van Multatuli aan H.C. de Wolff. Enkel gevouwen velletje postpapier, waarvan
blz. 1 en 2(⅔) beschreven. (M.M.)
huize Haas. Vrydag avend.
beste Wolff, gistr'avend ben ik hier gekomen. Welken avend (doch SVP nà Zondag)
mag ik U komen bezoeken? Maar daar ik 'n gelyke vraag aan den heer Dupont richt,
ben ik zoo vry U te verzoeken om met ZED te overleggen - of liever ik zal Henriette
verzoeken dat by U te komen doen - om niet denzelfden avend te bepalen.
Maar beste Wolff, meen asjeblieft niet dat ik 'n statieuze ontvangst
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bedoel, o neen, juist anders. Ik vraag het maar zoo uitdrukkelyk om eens ditmaal
wat minder te vergen van Uw vriendelykheid daar gy altyd zoo goed zyt geweest
my te komen opzoeken. Dus asjeblieft geen soupejighedens. Dat bedoel ik niet!
Hartelyk gegroet van Uw liefh. Dek

[24 september 1882
Brief van J.K. Anschütz aan V. Bruinsma]
24 september 1882
Brief van J.K. Anschütz aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 en 3(⅔) beschreven. (M.M.)
A'dam 24 Sept. 1882.
WelEdl. Zeer Gel. Heer,
en

In antwoord op Uw geeerd schrijven van den 19 , deel ik U in de eerste plaats
mede, dat ik gaarne bereid ben, zoo lang als ik nog hier in het land vertoef, U jaarlijks
een rijksdaalder in de maand December met dat doel te zenden.
Verder wilde ik U vragen of, wanneer Douwes Dekker dood is, Mevrouw
Dekker-Hamminck Schepel ook de lijfrente van D.D. nog levenslang ontvangt.
Het aanbieden van het album met de namen der deelnemers moest medunkt in
en

A'dam plaats hebben, bijv. den 31 October, en 't liefst met zekere plechtigheid. Ik
geloof toch wel dat alle deelnemers het met Voltaire volkomen eens zijn, wanneer
hij zegt: On ne juge d'un grand homme que par ses chefs-d'oeuvre et non par ses
1.
fautes.
Zoo U mij het adres van den hoofdverzamelaar der jaarlijksche bijdragen voor M.
alhier wilt mededeelen, wil ik dien wel mijn kleinigheid sturen, dan krijgt U het geld
in eens, en behoeft U U niet zoo veel moeite te geven.
Hoogachtend blijf ik steeds
Uw dienstwillige
J K Anschütz
mil. cand. arts
Ned. Ind. Leger.
Den WelEdl. Zeer Gel. Heer,
r

D Vitus Bruinsma,
Leeuwarden

Eindnoten:
1. On ne juge de enz.: Men dient een groot man slechts te beoordelen naar zijn meesterwerken
en niet naar zijn fouten. (fr.)
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[24 september 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
24 september 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3(⅕) beschreven. (M.M.)
Zondag ochtend, t/h van
r

den heer D de Haas
Schied. Singel
beste Haspels! Ik ben gister avend hier gekomen. Straks ga ik naar Amsterdam,
maar kom van avend terug. Morgen kom ik U bezoeken, als 't u schikt. Is 't u mogelyk
my te doen weten wanneer ik U thuis vind? Doch zoo niet, er is niet aan verbeurd.
Ik kan terug komen daar ik 'npaar dagen hier blyf.
Hartelyk gegroet
Uw vriend
Dek
Eigenlyk wou ik graag dat ik Dirk by u vond. Dan hoef ik 'n paar vertellingen niet 2
maal te doen.
Ik kan ook overmorgen of woensdag komen. Hé, kunt ge misschien iets bedenken
dat ik U, Bos en Dirk te-gelyk spreek? Ik heb U ditmaal niets te vragen of te
verzoeken maar alleen te vertellen hoe ze my met die prachtige Huldeblykzaak
getreiterd hebben. Om dááraan 'n eind te maken ben ik in Holland.Ook Donderdag ben ik zeker nog hier. Ge hebt dus wat ruimte in 't kiezen van uw
dag.
Als ik u drien niet tegelyk spreek, moet ik driemaal vloeken, en dat's vermoeiendIn weerwil van dat alles zal ik 't toch pleizierig vinden U eerst even alleen te zien.
Ik kom dus zeker morgen even by U aanloopen. Maar als ik U niet vind is er niets
aan verbeurd.

[24 september 1882
Briefkaart van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
24 september 1882
Briefkaart van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Met poststempel
d
Rotterdam 24 SEP 82 en geadresseerd aan Ma de Haas Schiedamsche Singel
Rotterdam. Geschreven met paars potlood. (M.M.)
L.L. Ik bedenk daar dat het voor U niet aangenaam is, niet te weten wanneer ik thuis
kom. Daarom spreek ik af dat ik zal terug komen met den trein die ½11 hier aankomt.Station.
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[24 september 1882
Briefkaart van Multatuli aan D.J. Korteweg]
24 september 1882
Briefkaart van Multatuli aan D.J. Korteweg. Met poststempel 24 SEP 82 en
o
geadresseerd aan Hooggel. Heer Korteweg Math. prof. Weesperzijde n 1
Amsterdam. Geschreven met paars potlood. (M.M.)
W.K. - Tot mn spyt heb ik U niet thuis getroffen. Om U te spreken ben ik in Holl.
gekomen. Ik logeer te Rotterd by Dr De Haas, Schiedamsche Singel. Wilt ge my
daar met 'n woordje doen weten wanneer ik U thuis kan vinden. Maar svp niet voor
12. Dan kan ik van asthma niet spreken. En 'savends moet ik terug kunnen.
Na groet
tt
DD
By n spoor station
S avends ½9. Zondag

[september 1882
Aantekeningen D.J. Korteweg]
Omstreeks 25 september 1882
Aantekeningen van D.J. Korteweg, wellicht ten behoeve van zijn gesprek met
Multatuli op of omstreeks 25 september 1882. Enkel vel papier, waarvan blz. 1
geheel beschreven. (M.M.)
1. Op de algemeene vergadering hebben wij om erger te voorkomen, zelve als
een plan meegedeeld, dat wij een Jaarrente zouden kopen.
2. wij meenden daartoe gerechtigd te zijn door het slot der circulaire, waarin
Dekker aan ons de beslissing overlaat.
3. Later, vernam ik, dat Dekker's volmacht zoo ver niet ging en heb toen verder
over de zaak gezwegen.
4. te vermelden, dat D. instemde met onze plannen was absoluut noodzakelijk.
Ieder oogenblik stuitten wij op de meening, dat de som door D. zoude geweigerd
worden.
5. de brief was niet voor openbaarmaking bestemd.
6. de brief is door mij later o.a. aan v. Iterson voorgelezen, die ze goed vond.
7. Paap heeft de brieven van Dekker niet in hun geheel medegedeeld, maar de
inhoud slechts geresumeerd. Alles kwam dan daarop neer dat wij vrij gelaten
werden om te handelen.
8. Versluys heeft deze en enige gang van zaken reeds in hoofdzaak aan Dekker
medegedeeld.
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9. De circulaire heeft bij Paap en de Vos gecirculeerd.
10. Er waren ook plannen, ‘uitgedrukt in de circulaire’ Wij meenden er echter met
zekerheid voor te kunnen instaan dat eene Jaarrente zoude worden
aangenomen.

[26 september 1882
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]
26 september 1882
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
datum eenigzins onzeker maar de brief van mij (DJKorteweg) aan Dekker van 1
1.
October 1882 schijnt er het antwoord op te zijn.
Rotterdam, dinsdag
Waarde Korteweg! Hiernevens de beide Polissen. Wees toch zoo goed die zaak
nu zoo spoedig mogelyk tot 'n afdoend eind te brengen. De slag die my is
toegebracht, is niet te herstellen, maar 't blyft te wenschen dat de daarby in 't leven
geroepen omhaal zoo kort mogelyk dure. Ik ben er ziek van. 't Is er ver vandaan dat
ik U gister opmerkzaam zou hebben gemaakt op alle in deze zaak begane fouten.
Ik was al doodaf toen ik U afhaalde. Ten-gevolge der zonderlinge handelingen der
Kommissie ben ik in een allertreurigste verhouding geraakt tot m'n uitgever. Ik moet
‘schryven’, en de huldeblykszaak heeft m'n toon gebroken, my de pen uit de hand
geslagen. Van nu af weet ik niet meer tot wie ik 't woord voer. Als ik 'n behoorlyke
vorm aan de zaak wist te geven zoo dat ik geen onschuldigen kwetste, zou ik nog
2.
heden de heele zaak afwyzen . Armer dan me nu dat Huldeblyk gemaakt heeft, kan
ik niet worden. Enfin!Gyzelf weet niet wat my aangedaan is. Dit verontschuldigt, zegt ge? Dat is niet
zeker. 't Lag toch nog al voor de hand, meen ik, aan iemand dien men ‘Hulde’ bewyst,
by-tyds en zonder zich te engageeren vis-à-vis geheel onbevoegden, te vragen wat
hem aangenaam was!
‘Geheel onbevoegden’. Ja! Want ik wraak ten ernstigste ieder bydrager als
bevoegd om zich tot m'n voogd optewerpen. Wie
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daartoe meent gerechtigd te zyn neme z'n bydrage terug. Hoe kondet gy meenen
3.
dat ik me onder kurateele liet stellen van ieder die onder pretext van ‘Hulde’ my 'n
kleinigheid geld aanbood! Lager dan door die bespottelyke veronderstelling kon
men my niet taxeeren. Noem my de bydragers die deze pretentie maken. Ik zal ze
hun contingent - verdubbeld als ze willen - terugzenden. Adieu, u persoonlyk groet
ik hartelyk. Van de Kommissie als zoodanig wil ik niets weten.
Uw vriend
Dek
Al had iedere bydrager zooveel geleverd als nu 't heele bedrag van de zaak, ik zou
evenmin als nu dat baasspelen over my verdragen. 't Is treurig dat m'n ‘vrienden’
my zoo'n rol hebben willen toedeelen. Dit besef is doodelyk voor my. Het verstomt
my!

Eindnoten:
1. Bovenschrift van de hand van D.J. Korteweg.
2. afwyzen: oorspr. stond er terugwyzen.
3. pretext: voorwendsel.

[27 september 1882
Brief van D.J. Korteweg aan F. van der Goes]
27 september 1882
Brief van D.J. Korteweg aan F. van der Goes. Enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Amice
Amsterdam, Woensdag 27 September
Vrijdag om acht uur is er ten mijnen huize weer vergadering van de
Multatuli-commissie. Er is sedert zooveel voorgevallen dat wij nu bepaald te kiezen
zullen hebben tusschen weigering of wijziging der polis.
tt
DJKorteweg

[27 september 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
27 september 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Woensdag middag
beste Haspels! Ik voel me zeer zwak en heb inspanning noodig om te spreken.
Van ochtend toen uw briefje kwam was ik nog suf, vooral omdat ik gist'ravend weer
meer gesproken had dan me schikt. Nu moet ik dezen avend weer in gezelschap
en ik zie er tegen op. Eenmaal ergens zynde, wind ik my op en vergeet m'n eigen
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morgen middag ben ik weer bezet, zoodat ik zeker doodmoê zal zyn. Buiten dat
alles wacht ik irritante brieven
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van Amsterdam (Huldeblyk!) waaruit zelfs kan voortvloeien dat ik er heen ga. Hoe
dit zy, ik durf me niet te verbinden. Zoodra ik wat opgeknapt ben, zal ik U van my
laten hooren.
Ik kan U niet zeggen hoe dat ‘Huldeblyk’ me geknakt heeft, zoowel om den
ellendigen afloop als door de manier waarop ‘vrienden’ die gelegenheid hebben
aangegrepen om eens terdeeg over my te bazen. Ik was, meende te zyn, een soort
van voorganger. Er is nu gebleken dat men my behandelt als 'n jongetje.
Groet Dirk & Bos voorloopig hartelyk voor me.
Uw vriend
Dek

[27 september 1882
Kladbrief van D.J. Korteweg aan Multatuli]
27 september 1882
Kladversie van een brief van D.J. Korteweg aan Multatuli. Dubbel velletje
postpapier waarvan blz. 1 geheel beschreven. (M.M.)
Amsterdam
1.
datum kan ik niet te huis brengen
DK
Waarde heer Dekker.
De tegenstrijdigheid in de data heldert zich op als ik verwacht had. Toen Versluys
einde Augustus het geld brengen kwam, was Luttenberg uit de stad, maar de polis
lag klaar en werd door den plaatsvervanger van Luttenberg aan Versluys
overgegeven. Uit den datum op de polis vermeld, blijkt nu, dat deze door Luttenberg
is geteekend, kort na een gezamentlijk bezoek bij hem van Versluys en mij, waarin
wij hem verzochten alles gereed te maken. Wij dachten toen niet dat het nog zoo
lang duren zoude eer het geld er was.
Na groeten
tt
D Korteweg

Eindnoten:
1. Deze mededeling is naderhand door Korteweg toegevoegd. In een brief van 14 oktober 1882
deelt Multatuli aan N. Braunius Oeberius de juiste datum mee.

[27 september 1882
Verslag van D.J. Korteweg]
27 september 1882
Verslag van D.J. Korteweg van een gesprek tussen hem en Multatuli op of
omstreeks 25 september 1882. Het zelfde dubbele vel postpapier waarvan blz. 1
de kladversie van zijn brief van deze datum bevat. De andere drie pagina's behelzen
in vertikaal schrift het onderstaande. (M.M.)
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uitdrukkelijk de polis in den tegenwoordigen vorm niet te willen aannemen. Hy had
geen legale schuldeischers. In vijftien, zestien jaar had hij geene schulden gemaakt.
De logementhoudersrekening uit Lissabon was een afzettery. Hij voelde zich zelf
niet moreel verplicht die af te betalen. Wèl had hij overigens vele moreelen
verplichtingen die het zijn voornemen was geweest met het huldeblijk af te doen;
maar geene die reden tot beslagleggen zouden geven.
Ik zette uiteen, dat wij uit de bewoordingen der circulaire - door hem goedgekeurd
- lazen, dat wij vrijheid hadden over het geld te beschikken, en ons dan ook steeds
in dien geest hadden uitgelaten. Hij meende dat dit geweest was tegenover de
gevers en niet tegenover hem. Het was toch onzinnig iemand een huldeblijk te willen
geven in een vorm welke deze niet verkoos. Ik zeide dat het de bepaalde bedoeling
der gevers geweest was hem een pensioen & jaarlijks inkomen te verzekeren, dat
dit bleek uit de bewoordingen van de circulaire. Hij wilde niets te maken hebben
met gevers, die hem wilden opdringen wat hij meende beleedigend voor hem te
zijn. Hij bleef er by, dat hij de polis in den tegenwoordigen vorm niet wilde aannemen.
Wij moesten weten wat wij doen wilden. Met een polis nam hij genoegen, maar zij
moest alleen zijn naam bevatten. En ook niet de bijzondere bepaling dat
rechtsgedingen erover in Amsterdam aanhangig zouden komen.

[29 september 1882
(Koncept-)brief van G.C. de Haas-Hanau aan Mimi]
29 september 1882
Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan Mimi. Van deze brief is een
koncept-versie bewaard gebleven op een dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. Van de definitieve redaktie is alleen het slot bewaard gebleven op een
enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2(⅕) beschreven. Dit laatste deel volgt
hier op de koncept-versie. (M.M.)
29 Sept. 82
Lieve Mimi,
Om de voor hem zeer pijnlijke zaak niet opnieuw te moeten doorleven, verzocht
Dek aan mij U de volgende mededeeling te doen:
Gisteren namiddag omstreeks half zes was onze maaltijd in de
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tuinkamer juist afgeloopen. Dek zat een cigaar te rooken en gezellig met ons te
praten, toen de heer Zürcher werd aangediend. Dek verkoos met onze goedkeuring
hem en famille te ontvangen, wat dan ook gebeurd is. Na de gewone
beleefdheidsgroeten bestonden Z. eerste woorden in de verklaring dat hij het zeer
druk had met een aanhangig proces, slechts een kwartier beschikbaar had en met
den eerst volgende trein weêr wenschte te vertrekken. Op een paar woorden die
Dek tot hem sprak en die ik mij niet goed genoeg herinner om ze juist te kunnen
weêrgeven, antwoordde Z. dat hij sedert zijn vorig bezoek één der heeren van de
Commissie gesproken had en dus wist hoe de zaken op dit oogenblik stondenDaarop barstte Dek uit in zóó'n vloed van rechtvaardige en verpletterende verwijten
tegen Zürcher en de commissie, (waarvan Dek als zoodanig niets wil weten) dat
allen, zonder onderscheid, er hun leven lang genoeg aan hebben. Hoogst driftig
heeft Dek hun duidelijk, in de meest juiste en scherpe bewoordingen De waarheid
gezegd en hen allen gemaakt tot kwâjongens van het minste allooi. Hun aanmatiging
om hem wetten te willen stellen en hun draaierij en knoeizucht hun
kwajongensachtige manier van doen, hun onkunde in zaken en menschenkennis
heeft hij gegeeseld, zooals alléén een Multatuli dat kàn en mag doen wanneer men
er hem zooals nu toe noodzaakt.Het was hoogst pijnlijk om getuigen te zijn van Dek's agitatie en van Zürcher's
vreeselijke positie van Dien namiddag zal ik nooit vergeten!Zürcher kreeg van Dek verlof om als 't hem lust alles aan de zoogenaamde ‘heeren’
meê te deelen en verklaarde nogmaals met geen commissie te doen te willen hebben
en in geen condities te willen treden. Wie dit niet aanstaat wordt door Dek geschrapt
en alle deelname in de ongelukkige zaak ontzegd.
Na Z.'s vertrek is Dek spoediger tot kalmte gekomen dan ik aanvankelijk had
durven verwachten en verklaarde al spoedig zich te gevoelen als iemand die door
misselijkheid geplaagd, aanmerkelijk opknapt en zich verligt gevoeld na een
behoorlijke vomatie.Lieve Mies, wat moet ik hier nog bijvoegen?.. - Ik heb getracht
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mijn taak zoo goed mogelijk te volbrengen. Ik was te zeer ontsteld dan dat ik instaat
zou zijn U beter of meer en détail het geheel te beschrijven. Zoo iets kan men wel
in zyn ganschen omvang gevoelen doch niet weêrgeven.
O! God ik vind het zoo verschrikkelijk!Ik ben erg gelukkig dat Dek weêr bij ons zijn intrek heeft willen nemen. Ik stel dat
op onbeschrijfelijk grooten prijs. Hebt Gij nog geen reden kunnen vinden om van
besluit te veranderen en met den lieven Wou zijn bijzijn met ons te deelen? Kunnen
de bestaande bezwaren niet worden opgeheven? Doe ik verkeerd daar op bij U aan
te dringen lieve Mimi? Ik leef nog altijd op hoop.
Dek is heden vrij wel en heeft na de verschrikkelijke scène van gisteren, heel
goed geslapen: tot negen uur. Gelukkig hè? Hij gaat op het oogenblik een bezoek
brengen aan Mevr. Jacobson en Hotz. Ik eindig na heel veel groeten aan U van ons
allen en van de kinderen aan den lieven Wou
Dag, Mimi
Een hartelijken kus van
uw zeer liefh.
Lina de H.
1.

die Ul deden besluiten Dek niet te vergezellen? Ik zou dat zoo dol graag willen en
U met den lieven Wou wel hier willen tooveren. Is daaraan niets te doen? Ik leef
nog altijd op hoop. Dek brengt op het oogenblik een bezoek aan Mevr. Jacobson
en Mevr. Hotz. Ook Haspels heeft hij reeds gesproken.
Tot 12 uren blijft hij op zijn kamer, komt dan koffie drinken, gaat vervolgens uit
tot 4 uur (etenstijd) om bezoek af te leggen en zit s'avonds gezellig (och Gij weet
wel hoè) te praten en te vertellen... zooals niemand dit buiten hem doen kan. Gisteren
tusschen den middag heeft hij met de Haas het oogziekenhuis bezichtigd. Eergisteren
avond zijn we bij de Wolff geweest. Vele groeten van ons allen aan U en den lieven
Wou en een recht hartelijken kus voor U beiden van
Uwe U liefhebbende
Lina de Haas Hanau

Eindnoten:
1. Hier begint het slot van de definitieve versie.

[29 september 1882
Brief van J.C. de Vos aan D.J. Korteweg]
29 september 1882
Brief van J.C. de Vos aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 beschreven. (M.M.)
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Rotterdam. 29 Sept. 82
Hooggeachte Heer,
Natuurlijk ben ik voor wijziging der polissen. Mij dunkt de geheele kwestie zou
r

niet bestaan hebben, indien er anders met den H Dekker omgesprongen ware.
r

Zonder iemands voorkennis en buiten den H Dekker om hebben de Heer Versluys
en U de polissen een zekeren vorm gegeven, waar door zij tegen beslaglegging
gevrijwaard bleven. Uw beider bedoeling was uitstekend, de uitvoering echter niet...
handig.U hadt zelf naar D. moeten gaan of iemand afvaardigen, en zijne toestemming
moeten verwerven. Wanneer hem dit gevraagd ware, vooral als het goed ingekleed
was, zou hij er niets tegen gehad hebben. Daar ben ik van overtuigd.
Nu kreeg uwe daad den hinderlijken schijn van: baas spelen, voogd zijn,
‘meesteren’ over den... jongeheer Dekker!Ongelijk kan ik D. dus niet geven dat hij nu weigert of wijziging verlangt. Neem
mij niet kwalijk dat ik open voor m'n gevoelen uitkom. Genoegen doet het mij te zien
dat U en de overige heeren reeds tot wijziging besloten hebt. Op die wijze zullen
de geschillen hoop ik worden bijgelegd.
Naar ik verneem is Dekker hier.
Tot mijn spijt kan ik alweer niet komen. Ik moet spelen. Gaarne bleef ik op de
hoogte. Zeer verplicht u me met uw schrijven van tijd tot tijd. Mijne groeten aan de
overige heeren.
Hoogachtend Uw toegenegen
Jan. C. de Vos

[29 september 1882
Briefkaart van G.L. Funke aan Multatuli]
29 september 1882
Briefkaart van G.L. Funke aan Multatuli. Met poststempel Baarn 29 SEP 82 en
geadresseerd aan Herrn E. Douwes Dekker in Nieder-Ingelheim am Rhein. (M.M.)
Beste Dekker! Hoe jammer dat ik U niet de hand heb mogen drukken! Ik was te
Baarn, waar mijn vrouw sedert 3 weken tot herstel van krachten vertoeft en waar ik
haar zooveel ik kan gezelschap houd. Zoo gaarne had ik U eens over allerlei zaken
van den jongsten tijd geraadpleegd! Nu, een volgende maal hoop ik gelukkiger te
o

zijn. Denk er echter aan dat we tegen Nov. verhuizen naar de Vondelstraat N 15
in de buurt van Versluys.
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Leef gelukkig met vrouw en kind en wees hartelijk van ons gegroet!
tt
GLF

[30 september 1882
Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]
30 september 1882
Brief van Mimi aan mevr. C. Bremer-Snelleman. Twee dubbele velletjes postpapier,
waarvan blz. 1-7 beschreven. (M.M.)
Nieder Ing. Saterdag avond
Lieve Christine! Gister avond ontving ik jelui brief aan dek, dien ik openmaakte
zooals al zyn brieven om te zien of ik ze hem moet nazenden (want hy is in Holl.)
en jawel, ik heb hem nagezonden, om hem te laten zien wat 'n cadeau jelui ons
alweer maakt, en op welke manier! O je moet niet denken dat ik de broeimachine
vergeten was, maar ik wachtte om er op terug te komen tot ik beschikbare fondsen
in handen had - en zie! Ik vind het erg lief van jebeidjes, en ik ben er heel verlegen
mee. maar dat daargelaten ben ik er dol bly mee en heel heel nieuwsgierig. Ik heb
de brief van morgen aan dek gezonden, maar copy genomen van de stukken die
de kisten zullen inhouden. Ook heb ik dek beloofd niet uittepakken voor hy thuis is,
al kwam het nu reeds, ofschoon Wou en ik natuurlyk erg nieuwsgierig zullen zyn. Ik laat het maar aan dek over om je te bedanken, ik vind het zoo aardig en - enfin,
ik maak me al allerlei illusies vandaag.
Wel gis ik zoo dat we het voorjaar zullen moeten afwachten. nu dan kan ik van
den winter in 't boek etc etc thuis raken, misschien is er ook nog veel aan de inrichting
te doen, wat heel makkelyk voor ons is daar philip werk te kort komt in den winter,
5.
en de ruimte etc. hebben we om niets. - Ik hoop nu maar dat je broer spoedig op
andere manier slaagt. zoogoed als Al. want lieve tot zyn groote vreugd kan ik je
melden, als je 't misschien nog niet weet, dat hy over een paar maanden nr Mainz
1.
2.
gaat als caissier & comptable du chef van een opterichten nationaal crédit foncier .
met 20000 fr inkomen en betere vooruitzichten. Je begrypt dat ik
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er dol bly mee ben ofschoon 't me spyt dat hy zoo buiten ons bereik gaat leven.
Ja, dek is in Holl. Vandaag voor 8 daag is hy gegaan. - De huldeblykscommissie
had bepalingen by die lyfrenten gemaakt die dek niet kòn aannemen. En 't schryven
was zoo langdradig, en telkens geen rond antwoord zoodat hy eensklaps besloot
zelf te gaan, om hun te spreken. Misschien komt hy tot geen goed resultaat, het is
dan toch iets gewonnen wanneer de zaak uit is, en niet langer traineert, want de
lyfrente aannemen, met de bepalingen die die commissie in hare hooge wysheid
gemaakt had, kàn hy niet. Als ze dat niet veranderen moet hy bedanken, en het
was veel gewonnen als er om gods wil maar een eind aan de zaak kwam. Ze houdt
3.
ons nu negen maanden en suspens!
Je vorige brief, lieve, van 22 Sept, ontving ik dus na deks vertrek. Hy deed me
erg veel plezier en ik had je wel pr omgaande willen antwoorden, maar juist daar
dek uit was had ik allerlei huishoudelyke dingetjes ondernomen kamers doen,
boekenkasten etc etc. en 's avonds schreef ik aan dek en soms een andere noodige
o

brief en zoo werd die aan U uitgesteld. Dek logeert by de Haas dus in R. - 1 wilde
hy niet juist in A. zyn, waar de commissie leden wonen, en dan is hy nergens zoo
op zyn gemak als by de Haas. Toen hy ging was 't natuurlyk heel verleidelyk voor
my om mee te gaan. Lina de Haas inviteerde me zoo hartelyk mogelyk, en ik was
o

o

zoo heel graag in Arnhem geweest. Maar 1 dat logeeren deugt niets voor Wou! 2
o

de onkosten! 3 't huis overlaten, juist nu de appels en pruimen geplukt en de laatste
o

ingemaakt moeten worden. 4 dek ging zoo op stel en sprong en ten slotte wat
eigenlyk de doorslag gaf dat ik een nieuwe meid wachtte. Deze gaat morgen ochtend
weg en dan komt haar opvolgster, eene Babet. En verbeeldje onze Kätchen,
overigens toch geen innemend persoon, he? moest wel weg, daar de aanstaande
moedervreugd haar 't werken zwaar doet vallen en haar onvertoonbaar maakt. De
stakkert! Ze is maar een dag uitgeweest op een bal, en dit heeft 't haar gedaan! en
nu gaat ze om de maat van ongeluk vol te meten, dien man trouwen! Morgen gaat
ze nr haar moeder en hy gaat mee en dan over een week of drie zullen ze trouwen.
Hy is een jaar of acht jonger dan zy en tuinman. Marie heeft Kätchen gekend. deze
geschiedenis zal haar wel interesseeren.
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Hoe lief van je zoo spoedig na je thuiskomst Marie te gaan opzoeken. 't arme kind!
Albert schreef 't me ook en dat je haar zoo spoedig gevisiteerd had. - je doet dat
uit... medelyden, niet omdat Marie je zoo byzonder bevalt. Ik ben nog bang dat Al
die zoo zwak en besluiteloos is, zich door haar laat ompraten. En wat dat aangaat
zal ik niet gerust zyn voor hy weg is. Hy kàn niet anders dan ongelukkig met haar
zyn, moet ik dan niet wenschen dat het niet gebeurt? - Dek heeft altyd erg party
vóór Marie genomen. Hy beschouwt haar, net als ik ook, als een ordinaire natuur
etc etc (neen, niet door opvoeding maar door 't karakter) maar uit een soort reactie
tegen 't valsche hooge of zweverige trok hy party voor Marie omdat ze laag staat
4.
tout pur , zonder zelfs begrip te hebben van streven naar iets hoogers. - Hy rekende
zelfs uit hoe zuinig zy Al's huishouden zou voeren, zonder te bedenken dat ze hem
't huis zou uitjagen met 'r vervelend gesnap! Neen, dat was alleen reactie tegen
onware, gehuichelde hoogere aspiraties by dek. het spyt me dat dat juist onze
wankelmoedige Al trof. - O neen, marie ziet zoo tegen 't schryven van brieven op,
op dit punt ben ik gerust dat onze correspondentie niet heel druk worden zal. Ja,
lieve, ik begryp hoe de onwaarheidjes je hinderen waarin je om harent wil betrokken
bent. Niet om de menschen hindert het je of my, want ik beken dat de meeste
menschen nog geen waarheid waard zyn, maar voor myzelf. Ik heb er 't land aan
om betrapt te worden, of - O, maar ik zou hiervan blaadjes kunnen vullen. Ik heb
de menschen zoo heel erg leeren verachten, en dat verandert zooveel! ik zou ze
kunnen dupeeren, bedriegen uit liefhebbery; maar uit egoisme en diplomatie ben
ik byna altyd waar.
Bah, nu heb ik mezelf ontstemd. ik breek af lieve het is ook al heel laat. maar
hoop je spoedig het eind van dezen brief te sturen, want ik had nog veel te schryven.
Nu verzend ik maar, om je niet langer zonder bericht te laten. Wou slaapt lang. een
hartelyke kus aan jou, en een handdruk aan je man.
Dag lieve!
Mimi DD

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

broer: Joh. F. Snelleman.
caissier et comptable du chef: ontvanger en hoofdboekhouder (fr.)
crédit foncier: bank voor grondkredieten (fr.)
en suspens: in spanning (fr.)
tout pur: zonder meer, zonder aanstellerij (fr.)

[30 september 1882
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]
30 september 1882
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (½) beschreven. (M.M.)
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Rotterdam, Saturdag
beste Vos, Nog altyd ben ik hier. (Dr De Haas, Schiedamschen Singel 29) Elken
dag meen ik U te vragen of't U schikt dat ik den volgenden dag kom en telkens durf
ik geen afspraak te maken of voortestellen daar ik met dat malle asthma geen
oogenblik op mezelf rekenen kan. Eigenlyk kan ik niet meer alleen reizen. M'n kwaal
overvalt me by in- of uitstappen in vigilantes, waggons &c. Er zyn nog andere
oorzaken van m'n toeven en dralen maar die sla ik nu over.
Mag ik 'n beroep doen op Uw vriendelykheid? Wilt ge zoo goed zyn my te komen
zien? Ik denk dat ge U deze moeite wel zult willen geven. Wat m'n verblyf by de
allerliefst-gastvrye fam. DeH. betreft, ge kunt me hier met hetzelfde gemak komen
opzoeken alsof ik in 'n hôtel was. Mocht het met Uw tyd zoo uitkomen dat ge hier
o

o

wilt blyven eten, ge zult 1 hier uiterst welkom zyn, en 2 ge kunt U die vreesselyke
gemeenzaamheid zonder bedenken veroorloven. Ik druk dit zoo gek uit omdat ik
weet - nu ja, niet overal zou ik, als logé, iemand te dineeren vragen. Maar de Hazen
vinden dat beschikken aangenaam.
Nu heb ik helaas, 'n ander bezwaartje en ook dit droeg er toe by dat ik niet eer
schreef. Iets dergelyks als ik nu aan U schryf moet ik verzoeken aan 3 of 4 anderen.
Als nu die bezoeken in elkaar loopen, is er geen plaats voor 'n vertrouwelyk woord.
Als ik dàt overdenk zou ik haast besluiten in eens op den trein te gaan zitten en
niemand te zien. Maar wat U betreft, Mies zou't me kwalyk nemen als ik thuis kwam
zonder U gezien te hebben.
Alzoo: Kunt en wilt ge by my komen? Asjeblieft!
My spyt het erg dat ik alzoo uw vrouw niet ontmoeten zal. Maar ik moet me van
zoo véél onthouden dat ik gaarne deed.
Dag beste Vos, hartelyk met de Uwen gegroet van
Uw vriend
Dek

[30 september 1882
Brief van J. Versluys aan D.J. Korteweg]
30 september 1882
Brief van J. Versluys aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1 (¼) beschreven als brief, terwijl blz. 2-4 het koncept bevat van een brief, mede
namens Korteweg, aan de levensverzekeringsmaatschappij Germania.
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30 Sept. '82
Amice,
Hierbij 't klad van ons schrijven. Er is tot 2 maal toe sprake van bezwaren niet
van hem alleen. Voor misverstand zou ik dus niet bang zijn.
Groetend
t.t.
JV

Amsterdam 30 Sept 82
De polissen... en... door ons gekocht bij Uwe maatschappij zijn aangekocht uit
gelden bijeengebracht om hulde te brengen aan den heer Eduard Douwes Dekker
te Nieder Ingelheim.
De vorm dien ze hebben is gekozen om de lijfrente te behoeden voor beslaglegging
door mogelijke schuldeischers. Het is echter gebleken, dat de heer D. geen genoegen
neemt met de bepalingen tot dat doel gemaakt en bij dezen vorm de lijfrente niet
wil aanvaarden.
Ofschoon dus de polissen beide geheel overeenkomstig onze verlangens zijn
opgemaakt, verzoeken wij Uwe directie bij dezen beleefdelijk om de polissen op
onze onkosten te willen vervangen door 2 anderen waar onze namen niet voorkomen,
waarbij Stettin en niet Amsterdam wordt aangewezen als plaats waar uitspraak moet
gedaan worden in eventueele geschillen en waarbij het eigendom geheel overgaat
op den heer E D. D + zijne gemalin.
In overleg met de hoofd medebelanghebbenden hebben we nu besloten om
afstand te doen van ons recht en dit geheel over te dragen op den heer Eduard
Douwes Dekker en zijne echtgenoote.

[1 oktober 1882
Kladbrief van D.J. Korteweg aan J.C. de Vos]
1 oktober 1882
Kladversie van een brief van D.J. Korteweg aan J.C. de Vos. Enkel velletje
postpapier, waarvan blz. 1 en 2 (½) beschreven. (M.M.)
Amsterdam 1 Oct 82
Hooggeachte heer de Vos.
Met genoegen zag ik, dat gij het eens zijt met het besluit, dat nu ook door de
commissie genomen is, en dat gij teruggekomen zijt van het zoo kras ongunstige
oordeel door u in uw vorigen brief over de houding van Dekker uitgesproken.
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Gij hebt de vergaderingen betrekkelijk zelden kunnen bijwonen; anders zoudt ge
weten, dat zoodra de eerste moeilijkheden zich voordeden door V. Iterson en
Versluys te N. Ingelheim belet is gevraagd. Dit bezoek is toen op zeer vriendelijke,
maar stellige wijze door Dekker afgewezen.
Verder zoudt ge dan weten, dat het beveiligen der polis tegen schuldeischers het
bepaald verlangen der commissie was. Versluys en ik werden met het sluiten der
polissen belast, en wij meenden de eenig mogelijke weg te volgen, waarop dit
bereikbaar was.

[1 oktober 1882
Kladbrief van D.J. Korteweg aan Multatuli]
1 oktober 1882
Kladversie van een brief van D.J. Korteweg aan Multatuli. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.) Het hierbij afgedrukte postscriptum is geheel
doorgestreept.
Amsterdam, 1 October.
Hooggeachte heer Dekker
Het verzoek om nieuwe polissen, geheel volgens uw verlangen ingericht, is
onderweg naar Stettin. Daarbij hebben wij op spoed aangedrongen. Vertrouw er op
dat door mij niets wordt verzuimd om tot snelle afdoening te geraken.
Na groeten tt
DJKorteweg
Niet om nu te pleiten, maar alleen om eene vraag die u mij deed vollediger te
beantwoorden, deel ik u mede, dat de logementhouder te L. beweerd heeft - hij
heeft ze niet overgelegd - onderteekende schuldbekentenissen van U te bezitten.
Deze bizonderheid - die ik kende - was me bij het mondeling onderhoud ontschoten.

[6 oktober 1882
Kwitantie voor D.J. Korteweg]
6 oktober 1882
Kwitantie van Multatuli bestemd voor D.J. Korteweg. Enkel velletje papier, waavan
blz. 1 beschreven. (M.M.)
Ontvangen van den heer D.J. Korteweg een wissel op de Koloniale Bank te
Amsterdam groot twaalfhonderd zeven en zestig gulden, vyf en zestig cents.
Amsterdam 6 Oktr 1882
DouwesDekker
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[6 oktober 1882
Briefkaart van Multatuli aan V. Bruinsma]
6 oktober 1882
Briefkaart van Multatuli aan V. Bruinsma. Met poststempels Rott. Stat & Beurs
r
en Leeuwarden 6 OKT 82 en geadresseerd aan WEDGelHeer D Vitus Bruinsma.
Leeuwarden. (M.M.)
Waarde B.! Ik ontvang daar een brief van Mies die my iets zeer verdrietigs meedeelt
1.
aangaande V. in verband met Tandem. Ik ben er van geschrokken. Toch verzoek
ik U (en ook Oebé) in die zaak niets te doen voor ik haar volkomen doorzie. Even
als Mies verzeker ik U dat ik van niets weet. Maar toch wil ik wat wachten. Wat M
zegt is altyd heilig wáár, en zy is secuurder dan ik. Myn niets-weten kòn niets
2.
beteekenen daar ik telkens blyken zie van de gekste afgetrokkenheid . Hoe dit zy,
doe svp. niets in deze zaak zonder eerst gehoord te hebben òf van my of van Oebé
dien ik dezer dagen spreken zal. Hem zal ik myn 1/10000 twyfel uitleggen. Hoe
groot ook die noemer zy, toch mogen wy in zóó'n zaak niets wagen. Maar ik blyf er
3.
by dat ik niet weet ooit iets ontv. te hebben.
hart. gegroet,
Dek
dag, Hilda,
Rotterd. 6 Okt '82

Eindnoten:
1. V.: Versluys. Zie brief van 14 oktober.
2. afgetrokkenheid: verstrooidheid.
3. niet: oorspr. stond er van niets.

[7 oktober 1882
Brief van Multatuli aan H.C. Muller]
7 oktober 1882
Brief van Multatuli aan H.C. Muller. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Rotterdam 7 Oktober 82
Waarde Heer Muller!
Och, ge moet my wel voor 'n lomp mensch aanzien. Dit ben ik niet, maar ik voel
me onbeschryfelyk zwak, moê, uitgeput! Stapels brieven liggen te Nieder-Ingelheim
onbeantwoord op m'n tafel. Dit geheele jaar was ik door allerlei verdriet onmachtig.
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Ziek melden kon ik me niet, omdat er voor m'n verdriet geen grieksche naam was.
Nu ja, toch komt er iets physieks by, dat ieder begrypen kan: asthma! Maar my is
dit byzaak. Ook plaagt me dat euvel slechts gedurende de eerste helft van den dag.
De eerste uren na m'n ontwaken kan ik byna-volstrekt niet spreken. Ook denk ik
dan moeielyk. Maar langzamerhand (héél langzaam!) verdwynt de aandoening die
me verlamt, en die ik niet beter kan omschryven - op 't gevoel af - dan door ze kramp
in borst en hersenen te noemen.In hoever de slag die my is toegebracht door 't zoogenaamde ‘Huldeblyk’, daaraan
schuld heeft, laat ik daar. Niets is éénvoudig.
Vergeef me dat ik niet antwoordde op Uw mededeeling aangaande het
1.
lidmaatschap Uwer Vereeniging . Ik neem die benoeming dankbaar aan. En toch,
ook dáárin was iets dat me zéér deed. Van zeer veel klanten ontving ik sedert 22
jaren betuigingen van sympathie, en - ronduit gezegd - ik ben er bedroefd over.
Maar deze aandoening te verklaren aan U die geen schuld heeft aan m'n verdriet,
zou ongepast zyn.
Aan wien dan, lieve hemel? Aan m'n vyanden? Aan onze tegenstanders? Immers
neen. Alzoo zwygen!
Maar dat zwygen is me pynlyk.
Hoe dit zy, beschouw me als verlamd en onmachtig! Niet onze vyanden hebben
my verslagen - integendeel, zy geven me meer eer dan me toekomt: zie de Tyd en
consorten ook in 't griffermeerde kamp, en let op't beteekenisvol doodzwygen door
zgn. liberalen & modernen! - maar de nekslag is me door m'n ‘vrienden’ en
‘geestverwanten gegeven’ die 't met de handen in den schoot aanzien dat men my
pensioneert als 'n afgedankten kommies.
Tòch bitter! En tegen U die 't niet helpen kan! Ge ziet wel dat ik geen voordracht
houden kan. M'n toon is gebroken.
Vriendelyke groet aan de onzen! Adieu! Morgen ga ik terug naar m'n kluisje te
Nieder-Ingelheim.
t.a.v.
DouwesDekker
Gister was ik te Amstm, en had u willen opzoeken, maar ik was te zwak.

Eindnoten:
1. Uwer Vereeniging: De Dageraad; men had Multatuli het erelidmaatschap aangeboden. Zie bij
9 oktober 1882.
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[7 oktober 1882
Brief van D.J. Korteweg aan Multatuli]
7 oktober 1882
Brief van D.J. Korteweg aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 7 Oktober 1882
Waarde heer Dekker.
Gister avond zijn de stukken aangekomen, wier onderteekening voor de wijziging
der policen schijnt nodig te zijn.
Vooreerst een stuk te teekenen door Versluys en mij waarin wij verklaren:
o

‘Wir begeben uns ausdrücklich aller Rechte auf die beiden Policen N 330755
o

und N 330873 und uebertragen dieselben auf die Eheleute Dekker. Weiter erklären
wir uns damit einverstanden, dass die bezeichneten Policen durch zwei neue von
den Eheleuten Dekker direct zu beantragenden Rentenpolicen mit gleichbleibenden
Rentenbeträgen ersetzt und dass die von uns für diese beiden Policen gezahlten
Beträge als für die in Folge der neuen Anträge der Eheleute Dekker an zu fertigenden
1.
Policen der Germania an die letztere Gesellschaft gezahlt, behandelt werden.’
Voorts twee formulieren het eene door u, het andere door u en mevrouw te
teekenen, die ik u hierbij toezend en gaarne geteekend terug ontving, als u daartegen
geen bezwaar hebt. Ik zal dan verzoeken de policen met spoed in orde te maken.
Na groeten
tt
Korteweg
Door den Amsterdamschen agent is naar Stettin geschreven hoe hij de zaak inrichten
zoude en op het antwoord daarvandaan heeft het opmaken der stukken gewacht.

Vertaling:
o
o
Wij zien nadrukkelijk af van alle rechten op de twee polissen, n 330755 en n
330873 en dragen die over op het echtpaar Dekker. Verder verklaren we ons ermee
akkoord dat bovengenoemde polissen vervangen worden door twee nieuwe door
het echtpaar Dekker rechtstreeks aan te vragen rentepolissen met gelijkblijvende
renteopbrengst en dat de gelden die door ons voor de twee genoemde polissen
betaald zijn aan de Maatschappij Germania, beschouwd worden alsof zij betaald
waren voor de als gevolg van de nieuwe aanvraag van het echtpaar Dekker op te
stellen polissen bij de Germania.

Eindnoten:
1. Vertaling onder deze brief. Zie voor de definitieve verkiezing 22 oktober 1882.
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[8 oktober 1882
Briefkaart van Multatuli aan J.H. de Haas]
8 oktober 1882
Briefkaart van Multatuli aan J.H. de Haas. Met poststempel Rotterdam 8 OCT 82
r
en geadresseerd in zwart potlood aan D De Haas Schied. Singel Rotterdam. (M.M.)
't adres te Arnhem is
Oeberius
driekoningstrHartelyk gegr
Dek

[8 oktober 1882
Gedrukte mededeling H.C. Muller]
9 oktober 1882
r
Gedrukte mededeling van D H.C. Muller aan de leden van De Dageraad. (M.M.)

Aan de leden!
Multatuli is een paar dagen in het land geweest. Op een brief van mij aan zijn adres
en
te Rotterdam dd. 6 Oct. antwoordde hij den 7 dat hij de benoeming tot eerelid der
vereeniging De Dageraad dankbaar aannam, maar dat hij zich te zwak en uitgeput
voelde om in Amsterdam te komen spreken.
De Secretaris van Bestuur:
Dr. H.C. Muller.
Amst., 9 Oct 1882.

[9 oktober 1882
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]
9 oktober 1882
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Arnhem Maandag
Waarde Korteweg!
Gister ontving ik te Rotterdam de beide ‘Declarationen’ van de Germania, en gaf
u daarvan niet terstond bericht, omdat ik toch op een daarvan de handteekening
myner vrouw moest laten zetten, en 't dus met één moeite doorgaat, U beiden
te-gelyk terug
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aantebieden. Morgen (dinsdag) avend ben ik tehuis. Ik zal ze dus woensdag te
Nieder-Ingelheim op de post doen.
Ik heb eenige oogenblikken in beraad gestaan, of misschien de legalisatie door
twee getuigen te Ingelheim moest plaats hebben. Maar daar toch de storting te
Amsterdam heeft plaats gehad, en de stukken door bemiddeling van den
Amsterdamschen agent worden ingezonden, waaruit volgt dat hy voor de
authenticiteit der verklaring instaat, ben ik daarvan terug gekomen. Zéér stipt
1.
gesproken is dit misschien unzulässig , maar als de Germania 't goed vindt, is 't my
wèl. Met de legalisatie der handteekeningen bemoei ik my alzoo niet.
2.
Met het discompteeren van den wissel, en zonder de minste boete, ben ik
oogenblikkelyk geslaagd. Men heeft zelfs de goedheid gehad, my 't bedrag in marken
te komen brengen tegen den hoogsten koers.
Wilt ge zoo goed zyn, my op de hoogte te houden van eventueele berichten uit
Indie? Niet dat ik daarmee haast maak, o neen! Maar wel heb ik noodig te weten
hoe ik daar met m'n ‘vrienden’ sta. De slechte uitslag der zaak aldáár verwondert
me niet. Al wat in Indie ryk is of hoog geplaatst, of invloedryk, is m'n natuurlyke
tegenstander.Alzoo morgen vertrek ik uit Holland. Wees intusschen hartelyk gegroet van
t.a.v.
DouwesDekker
Ik zal m'n brief uit N. Ingelheim laten aanteekenen.

Eindnoten:
1. unzulässig: (in duitse schrijfletters) ontoelaatbaar (du.)
2. discompteeren: disconteren, een wissel voor de vervaldatum te gelde maken, gewoonlijk tegen
een zekere inhouding (disconto).

[9 oktober 1882
Brief van J.W.E. Duitz aan V. Bruinsma]
9 oktober 1882
Brief van J.W.E. Duitz aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 beschreven. (M.M.)
Plantage Muidergracht
bij Dr. Van Opdorp
Waarde Heer Bruinsma!
Tot nu toe is het me niet gelukt, met vrucht werkzaam te zijn voor de zaak D.D.
Ik vrees dat de jaarlyksche bydrage niet hooger zal zijn dan de f100, die ik ervoor
bestemd had. Hier dient echter opgemerkt dat ik my het vaderschap van die f100
niet mag toeeigenen, daar mijn aandeel slechts f50 bedraagt en de andere 50 mij
r zn
zijn toegezegd door een mijner kennissen met name: de H J
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Pruikemaker, iemand met een even leelyken naam als een goed hart - een
charmanten jongen! eerst wilde hij zijn naam niet bekend hebben; nù is hij echter
van ideé veranderd. Zooals ge verlangt zend ik U deze som tegen December over.
Toch moet gij dit jaar op niet méér dan f70 rekenen, tenzij ik meerdere vind, geneigd
tot bijdragen.
Schrijf mij eens bij gelegenheid een weinig uitvoerig hoe D.D. het thans maakt,
y

op welke wijze het geld is vastgezet, bij een levensverzekering-maats of anderzins.
Er is mij dien aangaande niets anders bekend, dan 'tgeen er in een paar regels - in
het Handb. meen ik - gestaan heeft. Zelfs de Heer v.d. Goes heeft het niet de moeite
waardig geoordeeld mij iets medetedeelen - ik heb hem er dan ook niet naar
gevraagd. Zal D.D. nog dezen winter hier spreken?
g

Of ik mij bij de Ver tegen de kwakzalverij wil aansluiten?... Wel zeker! De zaak
verdient ten volle de steun van ieder weldenkende. Dit is ook de meening van mijn
vriend D. Henriques de Castro - apotheker Muiderstr. 14 - die gaarne toetreedt,
maar alvorens wenschte te weten of hij verplicht is f3 - te storten voor de 3 laatste
maanden van 't jaar. Als dat zóó is, dan... zal hij het waarschijnlijk tòch wel doen.
Verzoek Uw uitgever hem de couranten te zenden en er het nommer van l.l.
September bijtevoegen, dat mij ontbreekt bij de ontvangene nommers.
Zou er geen middel bestaan om de couranten in onze groote steden te dwingen,
advertentiën te weigeren van kwakzalvermiddelen? Ik meen van wèl; in verband
hiermede ontving ik gaarne de namen der leden te Amsterd. woonende. Zoo er
invloedrijke personen onder zijn, zie ik kans van slagen. Ik schrijf U alsdan hierover
nader en doe in geen geval iets zonder uw meening gehoord te hebben.
Uw Heer uitgever zal ik na ontvangst van uw antwoord (vooral betreffende die 3
maanden) een postwissel van 6 of van 3 gulden zenden.
Na vele hartelijke groeten en de beste wenschen voor uw loyaal streven en werken
Uw toegenegen
Duitz
9/10 82
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[9 oktober 1882
Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]
9 oktober 1882
Brief van Mimi aan mevr. C. Bremer-Snelleman. Twee dubbele velletjes postpapier,
waarvan blz. 1-6 en 7(⅔) beschreven. (M.M.)
Maandag avond
Lieve Christine! Daarzoo voor een paar uur kreeg ik een telegram dat dek morgen
avond thuiskomt. Je kunt denken dat ik er bly mee ben en Wou niet minder! En nu
vóór hy er is wil ik je nog even schryven, want ik moet myn brief altyd nog afmaken,
en heb ook nog allerlei te zeggen, en de eerste dagen na deks thuis komst zal er
wel van geen schryven komen. - Had ik je onlangs iets van 't doel van deks reis
gezegd? Nu in zooverre is hy geslaagd dat de polissen van de lyfrenten veranderd
zullen worden en dat de bespottelyke bepalingen die er aan toegevoegd waren
zullen vervallen. dit is althans beloofd en ik hoop hartelyk dat het zoo zyn zal want
mèt die bepalingen had dek voor de lyfrenten moeten bedanken. - en al is 't niet
veel, alles wat naar een vast inkomen lykt heeft veel waarde voor menschen als
1.
wy. By ziekte enz enz gaat het door! dat is een groote. Van de broeimachine nog niets naders gehoord. Dat wil zeggen er is een brief
gekomen van het expeditiekantoor in Rott. dat het 30 Sept van daar per boot
verzonden is. maar verder nog niets. De eerste dagen na deks thuiskomst moeten
we nr Mainz, ik zal dan daar eens gaan vragen. Maar voor een paar jaar heb ik eens
een zak kapok per stoomboot gekregen dat heeft toen vele weken geduurd, ik geloof
wel zes. Heeft dek er U over geschreven? Ik ben er toch zoo benieuwd naar! De
Haas scheen van mening te zyn dat de broei machines nooit op zich zelf voordeelig
zyn maar alleen blyven bestaan om 't duur verkoopen van de machines en de
entreés. Nu, ik geloof dit niet. My dunkt dat dit niet waar kan zyn. en ik verlang zoo
de inrichting te zien en hoe we alles zullen schipperen, met ruimte en stooken enz
enz. - Ik hoop maar lieve dat je broer niet nr Mexico of Japan is voor we 't hebben
want er
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zal zeker nog wel eens raad gevraagd moeten worden. Hoe ergerlyk zou 't voor
hem zyn als by ons de kippetjes bleven leven. wat we toch hopen moeten. O, dat
Mexico moet een vreesselyk land zyn. Heb je ook gelezen (want het schynt de ronde
e

in alle bladen te doen) hoe een arme daar ryk geworden Ier, chef van de M Bank
zyn huis tot een vesting moet maken? - En dan schynt 't daar in de zeden om je
vyanden vitriool in 't gezicht te spuiten. denk je toch zoo-iets. Ik wil maar hopen dat
Al er geen millionair wordt dat zou te lastig en te gevaarlyk zyn! De arme jongen.
het heeft er nog niet veel van!
Hé, ja, lieve, wat heb je toch tegen de Haas? Dek roemt ze nu weer zoo erg, ze
zyn zoo goed en voorkomend voor hem en ik weet hoe ze alles inrichten, juist voor
hem en hoe ze hem begrypen. Zy vooral. Zie, ik ken haar veel langer dan jou, maar
ik zou haar nooit zoo slordig pratend en vertrouwelyk kunnen schryven; ofschoon
ik haar zeer goed vertrouwen zoude en haar hoogacht. goed, maar dit wou ik vragen:
wat heb je toch tegen de Haas? en je zei dat hy zoo ongezond was en net of dit de
reden was van je tegenzin. Dek en ik hebben er zoo om moeten lachen, na je vertrek
toen we 't ons weer bedachten, en we begrepen er niets van.
Wel, wel, en je hebt ons ook heusch in lang niets gegeven, en daarom heb je nu
zeker weer eens mesjes voor ons gekocht! 't Huis is vol van jelui geschenken lieve
menschen! Tot myn spyt heb ik nu al van jufvr Meyer die hier was en die m'n mesjes
zeker ook heel beroerd vond ook een dozyn gekregen. - Ja, ik had er nog lang geen
gekocht! - Maar zal ik nu eens onbescheiden zyn? Hebben jou mesjes witte of zwarte
heften? Als ze wit zyn geef ze me dan bygelegenheid tòch maar, want deze zyn
zwart, en dat doet me zoo denken aan de poffertjeskraam. Niet dat ik iets tegen
poffertjes heb - maar stalen vorken... bah!
Over Wou, lieve, ben ik bang dat ik je nooit meer naar hartelust zal kunnen
schryven na je opmerkingen van laatst. je zeide er uitdrukkelyk by dat het geen
aanmerkingen waren, maar op ons maakten ze toch dien indruk. - Ik vind het zeer
natuurlyk dat het vervelend is voor anderen wanneer menschen altyd tot of over
hun kinderen spreken. ik ben volstrekt geen kinder-enthousiaste. Maar van de
andere kant is 't nu eenmaal waar dat voor ouders,
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voor ons, niets op de wereld belangryker is dan ons kind, dan het bywonen, het
volgen, het bespieden van zyn ontwikkeling. En we verliezen daarop niets. geloof
me. we winnen er veel by aan menschen- en zelfkennis! En dan begaan we zoo ligt
de fout om den mond te laten overloopen van wat het hart vol is. En dat is een fout!
Want de belangrykheid die ons kind voor ons heeft omdat we hem kennen, kan hy
2.
voor u niet hebben omdat ge hem niet kent. En verbeeldje, nu op dit oogenblik is
dek in Arnhem, waar ik zoo graag heen wou. Deks gaan kwam heel onverwacht,
o

en toen kon ik niet goed 1, 2, 3 mee. ook niet omdat ik juist in die dagen 1 Okt. een
nieuwe meid kreeg. Verbeeldje toch, die leelyke onmogelyke Kätchen van ons moest
bevallen! en het werd ten laatst heel zichtbaar. Ze is nu naar haar moeder. en de
kerel bleek een losse mynheer. Hy wil haar wel trouwen, maar ik heb haar nog eens
goed voorgehouden dat ze met een kind niet ongelukkig behoeft te zyn, maar met
een slechte man, zeker. - Het meisje dat ik nu heb bevalt me voorloopig heel goed.
een lief jong frisch gezicht en netjes in haar voorkomen - ik denk dat dek ook bly
zal zyn met de verandering. Wou ook! - Ik had nog nooit zoo onoogelyke meid
gehad, eigenlyk kan ik 't niet verdragen zoo'n slons in huis.Wel neen lieve, geef je geen moeite voor 't Vorstenschooltje. ik zal wel zorgen
dat ik er een weer kryg.
En is je moeder nu weer thuis. Wat is nu erger een moeder of een kind? Maar
met de eerste plaag je je vrienden niet, he?
Je vraagt ook nog nr 't jongetje in Noll's huis. O dat gaat tegenwoordig met z'n
vader nr 't veld en als ze daar niet werken kun je ze samen met nog een paar andere
bewoners van dat huis hier in de omstreek appelen en peeren met steentjes van
3.
de boomen zien gooien en zich toeeigenen. het is een nare nachbarschaft ! als ik
niet zoo heilig overtuigd was dat al dat volk evenveel gebrek heeft aan spirit als aan
moed zou ik bang zyn zoo heel alleen hier met naaste buren dat rapaille van Noll.
Maar nu ga ik naar bed. Het is nu elf uur, het uur waarop jelui gezelligheid begint!
Maar ik heb nu heelemaal geen gezelligheid. Morgen weer! Wat zal dek te vertellen
hebben. Hy heeft zooveel menschen meest vrienden gesproken in die 14 daag. Als
je deze krygt morgen avond? moet je samen eens aan ons denken.
Ja, zeker is 't goed dat ik dat malle inschriftje veranderd heb. - Nu
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dag beste vrienden! ik ben nog niet uitgepraat maar sluit toch met besten handdruk
en groet
je liefhebbende
Mimi DD

Eindnoten:
1. groote: wrschl. aan te vullen met: geruststelling.
2. niet kent: hierbij tekende de ontvanger van de brief in de marge aan: ik vind deze reden niet
zeer gegrond en waarom dan al die uitvlugten om niet naar ons toe te komen?
3. Nachbarschaft: nabuurschap (du.)

[10 oktober 1882
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau]
10 oktober 1882
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje
postpapier, waarvan blz. 1 en 4 (⅕) beschreven. (M.M.)
Arnh. dinsdag ochtend
beste Haas & Lina! Gister den heelen dag wilde ik U wat van my doen hooren en
gedurig werd ik beziggehouden tot ik moe naar bed ging. En ook nu (op't punt van
weggaan) niet in de mogelykheid iets behoorlyks te schryven. Dus alleen myn groet.
Ik kan toch de ware woorden niet vinden voor de wys waarop ge my behandeld
hebt! Dit is letterlyk waar.
2.
Ik neem Lientjes album voorloopig mee. Hier was aan invullen geen denken.
Adieu lieve hartelyke knappe menschen! Dag kinderen, Lientje, jongens & kleine
prul!
1.

dank voor de handschoenen. Brieven ontving ik van (of over) Rottm hier niet.

Eindnoten:
2. album: poëzie-album; zie bij medio oktober 1882.
1. Deze zinnen met potlood onderaan blz. 4.

[11 oktober 1882
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]
11 oktober 1882
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt. Drie dubbele velletjes postpapier, waarvan
blz. 1-12 beschreven. De envelop is bewaard gebleven met poststempels
Nieder-Ingelheim 12/10 82 en Harlingerschans 13 OCT '82, en geadresseerd aan
WED. Heer D.R. Mansholt Westpolder pr. Groningen Holland. (M.M.)
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Nieder-Ingelheim 11 Okt 82
beste Mansholt! Ik ben 14 dagen op reis geweest, en gistravend thuis komende
n

vond ik uw brief van den 4 . M'n vrouw zei me
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reeds dat gy gevraagd hadt wat de reden was van m'n zwygen (d.i. vóór ik uw brief
las) en ook dat ze maar in de gauwigheid geantwoord had. Wat de reden is of was?
Beste Mansholt, dat kan ik in één woord zeggen. Verdriet! Zoo is het.
Of gy iets misdaan hebt? Godbewaarme! Neen, beste, beste Mansholt. Hoe komt
ge op dàt idee? Neen! Dan (of als ik zoo iets meende), had ik U zéker geschreven,
zooals dan behoorlyk wezen zou. Maar, zegt ge, dat zwygen was ook niet behoorlyk.
Ongeveer van Maart af heb ik bitter geleden, eerst over den uitslag, den
schandelyken uitslag van dat ‘Huldeblyk’, later over de wys waarop zekere ‘heeren’
my in die zaak hebben behandeld. M'n laatste 6 maanden zyn verloopen in gedurige
afwisseling van wrevel, woede en afspanning. Men heeft me ziek en onmachtig
gemaakt.
Ja zeker, 'n enkel lettertje had m'n vrouw wel kunnen en moeten schryven! Dit
zeg ik nu ook, en 't doet me innig leed dat zy't niet gedaan heeft. Toch heeft noch
zy noch ik schuld. Elke dag (ik zeg de stipte waarheid) waren wy bezig met wat voor
my een levenskwestie is. Om U (of wien ook te schryven) moest zy of ik aanroeren
1.
wat ons beschäftigte en dit eischte lange vervelende afmattende brieven. Ook
dachten wy gedurig: ‘nu eindelyk zal 't gemaal 't geplaag en gesar uit zyn, maar
jawel!’ Versluys die de woordvoerder was van de ‘heeren’ die zich de beschikking
aanmatigden over myn zaken, verkoos maar niet te begrypen wat ik hem schreef.
Hy - persoonlyk, of als vertegenwoordiger van anderen die achter de schermen
bleven maar waarop hy zich beriep - heeft me meer schade gedaan dan 't heele
Huldebl. (godbetert!) bedraagt. Heel eindelyk ben ik naar Holland gegaan, en vandaar
ben ik gister terug gekomen. De nekslag die me door den armzaligen afloop is
toegebracht, kan niet hersteld worden, maar ik ben ten-minste geslaagd in 't
afschudden van 't belachelyk juk dat eenige ‘heeren’ waaronder NB sommigen wier
naam ik niet eens weet, gesteld dat ze een naam hebben - my wilden opleggen.
2.
Geen fatsoenlyke zachte wenk dat dit me niet aanstond, mocht baten, totdat ik nu
eindelyk in minder ontwykbare manier daaraan 'n eind heb gemaakt.
Maar, vraagt ge, waarom niet bedankt. O zeker, ik zou me ryker voelen als ik dat
gedaan had by-tyds. Doch door onjuiste rappor-
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ten, door niet of te laat antwoorden op m'n vragen, door 't aannemen van den schyn
alsof men niet gelezen had wat ik schreef - bah, ik werd er misselyk van. Had ik in
Febr. of Maart geweten wat ik nu weet, waarlyk ik zou aan de V. Twisten, de
Slymeringen, de ind. rykworders, de haagsche regeerings- en kamermannen, de
3.
geloovers - aan al m'n vyanden in één woord den triumf niet gelaten hebben dien
m'n aanhangers, geestverwanten, vereerders - hoe noemen zy zich? - hun hebben
verschaft. U den geheelen slymerigen loop der zaak te verhalen gaat boven m'n
kracht. Ik herhaal: 6, 7 maanden ergernis. In hoever ik in m'n verachting voor Versluys
ànderen moet begrypen, weet ik niet. Was hy slechts 'n gewillig werktuig van anderen
die eens de gelegenheid wilden aangrypen Multatuli te behandelen als 'n jongetje?
Gedurig sprak hy in z'n zonderlinge brieven van ‘de Heeren’ en 't baatte niet dat ik
hem even dikwyls te-kennen gaf dat ik niet genegen was my onder kurateele te
laten zetten. Doch laat me niet beginnen die heele geschiedenis weer optehalen.
Ik ben er wee van. Toen ik eergister (van 't een op t ander komende, want het was
m'n plan niet) te Arnhem de zaak aan 'n vriend meedeelde, riep hy: ‘G.v.d. wat 'n
kwajongenstroep!’ En ronduit gezegd, die kwalifikatie is de eenig mogelyke. Ik weet
dat Versluys (en zeker ook de - my gedeeltelyk onbekende anderen zich beroepen
op 't gewone ‘zoo byzonder goed gemeend!’ maar al ware dit in mannen, in personen
die behooren te weten wat past en wat niet past, een gegronde verontschuldiging,
ik ontken dat er welmeenendheid in 't spel was. Een stuk of 6 (8? 10?) personen
hebben zich geheel onbevoegd opgeworpen om in die Huldeblykzaak 'n rolletje te
spelen. Dat er domheid en gebrek aan zaakkennis óók in 't spel was, kan waar zyn
(o komiek, tot het idiote toe!) maar uit het herhaald niet-begrypen van wat ik schreef,
besluit ik zonder de minste réserve, tot onwil. Als ik U sprak, zou ik niet kunnen
laten U de slenters en 't gedraai mee te deelen waarmee men my 6 maanden
getraîteerd heeft, maar om 't schriftelyk te doen - och, spaar het my!
Bovendien ik moet - nu, pynlyker dan ooit! - voor de pers werken. Nooit was de
noodzakelykheid grooter, en nooit viel 't me zwaarder. Want m'n toon is gebroken.
Ik ben als 'n vioolspeler wiens strykstok door z'n ‘vrienden’ met vet besmeerd is.
Dàt is
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o

alzoo de 5 akte van m'n moeielyk leven. Welk 'n zegepraal voor al wat in ons land
gemeen is! Dáárover klaag ik, en niet over myn toestand, al zy die door den slag
die me geslagen werd, zeer moeielyk gemaakt.
Meen niet dat my op 't oogenblik iets ontbreekt. O neen! Volstrekt niet. Maar dat
ik bitter gestemd ben en eigenlyk niet meer weet tot wie ik 't woord voer, is waar.
Dit verlamt me, dit maakt me stom. En toch moet ik ‘kopie leveren’ zooals de
uitdrukking luidt. Misschien zullen ze dan nog zeggen dat het ‘heel mooi’ is. Toch
heb ik 'n blyk van Hulde ontvangen, maar 't kwam van 'n onverwachten kant. Twee
Ultramontaansche bladen (Tyd en Rotterd. Maasbode (?)) twee
griffermeerd-orthodoxen (Kerkelyke Courant (?) en ???) hebben my uitgescholden.
Nu dàt gebeurde meer, en 't deerde me niet dan in zoover 't my ergerde dat z.g.n.
‘geestverwanten’ er genoegen mee namen. Maar ze hebben getuigd dat ik ‘god in
de harten had uitgeroeid.’ Ziedaar 'n testimonium uit het vyandelyke kamp, dat wel
zeer overdreven en al te vereerend is, maar dat toch gunstig afsteekt by de blyken
van ‘Hulde’ waarin m'n aanhangers met hun allen (godbeter't) hun geestdrift hebben
omgezet. Ik ben beschaamd om hunnentwil. Toch regende het den heelen zomer
brieven vol betuigingen... kyk! De paus krygt ze niet mooier van zyn aanhangers!Zoo was voortdurend mn stemming gedurende byna dit geheele jaar! Begrypt ge
waarom ik noch U noch iemand schreef? (Met uitzondering van V. als woordvoerder
van m'n opgeworpen kuratoren) En die stemming zal blyven, helaas! M'n leven is
te vèr verstreken, om na deze teleurstelling op nieuw iets te hopen van de toekomst.
Er is een duidelyk stempel gedrukt op alles wat die slotscène vooraf ging. M'n
vyanden op allerlei gebied zouden wel dwaas zyn voortaan de minste waarde te
hechten aan m'n woorden. By de telling van m'n strydmacht is gebleken dat ik slechts
te beschikken heb over 'n armzalig troepje. De V. Twisten en konsorten zullen den
neus optrekken voor zóó'n tegenstandertje, en ikzelf vat niet meer dat ik ooit
gemeend heb iets te beteekenen, schoon ik erkennen moet dat ik my in de nieuwe
positie die me geschapen is door m'n ‘vrienden’ nog altyd niet thuis voel. Of ik - nu
62 jaar oud! - nog tyd hebben zal er aan te wennen, geloof ik niet.

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

386
Nog-eens, begrypt ge hoe drukkend het is, in zùlke omstandigheden, iets van zich
te laten hooren? Ik zie er nu al tegen op, de velen die my reden zullen vragen van
m'n zwygen, dergelyke ophelderingen te geven. Ze matten my af. En dit màg niet,
want... ik moet ‘kopie leveren.’Adieu beste kerel, gy kunt het niet helpen. Is het dus leelyk dat ik U zoo'n
verdrietigen br. schryf? Wel, dat doe ik niet voor m'n genoegen! Maar juist daarom
zweeg ik zoo lang. Ik wilde en kon me niet uiten voor ik zeker wist dat er geen herstel
mogelyk was. Wees met Uw lieve vrouw en kinderen hartelyk gegroet. Is Wiebke
wèl? Myn vrouw en ons kind zyn welvarend. En ook ik ben niet ziek, maar wel voel
ik me zwak. Ook m'n asthma neemt toe. Maar dat is byzaak, als men maar niet door
me zóó'n slot te bereiden, m'n geheel vorig leven als nutteloos had gestempeld.
Adieu, uw vriend
DD

Eindnoten:
1. beschäftigte: bezighield (in duitse schrijfletter) (du).
2. baten: hier volgde oorspronkelijk het begin van een nieuwe zin met Maar.
3. gelaten: oorspr. stond er verschaft.

[12 oktober 1882
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]
12 oktober 1882
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
(⅔) beschreven. (M.M.)
Nieder-Ingelheim
12 Oktober 1882
Waarde Korteweg!
Hiernevens de geteekende aanvragen. Het spyt me natuurlyk dat deze zaak U
zooveel moeite berokkent. Maar dit is niet myn schuld.
Wees vriendelyk gegroet
van t.a.v.
DouwesDekker

[12 oktober 1882
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau]
12 oktober 1882
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau. Twee dubbele
velletjes postpapier, waarvan blz. 1-6 en 7 (⅚) beschreven. (M.M.)
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N. Ingelh. 12 Oktob 82
beste De Haas en lieve Lina!
1.
Eergist'ravend ben ik 8 uur sain et sauf hier terug gekomen. Ik had Mimi verzocht
me niet aftehalen, omdat ik haar liever thuis vind, dan mèt haar de hoogten
2.
optekruien. Toch was Woutertje met den Bursch meegekomen. En 't kind was
allerliefst. Zyn borstje blykt goed te zyn, want onder 't voor my vermoeiend klimmen,
babbelde hy voortdurend, zoodat ik soms gratie van antwoord moest verzoeken.
Hy had by mama geslapen, zei hy, en: ‘ik heb haar niet getrapt. O, geen enkel trapje!’
Mies was erg bly en ik ook. Je begrypt hoe vol ik was van U. Toch kon ik niet veel
ànders zeggen dan dat ik er geen woorden voor had!Ik vind stapels brieven en couranten & Tydschriften. Het linker derdedeel van m'n
schryftafel ligt vol. Gister schreef ik reeds aan 3, 4 personen dat ik niet schreef.
n

Onder de ontv. brieven zyn weer kurieuze exemplaren. 't Schynt wel dat ik 'n
byzondere attraktie op gekken uitoefen, wat de Heer alzoo beschikt heeft om me
myn geestelyke eigenwaan intepeperen.
Dat ik niet reeds gister U een enkel woordje schreef, was de schuld van... kleine
Lina, of liever: zy leverde daartoe de aanleiding. Ik wilde nl. terstond haar album
terugzenden. Maar zie, overleggende wàt ik er in schryven zou, besloot ik tot iets
van langer adem dan waartoe ik gister tyd had. Ik wil 't vandaag afdoen, en misschien
kom ik er niet eens mee klaar. Waarschynlyk zelfs verzoek ik Mimi, my te helpen.
Ik ben byna zeker dat het haar pleizier zal doen dat ik haar niet met 'n afgezaagd
wenschjen afscheep. Ze krygt... den heelen molenaar van Sans souci. En - mooi
of niet mooi - dat heeft zy dan alleen. Om zoo uniekerig te blyven, moet zy er dan
nooit 'n afschrift van laten nemen.Onderweg naar huis vertelde ik Wouter dat ik voor hem meebracht
1 Robinson
2 brieven (Karel en Riek)
& 1 winterjas, die - god zal me... zóoveel schapen geven! - waarlyk te kort is. Niets
is geheel waar. Alzoo is de jas niet te kort. Maar ook dàt is niet waar. Het ding is
niet lang genoeg. Ja, tòch wel, maar... als 't langer was zou 't niet te lang zyn.
Heeremenschen,
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hoe moet ik me zonder iemand te kort te doen, uitdrukken om te zeggen dat men
in die jassenhistorie Wouter te-kort heeft gedaan? Nu dan, de jas is precies goed,
maar Wouter is er te lang voor. Of, als ook dàt niet geheel juist is, ik vrees dat hy
er te lang voor wezen zal voor we sneeuw krygen.Lieve Lina, vergeet S.V.P niet, goed optepassen dat ge niet door iets stroefs van
uw kant, m'n verhouding veringewikkelt. (mooi woord.)Natuurlyk zal Wou beproeven z'n vriendjes te antwoorden. Maar in zake
3.
Schriftstellerei is hy veel minder ver dan Riek. Zy schryft al heel aardig. Zoo jong
nog en al zóó bedorven! Denk eens wat dat geven moet als ze ‘voor de pers’ gaat
werken!
Dat moet ik nu doen. Ik heb 't Robbers vast beloofd, hu!Groet die beste hartelyke Wolfen. Wat is dat 'n innig goed mensch!Van ‘goede menschen’ gesproken, ik schryf vandaag aan Zürcher, en wil hem
de eer geven die hem toekomt voor z'n edel telegram. Daarby wil ik - z'n zwak
kennende: hy lydt aan verlegenheid - hem op z'n gemak brengen met U. Ik ben
zeker dat-i tobt over z'n wegblyven, en nu niet weet hoe hy weer zal aanknoopen.
e

Ik zal hem dus - hoe moet ik zeggen? - het toenaderen vergemakkelyken. (2 mooie
woord.)
Te Arnhem werd ik afgehaald door den heer Oeberius, en door hem en z'n
schoonzuster werd ik ontvangen zooals zy gewoon zyn me te doen. Ik bezocht even
4.
de kraamvrouw en den avond bracht Betsy by ons door. Het algemeen gevoelen
was dat Béneen, zoo was 't niet. Bé wou heel graag by ons komen, maar kon haar
e

pleegkraam (3 mooie woord) eerst over 14 dagen verlaten, zoodat niet terstond
5.
háár komst te Nieder-Ingelh. 'n beiläufige beweegreden voor Mimi kon opleveren
om naar Holland te gaan. En Mimi zelf - ik laat nu daar of ze terstond zou gegaan
zyn àls Betsy met me thuis gekomen was - wilde er op 't oogenblik niet van hooren
van huis te gaan. Ze zeide: ‘o, misschien met de kersdagen.’ Maar ik laat haar volle
vryheid (natuurlyk!) en zal me hier, met of zonder Betsy, verheugen als zy eens wat
genoegen heeft. Slotsom: in de eerste 14 dagen komt zy zeker niet. Ze beweert,
nu ik weer thuis ben, hier pleizier genoeg te hebben, waaruit blykt dat ze met weinig
tevreden is. Ik hoop, vooral voor
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haar, zoo opgeruimd te blyven als ik gister en vandaag geweest ben. Daar was
reden toe. Wat al lieve indrukken nam ik mee uit Holland. Jelui bent heerlyke edele
menschen! Dag Haas, dag Lina, dag allemaal.
Uw liefh.
Dek
De kinderen hebben 'n lang raadsel aan me te-goed.
6.
Wou vindt z'n katje te mooi om er inkt aan te smeeren. 't is met 'n speld aan den
e

wand geprikt, en dus verheven tot schildery & kamersier (4 woord).

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

sain et sauf: veilig en wel (fr.)
Bursch: jongen (bediende) (du.)
Schriftstellerei: schrijverij (du.)
den avond: oorspr. stond er 's avonds.
beiläufig: bijkomend (du.)
katje: inktlap in de vorm van een kat.

[12 oktober 1882
Overlijdensadvertentie Jan Singer]
12 oktober
Overlijdensadvertentie met aantekening van Multatuli in de marge.
1.

Heden moest ik aan den loop der natuur, aan de vergankelijkheid afstaan, de door
mij zeer hooggeachte Zoon JAN, in den ouderdom van 23 jaren.
Groote roem, door hem zoo lang in het leven te houden, komt toe aan den Heer
HOFFMAN, Doctor te Heemstede, die door ondervinding met wetenschappelijke kennis
bijna twee jaren lang over hem heeft gepractiseerd, toen ik geen andere Professorale
of Doctorale hulp in Amsterdam meer wist te bedenken om de natuur te beletten
dat hij doodend op hem ingreep.
DIRK SINGER.
(2314)
Rotterdam, 12 Oct. 1882
Algemeene kennisgeving.
taele Kanaäns van 'n ‘materialist!’ Had die man niet beter gedaan by z'n geloovery
te blyven? Kwakzalverige frazen ‘met god’ zyn minder onsmakelyk dan zóó'n
2.
gewauwel zònder god!

Eindnoten:
1. De tekst van dit familiebericht is waarschijnlijk geïnspireerd op Idee 176 (V.W. II, blz. 392).
2. Dit bijschrift is naast de gedrukte tekst vertikaal in de marge geschreven.
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[14 oktober 1882
Brief van Multatuli aan N. Braunius Oeberius]
14 oktober 1882
Brief van Multatuli aan N. Braunius Oeberius. Dertien dubbele velletjes postpapier,
waarvan blz. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, en 35 (½),
37, 40, 41, 44, 45, 48, 50 en 51 (½) beschreven. (M.M.) Vanaf bladzijde 19 is de
inhoud aan Mimi gedikteerd. De brief is op 15 oktober voltooid.
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Nieder Ing. 14 Oct. 82.
1.
B.O. Eergister schreef Mimi U en Ym, en ik zette er een kort woordjen onder. Ik
had toen 't ‘ophelderend’ briefje van V. nog niet gevonden. Hier is het:
Amsterdam, 27 Sept 82
Waarde Heer Dekker.
De tegenstrijdigheid in den datum heldert zich op als ik verwacht had. Toen
Versluys einde Augustus 't geld brengen kwam was Luttenberg uit de stad, maar
de polis lag klaar, en werd door den plaatsvervanger van Luttenberg aan Versluys
overgegeven. Uit den datum op de polis vermeld, blijkt nu dat die door Luttenberg
is geteekend kort na een gezamenlijk bezoek bij hem van Versluys
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en mij, waarin wij hem verzochten alles gereed te maken. Wij dachten toen niet dat
het nog zoo lang zou duren eer het geld er was.
Na groeten
tt.
D J. Korteweg-

My heldert dit niets op. Onder de polis stond Luttenbergs kwitantie officieel als agent
v.d. Germania, gedateerd 18 Juli, voor 9376,90 gl. (equivalent van 't in de polis
genoemd bedrag van Mark 15675.-) Ik vind dat het omstreeks dien tyd gedaan
verzoek om ‘alles’ gereed te hebben, wel kan slaan op 't opmaken van 't stuk zelf,
maar niet op het kwitteeren. (Zelfs de koers der marken kan by den dag veranderen!)
Gesteld dat hy ook dit geringe byschriftje gereed wilde hebben, dan nog had het in
de rede gelegen den datum oningevuld te laten. ‘Maar, zegt men, hy had die kwyting
e
wel geschreven op den 18 Juli (waarom?) maar niet afgegeven.’ Dan heeft hy
zoowel in z'n boekhouding (kas) een grove fout, als in z'n renterekening, daar hy in
dat geval 6 weken interest over ruim 9/m onverantwoord liet. Ook tegenover z'n
plaatsvervanger laadde hy 'n zonderlinge verantwoordelykheid op zich, daar deze
die kwyting in 't archief vindende, meenen moest dat er 9/m in de kas ontbraken.
Ook de mogelyke opmerking dat er met Kortewegs uitdrukking: ‘het geld’ niet
bedoeld wordt de heele som maar: 't op 29 Augustus nog ontbrekende, gaat niet
op. In een vorigen brief namelyk schreef me Versluys dat ze (ze? hy? wie?) het geld
zoolang 't niet voldoende was ter afdoening van de polis, op rente hadden gezet
met recht van opzegging (ik meen) over 10 dagen. ('k heb nu geen lust dien brief
optezoeken.)
Alzoo: Luttenbergs kwitantie is van 18 Juli, en den 29 Augustus schryft me
Versluys: ‘Voor de tweede polis - dat is de hier bedoelde - ontbreekt nog fl 690. Die
leg ik er nu by, zoodat die zaak als ge dezen ontvangt in orde is.’
(Die 690 gl zouden gevonden worden uit ingeschreven doch nog niet
ontv. gelden. Er scheen hapering te zyn met het inkasseeren. Een lid der
kommissie wien dat was opgedragen had: ‘de zaak zes weken laten
liggen.’ (Zeker om ze toch recht oudbakken te laten worden!) Ge begrypt
dat ik er tegen protesteerde dat ze van 't ‘Huldeblyk’ 'n deurwaarders zaak
maakten!
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Niet of graag! Aan den anderen kant was 't weer pynlyk dat een ‘lid der
2.
Commissie’ die meê zitting nam onder de ‘Heeren’ die over my baasden,
zoo'n duidelyk blyk gaf van gebrek aan belangstelling. Toch behoorde
dat individu onder de ‘ze’ waarop Versluys zich telkens beriep.)
Ik liet Mimi schryven dat ik van Versluys' aanbod om die 690 gl voorteschieten, geen
gebruik wilde maken. Hoe dit nu later gegaan is, weet ik niet. In een vroeger schryven
van Versluys stond dat er ruim voldoende geld zou zyn voor de twee polissen. Dewyl
nu ten slotte de door de Germania verzekerde bedragen (1400 & 1000 mark) na
vernietiging der oude polissen, blyven zooals ze waren, moet ik aannemen dat ook
de stortingen zóó zyn als waarvoor Luttenberg gekwitteerd heeft. En ook de datums
van ingang zyn onveranderd gebleven. Het blyft nl. zoo dat het eerste kwartaal den
15 september 1882 vervallen was. Hoe dit kloppen zou met de storting voor den
r

eenen polis op 29 Augustus, vat ik nièt. Dan namelyk kon er op 15 sept geen
kwartaal van de rente invorderbaar zyn.
En... Korteweg's ‘opheldering’ bevalt my niet als: volume, als uitgebreidheid. Het
komt me voor dat hy lust had moeten voelen my die zaak eens ter-dege duidelyk
te maken. Een lange slymerige overvloedig-duidelyke brief, tot het vervelende toe,
ware te pas gekomen, vooral dewyl ik 't wyzen op dat verschil van datums aanvoerde
als 'n duidelyk sprekend feit, in tegenstelling van m'n meening over 't gedraai en
3.
geslenter van Versluys in de heele zaak. Wel blyf ik by die meening, al ware het
dat die datum zaak volkomen helder werd gemaakt, maar... ieder kan voorgeven
daarover ànders te denken. In 't kort, voor Korteweg ware het de moeite waard
geweest dat feit radikaal te verwyderen uit den rei myner beschuldigingen. In plaats
van zich daartoe moeite te geven, maakt hy zich met 'n haastig praatje van de zaak
af, en noemt dat 'n: ‘opheldering.’
Maar - nog eens - al ware het dat Luttenberg zelf my bekende dat hy zoo slordig
omging met z'n administratie, dan nòg blyft het waar dat Versluys my in deze geheele
zaak voortdurend mysterieus behandeld heeft. Ik heb er grooten spyt van dat ik niet
4 of 5 maanden geleden op ruwe manier hem (en die achter de schermen hurkende
‘ze’) op hun plaats heb gezet. Gedurig wou ik op zachte
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manier hem doen voelen dat ik met dat kuratorschap geen genoegen nam. Maar
niets baatte. Altyd sprak hy van ‘de Hoofdkommissie’ alsof zy te beslissen hadden,
en niet ik.
Maar de fout die ik beging door te lang zacht te zyn, lag in de meening dat Funke
in de zaak betrokken was. Ware dit het geval niet geweest ik zou de belegging van
dat geld in ‘lyfrenten’ bar afgewezen hebben, onverschillig of ik die belegging goed
vond of niet, en alleen reeds omdat het me stuitte dat anderen beschikten over myn
zaken. Van terzy hoorde ik dat ze zich hiertoe gerechtigd waanden uit...
‘welgemeendheid’. Misschien zou ik die verbazende som opmaken!
Wel mogelyk, ja, waarschynlyk! Maar dat is de vraag niet. De vraag is of het die
lui voegde my onder kurateelen te stellen? ja, zeker had ik die som opgemaakt! Ik
had 'n lystje aan wenschen waarvoor 3, 4 maal meer noodig was. En als dit had
kunnen geschieden zou ik ryker geweest zyn dan nu, want nu is m'n toon gebroken.
4.
Dit geldt zoowel voor den uitslag der zaak, als voor de manier waarop men my nu
6, 8 maanden naar aanleiding van die zaak heeft geplaagd en getreiterd. Wie heeft
daartoe die ‘Heeren’ in de wereld geschopt?Slenteren en draaien! Toen ik (in de meening dat Funke zich vergaloppeerd had
door op lyfrente aantedringen, hy aan wien ik zooveel verplichting heb!) berustte in
't nemen van lyfrenten, voegde ik erby dat ze dan moest genomen worden by 'n
duitsche maatschappy, betaalbaar zyn by 'n duitschen agent. Dat zouden ze doen!
(Gelukkig!) En zie, ze hebben 't gedaan. Ik kreeg bericht dat de zaak gesloten was
by de Germania te Stettin, en dat de gelden zouden betaald worden te Mainz. Dus...
precies wat ik verlangde? Volstrekt niet. Op jezuitische manier schenen ze te voldoen
aan m'n verzoek maar de hoofdoorzaak van dat verlangen (de wensch om niet te
blyven hangen aan 'n huldeblykerig snoertje door aanraking met Holland en die
‘kommissie’) nu, dááraan hadden ze juist géén gevolg gegeven. En dit was geen
vergissing maar 'n beredeneerd opzet. Want aan m'n herhaald verzoek om de polis
te mogen zien (d.i. het model, en reeds vóór 't sluiten van de post) werd geen gevolg
gegeven. Eindelyk - op meer aandringen, zond my Versluys - alweer niet het
model-polis maar 'n modelletje van aanvraag (alsof ik dat voor 'n polis zou aanzien!)
Waarom mocht

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

394
ik de polis niet zien? Omdat daarop Korteweg en Versluys zouden genoemd worden
als geldstorters, en vooral omdat ze van plan waren het gedrukte model aantevullen
met de klausule dat die beide heeren zich 't recht voorbehielden de rente in plaats
van aan my of m'n vrouw, te doen uitbetalen aan 'n ander! De bedoeling was dat ik
van die liefelykheid onkundig blyven, en alle drie maanden per gratie van K en V
dat geld ontvangen zou!
Van den agent te Mainz kreeg ik 'n vry onbeleefd bericht dat ik den 15 Sept. ‘mit
Ihre Frau’ - zoo schryft men in Duitschland aan 'n kruier - (de man bleek reeds
ingelicht dat ik gealimenteerd werd!) vóór elven op z'n kantoor moest komen om
geld te ontvangen. Dit kan niet anders geweest zyn dan 'n remise uit Amsterdam
met goed vinden van de heeren K en V, en van dat goedvinden zouden ik en Mimi
levenslang afhangen. Heb ik niet recht als ik die handelwys jezuïtisch noemde?
Maar ik weigerde te Mainz geld te ontvangen als ik de polis niet in handen had.
M.a.w. ik wilde niet by dien duitschen agent betaald worden omdat men hem uit
Holland geld voor my had geremitteerd (perpetueering van 't Huldeblyk tot m'n eindje
toe!) maar als rechtstreeks-rechthebbende. Ik eischte dus van Versluys ‘onze’
polissen. Natuurlyk moest ik weer wachten tot hy permissie had van de ‘Heeren’ en
heel eindelyk kreeg ik ze. Uit z'n daarby gevoegd schryven blykt dat-i drommels
goed wist hoe ik dat my toen onder de oogen komend voorbehoud van hem en
Korteweg zou opvatten. Hy verontschuldigt zich daarover door er by overteleggen
een: ‘rechtskundig advies’ waaruit blykt dat... ‘schuldeischers beslag kunnen leggen
op 'n lyfrente’. Dat wist ik al voor 50 jaar! En wie weet dit niet? Nogal dwaas dat
personen die zich aanmatigden my te zeggen wat ik doen en laten moet, in zòò'n
zaakje de wysheid van 'n advokaat noodig hebben.
(Hoe ze my alweer daardoor by dien advokaat hebben gekompromitteerd
- want het advies bepaalt zich niet tot 'n algemeene rechtsbeschouwing,
maar spreekt wel degelyk van my - en by den notaris die 'n afschrift van
't vod maakte, laat ik nu daar. Ook op 't kompromitteerende van die extra
klausule op de polis, vis-a-vis de Germania, heb ik niet gewezen.)
5.

Alzoo, een lyfrente kan gesaisisseerd worden. Wel, wel! En hun voorbehoud om
ze te laten betalen aan een ander vloeide uit
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‘welwillendheid’ voort! Met dit praatje trachtte Versluys zich schoontewasschen, o.a.
6.
by Mevr. de Haas te Rotterdam. Van zyn welwillendheid (qualitate qua of
persoonlyk) heb ik den buik vol. Dat ook hierin alweer 'n slenter lag, blykt, dunkt
me:
1 Uit het geheim houden van die aardigheid. Waarom er my niet over geschreven?
2. Uit het niet ter inzage zenden van 't model der Polis (namelyk vóór 't sluiten).
Immers als ik die - zooals ze gedrukt is - had goedgekeurd, hadden zy zich
den weg afgesneden dat stuk door 'n geschreven bybepaling te veranderen.
3. Uit het niet-vragen of ik schuldeischers had die in de termen vielen van
rechts-aanspraak.
Dàt was de vraag, en niet of 'n polis in t algemeen met beslag kan belegd worden!
(ook die slimme advocaat heeft zich de vraag waar 't hier op aankwam, niet
voorgelegd. Z'n heele geleerde advies komt hierop neer, dat een eigendom kan
gesaisisseerd worden. Wel zeker! Maar... er moet iemand zyn die tot dat saisisseeren
bevoegd is. Dit is by my 't geval volstrekt niet, en als ‘ze’ my de eer hadden
aangedaan het te vragen zou ik 't hun gezegd hebben. Maar zulke eenvoudige
7.
manier leek hun niet. Alles werd buiten my om en mysterieus behandeld. XX
4. Toen ik nu eindelyk op m'n weigering om geld te ontvangen zonder myn polis
in handen te hebben, de dingen kreeg, bleek my meteen daaruit, dat de daarop
gestelde kwittantie van Luttenberg niet klopte met het edelmoedig (maar afgewezen)
aanbod van Versluys om my op 29 Augustus de nog ontbrekende gelden
voorteschieten. Let wel dat hy op dien datum nog in de meening verkeerde dat ik
die polis nooit onder de oogen zou krygen; en toen hy my 't ding zond, dacht hy er
gewis niet aan dat die kwyting niet klopte met dat aanbod.Ik blyf er by dat Versluys my zeer onoprecht behandeld heeft. De vraag of hy
alleen de schuldige is, laat ik daar. Op myn aan Korteweg gerichte vraag of hy al
myn brieven en al de br van Versluys gelezen had, antwoordde hy toestemmend,
maar niet zonder verlegenheid. En welk aandeel, buiten Korteweg en Versluys, de
andere ‘Heeren van de kommissie’ in de zaak hebben weet ik niet. Ik zal wel
oppassen me met een hunner intelaten, maar denk, als ik 't deed, dat ieder de schuld
op den ander zou gooien.
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X Uit het verzuimen van de nogal voor de hand liggende bepaling dat het veto van
die beide Heeren aan myn goedkeuring moest onderworpen worden. Dáárvan geen
woord!
Zelfs staat er niet dat ik er kennis van krygen zou, en ik riskeerde dus tot myn
dood toe, als ik me by den Mainzer agent aanmeldde, ten antwoord te krijgen: ‘je
krygt niets! De h.h. V en K hebben 't verboden!’ En aan datzelfde lyntje zou Mimi
vastzitten tot háár dood! En dat durft spreken van ‘welwillendheid’! X
5. Uit nòg 'n geschreven bybepaling op de gedrukte polis. In 't corps van dat stuk
staat dat eventueele rechtskwestien, uit het kontrakt voortvloeiende, moeten gebracht
worden voor de rechtbank te Stettin. De Heeren hadden goedgevonden dat - zeker
niet voor myn pleizier! - te veranderen in Amsterdam! Een zonderlinge manier om
te voldoen aan myn wensch om niet in aanraking met Holland te blyven!
En welwillend? Neen! Want als zy in de meening verkeerden dat ik van beslagrecht
voorziene schuldeischers had, dan juist zou zulk beslag in veel meer denkbare
gevallen geldig zyn in Holland dan hier. De strekking van die aardigheid kan weer
niets anders zyn dan dat by eventueele rechtskwestien, de h.h. K en V ook dáárin
als myn voogden wilden optreden.
o

6 Uit den geheelen loop der zaak! Overal schryft Versluys in den geest alsof die
kommissie hoofdpersoon is. Nooit antwoordde hy my zonder eerst die ‘Heeren’
geraadpleegd te hebben, wat soms lang genoeg duurde! Eens was ik 6, eens 7
weken zonder bericht! En dit, inweerwil van Mimi's herhaald schryven dat ik me zat
te verkniezen... of erger! Ja, ik leefde den heelen zomer in afwisseling van woede
en afgematheid. Och, 't spyt me zoo dat ik zoo lang uitstelde op forsche manier te
zeggen dat ik niet verkoos met me te laten sollen! Waarlyk! ik zou ryker zyn als ik
in Maart of April de heele zaak had afgewezen. Maar de vrees veel indedaad
welwillendheid te kwetsen, weerhield me. En dan de meening dat Funke op lyfrenten
had aangedrongen!
En, hadden ze my nog maar bytyds op de hoogte gebracht van den loop der zaak!
Me dunkt ik had hun middelen aan de hand gedaan, den uitslag minder smadelyk
te maken! Ik zeg dit niet uit heb- of roemzucht, maar de klassificatie die nu over my
is uitgesproken, doet nadeel aan de begrippen die ik voorsta en in
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8.

zekeren zin vertegenwoordig. Een ‘Huldeblyk’ aan D Kuyper - die toch slechts
voorganger is in 'n vry beperkte richting en zoover ik weet nooit iets offerde! - zou
ànders afloopen. De aanhangers myner denkbeelden zyn nu gestempeld tot 'n
schamel troepje.En nu Tandem! De uitdrukking van Versluys dat hy niet weet òf hy daarmee zal
voortgaan, vind ik zonderling. Ik herinner me niet dat hy er ooit aan meegedaan
heeft, en Mimi zegt positief: dat hy 't niet heeft gedaan. (Zy is zeer stipt en hecht
waarde aan haar woorden. Ik ook. En daarom die tweeërlei inkleeding van m'n
rapport over die zaak.
9.
Myn weifeling (zie vorige postkaart aan V.B. en H) had den volgenden grond.
Zonder my te herinneren dat Versluys ooit aan Tandem had meegedaan, lag my in
't geheugen, zekere mededeeling over een lid dat van Groningen naar den Bosch
was verhuisd. Het woord ‘Groningen’ vereenzelvigde ik met Versluys, en als dat
10.
richtig ware geweest, zou er uit blyken dat hy dan toch (lang geleden trouwens)
eens over Tandem geschreven of Tandem genoemd had. Doch zie, de mededeeling
van dien vertrekkenden Groninger werd me door den heer Mansholt gedaan die
wel in de prov. maar niet in de stad Gr. woont. Ik herhaal dus dat ik me van Versluys
in zake Tandem niets herinner.
Ge begrypt dat ik dit nu alleen zeg als weerslag op z'n uitdrukking: ‘al of niet
voortgaan’ en geenszins om me over z'n onthouding te beklagen. Ieder moet weten
wat hem schikt of past. Maar dat woord ‘voortgaan’ toegepast op iets dat niet ‘aan
den gang is’ komt weer geheel overeen met de onoprechtheid die z'n brieven over
de H. blykzaak kenmerkt.
Ik machtig u nu - des verkiezende - dezen heelen epistel aan onzen besten
Bruinsma te laten lezen, omdat het schynt dat ge over die tandemzaak met hem neen, ze was geloof ik door Hilda en Ym ter sprake gebracht. Hoe dit zy, ge moogt
Bruinsma meedeelen wat ik u schryf.
Een andere vraag is of ik 't prettig vind, Versluys zelf over Tandem te schryven?
Ge begrypt hoe pynlyk dit is. Overleg eens by uzelf en met Ym, en doe SVP vooreerst
niets, noch gy noch Bruinsma. Als ik hem eens in 'n droog briefje de kaartjes
terug-verzocht, zonder iets aanteroeren?-
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Wat 'n langen brief! En alleen over mezelf. Nu ja, over U heb ik ook te schryven,
maar eerst moest ik vomeeren. En nu ben ik alweer heel moê. Na de minste
inspanning val ik in mekaar. Weldra meer en dan over U, zegge over u beidjes.
Voorloopig hartelyk gegroet van
Uw liefh.
D.
Zondag morgen
Gister sloot ik dezen br. Maar ik liet hem liggen om u eerst pr. br. kaart te
prevenieeren van 'n aanget. br. Ook om hem te laten lezen aan Mimi (Ze vond alles
juist)
Hoe lang en vervelend ook, heb ik er nu toch nog een en ander bytevoegen.
o

1 Ik zond u 't afschriftje van die beleedigende klausule welke zy buiten m'n weten
op de polissen hadden ingesmokkeld. Als ik op dat lompe briefje van den agent te
Mainz daarheen was gegaan om 't geld te ontvangen, zou ik 't nooit zyn te weten
gekomen! Ze hadden niet voorzien dat ik dàt weigeren en polissen eischen zou. Ik
zend u die kopie om u niet te doen denken dat ik den inhoud verdraai of verkeerd
opvat. By ‘welwillendheid’ zou er toch moeten bygevoegd zyn: ‘na ruggespraak met,
of op verzoek van den heer D.D.’ Dit schreef al de zeer gewone kiesheid voor, om
me tegenover die Germania niet in de houding te brengen van een door de h.h. K
en V onderhouden bedelaar! Tot overmaat van plompheid zei me Korteweg dat zy
in dat recht, by overlyden zouden vervangen worden door twee anderen, waarvan
ik NB den een volstrekt niet kende, 'n wilvreemd man!
2. M'n uitpluizen van die datumzaak heeft grond. In den regel ben ik met vrienden
zeer vertrouwend tot het losse en slordige toe. Maar, bemerkende dat ze my
behandelden als 'n jongetje, als 'n bezopen genie die geen verstand van zaken
heeft, verzet ik my daartegen en word stipt. Zoodra 't me schikt my met zaken
intelaten valt het me heel makkelyk die heeren van ‘de kommissie’ (met hun advokaat
en den agent der Germania inkluis) een lesje te geven. Vandaar myn letten op dat
verschil van zes weken en m'n spotten met het ‘rechtskundig advies’ van dien
advokaat. (Ik zend het hierby. Overweeg eens de grofheid, my op die manier
overteleveren aan de klerken van dien slimmen rechtsgeleerde! En ook 'n notaris
moest erby te pas komen! Als dàt ‘welwillendheid’ is, heb ik liever met vyanden te
doen!)
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3. Om m'n relaas volkomen te maken, zou ik de geheele korrespondentie moeten
overleggen. Hoezeer overtuigd dat ge daaruit zoudt besluiten dat m'n indruk juist
was, zou u dat toch in de war brengen juist door de slymerigheid. De hoofdzaken
heb ik genoemd, zonder te beweeren dat ik àlles aanroerde. Mocht misschien V.
beweeren dat m'n klacht over achterhoudendheid, geheimzinnigheid en geslenter
ongegrond is omdat hy me eens voorstelde met nog twee heeren hier te komen ‘om
te overleggen’ dan is m'n antwoord dat ik dit weigerde juist omdat ‘overleggen’ niet
te pas kwam. Ze wilden ook my tot lid van 'n babbelende en stemmende vergadering
maken, terwyl ik bleef beweren dat ik alleen te besluiten had over wat my
konvenieerde, zoodat ik my niet wou inlaten met ‘overleggen’. Maar hy hield zich
alsof hy al wat ik daarover schreef, niet gelezen had of niet vatte.
4. Het buiten my om gevormd plan om dat sommetje in lyfrenten te beleggen
(voor my en voor Mimi) vernam ik van 'n ander! Maar... ik mocht niet zeggen dat ik
't wist! Mimi was zeer gekrenkt dat vreemden (buiten my om) haar wilden verzorgen.
Je begrypt dat daarin 'n demonstratie tegen my lag. Maar... we mochten 't niet weten,
en konden er dus niet tegen protesteeren voor we Versluys gedwongen hadden
ons het ‘voornemen’ van de Heeren meetedeelen. Wat het ons 'n moeite kostte dàt
uit z'n pen te krygen! Toen 't eindelyk, na weken tobbens gelukt was, verzette zich
Mimi tegen die bemoeiing met haar belang door vreemden ‘ten koste van 'n deel
van Dek's Huldeblyk.’ Ze schreef: ‘als Dek de middelen heeft voor my te zorgen,
zal hyzelf dat wel doen.’ (En dit heb ik later toen ik - om Funke - berustte in zoo'n
geldbelegging dan ook gedaan, door te verzoeken dat er 1000 mark levenslang
voor Mimi zou besproken worden. Uit de polis zag ik dat die ook (+ de 1400 m op
my) voor my besproken zyn als ik haar mocht overleven. Schoon ik dit niet goedkeur
om redenen die ik nu voorbyga, laat ik die geringe kwestie rusten. Toch kon ik er
iets van zeggen daar hierdoor de prys harer lyfrente eenigszins hooger moet wezen
o

en dus dááruit kan voortgevloeid zyn dat Versluys op 29 Aug geld te kort kwam.
Toen ik zei: nu, in godsnaam dan. Neem 1400 en 1000 mark, berustte die opgave
op zyn (globale!) meedeelingen, en in rekenen vergis ik me nooit zoodra 't er om te
doen is ‘Verstand van zaken’ aan den dag te
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leggen tegenover menschen die met ‘praktisch’ bluffen. Hy antwoordde dan ook,
dat voor de door my genoemde sommen het noodige ‘ruim’ aanwezig zyn zou. Maar
op 29 Augustus was dat weer op eens ànders (En dàt volk wou zich aanmatigen
my les te geven in ‘praktyk!’ Dit namel. was 't woord waarop Versluys zich beriep
toen hy by Mevrouw de Haas over de zaak sprak. Zy ('n flinke helderziende vrouw)
moest wel gelooven dat hy (zegge: die kommissie) redenen had voor z'n doen,
want... hy beriep zich op omstandigheden die haar onbekend waren. En wat waren
die omstandigheden? Wel, hy had van zekeren vent van 't Handelsblad gehoord
dat zekere kerel in Portugal... in een woord kwajongens praatjes! Eén woord aan
my en ze hadden geweten wat er áán was van dat geklets. Maar dat schikte hun
niet! Dan was hun 't voorwendsel ontnomen om buiten my om, in myn zaken 'n
rolletje te spelen. Dat er valsheid in 't spel was, blykt alweer uit het vragen van 'n
‘rechtskundig advies’. Legden zy dat praatje over dien portugeeschen schuldeischer
aan 'n advokaat voor? O neen. Dan had de eerste de beste advok. (hoe stom ook!)
hun kunnen zeggen dat het niets om het lyf had, en hun pretext tot baasspelen was
verloren. Zy vroegen: of de polis van den heer D.D. saisissable was voor
schuldeischers? Wel zeker! Even goed als m'n huis, m'n boeken, alles tot op bed,
kleeren aan 't lyf en arbeidsgereedschap na. Even goed als uw of hun huis voor uw
of hun eventueele schuldeischers. Dachten zij dat er voor myn polis 'n uitzondering
bestaan zou op de algemeene regelen op 't stuk van civiel-rechterlyke proceduur?
Maar de kleinigheid dat de schuld moet gestaafd en wettelyk invorderbaar zyn,
verkozen zy (en ook hun slimme advokaat!) over 't hoofd te zien. In dezen zin nu
heb ik geen penning schuld en alleen hierop kwam 't aan.
(Dat ik zeer oude zaken heb die my in gemoede drukken, is waar. Maar
dat zyn volstrekt geen rechtszaken. Juist zùlke dingen had ik willen afdoen
van 't Huldeblyk!
En 't had kunnen geschieden als ik 't beter getroffen had met de personen die zich
aan 't hoofd stelden! Ziedaar ook een der redenen die 't me wenschelyk maakten
over 't bedrag - vooral als 't wat belangryker geweest was! - te kunnen beschikken!
Dit had toon aan m'n pen gegeven en ik ware na zoò'n likwidatie forscher dan ooit
opgetreden. Nu... helaas!
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(in 't belang der zaak - niet voor my! - had ik 'n ‘Koetsier met beerenmuts’
noodig)
Neen, nog iets over dat kletspraatje over dien schuldeischer in Portugal. Wat anders
dan valsheid kan hun weerhouden hebben my in weinig woorden te vragen of't waar
was? Lag dit niet voor de hand? Is 't verzuimen van iets zoo eenvoudigs anders te
verklaren dan door opzet? En dit vooral in verband met al de andere mysteriën,
byv.:
12.
4 Zoowat in 't midden van al dat slymerig geschryf kreeg ik bezoek van iemand
die (al of niet lid van de ‘kommissie’, dit weet ik waarachtig niet. Het schynt wel dat
dan eens de een dan de ander daarin meepraatte. Ieder had stem, behalve ik) nu
dan, iemand die voor de zaak yverde (werkelyk, feitelyk, dit is waar) my bezocht. Ik
zelf was zwak, afgemat van het getob en de teleurstelling en wou hem niet over de
zaak spreken. Maar Mimi bracht hem op de hoogte. Haar tekst was: ‘dat ik, en niet
die (gedeeltelyk my onbekende) heeren weten moest wat me schikte. En dat de
11.
lyfrenten - waarin ik reeds had berust - vooral zoodanig moesten worden besproken
dat er geen de minste aanraking met Holland bleef bestaan, waardoor aan die zaak
een huldeblykerige bysmaak zou blyven kleven. Hy begreep alles zoo goed dat hy
zelf de uitdrukking herhaalde: “ja, ja, juist! Geen perpetueeren van 't Huldeblyk!” In
die stemming vertrok hy. Ik haalde adem en dacht: nu zullen ze het toch eindelyk
willen begrypen. Welnu, in plaats van 'n flink bericht omtrent den uitslag zyner
zending, kreeg ik... 'n postkaart, blyken dragende (wat hy me later ook erkende) dat
hy zich door Versluys had laten ompraten om me niets te zeggen. (niets van dien
fameuzen man in Portugal, niets van die klausule op de polissen, niets van 't plan
om die polissen in hun handen te houden en my dus aan 't lyntje!) Maar hy zou over
14 dagen terugkomen om me nader bericht te doen. Dit heeft hy niet gedaan, en
wel volgens zyn later gegeven uitdrukkelyke verzekering: op verzoek van Versluys!
Toen ik hem namelyk onlangs te Rotterdam sprak, en al de geheimzinnighedens
waren opgeklaard zei hy: ziezoo, nu kan ik U komen bezoeken!’
Ik heb me tegen hem misselyk driftig gemaakt! Maar hy heeft daarna zich zoo
nobel gedragen, dat het me leed doet. Toch had ik reden dunkt me! Hoe nu Versluys
ook hem weer beslenterd had,
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om in weerwil van de zending die hy met genoegen op zich nam, my in 't donker te
laten zitten, weet ik niet. Waarschynlyk door praatjes over welmeenendheid en over
13.
myn onkunde in zaken en hun savoir faire!
5 ‘Zaken’ toen ik aan Korteweg die klausule wees over event. rechtspraak te
Amsterdam en hem vroeg wat daarvan de beteekenis was, zeide hy er niets van te
weten! En K. schynt zoowat voorzitter van die kommissie te zyn! (‘niets te weten’
d.i. niet alleen van de beoogde strekking maar de hele klausule was hem onbekend,
zei hy)
6. In zekere periode van 't gekibbel (van onze kant altyd zacht ingekleed,
waarom ik byna altyd M. liet schryven. Zy vertaalde m'n wrevel en woede
in háár taal, en zy geloofde langer dan ik aan (domme?) ‘welmeenendheid’
Nu niet meer. M'n eerste eigenlyke uitval was 'n kort briefje na 't ontvangen
van die oproeping van den agent te Mainz. Ik vroeg of nu die man ook al
'n rolletje moest gaan spelen)
... nu dan, in zekere periode kwam het te pas dat de vraag of die kommissie maar
te beslissen had door my niet beaamd werd. Daarop volgde een berichtje dat ik
volgens mededeeling van den heer Paap daarin eens vooral wèl had toegestemd.
Dat erkende ik, en hieruit vloeide voort dat Versluis by dien Paap (een beste jongen,
maar jong en onbedreven... schoon niet onbedrevener dan de anderen!) aandrong
op 't lezen van myn brieven. En hy (Versluys) moest bekennen dat Paap z'n mond
had voorby gepraat. Deze erkentenis klonk rond en zonder terughouding. En toch
was ook daarby weer iets slenterigs. Daarop had moeten volgen: ‘als nu inziende
dat wy in dwaling verkeerden, wenden wy ons tot U om te weten wat ge wilt. Met
verzoek om te berusten in de maatregelen die genomen zyn.’ (Zeker! In de lyfrenten
had ik nu eenmaal toegestemd. Dàt moest blyven) Welnu, na dat uit den weg ruimen
van Paap's misverstand, gingen zy even als vroeger voort zich te gedragen als
machthebbenden. Versluys schreef my zelfs dat het hem bevreemdde dat ik my
met de zaak bemoeide! Dat zou hy niet doen als hy een huldeblyk kreeg!’ (kan 't
zotter? Als ge verkiest zal ik 't u laten lezen) Dat beroep op Paaps misverstand was
dus valsch! De arme jongen heeft my 'n langen brief vol verontschuldigingen
geschreven. Ik ben volstrekt niet
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boos op hem. Hy heeft myn ‘fiat’ op 't in zee zenden der circulaire en de tot slagen
14.
aantewenden maatregelen opgenomen als carte blanche voor 't beschikken over
de opbrengst. Dit was wat dom maar vergeeflyk vooral in 'n jong mensch. Maar...
de anderen heeten volwassen.
7. Maar al hàd ik volkomen volmacht gegeven (aan lui die buiten myn voorkennis
daartoe benoemd waren door... ik weet niet wie!!!) dan nog zou dit nooit geschied
zyn in de vooronderstelling dat ze hun taak zouden opvatten zonder er my in te
kennen, zonder my nr m'n wenschen te vragen, zonder zelfs my van hun ‘plannen’
etc kennis te geven! Erger nog, dat ze door opzettelyke geheimhouding my beletten
zouden by tyds te protesteeren tegen maatregelen die ze willens en wetens tegen
myn wil beraamden.
(By Mev de Haas vertelde Versluys dat het hem zoo hard viel: ‘tegen’ my
te moeten zyn. Dat ‘hard vallen’ zal zoo erg niet geweest zyn, hy wou niet
anders! Maar van dat woordje ‘tegen’ nam ik nota. Hy sprak 't uit. Gy ziet
dus dat er althans dáárin tusschen hem en my geen verschil van opvatting
is.)
7) En dat ‘tegen’ my handelen moest verklaard worden door ‘welmeenendheid’!
Precies een wyze vader die z'n jongetje kastydt uit bestwil! Rare welmeenendheid
die zoo-iets op my meent te mogen toepassen! Ik geloof niet dat 100 schuldeischers
uit Portugal (al hadden ze executoire vonnissen in de hand) me zooveel konden
benadeelen als zulke ‘vrienden!’ De geheele behandeling was vernederend en
beleedigend. By al die praatjes over de bedroevende noodzakelykheid om ‘tegen’
my te zyn, moest ik uitgemaakt worden voor 'n uil, voor 'n stommerik die geen
verstand van zaken had, voor 'n verkwister die de waarde van 't geld niet kende,
voor 'n slechte kerel zelfs, die - als anderen er niet voor zorgden - z'n vrouw zou
laten te kort komen, voor - dit woord noemde ik reeds - 'n bezopen genie, lager
staand dan de eerste de beste in dagelyksche wysheid! Dat Versluys dit woord niet
heeft uitgesproken, wil ik wel gelooven, maar ik vraag u wat hy naar den zin, anders
dan dat of zoo iets heeft kunnen aanvoeren om te rechtvaardigen dat men my aan
banden legde? Hy moet me gelasterd hebben. En dit zal hy weer moeten doen,
elken keer dat iemand hem of die fraaie kommissie verwyt dat ze my infaam hebben
behandeld! In ‘zaken’ en soliditeit - ook in 't zeer ordinai-
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re - neem ik het tegen hem, die kommissie en tegen hun ‘rechtskundige raadslui
op. Ik woonde 9, 10 jaar te Wiesbaden, in aanraking met Mainz - soms in zeer
drukkende omstandigheden! - 1½ jaar te Geisenheim, en ben nu hier reeds sedert
2 jaar in geldelyke aanraking met werk- en winkellui. Welnu, ik durf aannemen, op
myn woord - des noods zonder handteekening - in een dag duizenden by een te
krygen. Geen huis of kamer huurder, geen winkelier met wien wy sedert 12 jaar te
doen hadden twyfelt aan myn eenvoudig woord, let wel - want ik spreek niet van
geestverwant - of vriendschap - in zaken! Schulden, al of niet in gemoede drukkend,
maar volstrekt niet rechtelyk invorderbaar dateeren uit den tyd van myn zwerven.
15.
Niet solide? Ik zet het dien mannen van ‘zaken’ niet na en ondanks 'n veertienjarig
ronddolen
d.i. na m'n vertrek van Lebak tot m'n vestiging te Wiesb, of liever tot ik in
aanraking met Funke kwam. Vandaar m'n vereering voor hem!)
16.

... ik zet het die zaakmannen zich zoo staande te houden! En dan moet men de
drukkende servituten kennen die op my rusten, niet alleen geldelyk maar ook van
't gemoed. Maar die ga ik nu voorby om geen gemoedszaken aanteroeren en my
by savoir faire en soliditeit in ‘zaken’ te bepalen, waarop 't hier neerkomt. Juist door
den laster op dat punt trachten de droogstoppels my altyd van de baan te schuiven.
Was 't ‘welmeenend’ van de personen die zich in die Huldeblyks zaak op den
voorgrond stelden, dááraan voedsel te geven? Zy in de eerste plaats waren geroepen
dunkt me, blyken te geven dat ze my... voor vòl aanzagen, en niet my te behandelen
als 'n jongetje, als 'n idioot.
8 En ze spekuleerden tevens op 'n ànderen laster! Hierop namelyk dat ik zoo
lastig was, zoo kwalyknemend, zoo vreemd, zoo moeilyk in den omgang. (alweer
genieïgheid, natuurlyk!) Wel zeker, had ik niet ook ruzie gemaakt met die vorige
Multatulikommissie?)
(En met nog vroegere ‘kommissien’ van die soort, meer dan zy weten
kunnen, maar altyd om redenen waarvoor ik me volkomen kan
verantwoorden.)
Wel zeker, ze meenden te kunnen doen met my wat zy wilden. Ieder zou hun gelyk
geven, want: het was van algemeene bekendheid dat ik zoo lastig was! Die
‘algemeene bekendheid’ is laster-
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lyk! Niemand is inschikkelyker dan ik, niemand laat meer over z'n kant gaan, mits
men my niet mishandelt. De bewyzen heb ik voor 't grypen, en m'n lang gerekte
inschikkelykheid voor Versluys c.s. is er 't laatste blyk van. Ik zelf, wetende hoe men
by de hand wezen zou uit 'n breuk met die ‘welwillende kommissie’ alweer munt
tegen my te slaan, heb me ook daardoor langer dan anders 't geval geweest zou
zyn, laten weerhouden van uitbersting. Dus juist andersom dan lastig of
kwalyknemend. Wel 6 maal heb ik 'n woedenden brief vernietigd, en nog eens
beproefd of ik met zachtheid hen tot hun plicht krygen kon. Maar niets baatte. 't
Scheen er op toegelegd my eindelyk te dwingen tot ruwheid, om dan te kunnen
zeggen: ‘Zie, hy is driftig. Er is geen omgaan met hem!’ Wie eenvoudig oprecht met
my omgaat, zal waarlyk geen klagen hebben over m'n drift, maar sommige hebben
er plezier in, juist omdat ik van natuur zacht ben my te prikkelen tot woede. En
zoover heeft zelfs Versluys 't nog niet gebracht (d.i. tot uiting niet, wel tot indruk.
M'n ergste uiting was nog dat: ‘óók 'n rolletje.’ Pretext om 't daarop te gooien heeft
17.
hy dus niet .
Mimi zelf vond goed dat ik eens nr Holl. ging om zonder omwegen eens te zeggen
waar 't op stond. Ik wou Versluys niet zien en bepaalde my tot Korteweg. Die
verminkte polissen worden nu vernietigd en er worden nieuwe gemaakt waarin ik
en M. alleen zullen genoemd worden. goddank, eindelyk! Om dat te bereiken heb
ik moeten dreigen het heele Huldeblyk te weigeren, en daar ik in dat geval
genoodzaakt zou geweest zyn de oorzaken op te geven, scheen hy toch bang voor
de openbaring hunner handelwys. Hy schryft my nu dat de nieuw polissen zullen
gereed-gemaakt worden (zeker weer na bekomen permissie van die onbekende
Heeren!) Dat zal dus weldra afloopen. Het verknoeien van 't Huldeblyk zelf is nu
eenmaal onherstelbaar. Even als 'n tooneelstuk dat door de slot akte staat of valt,
is er door dien uitslag een stempel gezet op m'n leven en streven, die me zeer
bedroeft. Waarlyk, 't is niet uit hebzucht, maar er is nu in cyfers gebleken wat al dat
gejuich en al die geestverwantschap eigenlyk te beteekenen heeft! De triumf voor
indischen suikerlords, gepensioeneerde residenten, haagsche kamerleden etc etc
is wat al te groot! Onlangs las ik in de courant dat de redacteur (!!) van... de
Staatscourant (!!!) gepensioeneerd was. De man zou z'n neus op-
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trekken voor myn lyfrente. En van Twist! en Fransen v.d. Putte die zich door land
e

te koopen in 't Stichtsche lid 1 kamer heeft laten maken. Is 't dan geen begeerte
dat te zyn of dat te hebben? Op zichzelf gewis niet. Maar wel is 't smartelyk dat m'n
geheel leven nu uitloopt in 'n toestand die bewyst dat ik even goed ongeboren had
kunnen blyven. Toch houden de uitbundig toejuichende brieven en betuigingen aan.
Wat moet ik nu daarvan denken? Wat van al de verzekeringen van vereering (god
beter 't tot het misselyke toe!) van sympathie sedert zooveel jaren. O beste Oebe,
dit gaat U en Bruinsma niet aan, geloof me! Ik gis zelfs dat gy en hy meer deden
dan ge mocht, en dan ik zou goed vinden als ik inzage had in uwe omstandigheden...
waarvan later! Orthodox gereformeerd en ultramontaansche bladen hebben me
vereerd met de beschuldiging dat ik god had ‘uitgeroeid in de harten en de jeugd
bedorven’
(precies dus als Socrates?)
Die eer is te groot, o zeker! Maar zy, die tegenstanders schynen me dan toch voor
iets aan te zien. De huldeblyk mannen stempelen me tot niemendal. En Versl.
schreef me dat hy den uitslag nogal wel vond, en dat hy niets beters had verwacht.
(En ik had slechts m'n toestemming gegeven op uitdrukkelyke voorwaarde dat de
uitslag ‘schitterend moest zyn, daar 't middelmatige 'n echec zou zyn. Dit wist dus
die heerlyke kommissie, en toch berustte zy. Ikzelf kon er by tyds niets aan doen.
(Me dunkt ik zou raad geweten hebben! en dit niet om my maar om de
zaak)
niets aan doen omdat ze my in den waan brachten dat het goed ging. dus letterlyk:
bedrog 'n ware valstrik!)En waarom dit alles zoo uitvoerig? Wel, ik heb 't zeer druk. Meer dan ooit ben ik
nu verplicht alles aftesnyden wat me hindert aan 't leveren van kopie voor de pers.
Het walgt me maar het is zoo! Om dien zwaren plicht te volbrengen moet ik die
heele Huldeblykszaak terzy zetten, en daar ik voorzie telkens daarover geinterpeleerd
te worden, is 't me aangenaam eenmaal iets te hebben geschreven dat me van
verdere uitlegging ontslaat. Begin maar svp. dezen brief aan Bruinsma te zenden.
En vraag hem terug. 't Kan gebeuren dat ik later ook anderen nr U verwys.
En toch verzoek ik U, me niet ten gevolge van dit schryven op het
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terrein te brengen van openbare polemiek. Daardoor zou juist bewerkt worden wat
ik voorkomen wou. Ik wil de zaak als afgedaan terzy schuiven. Als gy, Br. en nog
'n enkele misschien, weten hoe die historie zich heeft toegedragen ben ik tevreden.
(Ook m'n zeer gegronde klacht over die Multatuli-kommissie heb ik
gesmoord. Hebt ge opgemerkt hoe Wertheim die er lid van was, onlangs
myn party trok?)
Maar vergeet niet my meetedeelen wat ge denkt over 't behandelen van die
Tandemzaak? Zeg niet te spoedig: ‘ik zou’ toch geloof ik iets te moeten doen. Maar
't is vervloekt doornig. Ik verzoek u en Br. niets te doen zonder myn weten. Ik griezel
er van die zaak aanteroeren. En... er zyn er meer van dien aard. Hoe verdrietig! hier
volgde een gr.
18.
een groet als slot
Uw vriend dek
Hierby dat ‘rechtskundig advies.’ By 't uitspreken van dat woord had Korteweg iets
van 'n achterbuurtsmensch die zegt: 't staat in 'n boek!’ Of als of er in lag ‘zulke
pieten zyn wy dat we niet op glad ys gaan, maar wel weten wat we doen! Je zult
het toch niet beter weten dan 'n advokaat?’
Komiek!
En 'n ander staaltje van 't standpunt dat die heeren bleken intenemen. In de eerste
periode (na die aanvallen in 't Handelsbl. schreef me Versluys op toon van
overwinningsbulletin) dat-i wel (ik meen) drie uren by Boissevain had zitten spreken,
en dat hy dien man er toe gebracht had te belooven dat i... m'n werken eens lezen
zou!
Wel, wel! Wat ben ik toch 'n ondankbaar mensch dat ik na dien triumf niet meejuich.
Als ik daarop let zou ik weer geneigd zyn aan onnoozelheid, aan verregaande
domheid te gelooven. Maar... dit klopt weer niet met àndere dingen.
Nog iets. Spreek S.V.P. niet tegen onbevoegden over die Huldeblykzaak. Ik ben
er beschaamd over!

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

B.O.: Beste Oebé.
over: oorspr. stond er voor.
geslenter: intriges, kuiperijen.
men: oorspr. stond er ze.
gesaisisseerd: voor de rechter gesleept of in beslag genomen (naar het frans: saisir = grijpen).
qualitate qua: uit hoofde van zijn funktie (lat.)
XX = leestekens van Multatuli om aan te geven dat de derde hiernavolgende alinea (tussen X
en X) op deze plek thuishoorde.
Kuyper: ds. Abraham Kuyper (1837-1920), nederlands theoloog en staatsman, streng calvinist,
van 1901 tot 1905 premier, mede-oprichter van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
V.B. en H.: Vitus Bruinsma en diens vrouw Hilda. Zie Multatuli's briefkaart van 6 oktober 1882.
richtig: juist (du.)
iemand: Zürcher, vgl. de brief van 7 mei 1882 van Mimi aan mevr. de Haas.
Hierna in Mimi's handschrift.
savoir faire: de slag te pakken hebben (fr.) hier: praktische handigheid.
carte blanche: volmacht (fr.)
Ik zet het dien mannen niet na: ik doe hierin niet voor hen onder (naar 't duits).
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16. ik zet het: ik neem het op tegen.
17. oorspr. gevolgd door: ‘zaken’ Ik kryg daar 'n postkaart van Korteweg, adres: N. Ing BY COBLENZ.
18. Blijkbaar liet Multatuli, al dikterend, beide mogelijkheden open.
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[16 oktober 1882
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma]
16 oktober 1882
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 en 4(⅕) beschreven. (M.M.)
Amsterdam 16 October 1882
Amice,
Ik had al eens vroeger willen schrijven, maar 't onderwerp lokt me niet erg aan
en bovendien ben ik gelukkig zoo ver gekomen, dat ik iets wat op 't huldeblijk
betrekking heeft, kan vergeten. -. Ik ben weer geheel aan mijn gewone werk en doe
ter loops het weinige wat ik nog te doen heb.Dekker heeft formeel geweigerd een polis te aanvaarden, waar onze namen in
voorkwamen. Ook mocht er niet in staan, dat mogelijke aanvallen door de rechtbank
te Amsterdam zouden beslist worden; dat moest Stettin worden. We meenden
tegenover die pertinente weigering te moeten toegeven. -. En omdat we uit de
1.
briefkaarten in de laatste dagen ontvangen en uit een standje met den agent te
Mainz zagen, dat hij razend was, is dat er terstond bijgeschreven. We hebben
gezegd: hier zijn de polissen en hier is het rechtskundig advies op grond waarvan
ze aldus zijn in gericht en niet anders. Maar het blijkt ons dat U alle vertrouwen op
ons hebt verloren, wilt U dus de polissen anders, zeg het dan maar. Bovendien werd
nogmaals gewezen op het gevaarlijke van verandering.
Dit neemt niet weg dat hij boos is op de hoofdcommissie en het meest op mij, die
de correspondentie voor een goed deel heeft gevoerd.
Zürcher kwam hem te Rotterdam opzoeken en had het ongeluk te spreken van
‘de heeren van 't huldeblijk’. Daarover en over andere zaken heeft Zurcher toen in
tegenwoordigheid van De Haas, Mevr. de Haas en kinderen een ontzettend standje
gehad.
Later schijnt D. daarover excuus te zijn gaan maken, maar ik heb Z. zelf nog niet
hierover gehoord.
Bij Korteweg is hij geweest om den wissel uit de Oost groot ongeveer f1360 op
te eischen. Hij had juist op dat oogenblik veel gebrek aan geld zei hij.
Hij zegt nu dat we hem in een scheve verhouding tegenover zijn
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uitgever hebben gebracht, want hij moest schrijven en kan nu niet door het echec
dat we hem hebben berokkend. Enz. Enz...
Wij bestelden de 2e polis en kwamen 4 weken nadat hij gearriveerd was, nog
f900 tekort om hem te kunnen in ontvangst nemen. Die heb ik toen voorgeschoten
en aan hem schreef ik: van daag is de tweede polis door mij gehaald. Later vergelijkt
hij den datum van mijn brief met den 4 of 5 week ouderen datum van den 2e polis
en leidt daaruit af dat ik omga met slenters.
Zoo heeft hij een heele reeks van beschuldigingen tegen over en vooral tegen
mij.-.
Ik help de zaak beëindigen en beschouw mijn betrekking tot Dekker als afgebroken.
-. Een paar lui van Tandem, die hier zitten, geef ik je later wel op. Hier is niemand,
die dat baantje wil overnemen, zoover ik de lui ken en Iterson was nog aarzelende
toen ik hem het laatst sprak. Nu zal hij wel niet meer aarzelen. Vandaag zijn hier
de examens voor de akte middelbaar onderwijs teekenen begonnen.-.
Ge hebt zeker gezien, dat de Amsterdammer een dagblad wordt. Of het weekblad
dan blijft bestaan, is nog onzeker. In elk geval wordt het opgenomen in de zaak van
't dagblad. De Koo wordt natuurlijk hoofdredacteur. Overigens zal men vooral lui
zoeken, die routine van courantenwerk hebben. Of dit laatste verstandig is, betwijfel
ik. Ook geloof ik niet, dat de nieuwe onderneming in een goede finantieele verhouding
o

zal staan tot firma Ellerman Harms en C
Daar krijg ik een paar drukproeven die ik nog dien na te zien.
Weest met u beiden hartelijk gegroet van Marie en van
tt
J Versluys

Eindnoten:
1. standje: (ook) rel.

[oktober 1882
Gedicht van Multatuli in poëzie-album Lientje de Haas]
Medio oktober 1882
Gedicht van Multatuli in het poëzie-album van Lientje de Haas. (M.M.)
Behalve Multatuli's tekst op de ongenummerde bladzijden 7-11 bevat dit album
maar twee inscripties: op het titelblad waar later een foto van de jonge mevrouw De
Wolff-de Haas is ingeschoven, een vijfregelig rijmpje, gedateerd 4.12.1880, en op
blz. 15 een tweeregelig puntdicht, gesigneerd R.

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

410
De Molenaar van Sans-Souci.
9.

(Naar 't fransch van Andrieux , Niet zonder verminking, en met 'n meer dan
gewenscht aantal lamme regels. Maar... 't ding dagteekent van '34 of '35. Verzoeke
vriendelyk geen af schrift te laten nemen.
Nieder Ingelheim, Okt '82
Dek
De mensch is inderdaad een onbegryplyk wezen!
Wie onzer blyft er toch zichzelven steeds gelyk?
De trotsaard werpt zich voor een beuzeling in 't slyk,
1.
Wie 's morgens niet gelooft, wordt ligt als fyn geprezen
Voor nog de sombre nacht den dag van de aard verjaagt.
En anders niet dan 't kwik, dat ryst en zich verlaagt
Naarmate 't luchtgestel het dringt in de enge woning,
Verzinkt of ryst de mensch.
En waarom zou een koning
Van wien de wereld zooveel kwaads te spreken weet
Ook niet een enklen kant ten goede hebben mogen?
Ik wil althans myn kracht beproeven 't te betoogen,
En heb reeds tot bewys een klein verhaal gereed.
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't Is van Pruisens dappren koning,
5.
Van den grooten tweeden Frits
Die als veldheer niet beroemder
Dan als koen hervormer is.
Hy die 't land van zyne vadren
Hemelhoog heeft opgerecht,
Groot als denker, groot als Koning,
Maar... als Christen bitter slecht!
Hy kreeg het eens in 't hoofd een aangenaam verblyf
Te stichten, waar - bevryd van hoofschen drang, zoo styf
Hy niet wou visschen gaan, of jagen, drinken, ryden,
Of - als zoo menig vorst! - een plantenleven leiden,
Maar... gaan studeeren in de menschlyke natuur,
2.
En, om met zooveel ernst wat kortswyl te meleeren
3.
4.
Soms met d'Argens , Voltaire en La Mettrie soupeeren,
Kortom, het was van Frits een rechte Koningskuur.
In het lachend oord, verkoren
Door den grooten kluizenaar,
Woonde op zyn bemosten molen,
Sans-Souci, de molenaar.
Onbezocht door ramp en plagen,
Onbekend met zorg en druk,
Sleet hy daar gerust zyn dagen,
Smaakte hy zyn stil geluk.
En van welken kant de wind ook
Waaide op zynen molentin,
Hy verhaalde maar zyn wieken
En sliep dan tevreden in.
In de buurtschap by de klanten
Om zyn hupschen aard beroemd,
Werd zyn huis en grond gewoonlyk
By 's mans eigen naam genoemd
En de lieve streek in 't ronde
Lokte meisje en jongling uit
Om te Sans-Souci te dansen
Op de maat van veêl of fluit.
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Sans-Souci! O, die naam des kweeklings der Natuur
Klonk lieflyk in het oor van den verheven Koning,
6.
Hy strookte met zyn smaak als vriend van Epikuur
En... met den naam van zyn eenvoudigen gebuur
Vereerde Pruisens Vorst zyn koninklyke woning.
Helaas! Is 't hier op aarde ons dan ten wet gegeven
Dat twee geburen steeds in onmin zouden leven?
Dat de zucht naar geweld die 's naasten heil verwoest,
Steeds over... molenaars en vorsten heerschen moest?
Hier ging de Koning 't minst met zyn verstand te-rade,
Hy sloeg met arendsblik zyns buurmans erfdeel gade
Want... in de plannen op 't papier gereed gemaakt
Was 't malend Sans-Souci geheel te-niet geraakt.
Bleef daar die molen staan, weg was het belle vue,
Het gevelfront werd scheef, en krom werd de avenue,
Men riep den molenaar by 's konings intendant
Een man van groot gewicht, maar... minder groot verstand.
‘- Je moet dien molen ons, naar 's konings wil, verkoopen
Zeg my dus kort en goed wat som zulks zal beloopen.
- Wat som? Wèl... niemendal, want ik verkoop hem niet
Ik vroeg u immers nooit wat prys ge daarvoor biedt?
“Je moet” is fraai gezegd... die molen is myn woning,
En hoort my even goed als Pruisen aan den koning.’
‘- Kom, vrindje, 't laatste woord! Bedenk eens welk verdriet...’
‘- Ge wilt myn laatste woord? Welnu, je krygt hem niet!’
Dit antwoord wordt door Frits - verguld op snee! - vernomen,
Hy laat den molenaar - ‘zoo'n styfkop!’ - by zich komen,
Vermaant hem, dreigt en vleit, maar alles zonder baat!
‘- De reên waarom ik dit myn erfgoed niet verlaat,
't Is, Sire, wyl 't door vlyt myn vader heeft verworven
Daar is ook de oude man in mynen arm gestorven,
Daar zag myn eenig kind het eerste levenslicht:
Dat is daar myn Potsdam. Styfhoofdig ben 'k wellicht,
Maar... zyt ge 't ook niet soms? In 't kort, wat ge ook mocht geven,
Verwyderd van zyn huis kan Sans-Souci niet leven.
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Ziedaar myn laatste woord, en, Sire, ik blyf er by!’
Een Koning zet niet ligt zoo'n antwoord aan een zy,
Althans aan Frits begon het bloed naar 't hoofd te stygen:
‘- Weet dat ik zònder geld je molen wel kan krygen,
'k Ben baas hier...’
‘- Van myn huis? hernam de molenaar,
Ja, als er te Berlyn geen flinke Rechtbank waar!’
Nu kwam by Frits 't besef van 't goede weder boven,
En 't denkbeeld dat men aan rechtvaardigheid gelooven,
En - onder zyn bestuur! - daarop vertrouwen kon,
Bewerkte dat hy zynen wrevel overwon,
En tot zyn hofstoet zei: ‘- ge ziet het klaar, myn heeren,
Men moet voor Sans-Souci op-nieuw aan 't projekteeren...
Jy, buurman, houd je huis! Je antwoord staat my aan!
Maar... dezelfde Frits van Pruisen
Die een molen hier ontziet,
Was in 't reglen van zyn daden
Altyd zoo omzichtig niet.
Laat dit slechts de dag getuigen
Toen hy, buiten Recht en Wet,
Om Silezien, Europa
Heeft in vuur en vlam gezet.
Toen hy, hunkrend naar laurieren
En nog nauwlyks op den troon,
Met het lot der Volkren speelde
Als een echte Koningszoon.
Ja, dat zyn zoo vorstenspelen,
Spelen, maar met vuur en zwaard...
Zie: een landschap wordt gestolen
En een molen blyft gespaard!

Lieve Lientje, neem voorloopig 't stukje maar voor lief omdat het 'n aardige vertelling
is. Later - over duizend weken - raad ik U aan, de hier aan Frederik II ten laste
gelegde inkonsekwentie eens te toetsen aan Multatuli's eerste Idee, en aan 't
Hoofdstuk: Vieux-Delft en Moraal in de ‘Millioenenstudiën’.
*
Nog iets. Een der beste regels van Andrieux:

*

d.i. wat den zin betreft. Als uitdrukking is hy inkorrekt. 't Is zeer moeielyk, precies te zeggen
8.
wat men bedoelt, en daarom vooral heb ik zoo'n hekel aan verzenmakery.
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7.

‘Le mauvais caractère est... de n'en point avoir’ heeft het vertalertje overgeslagen.
Dat was zeer dom. Dag, lief kind, ik zend je een huis vol zegewenschen voor u en
de uwen die zoo innig goed voor my waren!

Eindnoten:
9. Andrieux: François Andrieux (1759-1833), frans dichter van luchtige poëzie.
1. fyn: diep religieus.
5. Frits: Frederik II, koning van Pruisen (1712-1786), koning sedert 1740, naast staatsman en
veldheer, ook schrijver met belangstelling voor filosofie.
2. wat kortswyl te meleeren: te vermengen met wat grappenmakerij.
3. d'Argens: markies Jean Baptiste d'Argens (1704-1771), frans schrijver, lange tijd kamerheer
aan het hof van Frederik II.
4. La Mettrie: Julien de La Mettrie (1709-1751), frans geneesheer en materialistisch filosoof, vriend
van Frederik II.
6. Epikuur: Epicurus (341-270 v. Chr.), grieks filosoof die het nastreven van geluk als levensdoel
zag.
8. Dit postscriptum is vertikaal in de rechtermarge geschreven.
7. Le mauvais caractère enz.: Een slecht karakter is... er geen te hebben.

[18 oktober 1882
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
18 oktober 1882
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
Nied. Ingelh. 18 Oktober 82
lieve beste Lina (de groote, want zoo even was ik met de kleine bezig.)
Heden doe ik Linaatjes album op de post. En voor U gaat hierby 't versje uit het
album van den jongeheer de Mooy. Vergeving dat ik zoolang met een en ander
talmde!
1.
En Wouters epistels! Met 'n als door trichinen doorknaagd diep vernederd
vaderhart moet ik erkennen dat de brieven van m'n zoon in sierlykheid iets te
wenschen overlaten. Wees m'n voorspraak by de geadresseerden het hem ten
goede te houden en verzeker Riek en Karel dat de auteur wèl zoo sterk is in
2.
boomklimmen als in de edele schryfkunst. En... er zyn geen adressen op z'n brieven.
Hy rekent op uw scherpzinnigheid in't bezorgen. - Groet vooral de familie de Wolff
en den heer Dupont.3.
Ik moet moet moet druk aan 't werk! Daarom schryf ik zoo weinig. Aangaande
Mieske's uittocht naar Holland is nog niets bepaald. Zy beweert me niet alleen te
durven laten, (dat kan juist gezien zyn) en de komst van Betsy stuit op bezwaren,
althans in de eerste 14 dagen. Of ze daarnà zal kunnen en willen, weet ik
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waarlyk niet. Zy is hier gaarne maar is bevreesd zich te binden. Dag beste lina, dag
De Haas! Dank voor al Uw goedheid! Het denkbeeld dat ik er door m'n àl te lang
blyven, misbruik van gemaakt heb, drukt me wel 'n beetje. Maar daarvan wilt ge
zeker niet hooren! Dag lieve hartelyke menschen.
Uw liefh. Dek
De kippenbroei toestel is aangekomen. Ik hoop er 't beste van, maar vrees 'n beetje.
Ook zal 't veel werk en toezicht eischen, en Mies heeft al veel te doen. Als Betsy
4.
nu maar franchement kippenbroeister worden wou! Oók 'n carrière! Mondieu, ik
schryf wel vertellinkjes. Men heeft z'n bezigheid niet voor 't kiezen! God schiep
menschen. Dat's ook niet pleizierig!
r

In het Album van den jongen heer C de Mooy J , by zyn vertrek naar Nederland,
ter herinnering aan
5.
DouwesDekker

Poerworedjo, 11-12-47
Lieve jongen is het waar,
Ruilt ge Poerworedjo's dreven
En uw zorgloos kinderleven
Voor een leven vol gevaar?
Gaat ge uw ouders stout verlaten?
Laat ge uw vader zoo alleen?
Kan geen moedertraan meer baten?
Jongen hebt ge een hart van steen?
Wat toch dryft u van ons heen?
Nauwlyks waart ge een drietal jaren
Toen gy Holland zyt ontvaren
En nu wil je opnieuw er heen?
Zeg, verveelt je 't nassi-eten,
en het leven hier geleid?
Ben je op 't klapperland gebeten,
Roervink, zwaluw daar ge zyt!
Weet ge by het vurig haken
Dat uw hart en ziel vervult,
Wat ge in Nederland zult smaken,
Wat ge ginds ontberen zult?
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‘O, ik zal er vreugde vinden’
Juicht uw hart in 't bly verschiet,
‘Levensheil, getrouwe vrinden!’
Maar... ge vindt uw moeder niet!
Slechts op vreemden zult ge staren,
Vreemden slechts staan om U heen,
Maar... aan vaders zorg ontvaren,
Jongen, staat ge altyd alléén!
Zeg, voor 't laatst, zeg, meen je 't goed?
Kan geen moedertraan meer baten
Om 't je uit het hoofd te praten?
Jongen, weetje wat je doet?
Ja? Welaan, 't is tot uw best!
Koste u 't afscheid droevig weenen,
Keesje, trek gemoedigd henen
Naar 't U onbekend gewest!
Reis gelukkig en tevreden
Over bergen land en zee,
Neem ten schild voor tegenheden
Onze beste wenschen meê.
Denk aan allen die u minden,
Als de wind het zeil ontplooit,
Denk aan de overzeesche vrinden,
En vergeet toch je ouders nooit!
Loon hun zorg door trouw te schryven,
Geef hun blyken van uw vlyt,
Toon door goed en braaf te blyven
Dat ge een dankbre jongen zyt.
Streef naar kennis, volg de wetten
Van getrouwheid deugd en eer,
En kom eens met epauletten
Knevels en diplomaas weer.
Dat geen storm uw reis beroere,
Heilryk zy uw levenslot,
Zacht zy 't windje dat u voere...
Lieve jongen, reis met God!

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

trichinen: mikroskopische draadvormige ingewandswormen.
Wouters brieven aan Lina de Haas en aan haar broers Riek en Karel zijn niet bewaard gebleven.
Aangaande: oorspr. stond er van.
franchement: ronduit (fr.)
Vgl. V.W. IX, blz. 38 en 39. De hier afgedrukte tekst bevat enkele kleine varianten.
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[19 oktober 1882
Brief van N. Braunius Oeberius aan V. en H. Bruinsma]
19 oktober 1882
Brief van N. Braunius Oeberius aan Vitus en Hilda Bruinsma. Dubbel kwartovel
postpapier, alleen aan de voorzijde beschreven. (M.M.) Op de achterzijde staat het
antwoord; zie bij 21 oktober 1882.
Waarde Bruinsma & Hil'!
*
Bijgaande brieven van onzen besten Dek inzake het intrigeblijk Versluys cs. Na
lezing svpl dadelijk terug. En doe me het genoegen, niet aan Dek te schrijven over
die onaangename zaak? Meent ge het een of ander te moeten op of aanmerken,
schrijf mij dan. Heden morgen ontvingen wij de bezending. dag, beste lieve Hiltje!
Op verzoek van Ym sluit ik hierbij in t/m 13
Vele groeten
Oebé
Arnh.
19 oktober 82

[20 oktober 1882
Twee kwitanties inzake polissen]
20 oktober 1882
Twee kwitanties voor de betaling van toeslagen op de polis van de
levensverzekeringsmaatschappij Germania. Enkel vel bedrukt papier, 18 × 20 cm,
waarop het kursief gedrukte is ingevuld. (M.M.)
GERMANIA

Lebens-Versicherungs-Actien-Gesellschaft zu Stettin
o

zu N 330873.
für Herrn E. Douwes Dekker u frau zu Nieder Ingelheim

NOTA

Mark
15675

1.

Einmalige Prämie für die
Versicherung von 1000 Mark
a
jährl. Rente nach Tab. XII

2.

Theilprämie für

3.

Policegebühr

6

4.

Stempel

78

Pf.
00

50

_____
Gesammt-Betrag 15759

50

Stettin, am 20 ten October 1882.
Die Direction der Germania.
F. Ameling
*

16 paginas brieven
Copy Advies - Copy bizondere bedingungen
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Nachdem über die Zahlung der oben unter 1 resp. 2 aufgeführten Prämien auf der
Police selbst bereits quittirt ist, bescheinigt, den Betrag der oben unter 3 und 4
aufgeführten Auslagen mit zusammen 84 M 50 pf heute durch Zahlung erhalten zu
haben.
De Directie van het
‘Bureau der Germania’.
Amsterdam
Juli 1882
G. Luttenberg
Formular 18.

Vertaling:
GERMANIA

Vennootschap op aandelen te Stettin
NOTA nummer 330873.
voor de heer E. Douwes Dekker en echtgenote te Nieder Ingelheim
Mark
15675

1.

Eenmalige premie voor de
verzekering van een jaarlijkse
rente van 1000 Mark volgens
a
tabel XII

2.

Deelpremie
voor

3.

Poliskosten

6

4.

Zegel

78

Pf.
00

50

_____

Totaalbedrag

15759

50

Stettin, 20 oktober 1882.
De directie van de Germania.
F. Ameling
verklaart bij deze, nadat de betaling der boven onder 1 of 2 genoemde premie op
de polis reeds voldaan is, het bedrag der hierboven onder 3 en 4 opgevoerde
voorschotten van tezamen 84 Mark en 50 Pfennig vandaag door betaling te hebben
ontvangen.
De directie van het
‘Bureau der Germania’.
Amsterdam
Juli 1882
G. Luttenberg
Formulier 18
GERMANIA

Lebens-Versicherungs-Actien-Gesellschaft zu Stettin.
o

zu N 330755
für Herrn E. Douwes Dekker zu Nieder Ingelheim
NOTA
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Mark
13023

Pf.
25

1.

Einmalige Prämie für die
Versicherung des Betrags von
1400 Mark jährl. Rente nach
a
Tab. VIII

2.

Theilprämie für

3.

Policegebühr

6

00

4.

Stempel

65

50

_____
Gesammt-Betrag 13094

75

Stettin, am 20 ten October 1882.
Die Direction der Germania.
F. Ameling
Nachdem über die Zahlung der oben unter 1 resp. 2 aufgeführten Prämien auf der
Police selbst bereits quittirt ist, bescheinigt, den Betrag der oben unter 3 und 4
aufgeführten Auslagen mit zusammen 70 M 50 pf heute durch Zahlung erhalten zu
haben.
De Directie van het
‘Bureau der Germania’.
m

Amst
Juli 1882
G. Luttenberg
Formular 18.

[21 oktober 1882
Brief van V. Bruinsma aan N. Braunius Oeberius]
21 oktober 1882
Brief van V. Bruinsma aan N. Braunius Oeberius. Dubbel kwarto vel postpapier,
waarvan op blz. 3/4 een halve strook in de breedte is weggescheurd. Achterzijde
van de brief van 19 oktober. (M.M.)
Waarde Oebé.
Hierbij de geheele bezending in dank terug. Gij hebt in één woord uw meening
o

over de zaak ter neergeschreven (intrigeblijk Versluys & C .), ik kan dat niet, al is
mij naar ik meen alles duidelijk. Dek vraagt zelf en ook gij verzoekt het mij, niet over
dit onderwerp aan hem te schrijven. Dus laat ik het. Voor U mijne meening uitvoerig
op het papier te zetten zou niet baten omdat dat ééne woord mij doet zien dat gij
van het standpunt uitgaat dat Versluys ooit iets anders heeft gewild dan Dekkers
waarachtige belangen in alle opzichten te behartigen. Op dat standpunt kan ik mij
niet plaatsen.
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Het spijt me dat D zelf nu in kennis is gesteld met de woorden uit een brief van
Versluys aan mij in zake Tandem omdat wij hebben moeten belooven omgekeerd
niets van D's brieven aan Versluys te zeggen. Dat is zeker een weinig verkeerd
begrepen. Trouwens van veel gewicht is dat niet.
Maar ik moet nu toch voorstellen dat niet Dek of een ander aan Versluys iets over
1.
Tandem schrijft, maar dat ik hem eenvoudig rondweg vraag of hij daar aan gedaan
heeft al of niet. Zonder het verzoek van Dek om dat niet te doen, zou ik het al gedaan
hebben. Gegroet, ook Ym, mee van Hil
tt
Vitus Br.

Eindnoten:
1. hem: Versluys.

[21 oktober 1882
Brief van Multatuli aan Lina de Haas]
21 oktober 1882
Brief van Multatuli aan Lina de Haas. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (¼) beschreven. (M.M.)
N. Ingelheim
21 Oktober 82
lieve Lientje! Kyk, ik had dat watersnoodgedicht uit uw Album laten liggen. Ik vind
het niet heel mooi, maar misschien hecht gy er aan en daarom moet ik 't u wel terug
zenden. De smaak van 'n jong prul behoeft nu juist niet net te zyn als van... oude
prullen. En tevens kan ik nu m'n excuses maken over 't bederven van den
karton-omslag. Ik heb 3700000 redenen van verschooning. Ten eerste was't ding
o

toch al bouwvallig. 2 moest ik 't pakketje zóó inpakken dat de postmenschen konden
zien dat het 'n boek bevatte. Anders hadden zy 't geheel open gemaakt om te zien
e

wat er in zat. 3 - maar waartoe al die andere redenen optenoemen? Als ik weer te
Rotterdam kom wil ik met pleizier een nieuw foudraaltje fabriceeren dat zacht & zoo
goed is als 't oude was.
Het raadsel dat ik je toezegde (u Hendrik & Karel) is nog in de maak. Denk niet
dat ik 't vergeet, maar 't schynt 'n ding van langen adem te worden. Ook heb ik 't
druk. Veel groeten aan je lieve ouders! Dag Lientje!
Uw vriend
Dek

[21 oktober 1882
Brief van J.W.E. Duitz aan V. Bruinsma]
21 oktober 1882
Brief van J.W.E. Duitz aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
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Waarde Heer Bruinsma!
1.
Met Faust kan ik uitroepen: Da steh' ich armer Thor, enz: Steeds ben ik antwoord
wachtend op mijne vragen in m'n vorige schrijven. Ik heb inderdaad nimmer een
dusdanige zaak op zoo stilzwijgende wijze zien behandelen; niet voor mij zoozeer,
zie ik naar wat licht uit, als wel voor hen die mij hun bijdragen gaven. Ook belemmert
mij de onwetendheid waarin ik verkeer, in het arbeiden voor... Tandem, zal ik maar
eens zeggen. Mijn vriend Rynders (I.W.G.) Warmoesstr. zond mij nietemin f25 als
jaarlijksche contributie voor dit doel, met belofte, deze som zoo mogelijk te
vermeerderen. Gij kunt nu voorloopig beschikken over deze f25, plus f50 zijnde de
r

halfjaarlijksche bijdrage van den H P. en mij.
r

Saturdag l.l. hield D . Muller hier een voordracht over M, die veel enthousiasme
verwekte en hoewel deze zich bepaalde bij voorlezing van eenige fragmenten uit
M's werken, geloof ik dat zij een uitwerking ten goede heeft, vooral door den naam
en kwaliteit van den spreker. Ziet ge - ik zou zoo gaarne van U willen weten, hoe
het nu eigentlijk met dat Genootschap Tandem staat; wie er zooal aan bijdraagt;
dan zal ik mij met deze in contact stellen en in vereeniging met hen, (altijd zoo
geheim mogelijk) trachten werkzaam te zijn in Amsterdam. Mogt het zijn dat die hier
nièt bestaan, dan nòg ware er mogelijkheid ze te vinden; daar tègen doet zich echter
een beletsel voor; namelijk: dat ik weinig bekend ben in Amst. met hen die ik bij
s

benadering mag veronderstellen tot M vrienden te behooren en ontbreekt het mij
dus aan introductie. Hoe 't ook zij, wees zoo goed mij 't een en ander te schrijven
Mijne beste wenschen & groeten
uw toegenegen
Duitz
21/10 82.

Eindnoten:
1. Da steh' ich armer Thor: Daar sta ik (nu), arme dwaas (du.); naar een bekende regel uit Goethe's
Faust I vers 358 gevolgd door ‘und bin so Klug als wie zuvor’: en ben nog even slecht op de
hoogte als voorheen.

[21 oktober 1882
Briefkaart van Multatuli aan J.J.A. Goeverneur]
21 oktober 1882
Briefkaart van Multatuli aan J.J.A. Goeverneur. Met poststempels Nieder-Ingelheim
21-10 82 en Groningen 22 OCT 82, geadresseerd aan
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WEDg Heer J J A Goeverneur Groningen Holland. (Particulier bezit Ingelheim;
fotokopie M.M.)
beste Goeverneur! Ik ontvang uwen brief van eergister die den mynen gekruist heeft.
Vriendelyk dank!
Maar vermoei U niet met schryven! Als ge op 20 brieven van my, eenmaal
antwoordt, - en dan nog slechts één woordjen om my te berichten dat ge wel zyt ben ik tevreden.
Verwaarloos me terdeeg. Dat zal ik vriendschappelyk vinden. Ik peins over iets,
u betreffende, maar vrees 't niet klaar te spelen. Kunt ge ook iemand belasten met
de taak my bericht te geven als ge ziek mocht zyn? 't Is waar: wat doe ik dan nòg?
Nu, dàt is juist het onderwerp van m'n gepeins.
Maar ik ben aan mislukking myner plannen gewoon!
hart. gegr. Uw vriend
DD
N.I. 21 - Okt: 1882

[22 oktober 1882
Beschikking D.J. Korteweg en J. Versluys inzake polissen]
22 oktober 1882
Beschikking van D.J. Korteweg en J. Versluys in zake de polissen voor Multatuli
en Mimi. Ongelinieerd bloknootvel, aan de voorzijde beschreven. (M.M.)
Wir ertheilen hiermit unsere Einwilligung zur Auserkraftsetzung am 22 October 1882
o

der Rentenpolicen der Germania N 330755, ausgestellt unterm 22 Juni 1882 auf
eine ¼ jährliche Leibrente de M. 350. auf das Leben und zu Gunsten des
n

o

Schriftstellers H Eduard Douwes Dekker zu Nieder-Ingelheim und von N 330873,
ausgestellt unterm 14 Juli 1882 auf eine ¼ jährliche Leibrente de M. 250 auf das
Leben und zu Gunsten der Eheleute Eduard Douwes und Frau Maria Frederika
Cornelia Dekker, geborene Hamminck Schepel.
Wir begeben uns vom 22 October 1882 an ausdrücklich aller Rechte auf die
o

o

beiden Renten-Policen N 330755 und N 330873 und übertragen dieselben auf
die Eheleute Dekker. Weiter erklären wir uns damit einverstanden, dass die
bezeichneten Policen durch zwei neue von den Eheleuten Dekker direkt zu
beantragende Rentenpolicen mit gleichbleibenden Rentenbeträgen an diesem
Datum ersetzt und dass die von uns für diese beiden Policen
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gezahlten Beträge als für die in Folge der neuen Anträge der Eheleute Dekker aus
zu fertigenden Policen der Germania an diese letztere Gesellschaft bezahlt behandelt
werden.
Amsterdam
October 1882
DJ Korteweg
J Versluys

Vertaling:
Wij geven hiermee onze toestemming te kennen voor het buitenwerkingstellen
per 22 oktober 1882 van de lijfrentepolissen van de Germania, no. 330755, op 22
juni 1882 opgesteld terwille van een per kwartaal uit te betalen lijfrente van 350
mark op het leven en ten gunste van de schrijver, de heer Eduard Douwes Dekker
te Nieder-Ingelheim en van no. 330873, op 14 juli 1882 opgesteld terwille van een
per kwartaal uit te betalen lijfrente van 250 mark op het leven en ten gunste van het
echtpaar Eduard Douwes en mevrouw Maria Frederika Cornelia Dekker, geboren
Hamminck Schepel.
Wij doen per 22 oktober 1882 nadrukkelijk afstand van alle rechten op de beide
lijfrentepolissen no. 330755 en no. 330873 en dragen die rechten over aan de
echtelieden Dekker.
Verder verklaren we ons ermee accoord dat de aangeduide polissen vervangen
worden door twee nieuwe, door de echtelieden Dekker zelf aan te vragen lijfrente
polissen met gelijkblijvende rentebedragen met ingang van dezelfde datum en dat
de door ons voor deze twee polissen betaalde bedragen beschouwd zullen worden
als betaald aan de Germania voor de Germaniapolissen die op grond van de nieuwe
aanvragen van het echtpaar Dekker zullen worden opgesteld.
Amsterdam
oktober 1882
D.J. Korteweg
J. Versluys

[23 oktober 1882
Brief van Multatuli aan J.F. Snelleman]
23 oktober 1882
Brief van Multatuli aan J.F. Snelleman. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
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r

Nieder Ingelheim 23 Okt 82
Waarde heer Snelleman!
Eerst gister werden de kisten uitgepakt dien den vorigen avend laat ontvangen
waren, en waarin de toestellen voor de kunstmatige eierbroeiery. Ik moet wel
beginnen met het konstateeren van dien datum om U begrypelyk te maken waarom
ge eerst heden wat weerklank ontvangt op de zoo vriendelyke woorden waarmede
1.
2.
3.
gy, ook namens den heer V.H. my uw schoon werk over midden-Sumatra
aanbiedt. Maar noch dat inschrift, noch ook dat geschenk zelf was 't eenige dat me
roerde by 't openen dier kisten! Ik wist hoe ge met die broeiery gewurmd hadt,
begreep hoeveel er voor U van 't eindelyk slagen afhing, en de mislukking deed me
4.
zéér. m'n vrouw die heel ‘strebsam’ is, wil vol yver de zaak aanpakken, en àls ze
slagen mocht - waaraan ik evenwel twyfel - zal ik verlegen zyn 't U meetedeelen.
Maar laat my u eerst bedanken voor uw belangryk geschenk! Hoe hartelyk my
dat werk aantebieden. Gelezen heb ik 't boek natuurlyk nog niet, maar al bladerende
kwam my de inhoud solide voor, zoo solide als de band (Sakkerloot, hoe mooi! 't Is
om er in Duitschland mee te pronken.) Wilt ge ook den heer V. Hasselt namens my
dank zeggen?
Sumatra vertegenwoordigt voor my altyd 'n brokstukje van m'n jeugd, al bezocht
ik dan ook nooit de streken die gy beschryft. In '42 was ik Kontroleur, civ. gez.
5.
hebber te Natal. Och, hoe graag wilde ik dat plaatsjen eens weerzien, om my eens
goed te kunnen verplaatsen in de droomeryen van dien tyd. Toch zou't genoegen
niet onvermengd geweest zyn, want al ontwikkelde zich op dien eenzamen buitenpost
m'n lust in denken, ik kan niet zeggen dat ik den daar doorgebrachten tyd - dans
6.
l'âge qui ne doute de rien! - goed besteed heb. Maar valt niet hetzelfde te zeggen
van veel
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andere pleisterplaatsen in m'n leven? Hoe dit zy, 't woord: ‘Sumatra’ heeft nog altyd
voor my iets eigenaardig-aantrekkelyks, en ook dáárom is my Uw interessant werk
hoogst aangenaam.
Nu wat over eieren, kuikens, levensdoel en de by dat alles onvermydelyke pots
7.
au lait de Perrette!
Hoeveel kans is er dat 'n ànder rechtgeaarde kippen zal ter-wereld brengen, als
't u niet gelukt is? Me dunkt, die kans is gering, en tot kort geleden toe, had ik tegen
dit pessimisme slechts de bedenking dat (naar ik vernam) de zaak toch elders (te
Straatsburg?) goed marcheerde. Maar... is dit zoo? De heer De Haas die zeer
8.
scherpzinnig is, maakte de opmerking dat de pretense réussite der ondernemingen
in't groot, wel eens 'n reklame kon wezen om de toestellen van de hand te zetten.
Ook worden er, naar ik hoor, entreegelden van bezoekers geheven. In allen geval
komt het me vreemd voor, dat industrieelen handel dryven in de middelen die
rechtstreeks aanleiding geven tot vermeerdering der konkurrentie. Me dunkt, de
zaak zou 'n gezonder aanzien hebben als de hoenderfabrieken trachtten heel Europa
van kippen te voorzien. Wel weet ik dat monopoliseeren op den duur onmogelyk is
- vooral daar de zaak me zeer eenvoudig voorkomt - maar dit is geen reden om juist
het tegendeel aantemoedigen en gemakkelyk te maken. Natuurlyk weet gy van dit
alles meer dan ik, al zy 't dan dat ook ik reeds voor zeer veel jaren aan de zaak
gedacht heb, zoo zelfs dat ik - na m'n vertrek van Lebak - slechts door gebrek aan
middelen weerhouden werd er in Indie mee te beginnen. Zoudt ge dáár misschien
geslaagd zyn? Twee oorzaken konden daartoe misschien meewerken. Het klimaat
komt nagenoeg overeen met dat van Egypte waar de zaak voor duizenden jaren
o

werd uitgeoefend (Herodotus?) en 2 : De afzet van kippen is daar beter verzekerd
dan in Europa waar men zich bepaalt tot luxe-gebruik.Maar - och, noem me niet indiskreet als ik me bemoei met uw zaken! Ik weet wat
vruchteloos tobben te beteekenen heeft! Nu dan, het smart my dat het U tegenloopt!
Me dunkt, dit moet veranderen. Maar dáárover iets willende zeggen, voel ik me
verlegen. En ik loop gevaar te vervallen in de zotterny die mezelf zoo vaak hindert
in anderen, in 't bête: zouën. Er loopen duizenden korporaals rond, die - in Nap's
plaats - den slag by Waterloo zouden gewonnen hebben. Nu, zóó zot zou ik me
tegenover U, by
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gebrek aan juiste kennis uwer omstandigheden en wenschen, niet aanstellen. Myn
zouërigheid zou zich in-allen geval slechts uiten in vragenden vorm, byv: zoudt ge
niet genegen zyn een graad te halen in zoölogie? In andere natuurwetenschappen?
In dien geest heb ik meer vragen te doen, maar ik moet afbreken omdat m'n goede
meening allicht de grenzen der onbescheidenheid naderen - of overschryden zou.
Ik wil niet dat ge recht erlangt tot den uitroep: ‘als ik had kunnen verdacht zyn op
die indiskretie, zou ik m'n midden-Sumatra stillekens thuis gehouden hebben!’
Te Rotterdam hoorde ik meermalen met grooten lof en vereering over U spreken.
Het doet my zeer leed de familie Dupont niet bezocht te hebben, maar ik was zoo
9.
zwak dat ik moeite had my overeind te houden. Uwe verloofde heb ik alzoo niet
gezien, maar wel haar zuster, die me voorkwam eene der liefste meisjes te zyn die
ik ooit ontmoette.
Nu waarde Snelleman, nog eens dank voor Uw schoon werk en 't hartig inschrift!
Wees, ook van m'n vrouw heel vriendelyk gegroet van
t.a.v.
DouwesDekker

Eindnoten:
1. ook namens: oorspr. stond er en
2. V.H.: A.L. van Hasselt.
3. Midden-Sumatra. Reizen en onderzoekingen der Sumatra-Expeditie, uitgerust door het
Aardrijkskundig Genootschap. Beschreven door de leden der expeditie onder toezicht van P.J.
Vet. Deel 1: Reisverhaal. Beschreven door C.H. Cornelissen, A.L. van Hasselt en Joh. F.
Snelleman, Leiden, 1882. 2 dln.
4. strebsam: volhardend, ijverig (du.)
5. civ. gez. hebber: civiel gezaghebber, niet-militair bestuursambtenaar.
6. dans l'âge qui enz.: op de leeftijd dat men nergens aan twijfelt (fr.)
7. pots au lait de Perrette: verwijzing naar de fabel (boek VII, 10) ‘La laitière et le pot au lait’ (Het
melkmeisje en de kan met melk) van La Fontaine, waarin Perrette het melkmeisje op weg naar
de markt zo fantaseert over de rijke opbrengst van haar melk dat ze de kan stuk laat vallen.
8. réussite: welslagen, succes (fr.)
9. verloofde: Snelleman was verloofd met Josepha Hendrica Dupont.

[23 oktober 1882
Brief van Mimi aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman]
23 oktober 1882
Brief van Mimi aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman. Dubbel velletje
postpapier, waarvan blz. 2-4 beschreven. (M.M.)
Maandag morgen.
Beste vrienden - Gister hebben wy de broeimachine uitgepakt. Saturdag avond,
toen 't reeds donker was kwam de bezending alles behoorlyk in orde - en gister
morgen gingen we aan 't uitpakken! Je kunt denken hoe belangstellend, en
verwonderd by elk stuk we waren. ‘He, wat is dit? en ‘he, wat is dat? en een oogenblik
sloeg my de angst om 't hart of we er wel wys uit zouden worden - maar ik denk nu
dat het zich wel vinden zal. Gister heb ik er den ganschen dag zoowat mee
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doorgebracht - Wou stond al om zes uur op gister al roepende dat hy naar de
broeimachine wilde gaan die NB. nog geheel gepakt stond.
Tusschen alle andere dingen had je broer ook zyn boek gepakt met 'n hartelyk
inschrift aan dek. Wat ziet er dat solide en mooi uit! Dek heeft hem daar zoo een
woordje geschreven, zoodat hy de ontvangst van zyn zoo zorgzaam verzonden
machine weet.
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Later zal ik zeker nog wel eens gebruik maken van zyn aan u gedane belofte ons
zoo noodig wat terecht te wyzen. Voor 't oogenblik heb ik nog heel veel te vragen,
en is 't dus beter te lezen en te zoeken om zooveel mogelyk alleen in de zaak thuis
te raken. Je begrypt dat we al allerlei plannen maken! Ik zie dat het ook 's winters
kàn. Ik heb vreesselyk lust om eens te probeeren met 25 eieren. Het kost niets dan
'n beetje zorg en wat warm water! Hoe praktisch en aardig is dat! Ik heb er zoo'n
aardigheid in, dek heeft zich vandaag alles laten uitleggen door Wou en my. en wy
staan versteld van de eenvoud! Maar lieve menschen als je gebraden hoentjes komt
eten, moet je me eerst nog eens een lesje geven. want ik kan geen kip braden! hoe
mal he? Maar ik denk dat die kennis te verkrygen zal zyn door een beetje oefening.
- Och, philip komt voor de post. en ik wil niet langer wachten je de ontvangst te
berichten.
Dag beste vrienden! Wat is die dek een luie schryver, he? ja by buien. Hy moet
copy geven. heeft het stellig beloofd in Rott. aan den uitgever. maar toch is hy nog
al wel. We schaken tegenwoordig weer 's avonds dat neemt my myn briefschryftyd.
maar ik doe 't graag. Dag lieve menschen.
Mies

[23 oktober 1882
M.J. de Witt Hamer betaalt Tandem-bijdrage]
23 oktober 1882
Mr. M.J. de Witt Hamer betaalt als gedelegeerde van Tandem een bedrag van
f50, - aan Multatuli. Zie V.W. XIX, blz. 945.

[25 oktober 1882
Briefkaart van G. Heymans aan V. Bruinsma]
25 oktober 1882
Briefkaart van G. Heymans aan V. Bruinsma. Met poststempels Leiden 25 OCT
r
82 en Leeuwarden 26 OCT 82 geadresseerd aan D G Vitus Bruinsma leeraar/gymn.
Leeuwarden. (M.M.)
Mijne hartelijke belangstelling in de wijze waarop de nederlandsche natie hare
verplichtingen jegens den heer Douwes Dekker nakomt, geeft mij de vrijheid u
beleefdelijk te verzoeken, mij wel met een enkel woord op de hoogte te willen stellen
van de resultaten der in 't laatste voorjaar gehouden inzameling. Wel vernam ik uit
de couranten bij-geruchte een bedrag, dat inderdaad voor 't plichtgevoel des volks
een bedroevend getuigenis zou afleggen, maar officieel vond ik nergens een verslag
der bereikte resultaten.
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In de hoop, dat door u wel aan mijn verzoek zal willen voldaan worden, noem ik mij
uit bijzondere hoogachting
r

D G. Heymans
Oude Singel 52
Leiden

[25 oktober 1882
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
25 oktober 1882
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel en enkel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
r

N. Ing. 25 Okt 82
beste Lina! Omdat ik het druk heb wil ik gauw antwoorden. Anders ligt uw prettig
schryven op m'n tafel en kykt me verwytend aan. Ik ben (hm!) in 'n bui van ‘afdoen.’
(zoolang 't duurt, de ‘neiging tot kontemplatie’ - alias: luiheid) zal me wel weer pakken.
Eerst dank aan Lientje voor haar briefje. En van Wou aan Karel en Riek.
Ja, ik ben er zeer op gesteld dat Mimi eens met U pierewaait. Nòg weet ik niet
zeker of onze Betsy hier wil komen. Toch zal 't voor M. 'n heele tour zyn, naar Holland
te gaan. Ze voorziet dat de zaak meer nasleep hebben zal dan haar schikt. 't Eene
bezoek verplicht tot het andere.
Ik blyf er by dat gy en uw beste man my allerliefst, boven verdiensten en ver boven
1.
m'n pretenties behandeld hebben.
Het mislukt bezoek van Versluys - wat zal ik er van zeggen? Eigenlyk spyt het
me niet, dat ge hem niet gesproken hebt. Het: ‘toen zei hy’ en ‘toen zei zy’ En toen
‘hy’ weer, en ‘zy’ weer en ‘hy’ weer en - och, zoo vervelend en irritant. Aan den
anderen kant had ik toch gaarne eens geweten welke praatjes hy nu weer
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zou verkocht hebben. Z'n vrouw is knap en - naar ik meen - oprecht. Ook breeder
van opvatting dan hy. Zoowel Mimi als ik hebben haar altyd zeer hoog gesteld. Wat
hem betreft, ik houd vol dat-i draaierig en slenterig met my heeft omgegaan, zonder
nu de algemeene beschouwing in 't spel te brengen - hoe zal ik zeggen? - dat-i me
niet behandeld heeft naar 't standpunt dat ik vermeen intenemen. Vergis ik me hierin,
dan vergis ik my mèt de velen die my ànders behandelen. Die ‘Kommissie’ (of
Versluys namens die Kommissie) hebben me behandeld als 'n onmondige, als 'n
gek. Dit klopt niet met ‘hulde’.
Maar... er bestaat in-zake V. nog iets dat ik niet aanroer, tenzy ik er toe
genoodzaakt ben. Iets dat me niet helder is.
Uw poging om Zürcher te ontmoeten, vind ik edel. Juist! Door denzelfden geest
gedreven (ook ‘edel’ dus? Ajakkes!) schreef ik hem 'n hartelyk briefje, waarin de
betuiging dat ‘de heer en Mevr De Haas, even als ik, z'n telegram zoo schoon
vonden.’ Hy is inderdaad buitengewoon goed van inborst. Jammer dat-i niet meer
smaak heeft wat z'n toon betreft. Hoofdoorzaak daarvan is verlegenheid. 't Klinkt
komiek, maar toch 't komt meer voor. Hy schreeuwt wel eens omdat-i niet spreken
kan, en uit vrees zich te vergissen tusschen 3 & 4, zegt-i wel eens 10 of 100. Toch
blyf ik altyd niet begrypen hoe hy - met vuur 'n missie hebbende op zich genomen
- zich zoo op eenmaal door 'n praatje heeft laten bewegen om mee te doen in 't
2.
verheimlichen waarover ik juist zoo geklaagd had. 't Spyt me dat ik 'n goed mensch
zoo ruw behandeld heb, maar in den grond had ik gelyk. Na al 't maanden lang
zwygen en verdragen van myn kant zou hy die heeren nu eens op hun plaats zetten.
Dáárop rekende ik, dàt had-i op zich genomen - en met vertoon van geestdrift! en... er kwam niets van! Integendeel, zyn omslaan moest Versl. c.s. versterken in
de meening dat ze 't by 't rechte eind hadden. Hoe dit zy, z'n telegram was nobel.
Onder ons, ik gis dat-i nu weer ‘verlegen’ zit met de historie van die heel, half of
kwart blonde meid.Och, die arme Neeltje. Ge vreest voor krankzinnigheid? 't Is opmerkelyk hoeveel
berichten over verstoorde hersenwerking tot me komen? Eén dag na uw brief kreeg
ik al weer tyding van iemand die in 't gesticht moest gebracht worden. Dit was reeds
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3.

voor 13 maanden geschied, maar ik wist het niet. 't Is de schryfster van ‘Hilda’ 't
bekende stuk met atheïstische strekking. Ik neem 't haar kwalyk dat ze gek geworden
5.
is. (zie: hoofdstuk ‘Tableau’ van Mill. St.) Als ik weer te Rottm kom, wil ik me eens heel opzettelyk met Hendrik bemoeien.
Waarom is hy zoo stil?Aan Mevr. J. heb ik nog niet geschreven.Dag beste Lina. Duizend groeten aan DeH. en de kinderen.
Uw vriend
Dek
beknor me als ik U weer schryf. Nu ja, 'n postkaart. Dat kan er door. En Mimi, vraagt
ge? Ook zy heeft het druk. Ik begryp dat ge vraagt: waarmee? Toch is 't waar. Op't
4.
oogenblik is ze zeer beschäftigt met de broedmachine. Ze maakt er zich illusien
van. Perrette's pot au lait?
Zeg, wat valt die Lafontaine me tegen! De meesten zyner fabels zyn gerekt,
haarsleeperig, vol gedwongen dictie en - wat de moraal aangaat - niet pakkend. En
6.
z'n contes ? Ze moeten ondeugend heten. Waren ze dat maar!
7.
Met veel schryvers van die soort, ben ik in renaissance van oordeel . 't Is toch
o

verdrietig dat we genoodzaakt zyn de 2 helft van 't leven te besteden aan ergernis
o

over de dwaasheid van de eerste. Wat zou de 3 helft geven, als 'n geheel zooveel
deelen bevatten kon?Maar wat praat ik van helften, ik die druk bezig ben met mn laatste 1/10 of 1/20!
Groet de wolven.

Eindnoten:
1. boven m'n pretenties: meer dan waar ik aanspraak op maak.
2. verheimlichen: verzwijgen, geheimzinnig doen (du.); in duitse schrijfletters.
3. ‘Hilda’: de onder het pseudoniem Constantijn geschreven roman (1872) van mevr. M.P.C. van
der Does-Scheltema.
5. Vgl. V.W. V, blz. 128 e.v.
4. beschäftigt: druk bezig (du.); in duitse schrijfletters.
6. contes: vertellingen (fr.)
7. renaissance van oordeel: verandering van oordeel.

[27 oktober 1882
Brief van Multatuli aan M.J. de Witt Hamer]
27 oktober 1882
Brief van Multatuli aan M.J. de Witt Hamer. Dubbel en enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-5 beschreven. (M.M.)
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r

Nieder-Ingelheim, 27 Okt 82
Waarde De Witt Hamer! Waarom schryft ge: geachte Heer? Och, doe dat niet!
Hartelyk dank voor uw trouwe hulp. Toch moet ik erkennen dat het me drukt. Maar
daar ik m'n aandoeningen dienaangaande niet goed onder woorden weet te brengen,
zal ik er maar niet over uitwyden. Ook niet over 't ‘Huldeblyk’Ja, geen ‘voordrachten’! Maar nu moet ik me vermannen om de
Woutergeschiedenis voorttezetten en zoo mogelyk aftemaken. En ik heb zoo'n hekel
aan al wat naar Bellettrie gelykt! Maar men heeft z'n werk niet voor 't kiezen! En gy
1.
dan met uw ‘verbosae leges !’ Ik begryp hoe 't métier (als zoodanig) u tegenstaat.
Voordrachten over Socialismus? Ik wou ze gaarne hooren. Reeds vroeger meen
ik U geschreven te hebben dat ik zoo byzonder stom in de zaak ben. (geen sarkasme!
Ik meen 't letterlyk.) Heeft het woord: Socialismus 'n stipt afgebakenden zin?
Voorzeker niet! Zoomin als de meeste ‘ismen.’ Waar vind ik 'n omschryving van 't
2.
3.
streven der Socialisten? Marcx doet in frazen, à l'instar van 't volkje dat-i bestrydt.
4.
In de uitdrukkingen ‘het Kapitaal’ ‘de arbeider’ struikel ik reeds over de onderhaalde
lidwoorden. Meen niet dat ik onwetendheid voorwend om onder schyn van
nederigheid gunstig aftesteken by de velen die zich voordoen als begrepen zy wèl
wat my duister is. Neen, ik begryp inderdaad niet, op welke manier de socialisten
5.
willen bereiken wat my voorkomt het desideratum van alle wysbegeerte te moeten
zyn: verhooging der som van genot.
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6.

7.

8.

9.

De socialisten? Wie? De apostelen? St Simon ? Fournier ? Lassalle ? Blanc ?
Waar vind ik de meest zuivere dogmatiek van de leer? Zelden las ik over dat
10.
onderwerp iets dat niet zondigde door verwarrende onnauwkeurigheid in
11.
uitdrukking. Het: ‘bien poser une question, est presque la résoudre’ wordt, meen
ik, ook hier telkens uit het oog verloren.Wat staat het ellendig met ons verwaarloosd Indie! Waarom heeft men niet willen
12.
luisteren toen 't nog tyd was? O, die eeuwige Kassandra -rol!13.
Zoudt ge my eens uw oordeel willen meedeelen over den heer Pisuisse ? Ik
houd hem voor 'n braaf man, en zou blyde zyn als ge dit ook vondt.Het deed me goed, van U te hooren dat het u in huis ‘best gaat.’ Dat is 't
*
voornaamste. Ook ik kan over m'n intérieur niets dan goeds zeggen , schoon ik
daarby de herinnering aan de van my vervreemde kinderen die ¾ of geheel Italianen
zyn geworden...
(en was dat, wat m'n zoon betreft, maar 't ergste!)
... nu, dááraan moet ik niet denken! Maar ons pleegkind (nu byna 7 jaar) verschaft
ons veel geluk. 't Is 'n allerliefste jongen.
En m'n beste vrouw doet het onmogelyke voor my. Het bezwaart me dat ze zoo
weinig terug krygt, daar ik mezelf hoe langer hoe meer 'n oud saai mannetje begin
te vinden. Maar zy neemt het met me voor lief. Ter afwisseling zeker, is ze nu ook
(‘ook’: geestigheid) aan 't verplegen van kippen. Neen, méér dan dat ze broeit eieren,
14.
d.i. och, je weet wel. Ze heeft nl. 'n incubateur artificiel present gekregen en
daarmee is ze druk beschäftigt. Er kunnen 200 eieren te-gelyk worden uitgebroeid,
en wel in 3 weken tyds. Elke gefabriceerde kip brengt... zooveel op. (Kosten van
r

15.

voeding worden gemakshalve verwaarloosd. Waarom niet? Prof Mulder
verwaarloosde wel 't arbeidsloon van vangst, transport en risico, toen hy aanried
e

de Hollanders te voeden met de visschen die ongedeerd rondzwommen in den Ind.
Archipel. En zulke praatjes worden geslikt alsof 't de gebakken visschen zelf waren!)
Nu dan, m'n vrouw speelt de Perette met den pot au lait. Zy is altyd werkzaam
en vol ambitie. Zoodra we door de kunstmatige incubatie, milliardairs geworden zyn,
sturen we U 'n hoentje. Ja, twee.
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Dag, beste kerel, wees met Mevrouw heel vriendelyk van ons gegroet.
Uw vriend
DouwesDekker

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

verbosae leges: woordenrijke wetten (lat.)
Marcx: uiteraard bedoeld Karl Marx.
à l'instar: naar het voorbeeld van (fr.)
uitdrukkingen: oorspr. stond er woorden.
desideratum: gewenste doel (lat.)
St. Simon: Claude-Henri, comte de Saint-Simon (1760-1825), frans filosoof en stichter van een
politiek sociale school.
Fournier: waarschl. bedoeld Charles Fourier (1727-1837), frans filosoof en socioloog.
Lassalle: Ferdinand Lassalle (1825-1864), duits schrijver met socialistische opvattingen.
Blanc: Louis Blanc (1811-1882), frans geschiedkundige en politicus.
onnauwkeurigheid: oorspr. stond er onjuistheid.
bien poser la question etc.: het goed stellen van de vraag is al bijna het oplossen van het
probleem. (fr.)
Kassandra: Trojaanse koningsdochter en zieneres, aan wier voorspellingen van rampen nooit
geloof werd gehecht.
Pisuisse: Hendrik L.F. Pisuisse (1840-1907), administrateur en later hoofdredakteur van de
Middelburgsche Courant.
Kunt gyl. nooit eens komen kyken?
incubateur artificiel: broedmachine (fr.)
Prof. Mulder: Louis Mulder (1828-1903) hoogleraar in de landbouwkunde en voedingsleer aan
het Athenaeum in Deventer.

[27 oktober 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
27 oktober 1882
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Twee dubbele velletjes postpapier, waarvan
blz. 1-7 en 8(⅔) beschreven. (M.M.)
r

Nieder Ingelheim 27 Okt 1882
beste Haspels! Ja, my spyt het ook dat ik ben weggegaan zonder U weer en beter
gesproken te hebben. De oorzaak ligt in allerlei malle verhoudingen en beredderingen
die me dan hier dan daar belemmerden. En daarby kwam m'n kortademigheid die
soms geheel weg, soms op eenmaal terug kwam zoodat ik moeite had, te spreken.
Maar dit was de hoofdzaak niet. 't Zou my 'n groote moeite kosten u precies
uitteleggen, waarom ik - eerst langer blyvende dan ik gewild had - later op-eens
besloot gauwer dan m'n plan was, te vertrekken. Daarby komt iets dat zeker niemand
begrypen kan, maar my is't 'n ware plaag: de moeielykheid waarmee ik my in 'n stad
als Rottm beweeg! Het is niet te beschryven hoe 'n last ik daarvan heb. Uitgegaan
zynde weet ik nooit hoe ik weer thuis kom, en ik heb daarvan de zotste, byna
ongelooflyke staaltjes te vertellen. Zelfs in 'n tram ben ik niet zeker van m'n weg.
1.
En telkens als ik in 'n foule kom, is 't of er iets in m'n hoofd... ‘losgaat’. Ik kan 't niet
beschryven.-
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Ja, gister ontving ik nu eindelyk de polissen (te zamen van 120 gl in de maand)
en nu zonder de stuitende bepaling dat de twee amsterd heeren slechts 'n briefje
behoefden te schryven om de betaling te doen geschieden aan 'n ander! Ik heb
kopie gehouden
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van die clausule, buiten myn weten op de eerste polissen geplaatst, om zoo noodig
te bewyzen dat ik grond had voor m'n verstoordheid.
Nu moet ik aan't schryven van vertellinkjes die ‘mooi’ moeten gevonden worden
door luî die zelf niet heel ‘mooi’ zyn. 't Walgt me, maar 't moet. Aan U behoef ik niet
te zeggen hoe de afloop van dat ‘Hulde’-blyk me knakt. Ik voel dat m'n toon gebroken
is. Een schitterende uitslag, al had ik by wyze van spreken de opbrengst aan de
2.
armen gegeven, had my de plaats aangewezen die ik vis-à-vis natie en Regeering
3.
noodig was . Nu ben ik 'n beweldadigde arme drommel van wiens woorden men
geen notitie behoeft te nemen. De haagsche clique wil wel zoo! En de Van Twisten
ook!Dank voor de inlichtingen omtrent die vrouwen-liefhebbery. Maar beste kerel, 't
was niet wat ik bedoelde. De uitdrukkingen Lesbische Liefde, Tribadismus &c kende
ik wel. Maar er bestaat een woord dat de zaak kenmerkt uit 'n geneeskundig oogpunt,
5.
of liever dat behoort tot de geneeskundige phraseologie. Ik heb 't Eshuys eens
hooren bezigen. Zeker was 't grieksch, d.i. een uit grieksche woorden gemaakte
uitdrukking, die de zaak determineert als physiek verschynsel, geheel afgescheiden
van geschiedkundigen oorsprong of z.g.n. moraliteit. (Als men er gezond by blyven
4.
kon - wat ik betwyfel - zou ik er niets in vinden)
Ik begryp best dat gy er Eshuys niet naar vragen wilt. Ook zonder de reden die
gy opgeeft, heeft het informeeren naar zoo iets, altyd iets bezwarends. Sommigen
kunnen zich niet begrypen dat men iets weten wil òm het te weten, en willen altyd
dat er 'n zeer speciale aanleiding in 't spel moet zyn, liefst iets dat deze of gene met
wie ge in aanraking bent, kompromitteert. By gebrek aan andere sujetten zouden
ze je grootmoeder er op aanzien, of háár mama als't mensch nog in leven was. Laat
dus, S.V.P., de zaak maar rusten.
6.
Wel, wel, zyn V.Z. & T gebrouilleerd? Ja, hoe lang zal 't duren? Ik mag niet
ontkennen dat het my genoegen doet, omdat het dien besten braven Alb. zeker
grieft, al beweert T dat hy er niets van weet. Dit houd ik voor onmogelyk, want er
zyn te veel ellendelingen in de wereld die er zich 'n fête van maken iemand te
pynigen. De wereld is vol kwajongens die t niet laten kunnen,
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nieuw schilderwerk of stuc te bekrassen, zonder ander doel dan 't pleizier van
bederven.Verbeelje, we hebben tegenwoordig 'n kunstmatige eier broeimachine! De heer
Bremer te Brussel - (ken je hem? Hy is artist. Zn hoofdvak is muziek maar hy schildert
ook. Een beste hartelyke en verstandige kerel!) - nu, hy zond ons zoo'n toestel, en
Mimi pakt de zaak met veel ambitie aan. Eerst op kleine schaal natuurlyk, maar als't
lukt (d.i. finantieel!) zou ze, daar wy plaats in overvloed hebben, voor uitbreiding
vatbaar zyn. Men zegt dat op veel plaatsen die historie goede resultaten geeft, maar
9.
elders mislukte zy. Een heer in 't Ginneken slaagde perfect in 't uitbroeien van de
eieren, maar z'n kuikens stierven allemaal na korten tyd. Wat dáárvan de oorzaak
was, heeft hy niet kunnen te weten komen, en moedeloos gaf hy de zaak op. Nu is
M. zeer gespannen hoe 't háár gaan zal. Er is veel zorg en nauwkeurigheid by noodig
- althans dat zeggen de ‘handleidingen’. De warmtegraad moet dag en nacht op
één hoogte blyven, en ik weet niet of dit lukken zal.Ik heb iets gelezen van uw stryd met het pedante ‘nieuws’. (niet uw stuk.) Ik begryp
uw woord: vies maar vrees dat de meesten 't niet zullen vatten, daar ze gewoon
zyn alleen tast- of riekbare vuiligheid met dat praedikaat te vereeren. Zoo ook vind
ik die krant (en de anderen!) onzedelyk. Dàt vatten de lezers ook niet. Ze meenen
dat onzedelykheid alleen in zaken van 't geslachtsleven kan worden te-pas gebracht...
'n zeer ònzedelyke dwaling, en te gekker nog omdat ze ook op dàt stuk wat de feiten
8.
aangaat, nogal los over de zaak heenloopen, als ze maar in woorden 'n faux-air
van kiesheid in acht nemen. Wat 'n misselyke boêl! En: er is niets aan te doen!
Schreeuw zoo hard als ge wilt: ‘de zaak is a!’ bewerk zelfs dat zy toestemmen wat
ge zegt, en meê schelden op de b-zeggers, toch roepen zy op hun beurt b, zoo hard
als de besten! t Is komiek, zoo'n ‘Nieuws’ te hooren uitvaren tegen kwakzalvery! Mies en Woutertje zyn heel wel. Ik ook zoolang ik rustig zit, of niet geagiteerd ben.
Maar 't minste gooit my omver. Zoo als ik reeds zei, ik kan zelf niet beschryven hoe
7.
onmachtig ik soms ben pour un rien . Er is daarin 'n beginsel van krankzinnigheid.
Meen niet dat ik er in toegeef, o neen. Maar 't helpt niet veel. Telkens komt my de
uitdrukking in den zin: ‘te gek om alleen te loopen.’ Dit begint in letterlyke beteekenis
op my van toepassing te worden. En tòch heb ik behoefte aan alleen-zyn.-
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En nu moet ik nog bedanken voor Uw trouwe hulp, beste hartelyke kerel. Ga toch
niet boven uw kracht, en duld niet dat anderen het doen!'t Lykt ondankbaar als ik, wat den uitslag van dat Huldeblyk aangaat, verdrietig
ben. En toch, wat zou ik me geweerd hebben, als ik had kunnen optreden op 'n wys
die 't arm en ryk gemeen respect had ingeboezemd! Maar de grief over die mislukking
wordt waarlyk verzacht door zooveel offergeest en trouw als ik van sommigen
ondervind, waaronder gy in de eerste plaats! Groet Dick & Bos en Coenraad. Als
ik maar zeker wist dat-i zich hier niet vervelen zou, zou ik U verzoeken hem eens
hier te zenden. Hy zal altyd zeer welkom zyn.
Dag beste Haspels, heel hartelyk gegroet van
Uw vriend
Dek

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

foule: menigte (fr.)
vis-à-vis: tegenover, in de ogen van (fr.)
was: kennelijke verschrijving door 't overspringen naar een volgende bladzij.
Eshuys: medicus en specialist op het punt van geboortebeperking.
niets: nl. verkeerds, amoreels.
V.Z. en T.: Van Zuylen en Truida (Hotz); Alb(ert) is haar zoon.
Ginneken: woonplaats van J.F. Snelleman, de broer van mevr. Bremer.
faux air: valse schijn (fr.)
pour un rien: om een nietige reden (fr.)

[27 oktober 1882
Briefkaart van Multatuli aan D.J. Korteweg]
27 oktober 1882
Briefkaart van Multatuli aan D.J. Korteweg. Met poststempels Nieder-Ingelheim
28/10/82 en Amsterdam 28 OCT 82, geadresseerd aan WED-Hooggel. Heer Dr. D.J.
r
Korteweg Math. prof Weesperzijde, 1 Amsterdam. (M.M.)
1.

W.K.
De beide polissen in aanget. brief heb ik gister in goede orde ontvangen.
Na vriendelyke groet
tt
DouwesDekker
Nieder-Ingelheim
r

27 Okt 1882

Eindnoten:
1. W.K.: Waarde Korteweg.
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[29 oktober 1882
Brief van N. Braunius Oeberius aan V. Bruinsma]
29 oktober 1882
Brief van N. Braunius Oeberius aan V. Bruinsma. Twee bloknootvellen, waarvan
blz. 1-2 en 3(¼) beschreven. Met envelop, geadresseerd aan Dr. Vitus Bruinsma
Leeuwarden en met poststempels Arnhem 30 OCT 82 en Leeuwarden 30 OCT 82.
(M.M.) Fragmenten.
Amice Bruinsma
Was het om Verkade te spreken over 'tgeen de Hr. Versl. u schreef
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inzake Tandem, dan is er misverstand geweest en het spijt mij. Gelukkig dat er niet
veel kwaad bij kan zijn. Intusschen rust op mij de verpligting, de Hr. Versl., mogt
het blijken, dat hij door u verkeerd werd begrepen en zich niet den schijn heeft
gegeven, alsof hij aan Tandem bijdroeg indertijd - in de ogen v Dek te rechtvaardigen
in de betrekking tot dàt punt. 't Spreekt dat ik het gaarne zou willen doen in àlle
opzichten. Ge hebt geen enkel woord van àfkeuring gegeven, over de handelingen
v. Versl. Dat ge ze niet goedkeurt zal wel waar zijn. Begrijp mij intusschen niet
verkeerd, waar ik mijn standpunt in die zaak, duidelijk maak door te spreken van
intrigue blijk. Versl. cs. - Een paar woorden ter verduidelijking. òf Versl. is minder
dom geweest, dan mijn goedgunstig oordeel hem mij aanwijst, òf hij is ernstiger te
laken, dan een aannemen van de gegrondheid eener gunstige opinie over z'n
bedoelingen, mij veroorlooft te onderstellen. Uit 'n objectieve beoordeling van zijn
doen & laten volgt naar ik meen, een veroordeeling van zijn beledigende
goedmeenendheid. Ik kan z'n handelingen in de bew. zaak niet anders kwalificeren
dan als: grof, misleidend en karakteristiek door 'n domme miskenning van den
persoon voor welke hij zich zoo ijvervol en draaijerig heeft geinteresseerd. 't Is mij
nog altijd 'n raadsel, van waar en uit welken grond ‘de Heeren’ hun mandaat tot
bevoogding van Mult. hebben ontleend. Uit hunne waarachtige belangstelling in
M.? Juist! Ze zijn dan in zekeren zin, aan zichzelf verantwoording schuldig van hun
daden. Maar dat neemt niet weg, dat de dupe van hunne goedheid en overleg zich
heeft te beklagen over machinaties die tot zekere hoogte begrijpelijk en geoorloofd
zouden zijn, vis-à-vis een ‘bezopen genie’, of hulpbehoevende naar den geest. (....)
Wilt ge Hilda vriendelijk namens mij groeten?
tt
Braunius Oeberius
Zondag 29 oct 82

[8 november 1882
Brief van G. Heymans van V. Bruinsma]
8 november 1882
Brief van G. Heymans aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 2(⅘) beschreven. (M.M.)
WEZGel Heer,
Terwijl ik U mijn besten dank betuig voor de mij zoo welwillend
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verstrekte mededeelingen over 't Multatulifonds, zij 't mij vergund een opmerking
aan uwe aandacht te onderwerpen, die een mijner vrienden maakte en die mij
voorkomt zeer juist te zijn.
Waarschijnlijk (naar 't geen ik persoonlijk vernam zou ik haast durven zeggen:
zeker) zijn allen die hebben bijgedragen, teleurgesteld over 't geringe bedrag der
bijeengebrachte som, - even voldoende om den grooten dichter en energieken
cultuurarbeider een klerkenpensioentje te verzekeren. Verder mag men veilig
aannemen, waar 't een man als M. geldt, dat ongeveer niemand heeft bijgedragen
omdat hij er niet buiten kon, of iets dergelijks, maar dat allen die iets hebben
afgezonderd, 't hebben gedaan van heeler harte en in de hoop op althans eenigzins
voldoende resultaten. Zou men nu met 't oog op deze omstandigheden niet vragen,
verwachten dat, wanneer 't comité een tweede oproeping in de wereld zond, waarin
met 't oog op 't gering bedrag der bijeengebrachte gelden de deelnemers werden
uitgenoodigd hun bijdrage te verhoogen, liefst te verdubbelen, - velen aan deze
oproeping zouden gevolg geven? De eerste oproeping is al zoo lang geleden dat
financieele bezwaren niet zullen gelden; ook draagt niemand voor een dergelijk doel
zooveel bij als hij er desnoods wel voor over zou hebben; veeleer laat men zich bij
't bepalen der som door toeval, gewoonte, onderstellingen over de waarschijnlijke
deelneming enz. leiden. Ik ben zeer overtuigd dat verreweg de meesten zich veel
liever nog eene geldelijke opoffering zouden getroosten, dan zich met 't bereikte
halve resultaat te vreden stellen; wat althans diegenen betreft, met wie ik over de
zaak sprak, waren allen zonder uitzondering gaarne bereid, hunne bijdrage te
verdubbelen.
In de hoop dat gij deze opmerking wel aan de (mij onbekende) leden v/h
hoofdcomité zult willen mededeelen, noem ik mij hoogachtend
G. Heymans
br

Leiden 8 Nov 1882

[8 november 1882
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
8 november 1882
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau, met naschrift van Mimi. Dubbel
en enkel velletje postpapier waarvan blz. 1-5 en 6(½) beschreven. (M.M.)
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Nieder Ingelheim 8 nov 82
lieve beste Lina! Zoo even schreef ik 'n brief aan De Wolff dien ik hem verzocht
aan U en DeH. meetedeelen - hm, 'n styltje om te kussen. Wat is 'n meegedeelde
brief? Enfin!
En ik schreef hem dat ik U allerlei verzoeken te doen had. Dat is zoo, en ze zullen
straks volgen.
Maar eerst verzoek ik U uw besten man te vertellen dat ik met aandacht en
1.
belangstelling het blauwgekruist stuk in den Rotterdammer van 26 Oktober gelezen
heb. Wat 'n gewurm om iets goeds tot stand te brengen! Zeker zou de zaak gladder
afloopen als men voorstelde het ziekenhuis te dynamitiseeren.
Wat z'n notaatje aangaat omtrent ‘depressie’ ‘deprimeeren’ en de rest, ik ben er
de kluts van kwyt. Wel wil ik er later op terug komen, maar ik heb U over andere
dingen te schryven, en wel over zaken. Maak U gereed tot verbystering en flauw
vallen. Maar sta weer op en luister.
Hoewel ik de te behandelen zaak van den grond af wil ophalen, zal ik toch ditmaal
2.
de schepping overslaan en... passer au déluge . Ja, ik passeer nog meer en stap
o

terstond over den ellendigen staat van m'n beide huis jasjes die n één zullen leveren
op 't program van de wenschen en verzoeken waarmee ik tot U kom. Een dun jasje
van Orleans (?) kan ik te Mainz koopen, maar 't dikke, 't gewatteerde, het ‘co in du
3.
feu’ zooals - hoe drommel heet-i? - het betitelde. In raadsvergadering hebben Mimi
4.
(voorzitster) Betsy, lid, en ik, Schriftführer uitgemaakt dat het toch ‘in huis’ nooit
zoo goed gemaakt werd als door 'n ‘man van 't vak’. Meen je nu dat ikzelf aan van
der Elst (Is dit de naam?) schryven moet of zoudt gy de goedheid hebben het voor
5.
my te bestellen? In dit geval verzoek ik U hem te zeggen dat ik 't gaarne souple
had, liever wat dik door 't voeren met slappe watten dan door dikte van
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de stof zelf. En s.v.p. zwart van kleur. Ik meen dat het best is, zwarte - neen, ik weet
het niet. Zoudt gy voor me willen beslissen? Uit dankbaarheid zal ik dan dat huisding
naar U noemen en me gehuld voelen in Lina. Daar zou 'n mensch veel voor doen.
Ten tweede. Zoudt ge de goedheid hebben by Van Kempen voor my te koopen 'n
kinderbekertje, (met 'n ‘schildje’ zooals ze dat noemen) en hem daarop te laten
graveeren: Picciola.?
Als Mimi in Holland komt zou ze dat dan by U gereed vinden, als! Want ze weifelt,
en ik weet waarlyk niet of er vooreerst iets van komen zal. Nu, in dat geval kan zy
of ik U later verzoeken het bekertje te verzenden aan het dan optegeven adres.
Maar, lieve, wilt ge ons asjeblieft toestaan die beide dingen te betalen? Zieje,
anders zou ik den moed niet hebben U zulke kommissies optedragen. En dat dit
6.
geen raideur is ten uwen opzichte of jegens den gullen en groothartigen DeHaas,
zal blyken uit hetgeen nu volgt. M'n nummer drie is wel terdeeg onbescheiden, en
als ge ooit hebt kunnen wenschen dat ik over U beschik kunt ge tevreden zyn. Meid,
ik houd zooveel van harde bokking, de zoogenaamde stroo-bokking. En ik meen
dat de tyd van die dingen nu begint. Als dit waar is, vraag ik U om de gunst my
gedurende 't bokking saizoen 'n paar keer 'n klein mandje daarvan te zenden. Ik
meen dat ze niet duur zyn. Daarin ligt dus de onbescheidenheid niet. Maar ik weet
niet of 't inpakken en ‘deklareeren’ U last veroorzaakt. Aan 'n vischkooper kunt gy
't misschien niet opdragen want die zyn - of waren in m'n jeugd - te voornaam voor
die soort van bokking. Engelsche (?) en sprot gaan voor fatsoenlyker door omdat
die duurder zyn en niet op de straat verkocht worden.
Zie zoo, nu heb ik m'n hart voor U uitgestort. Ik ben zeker, als ik zonder die coin
du feu of die bokkings ten-grave daalde, dat ge u beklagen zoudt over m'n gebrek
aan vertrouwen, en op m'n graf schryven:
hier ligt 'n man die niet pluis was,
Dat bleek uit bokking en huisjas.

of:
deze persoon - is't niet shocking?Vertrouwde z'n vrienden niet voor 'n bokking.

of:
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Ik mocht hem wel lyen

Maar in huisjasjes en bokking was-i te bescheien.
of:
Och, had-i maar by me aangeklopt
'K had met pleizier de bokking in hem, en
hem in 'n coin du feu gestopt.
Enz. Enz. Enz.-

Wat den beker aangaat, daar op verkies ik geen verssies te maken. De zaak gaat
Mimi aan, en er staat geschreven dat ieder menschen kind net genoeg heeft aan
z'n eigen poëtischen ader. (Er zyn er zelfs die er niet mee toe komen.)
Dag beste lina. Wat zeg je wel van zoo'n gekken brief? Dag beste meid. Veel
groeten aan DeHaas en de kinderen.
Uw liefh
Dek
7.

Lieve Lien , ik heb even copy van deks kluchtige versjes genomen, vandaar een
couvert van my. Je ziet dat hy nog al goed gestemd is, dag lien!

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

Waarschijnlijk ter attendering in een opgestuurde krant met blauw potlood aangekruist.
passer au déluge: overstappen op de zondvloed (fr.)
coin du feu: coin de feu, warme kamerjas voor de winterdag (fr.)
Schriftführer: schrijver, secretaris (du.); in duitse schrijfletters.
souple: soepel (fr.)
raideur: stijfheid, stugheid (fr.)
Postscriptum van Mimi.

[8 november 1882
Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
8 november 1882
Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Twee enkele velletjes postpapier,
waarvan blz. 1-2 en 3 (⅘) beschreven. (M.M.) De brief werd ingesloten bij de vorige.
Lieve beste Lien, daar dek je schryft wil ik er graag een paar woordjes by doen over
- ons komen in Holland, van Wou en my meen ik nu. ik vrees wel dat dat nog niet
gebeuren zal. Ik was zeker erg graag met dek meegegaan toen hy onlangs by u
was maar toen kon het niet, en nu - nu ge weet wel dat een huisvrouw nu niet zoo
heel makkelyk voor plezier op reis gaat, he? - Het zou nu desnoods wel kunnen
daar myn zuster voor een paar weken by ons is, maar ik ben begonnen een klein
proefje te nemen met de broeimachine, en de lieve jeugd die ik daarvan verwacht
vertrouw ik myn zus niet recht toe - en daar komt nu natuurlyk nog allerlei by, van
diefachtige bedienden enz enz. - zoodat ik myn half plan onlangs heb opgegeven,
waarop dek my toen beloofd
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heeft flink aan 't werk te gaan en dat we dan in begin Januari met ons drieen nr Holl
zouden gaan. Nu, zonder veel geloof, blyf ik hartelyk hopen dat het zoo zyn zal èn
voor 't reisplan, èn voor 't werken dat vooraf dient te gaan. Ook Wou verheugt er
zich al op! je kunt denken, en dan zyn vrienden weer te zien en met hun te spelen!
en hun 't verhaal te doen van Robinsons lotgevallen want daar is hy zeer van vervuld
en by alles wat hy ziet of doet denkt hy aan Robinson. In't brieven schryven is hy
intusschen nog lang zoover niet als zyn vriendje Karel. Op 't oogenblik maakt hy
een sneeuwman in den tuin, gister morgen namelyk toen we opstonden was alles
wit wat hy met een hoeratje gewaar werd. Ik, koukleum, vond het minder lekker.
Lien, ik wou vooral zeggen hoe hartelyk ik 't van je vind zoo op ons komen aan
te dringen. nu ik hoop in januari met dek! en andersDek schryft over zyn huispak en de stroobokking, een heel oude liefde van hem!
en 't bekertje! lien, alsje dat ontvangt het zal zeker in een foudraaltje zyn, wil je 't
dan voor my zenden aan
Mevrouw Eekhof
Spykerstraat 118 B
Arnhem
Ze zullen wel weten dat het van ons komt, en ik vind dan wel aardig als het zoo
komt zonder brief. Dankje wel lien voor je goede zorgen, en 't zal zeker met smaak
gekozen zyn daar ben je juist de rechte voor.
Dat Versluys met z'n vrouw je in Amsterdam een bezoek hebben gebracht! ik
1.
houd zoo heel heel veel van haar, daarom doet de brouille me nog zoo veel meer
leed. en van achteren gezien heeft zy in den beginne me een wenk gegeven die ik
toen niet begreep, daar ik zoo iets niet vermoedde. Het zal me veel kosten in Holland
Amsterdam te zyn zonder haar te zien.
Dag lieve lina! Wou en ik groeten u met man en kroost heel hartelyk
je liefhebbende
Mimi DD

Eindnoten:
1. brouille: onenigheid (fr.); bedoeld is de verkilling van de verhouding tussen Versluys en Multatuli.

[9 november 1882
Brief van Multatuli aan G.J.P. de la Valette]
*9 november 1882
Brief van Multatuli aan G.J.P. de la Valette. In: De Gids II, 1910, blz. 395-396.
(K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Fragmenten.
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9 November 1882.
(....)
De afloop van het z.g.n. ‘Huldeblyk’ is my 'n ware nekslag. Toen ik er in toestemde
die zaak op touw te zetten, maakte ik de voorwaarde dat de uitslag schitterend
wezen moest, daar een middelmatig succès 'n échec wezen zou. Ik meende dat de
70 onderteekenaars der circulaire met hun allen dit konden waarborgen, en nog
altyd zyn sommigen hunner dit met my eens. Maar de ‘Hoofdcommissie’ heeft op
dien eisch der zaak geen acht geslagen en ook niet de minste poging aangewend
om den coup de Jarnac, die my is toegebracht, af te keeren. Integendeel - die heeren
1.
- van sommigen weet ik evenmin den naam, als 't radikaal , waaraan zy de
bevoegdheid ontleenden zich regeerend op den voorgrond te zetten - zy hebben,
door de manier, waarop zy de zaak behandelden, my letterlyk ziek gemaakt... Ze
schenen zich te houden voor diakenen, die met een gealimenteerde te doen hebben.
Ze beschikten over de belegging der ingekomen gelden, buiten m'n weten en tegen
m'n wil. [Zeer ook tegen m'n belang! Maar by de algemeene mislukking der zaak
komt er dit minder op aan!]
(....) Het laatste woord der circulaire van Korteweg
‘Van de instemming van den heer D. met onze plannen hebben wy ons vergewist’
is onwaar. Juist andersom had ik uitdrukkelyk bedongen, dat er in die zaak nièt
over my gebaasd zou worden.
(....) Het besef hoe weinig ik rekenen kan op m'n ‘geestverwanten’ - die thans nog
my begraven onder betuigingen van... enz. - verlamt me. Meer dan ooit ben ik
genoodzaakt vertellinkjes te maken, en wat 'n genot voor me wezen zou als ik
rekenen kon op ware sympathie, is my 'n walg by 't bedenken, dat ik 't woord voer
tot... och, ik weet niet meer hoe ik 't woord uiten moet. M'n toon is gebroken. Daarom
schreef ik zoo even: ze hebben me letterlyk ziek gemaakt. Ja, letterlyk! Ik kan 't
woord ‘hulde’ niet meer hooren, zonder aan smaad en vernedering te denken.
Gaarne had ik de huldezaak afgewezen... maar hoe dan met de welmeenenden
onder mijn troepje?’
(....)

Eindnoten:
1. radikaal: diploma, bewijs van bevoegdheid.
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[11 november 1882
Brief van J.F. Snelleman aan Multatuli]
11 november 1882
Brief van J.F. Snelleman aan Multatuli. Vijf kwarto vellen postpapier, waarvan blz.
1-4 en 5 (½) eenzijdig beschreven (M.M.) Met gedrukt briefhoofd Joh. F. Snelleman.
De brief werd op 12 november voltooid.
Ginneken, 11 November 1882
Waarde Vriend!
sten

Want zoo mag ik U immers wel noemen na Uw hartelijken brief van den 23
October? Uw deelnemende woorden hebben mij goed gedaan - ge hebt zoo goed
begrepen wat er in mij is omgegaan gedurende dat sukkelen, dat eindelijk tot het
besluit leidde: in godsnaam dan maar! En ook nog nà dat besluit - maar dat is nu
alles gelukkig over. Door zuinigheid hoop ik in eenige jaren de laatste sporen van
die geschiedenis uit te wisschen - en dan blijft er niets anders over dan eene nog
grootere waardeering van menschen, in wier genegenheid ik mij reeds mocht
verheugen, menschen die me op allerlei wijzen gesteund hebben. Dat is de
aangename herinnering van deze zaak.
‘Hoeveel kans is er dat 'n ander rechtgeaarde kippen zal ter wereld brengen als
't U niet gelukt is?’ zoo vraagt gij. Wel, voor zoover als ik kan beoordeelen bracht
ik wel rechtgeaarde kippen ter wereld, maar gingen zij te gronde door gemis aan
behoorlijke levensomstandigheden - beter gezegd - voorwaarden. Het resultaat
mijner ondervinding is dit: Broeien is geen kunst maar wel het groot brengen. Tot
den vijfden, zesden dag wies 't jonge volkje zeer tierig, maar daarna begon de een
na den ander met hangende vleugels te zitten en dood te gaan. En dit trots de meest
nauwkeurige zorg voor goed voedsel, zuiver drinkwater, beschutting voor kou en
zindelijke verblijven. (Parasieten kwamen niet voor.) Wat was 't dan? Ik houd 't er
voor dat er te veel bij elkander zaten en dat de sterkeren schade deden aan de
zwakkeren door ze te verdringen, te vertrappen en weg te duwen aan de
etensbakken. Tout comme
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1.

chez nous! Toen die eerste partij zwakkeren dood was, was er natuurlijk weer 'n
zwakke bende onder de overgeblevenen. Gij begrijpt, dat men in eene onderneming
2.
zooals ik wenschte op touw te zetten, niet de kuikens bij tientallen kan ‘einsperren’.
Honderden moeten er bijeen kunnen zijn willen de kosten van oppassing enz. gering
genoeg zijn om winst over te laten. Daarom is 't m.i. volstrekt niet zeker dat het Uw
vrouw eveneens mislukken zal; wanneer zij hare zorgen kan wijden aan de opvoeding
van anderhalf honderd kuikens bv. - wel ik geloof niet dat er dan veel zullen sterven.
Juist daarom zond ik met de broedmachine twee zoogenaamde kunstkloeken om
ophooping te voorkomen. Meer wijsheid ben ik voornemens binnen kort aan Uwe
vrouw te zenden en wel over de behandeling van de machine, het inleggen en
keeren der eieren enz. enz. De meeste broeiers beginnen vroeg in 't voorjaar en
vóór dien tijd zal ik zorgen dat een uitvoerige handleiding bij U in huis is. Dat
ondernemingen zooals ik de mijne gedacht heb, in Nederland slagen is mij tot dusver
nog niet gebleken. En buitenlands? Ach, wat komt men daarvan te weten zelfs
gedurende een verblijf van eenige dagen? Want, zooals Woutertje van den
aardappelenkoopman zeide, wat zoo'n man zeit is allemaal fut! Ik begin 't hoe langer
hoe meer te gelooven. Is dit zoo? vraagt ge dan ook, zeer terecht. Het is helaas
waar, maar dat: is dit zoo wordt 't wachtwoord van onzen tijd. Dat de oude
Egyptenaren reeds kunstmatige kippenbroeierijen hadden is zoo, want ik zie niet
in, welk voordeel er zou steken in de valsche bewering. En dat gij wel eens gedacht
hebt over het beginnen aan een dergelijke zaak kwam mij niet veemd voor, daar ik
wist dat Havelaar in gesprek over de regels der taal kan overspringen op de
3.
voordeelen eener Egyptischen hoenderbroeierij .
Het heeft mij waarlijk veel genoegen gedaan dat gij in Uw schik waart met ons
Reisverhaal. Ik moet eerlijk zeggen dat Uw vroeger verblijf op Sumatra ook een van
4.
de aanleidingen is geweest waarom we U het boek zonden; ik had een ‘Ahnung ’
dat gij bij het lezen van den titel zoudt zeggen: Sumatra, ja! daar was ik in 1800
zooveel; en ik hoopte dat gij in Uw gedachtenloop eenige aangename herinneringen
zoudt ontmoeten - aangenamer dan latere jaren in Indië bij U doen ontwaken. Het
zou onbescheiden
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zijn te vergen dat gij ons boek leest, maar wanneer gij hier of daar eenige bladzijden
wilt leezen, maak ik U opmerkzaam op de hoofdstukken welke handelen over het
lijdelijk verzet dat we ondervonden van enkele inlandsche hoofden en dat ons tot
den terugtocht dwong. Zulk een toestand werd niet juist algemeen vermoed alvorens
we naar Insulinde vertrokken!!
Gij vraagt of ik in Indië wellicht beter zou geslaagd zijn. Met het oog op de lage
prijzen die men daar gewoon is voor kippen te betalen geloof ik 't niet. Van de thans
daar verkochte kippen zijn de kosten van aanmaak bijna nihil - zij voeden zich onder
de padischuren en doen zich te goed aan de padi die te drogen ligt, als 't oude
vrouwtje met den langen stok is ingedut.
Uw gezou heb ik zeer goed begrepen. Het was geen indiscrete inmenging maar
een blijk van medegevoelen, dat mij zeer aangenaam stemde. Een graad halen als
phil. doctor? Daarvoor ben ik vrij oud. En wat er van die menschen worden moet
wanneer eenmaal al onze H.B.S. voorzien zijn weet ik niet. Juist dezer dagen ben
ik geslaagd met iets. Ik ben - ik zal worden - gij zult schrikken, dat is zeker - welnu
e

dan men heeft me benoemd tot 1 reporter van een nieuw dagblad dat met 1 Januari
onder den titel van de Amsterdammer, dagblad voor Nederl. zal verschijnen. Het
weekblad van dien naam, dat gij naar ik meen kent blijft bestaan maar krijgt een
naamgenoot die 's ochtends en 's avonds aan de menschen allerlei nieuws zal
mededeelen. Al spoedig verhuis ik naar Amst. en huurde daar juist gisteren een
kamer boven iemand die schoenen verkoopt - verkoopt en niet maakt, precies als
juffrouw Pieterse zaliger. Mijn werk zal dus niet bestaan in het opschrijven van
datgene wat anderen zullen zeggen; gelukkig hangt van het meer of min belangrijke
van dat zeggen niet af de grootte van mijn honorarium. Hoeveel onzin ik ook zal
hebben over te brieven - binnen niet zeer langen tijd zal ik gaan trouwen met haar
die gij zeer romanachtig mijn verloofde noemt en die gij tot mijn spijt niet kent. Ook
ik vind haar zuster een zeer lief meisje, voor mij heeft ze echter iets onaangenaams
in haar karakter - kennis van de beginselen van grieksch en latijn in welke talen ik
5.
't niet verder bracht - en daar wringt den schoen - dan een tertium non datur en
6.
een bis dat qui cito dat . Van harte hoop ik dat gij mijn meisje nog eens zult leeren
kennen; gij zoudt haar nog
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veel liever vinden dan haar zuster, daar ben ik zeker van. Van doode talen houdt
ze evenveel als van doode katten, maar ze is even vlug op de piano als op de
naaimachine en gaat met het mikroskoop even handig om als met debet- en
creditposten van een kasboek. Schoon ze U persoonlijk niet kent laat zij U hartelijk
groeten, U en Uw vrouw, en ook haar zuster en hare ouders dragen mij op U hun
groet over te brengen. Ik vrees dat ik U een vervelend langen brief geschreven heb.
En toch heb ik nog zooveel te zeggen!! Ik vermoed dat Uwe correspondentie
uitgebreid is en ik ben dus niet onbescheiden genoeg om te rekenen op een brief
van U. Maar ik verzeker U niet dat ik niet binnen korten of langer tijd naar de pen
grijp - zoo noemt men zulks immers? - om U wat van mijn doen en laten te vertellen,
waarin gij getoond hebt zulk een voor mij zoo aangenaam belang te stellen. Nu zult
gij waarschijnlijk zeggen: o hemel! had ik dat kunnen vermoeden! 12 November. Zoo even lees ik mijn brief over en vind hem erg ongedisciplineerd. Ook is er door
onjuistheid van uitdrukkingen kans dat gij mij hier en daar verkeerd begrijpt. Zoo
wensch ik, dat gij niet denkt: dat ik mijn nieuwe betrekking met tegenzin aanvaard.
dat mijn meisje een manie heeft voor naaimachines
dat haar zuster een onuitstaanbare blauwkous is.En thans groet ik U! Eenmaal had ik het voorrecht Uwe vrouw te ontmoeten bij
Mev. de Haas. Zij zal zich dat niet meer herinneren - ik wel. Zoudt gij haar van mij
goeden dag willen zeggen? Onze vriend de Wolff vraagt mij U te zeggen dat hij de
opgaven aan Mev. de Haas gaf omdat deze U waarschijnlijk spoedig zou schrijven.
Met de verzekering dat Uw brief mij zeer gelukkig heeft gemaakt blijf ik
Uw toegenegen vriend
Joh F Snelleman

Eindnoten:
1. Tout comme chez nous: Precies zoals bij ons [mensen] (fr.)
2. einsperren: opsluiten (du.)
3. Toespeling op de karakterbeschrijving van Havelaar in het zesde hoofdstuk van de roman (V.W.
I, blz. 80).
4. Ahnung: voorgevoel, vermoeden (du.)
5. tertium non datur: een derde mogelijkheid bestaat niet (lat.)
6. bis dat qui cito dat: wie snel geeft, geeft dubbel (lat.)

[12 november 1882
Ingezonden Brief met reaktie F. v.d. Goes in De Amsterdammer]
12 november 1882
Ingezonden Brief (met reaktie van F. van der Goes) in De Amsterdammer, no.
281. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Een paar vragen aan de multatulicommissie.
Ligt het ook op de weg van de Hoofd-Commissie aan de deelnemers in zake ‘het
Huldeblijk’ verslag uit te brengen, over die sints lang, naar ik meen, getermineerde
zaak?
Door sommige dagbladen is indertijd iets medegedeeld omtrent den ‘Uitslag,’
maar ontvingen die Dagblad-Correspondenten van de Hoofdcommissie eene
kennisgeving, die aan de deelnemers werd onthouden?
Zou die Hoofdcommissie ook gehouden zijn, tot rekening en verantwoording aan
de onderteekenaars van de circulaire? en zoude een woord van dank aan hen, die
hebben medegewerkt tot ‘het doel,’ overbodig of misplaatst zijn te achten?
Een Contribuant.
Wanneer, de ‘Contribuant’ zich wendt tot de Commmissie, dan kan het wellicht in
hare eerst-volgende vergadering een punt van overweging uitmaken, of, alvorens
het haar wenschelijk toescheen den uitslag harer werkzaamheden bekend te maken
aan de onderteekenaars harer circulaire, hem langs dezen weg bescheid zal worden
gedaan.
Op naamloos geschrijf, dat met een weinig goeden wil te vermijden ware geweest
- geen vier dagen geleden gewerd den inzender een brief over deze zaak van den
ondergeteekende - kan anders geen betoon van wellevendheid worden verwacht.
F. van der Goes,
Lid van de M.-Commissie.

[14 november 1882
Brief van J. Eekhof aan F. van der Goes]
14 november 1882
Brief van J. Eekhof aan F. van der Goes. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 beschreven. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Den Heere F. v.d. Goes
Lid v.d. H.C. v.h. Huldebl:
a. Multatuli.
WelEdele Heer,
Arnhem 14 Nov: '82
Uw antwoord op de door mij gedane vragen in ‘de Amsterdammer’ aan de Multatuli
Comm. is... zonderling. Wat zal het mij
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baten of ik mij al tot de Commissie wend na het kennisnemen van den inhoud uwer
missive dat een antwoord moet zijn. Op mijn schrijven niet aan U, maar aan de
‘Redactie v.d. Amsterdammer? U schrijft o.a. ‘dat de Comm: zoodra de
omstandigheden (welke?) zulks toelaten aan de 70 onderteekenaars van de
oproeping een overzicht van haar arbeid zal worden verstrekt. Wellicht dat onder
die 70 personen één is, die uwe weetgierigheid in deze bij gelegenheid bevredigt
(ik cursiveer)Hoe toch moet ik dat begrijpen? Is dat een overdracht van bevoegdheid tot kwijting
van plicht? Wil de Comm. van de goedheid van dezen of genen onderteekenaar
afhankelijk maken hetgeen m.i. door háár moet worden gedaan. Aangenomen nu
dat de onderteekenaars in staat worden gesteld die inlichtingen te kunnen geven?
De zaak is geeindigd; niet gister maar sints lang, nietwaar? Is het onbillijk dat men,
ik bedoel niet ieder die uit bloote (zeer gewaardeerde) belangstelling omtrent de
bizonderheden van het Huldeblijk wenscht te worden ingelicht, maar ieder die heeft
bijgedragen den uitslag wenscht te weten, en zich daar om opentlijk de Hoofdcomm.
wendt die ‘en rétard’ schijnt te zijn?
Uw aanmerking op ‘anoniem geschrijf’ verliest wel eenigszins zijn beteekenis als
U gelieft te bedenken dat mijn naam bij de redactie bekend is, en waarschijnlijk ook
wel zal voorkomen op de lijst van deelnemers... ten minste als de ‘administratie’
naar behooren is. Dat mijn naam als inzender der vragen bekend blijkt te zijn aan
een lid der H. Comm. is zeker verklaarbaar door... welwillendheid van de zijde der
Redactie die niet synoniem kan zijn met de Hoofdcomm. aan wie mijn ‘vragen’ zijn
gericht.
Hoe dit zij misschien dat mijn ‘naamloos geschrijf’ eenigen invloed uitoefent op
de vervulling van plichten die de personen op zich hebben genomen door zich aan
het ‘hoofd’ te stellen; en in dat geval is mijn doel bereikt. Intusschen zal door mij
worden overwogen of de ‘kiesheid’ (die toch zoo bizonder in de bedoelde zaak is
behartigd) het veroorlooft dat ik meerdere vragen aan de ‘commissie’ zal doen al is
het dan niet door tusschenkomst van ‘het Weekblad’. Onder aanbieding mijner
wederkeerige hoogachting
Uw. dw. dien.
J. Eekhof
Deeln. a.h. Huldebl. a. Multat.
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[15 november 1882
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
15 november 1882
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel en enkel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
r

Nieder Ingelheim, 15 Nov 1882
beste lina! Zeker heeft de Heer die bokkingvrouwen geschapen om my te genezen
van m'n verwaandheid. Ik leg er my by neer - niet by die vrouwen wel te verstaan,
1.
maar by Haar Ed. gewysde . Om m'n eer te redden zullen wy 't er maar voor houden
dat de bloeityd der harde bokkings... verschoven is. (zooals taalprofessers van de
klinkers zeggen.) Maar mysterieus is het. Zonder gekheid, ik neem aan dat ik my
vergist heb, en toch...
Zie, in m'n jeugd zag men geen muggen in wintertyd. Op dit oogenblik liggen de
velden vol sneeuw, en toch gonzen me telkens die dieren om de ooren. Ook vliegen
- de vuile, vieze, zwarte, waaraan ik zoo'n byzonderen hekel heb - lieten ons in den
winter met rust. Tegenwoordig niet meer. Zalige jeugd!
Wat uw vriendelyk aanbod betreft om my in afwachting der bokkingperiode andere
gerookte visch te zenden, hoor eens, lieve hartelyke meid, dat loopt wat over den
rand van 't behoorlyke. Dan zouden er in Holland wel 1000 dingen zyn die ik en
ieder ander wel zouden willen hebben. Neen, beste Lina, doe dàt niet! Gerookte
visch in 't algemeen zal zeker te Mainz wel te krygen zyn, en waar zou 't heen als
ge my de dingen gingt zenden die ik hier voor geld bekomen kan? Dit nl. is, meen
2.
ik 't geval met sprot en de z.g.n. engelsche bokking. Een en ander is hier te bekomen
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(d.i. te Mainz) in de delikatessen-winkels, maar de holl. ‘harde bokking’ de ‘gemeene’
die op straat wordt uitgevent meen ik hier nooit gezien te hebben. ‘Meen ik’ want
volgens sommigen is het dezelfde die hier van Kiehl wordt aangevoerd en daarvan
den naam draagt. Maar die Kiehler bokking is hier noch goedkoop noch onfatsoenlyk,
en beantwoordt niet aan m'n illusien. Ik verbeeld me dat ze in saveur &c niet halen
kunnen by onze straatbokking. Als ge my (over 3, 4 maanden, helaas!) hollandsche
bokking zendt, zal ik er een Kiehler naast leggen. De Kiehlers zyn flauwer, weeker,
3.
duitscher. Zoo meen ik. Somme toute , ik heb u dat verzoek slechts durven doen
in de meening dat het 'n hollandsche specialiteit was. Het edel genoegen dat gy
schept in my van dienst te zyn is roerend. Maar ik zou ophouden het te verdienen
(op 'n beetje na!) als ik er misbruik van maakte. En dit zou inderdaad het geval zyn,
als ik U vroeg om dingen die ik even goed hier krygen kan. Uw plicht als
4.
Christenmensch en vriendin, is my te helpen in m'n poging om niet onbescheidener
5.
te worden dan ik al geweest ben. In al die drie B. zaken (bokking, beker en broek )
had ik tenminste een pretext. Dat heb ik voor andere dingen niet!
Over den beker schryft ge Mies, en ik moet nog antwoorden op de vraag of't coin
du (de?) feu kompleet wezen moet? De mensch is zwak, gelyk de groote dichter X
zoo wèl gezegd heeft. Stipt gezegd heb ik den broek niet noodig, maar ydelheid,
gemakzucht, nieuwsgierigheid naar 't model, pronkerigheid, streven naar 't
volmaakte...
Wel zeker, wat is 'n coin de feu zonder broek? Alzoo, lieve Lina, geef Van Erp
last, hm! - verzoek hem - den pantalon er by te maken, en tevens of hy zich wat
haasten wil. Dan zie ik kans U den last te besparen - of zorgt V.E. daarvoor? - van
't deklareeren, &c. Dit is 'n heel gemaal. Ook moet de pakking anders zyn als 't ding
6.
'n grens passeert. Binnen eenige dagen namelyk zal Albert (Mimi's broer) hier
komen, en als de spullen klaar waren, kon hy ze meenemen. Ik vraag of't hem schikt,
en aan welk adres Van Erp het pakje dan zenden kan. Van z'n antwoord geef ik U
dan bericht, of wel ik verzoek hem z'n adres aan V. Erp meetedeelen. - Zonderling,
deze laatste dagen heb ik me telkens bezig gehouden met De Haas, en met de
mogelykheid dat men hem eenmaal zou kunnen op den achtergrond schuiven. ‘Men’
vergeeft - als ‘me’'s
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belang dit meebrengt - beleedigingen. Maar ‘verdiensten’ vergeeft ‘men’ niet! Ik heb
7.
nu geen tyd U uitteleggen wat me zoo op dezen topic brengt, maar wel geef ik hem
in overweging iets te bedenken dat hem wit op zwart zekere vastheid van positie
waarborgt. Alle kollegien zyn valsch en onbetrouwbaar. Deze uitdrukking is onjuist
als uitdrukking, maar men zal zich niet bedriegen door den zin als waar aantenemen.
't woord: onbetrouwbaar kan blyven, maar ‘valsch’ is te fraai, omdat die kwalifikatie
de mogelykheid veronderstelt van het tegendeel. Een kommissie is noch valsch
noch eerlyk. Zy is niets. Ze heeft geen continuïteit van aandoening, alzoo: geen
gevoelen, en dus: geen verantwoordelykheid, geen geweten. Zelfs zonder
verwisseling van personen, maakt zich ieder lid eener verzameling van menschen
van alle verwyten af - ook van zelfverwyt! - door zich te beroepen op: ‘ze.’ Dat de
persoon V.G. solide is, neem ik aan. Welnu, dan zal hy gaarne De H. willen helpen
8.
in 't bedenken van middelen om te voorkomen dat later - by V. Gennep's altyd
mogelyk aftreden! - anderen de plaats innemen die De H. toekomt. Het ligt in den
loop der zaak dat men eenmaal iemand ònder zich zal willen hebben, iemand dus
die niet de verdiensten kan doen gelden die DeH aanspraak geven op vereering.
Of de zieken zullen lyden onder deze ellendige neiging, zal dan byzaak worden.
Indien myn vrees al waar is uit algemeen oogpunt, hoe veel te meer is er dan
reden tot voorzichtigheid als men weet dat 'n zeer invloedryk persoon er belang by
s

11.

heeft het Rotterd oogziekenhuis tegen te werken. Zeker is D te U niet zoo dom
dit te beproeven op dit oogenblik. Maar wel zal hy 't doen zoodra de gelegenheid
zich aanbiedt. Laat toch DeH. hierover eens ernstig nadenken. Juist de heer V.
Gennep, dunkt me, kan, als vriend, advokaat en belangstellende, wel iets bedenken
dat ter-zake dient. Eene miskenning en achter af zetting zou voor Uw besten man
9.
'n doodsteek zyn! Laat hy 't vooral niet kwalyk nemen dat ik hierop zoo aandring.
Aanleiding vond ik den laatsten tyd gedurig in 't lezen van verslagen over meetings
e

en rapporten over ind. zaken. Jan en alleman werden aangehaald, maar ik niet.
Zeer natuurlyk. Ik heb (en maak) aanspraken. Die te ontwyken is schering en inslag
10.
van de zaak, en niet uit persoonlyken haat - schoon dáárin de zaak ten laaste
overgaat! - maar om toch vooral geen vóórman te erken-
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nen dien men zou kunnen geacht worden iets schuldig te zyn. Ziedaar dan ook de
eenige reden waarom de lof der dooden zoo goedkoop is. Ze pretendeeren niets,
ze manen niet, zyn geen wandelende verwyten over kwade betaling. De H. heeft
te veel verdiensten om niet binnen weinig tyds overtegaan in de klasse der lastige
schuldeischers, ook al zegt of schryft hy geen woord!
Dag beste lieve lina, wees heel hartelyk gegroet van uw liefh. vriend
Dek

Eindnoten:
1. Haar Edeler gewysde: het door hen gewezen vonnis, nl. dat het geen tijd voor harde bokking
was, in tegenstelling tot Multatuli's mening, zie zijn brief van 8 november.
2. bekomen: oorspr. gevolgd door in de.
3. Somme toute: al met al (fr.)
4. m'n: oorspr. stond er de.
5. Om een broek had Multatuli niet gevraagd, wel om een gewatteerd huisjasje.
6. eenige: oorspr. stond er weinige.
7. hem: oorspr. stond er U.
8. later: oorspr. voorafgegaan door: niet.
11. D te U: F.C. Donders te Utrecht
9. hy 't: oorspr. stond er het hem.
10. laaste: verschrijving.

[25 november 1882
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
25 november 1882
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Twee dubbele en een enkel
velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
lieve Lina! Zeker heeft Mimi U van Arnhem geschreven, en ge weet dus dat zy in
Holland is. Zy wil hare zusters te Weesp & Haarlem bezoeken - nu ja, haar reis
route ken ik niet recht. Het kostte haar veel voor ze besloot. Nu, dat zal zyzelf U wel
uitleggen. Wouter en my (haar beide kinderen) heeft ze aan de zorgen van haar
zuster Betsy opgedragen. 't Gaat nogal goed. Toch is 't me vreemd en leeg haar
niet in haar huiselyk bedryf & by 't kind te zien.
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Maar nu de coin du feu? Albert die ons zou komen bezoeken is aan 't solliciteeren
om de betrekking van Leeraar in 't Engelsch te Sneek. Er blykt dus dat hy dien weg
op wil, en ik gis dat-i al mislukt die poging, nu wel in Holland zal willen blyven om
by de hand te zyn als zich iets anders van dien aard voordoet. Het best zal zyn
daarop niet te wachten en de kleeren aan Mimi zelf meetegeven. Mocht ze daarvoor
1.
geen plaats in haar koffer hebben, dan zal ze wel 'n bykoffertje koopen, wat ze
misschien tòch moet doen. Het apart verzenden eischt in Holland allerlei omslag
(deklaratien, voorgeschreven pakking!) en dan gaat het pak naar Mainz of Bingen
waar Steuerbureaus zyn - bah! Hoe ouwerwets en middeleeuws zyn die
belemmeringen van 't verkeer. Mocht ik nog beleven dat die domheden werden
afgeschaft!
Daar juist kryg ik 'n brief van Mimi. ‘de beker is beeldig!’ zegt ze, en ik zei aan
Betsy: ‘heel natuurlyk, daar 't van Mevr. De H. komt! Nu weet ik niet of zy (Mies) U
reeds teeken van leven gegeven heeft. De byzonderheid dat ze nu zoo zonder my,
zonder 't kind, zonder haar huiselyke bemoeienisjes is, doet me haar vergelyken by
'n mak kanarievogeltje dat, op-eens los gelaten, meer vryheid heeft dan 't gebruiken
kan.
De vyf kuikens die er uitkwamen van 25 eieren, zyn zeer spoedig gestorven,
schoon ze de eerste twee dagen zeer munter waren. Wat my betreft ik heb geen
vertrouwen in de zaak als industrie. De Haas zal wel gelyk hebben gehad in z'n
oordeel over de Straatsburger kweekery. Dewyl ze daar de toestellen verkoopen
en entree ontvangen van kykers, brengt hun belang mee den uitslag optehemelen.
r

Ook voorzie ik nog andere bezwaren dan die waarmee de h Snelleman te worstelen
had. Al waren z'n kuikens in leven gebleven, hoe had hy 't aangelegd om voortdurend
versche & bevruchte eieren te bekomen? Daartoe zyn zéér veel hoenders noodig
en: een daar mee overeenkomend terrein, want zonder vryen loop leggen ze niet,
of weinig. Het spyt me dat de zaak (vermoedelyk, want we geven natuurlyk niet zoo
gauw den moed op) onuitvoerbaar wezen zal. Heel graag had ik - zooals Alphonse
2.
Karr met z'n bloemistery - alle publiek schryvery opgegeven om me te bemoeien
met... iets degelyks. Dit namelyk is het toespreken van Publiek volstrekt niet.
Heb je gelet op 't verslag dat de N. Rotterdammer gaf van Van
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3.

Kesteren's lezing? V.K. zeide, naar my blykt, nagenoeg alles wat ik sedert jaren
t

beweer. De N.R. C juicht z'n speech toe, roept: ‘precies!’ ‘juist!’. ‘Zóó is het!’ O, 't
kan niet mooier. Maar, als ze dáár van overtuigd zyn, waarom dan my niet gesteund?
Deze zelfde vraag kon ik aan V. Kesteren zelf doen! M'n klacht over dat van de
baan schuiven lykt op zelfzucht. Nu ja, maar wat zou De H. zeggen of denken als
men lang en breed sprekende over de oogheelkunde in Nederland, altyd zyn naam,
zyn streven, zyn offers met stilzwygen voorbyging. En, geheel afgescheiden van
eigen belang, kan er oprechtheid steken in het trachten naar verbetering als de
voorluî zooveel blyk geven van valsheid? Bah! O, veel liever kippenteelt... als 't maar
praktische resultaten gaf!Kyk, daar ben ik alweer aangeland by m'n vervelenden topic! Je verdiende wat
4.
beters, lieve Lina, dan zoo'n ungeniessbarkeit . Zelfs uit 'n oogpunt van heel gewone
beleefdheid is 't leelyk zoo altyd voor den dag te komen met eentonig geseur over
5.
eigen zaken. Dat heb je'r van als je viendschap sluit met iemand die zich door z'n
antecedenten gedrukt voelt. Eigenlyk is 't onbescheiden van me dat ik een
toegestoken vriendschapshand aanneem. Ik moest als kondukteur van 'n volgeladen
omnibus roepen: ‘geen plaats!’Onder ons, ik had liever gezien dat Mies den heelen tyd van haar springtochtje
by Ulieden had doorgebracht. Maar je begrypt dat ik haar vry laat. Ook erken ik dat
er pieteit ligt in haar begeerte om dat jonge moedertje te bezoeken en haar zusters
te zien. Ook dat ik er schik in heb haar haar eigen gang te laten gaan, juist omdat
ze zich altyd naar my schikt. (neen, dat is niet juist, maar de uitlegging is omslachtig.)
Je zegt me in je briefk. een brief toe. Ik hoop dat onze beste De H. m'n hartelyk
gemeende waarschuwing goed moge hebben opgenomen. En ik herhaal die. Er is
geen grens aan de onbeschaamdheid waar mee 'n kollegie zich weet te ontslaan
6.
van zedelyke verplichtingen. Ook individuen gaan daarin dikwyls zeer ver, maar
zoodra de verantwoordelykheid kollektief is, veroorlooft men zich alles.
Hebt gy of De H. gelezen wat er dezer dagen gepubliceerd is over de gasthuizen
te Amsterdam? Waar zetelt nu de verantwoordelykheld voor dien schandelyken
toestand. Honderden die daaraan
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medeplichtig waren zyn ‘met eere’ ten-grave gedaald. (De kanker is van ouden
datum!)
Ik weet van meer zulke dingen, en van erger dingen! Kàn 't erger, vraagt ge. Ja!
En waarom spreek je dan niet, vraagt ge? Wel, voor, 26 jaren deed ik in myn kring
wat ik kon, mocht en moest. Dáárin leed ik schipbreuk. Waartoe nu andere zaken
aanteroeren die niet zoo rechtstreeks binnen den kring myner bevoegdheid liggen?
Misschien zou ik juist dóór myn pogingen, 't kwaad bestendigen dat ik wou uitroeien,
zooals wat Indie betreft, wel waarlyk 't geval geweest is.
Kyk, alweer op m'n vervelenden topic! Je ziet wel dat ik ongenietelyk ben. Dag
beste Lina, wees met De Haas en de kinderen hartelyk gegroet van
Uw vriend
Dek
7.

Die zaak met Billiton (ik meen ten-rechte: ‘Blitoeng’) is weer schandelyk! Is de natie
dan blind, doof en idioot? Waar blyft nu de ministerieele verantwoordelykheid? Niet
alleen over 't geheel ongemotiveerde verlengen van dat kontrakt, maar ook over 't
8.

o

primitief sluiten? 't Is in den Haag 'n ware dieventroep. Die prinses Hendrik is 'n 2
millioenen juffrouw. Maar ze heeft steviger vrindjes dan die ongelukkige Jannetje
9.
Struyk ! Nu weten wy alzoo waarom die Jakob. Zjakob, Schakob - wat voor naam
is 't eigenlyk? - g.g. van N.I. worden mocht. Gegist hàd ik 't, en voor z'n vertrek heb
ik 't aan Roorda geschreven!

Eindnoten:
1. Ze: oorspr. gevolgd door zich.
2. Karr: Alphonse Karr (1808-1890), frans satirisch auteur.
3. Van Kesteren: Carel E. van Kesteren (1837-1917), ging als leraar naar Indië en was o.m.
redakteur van de Semarangse Locomotief en oprichter van De Indische Gids.
4. Ungeniessbarkeit: onuitstaanbaarheid (du.)
5. die zich door z'n: oorspr. stond er wiens.
6. gaan: oorspr. stond er zyn.
7. De gouverneur-generaal F. 's Jacob (1822-1901) had op 26 dec. 1881 de concessie voor de
tinwinning op Billiton verlengd tot 1927, in strijd met het Kon. Besl. van 1873, dat dit alleen bij
openbare uitbesteding mogelijk maakte. De Kamer vernietigde, na een onderzoek, in 1882 het
besluit van de Indische Regering, waarop 's Jacob zijn ontslag indiende.
8. Prinses Hendrik: Maria, prinses van Pruisen was in 1878 de tweede vrouw geworden van prins
(Willem Frederik) Hendrik, tweede zoon van Willem II, in 1879 overleden, zodat zijn echtgenote
als concessiehoudster zeer veel geld verdiende met de verlenging van het kontrakt.
9. Jannetje Struyk: berucht oplichtster in die tijd; zij kocht veelal diamanten sieraden op rekening,
die zij evenwel nooit betaalde. Zij was begin november veroordeeld tot een boete van f 1400, -;
een gevangenisstraf liep toen al.

[26 november 1882
Koncept-brief van D.J. Korteweg aan Multatuli]
26 november 1882
Koncept van een brief van D.J. Korteweg aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-2 en 3 (½) beschreven. (M.M.)
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Amsterdam 26 Nov. 1882
Hooggeachte heer Dekker.
Uit Indië werd niets verder vernomen en verwachten wij geene berichten meer.
Wij hebben daarom de rekening afgesloten en ik zend u inliggend f220. -, die nog
overgeschoten zijn. Tevens is voor u disponibel een wissel van f1020 op de Koloniale
Bank, evenals de vorige. Zij is gedateerd 9 Aug. en vervalt zes maanden
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na dien datum. De tegenwoordige bezitter is genegen ze vrij over te dragen. Wil ik
ze u toezenden na endossement, zooals de vorige? Of wenscht U er anders mede
gehandeld te zien?
Tevens verzend ik het album, dat ik u hierbij namens de deelnemers aanbied. Ik
hoop de wijze van aanbieding u niet stooren moge. Zij lag natuurlijk niet in het
oorspronkelijk plan, maar ik meende dat thans de eenvoudigste weg u de
verkiesselijkste zoude schijnen en nam daarom de toezending op mij. Zoo hierin
1.
gedwaald is, dan is het mijne schuld .
Het geïllustreerde titelblad is geteekend door mej. Giese een onbemiddelde
leerares aan de H.B. voor meisjes te Amsterdam en vormt hare, u zeker welgevallige
bijdrage.
Na hartelijke groeten, met de meeste hoogachting
t.t.
DJKorteweg

Eindnoten:
1. Deze formulering is het uiteindelijke resultaat van ruim een pagina doorgehaalde probeersels.

[26 november 1882
Album deelnemers huldeblijk]
26 november 1882
Album met de namen van deelnemers aan het huldeblijk van Multatuli. Dit album,
34,5 × 29 cm en 4 cm dik, is gebonden in paars fluweel. Het achterplat heeft op de
vier hoeken en in het midden zilverbeslag in de vorm van kleine bloemen (doorsnede
2 cm). Op het voorplat zijn gelijksoortige bloemfiguurtjes verwerkt in vier driehoeken
met klimopmotief. Het midden van het voorplat vertoont een ovaal schild met de
inscriptie: Hulde aan Multatuli 1856-1882. (M.M.)
De titelpagina is een pentekening van mej. A. Giese, waarin aspecten van het
leven en werk van Multatuli zijn verwerkt. Zie blz. 458.
Op 172 pagina's staan totaal 1392 namen van deelnemers aan het huldeblijk
vermeld, ten dele voorzien van beroep en/of woonplaats.

[26 november 1882
Brief van Mimi aan Wouter]
26 november 1882
Brief van Mimi aan Wouter. Dubbel velletje postpapier waarvan blz. 1-2 en 3 (½)
beschreven (M.M.)
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Weesp 26 November 1882
Myn zoete zoete Wou!
Ik dank je wel voor je brief, lieve kind, en was er heel bly mee al speet het my dat
1.
de arme kleine kippetjes dood waren. Ik heb je brief ook aan Dirk laten lezen, en
1.
hy zend je duizend complimenten. Ally en Dirk wilden wel dat jy ook hier was, en
1.
willen ook heel graag eens by ons in Ingelheim komen. En de kleine Christiaantje
is toch zoo' een mooi lief meisje, daar zou je zeker ook heel veel van houden, als
je haar zag.
Beste jog, ik verlang erg myn lieve lieve schat van een Wou weer te zien; en papa,
2.
en tante Bé ! Wil je ze allebei een lekkere zoen voor my geven?
Je bent myn eenige lieve kind, en ik ben heel bly dat Tante me schryft dat je een
gehoorzaam goed kind bent. Speel je ook wel eens piano?
3.
3.
4.
Groet Babet en Philip voor me en je vriend Witrok ook. Vandaag is het zondag
en ik zal er aan denken van middag dat de kinderen dan misschien by je zyn om
met je te spelen. Dag myn zoet hart, myn lieve kind. Laat papa je maar een lekkere
zoen geven voor
Mama

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

Ally, Dirk en Christiane: kinderen van Mimi's zuster Christien Merens-Hamminck Schepel.
Ally, Dirk en Christiane: kinderen van Mimi's zuster Christien Merens-Hamminck Schepel.
Ally, Dirk en Christiane: kinderen van Mimi's zuster Christien Merens-Hamminck Schepel.
Bé: Betsy Hamminck Schepel, Mimi's jongste zuster die in Ingelheim logeerde.
Babet en Philip: huispersoneel in Nieder-Ingelheim.
Babet en Philip: huispersoneel in Nieder-Ingelheim.
Witrok: de waakhond van het gezin Douwes Dekker.

[27 november 1882
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenbergh van den Bosch]
27 november 1882
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Acht dubbele velletjes
postpapier, waarvan blz. 1-29 en 30 (⅔) beschreven. Het eerder geschreven deel
van de brief is niet bewaard gebleven. (M.M.)
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r

vervolg 27 Nov
De Atjeh kwestie dan. 't Komt me voor dat er in den Haag stilzwygend of
uitdrukkelyk is overeengekomen slechts te kibbelen over 'n onderdeel daarvan.
Eerst hadden we eindelooze twisten over 't beleid der expeditien. Over de meerder
of mindere bekwaamheid der bevelvoerders. Nu over de vraag of de tyd is
aangebroken voor 'n civiel bestuur? Eilieve, wil men dan in Hol-
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land niet inzien dat al dat twisten geen ander doel heeft dan de oorlogsverklaring-zelf
en de aanleiding daartoe op den achtergrond te schuiven? Ik meen recht te hebben
die zaak te beoordeelen (of liever: ik begryp niet waarom dat recht niet erkend wordt)
daar ik blyk heb gegeven ze te doorzien vóór verreweg de meeste nederlanders
ooit het woord Atjeh hadden hooren uitspreken. Lees myn brief aan den Koning 'n maand of zes vóór de oorlog verklaard werd, (en veel vroeger reeds had ik 't
voorspeld in 'n brief aan Roorda v Eysinga) - hoe komt het dat daarop geen acht is
geslagen? Dat er - ook na 't uitkomen van m 'n voorspelling - niet een enkel woord
over gesproken werd? Dat moet afspraak wezen. Zoo neen, wat is het dàn?
1.
De zaak is dat Fr. v.d. Putte na 't verslyten van z'n praatjes over Vryen Arbeid
en dergelyke leuzen, iets noodig had om zich staande te houden. Zoo werd op last
2.
van Louvois de Paltz verwoest omdat Louis XIV, zich vervelende, met hem getwist
3.
had over 't alignement van vensters in de Louvre. Ook van den finaal
4.
onbeteekenenden Loudon was zoo'n oorlogsverklaring 'n heel relief! Dat kleedt 'n
burgerman! De verregaande onkunde èn in den Haag èn te Buitenzorg (de staaltjes
5.
daarvan loopen in 't haarsträubende !) bewerkte dat de zaken allerellendigst werden
6.
geregeld. De eerste expeditie byv. geschiedde in 'n tyd waarin géén
assurantiemaatschappy schade vergoedt die op Sumats.’ W.K. is opgeloopen. En
7.
in die moesson mogen de oorlogsschepen veel havens van die kust niet aandoen.
t

(Zie Honsburgh, Indian Directory.) Natuurlyk wist men dit by 't Marine depar te
Batavia (ieder stuurmansleerling weet het, en elken kustvaarder!) maar de
hoogheidsdolheid der kleine mannen aan wie Neerland z'n duurste belangen
toevertrouwt, zette alles door. 't Program van den suiker parvenue V.D. Putte was:
'n Ryk te veroveren. De vent die van Indie nooit iets had gezien dan wat er op te
8.
merken valt op 'n ree , die daarnà slechts had te doen gehad met fabriekskoelies
op één plek in den javaschen oosthoek, die zich met z'n saamgeschacherde
millioenen in Holland 'n positie wist te verwerven - 't is om woedend te worden! En
reeds nu vraag ik welk resultaat gy U voorstelt van uw werk, in 'n land waar zóó-iets
mogelyk is?
De oorlogsverklaring was 'n misdaad en 'n fout. Dit laatste zou waar blyven al
waren daarvoor rechtmatige oorzaken geweest
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wat het geval niet is. De beschuldiging van zeeroof is laster. En sedert wanneer
verklaart Nederland den oorlog wegens zeeroof? We laten steeds de zeeroovers
9.
10.
(de Illanezen en heel Magindanao ) heel eerbiedig in rust, schoon ze met honderde
prauwen tegelyk de Celebische kusten afloopen en zelfs zich voortdurend vertoonen
11.
vlak by Java! (by Bawean , byv.) Maar de Atjinezen waren geen zeerovers! Waarom
heeft géén kamerlid hem gesommeerd deze beschuldiging te staven? En als zy 't
12.
waren, waar zyn dan de hun afgenomen schepen? De prauwen? De lilla's ? Waar
13.
is 't materiaal gebleven waarmee die zeeroof werd uitgeoefend? Er is, nu ja, 'n
kleinigheid buitgeld te goed gedaan, 'n kleinigheid, doch dit staat geenszins in
verhouding tot de waarde van wat in 't bezit zou moeten geweest zyn van 'n
zeerovende natie. Bovendien, de Atjinezen zyn industrieel. Ze dryven (en dreven
sedert eeuwen) handel. Dit klopt niet met zeeroof. Zyzelf hadden te lyden onder de
zeeroovery van de Illanezen en zouden heel gaarne, met Holland vereenigd,
pogingen tot uitroeiing van zeeroof hebben aangewend, vooral ook omdat hun
belang veiligheid eischte voor peper ladende schepen, die uit de geheele wereld
hun havens bezochten.
Maar, zei F. v.d. Putte, ze waren zoo... onzedelyk! Ik heb nogal met Atjinezen
omgegaan, en ze nooit onzedelyker gevonden dan ander volk. De brave minister
beschuldigt hen van... onnatuurlyken wellust! Wel, komaan! En dat in 't - ook in dàt
opzicht zoo verrot Nederland! Wie heeft hem dat gezegd? Persoonlyke ondervinding
14.
kan hy er niet van hebben, en al ware hy ooit met Atjinezen in aanraking geweest
die hem te onzedelyk voorkwamen voor z'n suikerfabriekskuischheid - wat beteekent
dat ten op zichte van 'n natie? Onlangs heeft men te Amsterdam de hand gelegd
op 'n heele troep vuilikken van de hier bedoelde soort, is ons daarom door Frankryk,
Engeland of Lapland oorlog verklaard? Dat beroep op de voorgewende
onzedelykheid der Atjinezen is belachelyk, en zou dit blyven al ware het gegrond.
Hoe komt het dat alweer niemand in de Kamer tegen dàt motief protesteerde?
Moeten we oorlog gaan voeren tegen ieder land waar - volgens Fr. v.d. Putte! onzedelykhedens geschieden? Erken dat dit 'n zonderlinge staatkunde wezen zou.
Ik sla veel over van wat ik over dien oorlog zou te zeggen hebben
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om nog even te wyzen op de tegen alle volkenrecht indruischende wyze van
oorlogsverklaring. Nogal vreemd dat er in 'n natie die zoo bluft op H. de Groot's
‘Recht van vrede en oorlog’ niemand was die protesteerde tegen de manier waarop
het voorkomen van den oorlog onmogelyk gemaakt werd. De sultan kòn met den
15.
besten wil Nieuwenhuis niet anders behandelen dan hy gedaan heeft, daar deze
quasi als gezant kwam maar mèt de expeditie die op zich zelf reeds 'n begin van
oorlog was! Dat overvallen was verraderlyk. Een parlementair mag niet gewapend
zyn! Als de Atjinezen Nieuwenhuis in handen hadden gekregen, en doodgeschoten
hadden, zouden zy in hun recht geweest zyn.
Nog eens, meen niet dat ik àlles aanroer, vooral niet wat het voeren van den
oorlog aangaat (ze schynen noch in den Haag noch op Buitenzorg ooit by de
16.
‘Geschiedenis’ antwoord te hebben gezocht op de vraag: ‘hoe annexeert men
indische gewesten?’ Dat gaat ànders!) ik bepaal me tot opsporen van de oorzaken
waarom men zoo klakkeloos berust in den geheelen oorlog, in al de offers die hy
vordert?
17.
Le fait est dat de onbeschaamde toneelcoup van zoo'n minister niet mag worden
blootgelegd, want de heeren zyn - hoe ook overigens van elkaar verschillend in
18.
opinien, hoe gescheiden door partyschap - au fond homogeen . Een Kamerlid die
zich niet onderwierp aan deze overeenkomst, zou in den aanvang éénling blyven,
en weldra doodverklaard worden. Alles wordt - even als by krimineele processen
19.
by de instruktie - achter de schermen bekonkeld! Het is 'n parti-pris om de
ministerieele verantwoordelykheid - alweer even als de openbaarheid der rechtspraak
- tot 'n wassen neus te maken. Als ooit het roepen van 'n minister ter verantwoording
en schadeloosstelling te pas kwam, was het na die oorlogsverklaring geweest! En
nu de zaak zoo ellendig afloopt, zou men meenen dat ergernis dáárover zou leiden
tot breuk van 't consigne. Toch niet! De poging - jaren geleden reeds - om door te
zeggen dat de oorlog triumfantelyk geeindigd was (NB. er zou 'n kraton zyn
‘ingenomen’ en 'n Ryk ‘veroverd’!) is mislukt...
(Zonderling alweer dat nooit 'n berekenende Hollander op 't idee kwam
te vragen hoe groot de oorlogsschatting was die wy, overwinnaars, den
overwonnenen hebben opgelegd? Inplaats daarvan hield men zich alsof't
natuurlyk was dat wy de
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20.

kosten droegen van 'n nieuwe midsjied ! Ieder weet toch - óók uit de
21.
Groot's ‘De Jure pac. ac belli ’ dat de geslagen party de kosten van 't
spul betaalt!)
... de proef om de natie in den waan te brengen dat de oorlog uit was, is alzoo
mislukt. Dagelyks blykt er dat we niets veroverd niets overwonnen hebben! Dat ons
gezag niet verder strekt dan de draagkracht onzer stukken, en niet eens altyd zóó
ver!
Het misdadige en domme van de oorlogsverklaring heeft men niet willen
aanroeren. Soit! Maar hoe komt het dat men zelfs ongevoelig is voor de daardoor
berokkende schade in geld en prestige? (Van doodgeschoten of kapotgehakte
menschen spreek ik niet. Dat telt slechts meê voor zoover elk indisch soldaat
22.
geldswaarde heeft. Harderwyk is duur!) Ik vraag of 't natuurlyk is dat men niet
klaagt over de nadeelige geldelyke gevolgen? Dat men niet naar 'n zondebok zoekt?
Deze neiging is toch anders nogal algemeen, en wordt zeer dikwyls botgevierd by
minder gerechtvaardigde aanleiding! Hoe dat komt? Wel, de vrindjes houden elkaar
de hand boven 't hoofd. Ze helpen elkaar als dieven op de kermis. Het métier van
‘Staatsman’ (godbetert!) brengt dat mee. Ik verzeker U dat de eenling die 't wagen
zou hiervan aftewyken, geschuwd worden zou als... 'n vuile kerel! Ziedaar tevens
de oorzaak waarom ik word doodgezwegen. Hebt ge onlangs 't verslag gelezen van
Van Kesterens voordracht? Drong zich niet telkens by U op, dat de meesten zyner
klachten precies overeenkwamen met wat ik sedert jaren zeide? Wat my betreft ik
moest telkens mompelen: ‘precies, juist!’ Maar... ik word niet genoemd. Ik beweer
niet dat V. Kesteren dit naliet ten-gevolge van 'n rechtstreeksche afspraak - ik weet
NB niet beter of ik ben met hem bevriend! - maar zeker was hy onder den invloed
van 't algemeene streven om my terzy te schuiven. Zulke dingen liggen in de lucht,
23.
gelyk... andere besmetting! De toestand is inderdaad verrot! Toen ik dit jaren
geleden schreef, was 't geen scheldwoord maar kwalificatie.
Gesteld nu dat V. Kesteren - evenals honderden! - my meer of min willekeurig
ignoreert, vanwaar dat zoo'n courant - ik las 't verslag in den N. Rotterdammer - by
't zeer toejuichend verslag, verzuimde te zeggen dat de rapporten van V. Kesteren
precies overeenstemden met myn beweringen? Is 't mogelyk dat men daaraan niet
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dacht? Daartoe heeft myn geschryf te veel opgang gemaakt. 't Kan niet anders zyn
dan opzettelyk.
En dáárom beweer ik dat ook Uw werk geen doel zal treffen. Hoe dikwyls heb ik
sedert ik Lebak verliet - nu 26 jaren geleden! - na iets geschreven te hebben,
gedacht: ‘dàt zal nu eens eindelyk geloofd worden!’ ‘Geloofd?’ Wel, men kwam niet
eens tot onderzoek! Geloofme, beste kerel, men wil niet weten wat waar is. Betoog
en bewys al wat ge wilt, zoolang uw slotsommen niet in den kraam te pas komen,
zal men er geen notitie van nemen. En - als uw stukken opgang maken, zal men U
doodlasteren.
Ik zag dat ge met die N. Rott Courant in polemiek waart getreden. Maar weet ge
dan niet dat die krant het orgaan is van Fr. v.d. Putte? Ik laat nu dáár of uw
sarkastisch voorstel - nu ja, als 't sarkastisch was, hebt gy zelf er niets van verwacht.
Een korrespondent van den N. Rotterdammer zou dat baantje slechts kunnen
vervullen op voorwaarde van bescherming der V.D. Puttesche belangen. En die
schryven nu eenmaal voor, dat er in Atjeh vrede heerscht. Of die fiktie in-stryd is
met de waarheid, komt er niet op aan. Wie niet liegen kan, draaien, slenteren,
lasteren als't noodig is, behoeft zich niet te laten aanwerven onder ' t
krantenschryversgild, vooral niet by die krant! Neen, nu zeg ik te veel. De meeste
anderen zyn geen haar beter. Plomp en kort gezegd: het is 'n schelmentroep!
24.

(Zie ook eens die polemiek met Kley . En hoe zy zich met 'n franschen
slag van hem afhelpen. Hun taktiek brengt mee U nu nog beleefd te
behandelen. Zoodra ge hun in 't nauw brengt, geven ze u ook den bons.
Let eens op! De quasi beleefde vorm van hun antwoord aan U is 'n blyk
van gering schatting. Ze vinden U nog niet gevaarlyk. Zoodra uw stukken
weerklank vinden, zal dat veranderen.M'n overtuiging dat er tegen de vervloekte schelmenbende die de macht in handen
25.
heeft, niets te doen is, werd dezer dagen weer versterkt door de Blitoeng kwestie.
26.
Zonder eenigen schyn van opheldering of verantwoording, heeft zich De Brauw
27.
28.
van die zaak kunnen afmaken. Noch Keuchenius noch Van Houten hadden
mogen berusten in de praatjes die hy verkocht. Ze hadden te veel gezegd om niet
verder te gaan. Maar... ze gingen niet verder, en de indische Begrooting is er door!
Die de Brauw ('n
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onbeduidend beginnertje die niets gepresteerd heeft!) zit voor 'n tydje vast op't
kussen. Natuurlyk is hem de portefeuille aangeboden op conditie dat-i zou voortgaan
in de Atjeh ‘politiek’ (!) Franssen v. d P. buiten spel te houden, en Prinses Hendrik
te helpen aan haar tin-millioenen. Ziedaar op 't oogenblik de twee desiderata der
haagsche cliques in den Minister van Kolonien! Dit was ook de prys voor de
benoeming van S Jacob. Voor zyn vertrek uit Nederland lazen wy in de couranten
e

dat de nieuwben GG by prinses Hendrik 't middagmaal had gebruikt, en ik wist
toen - wat me 'n oogenblik vroeger duister was - waarom die man G.G. worden
moest! Zyn antecedenten leidden niet tot die keus, geen andere antecedenten
althans dan die ook F.v.d.P. kon doen gelden: 't suiker parvenueschap. Het ‘in Indie
geweest zyn’ van S Jacob - nu ja, we weten wat dat beteekent! Hy was Rochussen's
neef & adjudant. In die hoedanigheid arrangeerde hy de plaatsen by 'n diner.
Vervolgens kreeg hy van oom... 'n suikerkontrakt, natuurlyk! Een aanwyzing op de
werkkracht van zooveel honderd huisgezinnenDat alles is diefje met diefjesmaat! Tot pleiten voor deze uitspraak voel ik geen
lust. Wel zou ik met pleizier er voor vechten! Een tegen drie, tegen tien! Met
genoegen! Maar dáárvan houden ze met.
En... ook ik anders niet! Ik houd van redeneerend overtuigen, o ja! Maar wetende
dat ik te doen heb met schelmen, met 'n in 't merg verrotten boêl - merci!In weerwil van m'n vruchteloos getob had ik 'n jaar geleden nog altyd hoop. Niet
dat ik toen nog naïef genoeg was om te meenen dat dieven zich zouden storen aan
redeneering, o neen! Maar - och, hoe dom! - ik dacht altyd dat ik heel eindelyk zou
kunnen staat maken op: vrienden, geestverwanten, en wachtte een geschikt
oogenblik af, om zeer beredeneerd en systematisch een aanval te wagen! Van alle
kanten betuigde men, verzekerde men, beloofde men...
Niet spoedig vertrouwde ik. Dit zou onvoorzichtig geweest zyn. Hoe dikwyls kreeg
ik by uiting van mismoedigheid ten antwoord: ‘je weet niet hoeveel trouwe vrienden
je hebd’ ‘Je doet onrecht daarop niet te vertrouwen!’ ‘Duizenden staan je ter zyde!’
Enz. Enz. Enz.
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Als 't kon geoorloofd zyn de brieven te publiceeren die ik sedert jaren ontving, zou
men inzien dat ik wel wat recht had, my sterk te wanen. Toch overylde ik me niet.
Een échec - dit voelde ik - zou definitief doodelyk zyn. Ik wachtte lang, werkte weinig
omdat m'n kracht in zwygen en wachten begon te bestaan. Ge weet hoe gevaarlyk
het is, z'n klachten 'n stempel van seuren optedrukken, of te riskeeren dat anderen
dit doen. Heel eindelyk, toen de hernieuwde klachten uit Lebak overwaaiden, zoo
dat anderen wel moesten denken aan den aanvang van m'n stryd - ja zie, toen kwam
Perelaer's stuk. Ik antwoordde terstond: ‘Dáárop wachtte ik sedert jaren!’
Zóó was het. Eindelyk, heel eindelyk zou er blyken dat er iets degelyks was in de
tallooze betuigingen van geestverwantschap en sympathie. De wapens die 'n S
Jacob en 'n Franssen van de Putte werden geleverd door hun suiker geknoei - ken
je die baantjes? Bah! - my zouden ze worden in de hand gedrukt door tallooze
vrienden. De zaak van 't recht zou zegevieren, en ik zou worden in-staat gesteld te
29.
doen wat ik schreef op 't slot van m'n Pruisen en Nederland ! Dat meende ik, en
men had my recht gegeven tot die meening! In plaats dáárvan echter - nu, ge weet
het! Een ware Coup de Jarnac! Het Kamerlid dat aan Perelaer schreef: ‘een poging
tot herstel van Havelaar zou in de Volks vertegenwoordiging met gelach ontvangen
worden!’ blykt gelyk te hebben gehad. Na den nekslag die my is toegebracht, zal ik
me niet aan de vroolykheid van die heeren blootstellen. Wie zóó weinig beteekent
als met my blykens den afloop van dat ‘Huldeblyk’ 't geval is, kan te weinig kracht
inleggen om vrees inteboezemen. En vrees is 't eenige dat hier van effekt wezen
zou. M'n program was gereed, helaas!
e

Hoe de zoogen Hoofdkommissie er in heeft kunnen berusten die zaak zóó te
laten afloopen - nu ja, we weten dat Kommissien geen geweten hebben. Die Heeren
hebben me erger dan vermoord. Ze wisten - want ik had gewaarschuwd dat het
succes schitterend wezen moest om niet zéér nadeelig te zyn. Voor my hing daarvan
alles af. Er zou blyken of ik m'n gehele leven te-vergeefs had gewerkt, en niet voor
my kwam er dat op aan, maar voor de zaak die ik voorsta. Ik meende te mogen
hopen op de ‘vrienden’ die zich met de leiding der zaak belastten - of daarmee
belast waren?
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Men verwaardigde zich niet, my op de hoogte te houden, en verwonderde zich dat
ik naar een en ander informeerde! - nu, ik meende dat die ‘vrienden’ althans éénig
besef hadden van 't gewicht der zaak. In-stede daarvan schynen zy gemeend te
hebben dat zy te fungeeren hadden als armverzorgers die 'n straatlooper te
alimenteeren krygen.
Ik kan U niet zeggen hoe ik door die ‘vrienden’ mishandeld ben. Vindt ge't vreemd
dat ik alle hoop opgeef? Moet ik niet in zekeren zin achting gaan koesteren voor de
clique die ik bestryd? De leden dáárvan steunen elkaar in de hoofdzaak ook by
30.
31.
verschil van meening in 't accessoire . Schaepman en Van Houten, Keuchenius
32.
33.
& Casenbroot , Wintgens en de schreeuwerigste ‘liberaal’ kunnen beter op elkaar
rekenen dan ik op m'n ‘vrienden!’ Wat moet zoo'n suiker man, zoo'n gepensioneerde
G.G. en de rest, met minachting neerzien op iemand die na zóóveel ophefs sedert
meer dan 20 jaren, ten-slotte slechts zoo'n armzalig troepje geestverwanten op de
been brengt! Er is in cyfers geconstateerd dat m'n invloed = nul is. De machtige
bent dien ik te bestryden heb zou wel heel dom moeten zyn als ze zich aan my
stoorden. Vóór dat ‘Huldeblyk’ konden sommigen nog meenen dat ik iets beteekende.
Daarnà kon die vrees achterwege blyven.
Ik weet hoe dapper gy u geweerd hebt. Reden te meer om te klagen over den
e

uitslag. Bovendien, gy droegt niet als die zoogen ‘Hoofdkommissie’ kennis van den
algemeenen loop der zaak, en kondet dus niet gissen hoe jammerlyk de zaak
mislukte. Dat wist die Commissie wèl, 't geen niet belette dat zy er in berustte, en
zelfs my, gedeeltelyk door zwygen, gedeeltelyk zelfs door valsche berichten de
gelegenheid afsneed in-tyds de zaak te herstellen of (als dit onmogelyk was) daaraan
'n eind te maken vóór de noodlottige uitslag publiek werd. Ik ben in 'n val geloopen.
M'n toon is gebroken. Zwak tegenover de macht die ik te bestryden had, was ik
altyd, maar ik hield me goed en taai. Dat kan nu niet meer. De Van Twisten & V. d.
Putte's weten nu wat ik waard ben. Geen knecht van dat volk zou my ontzien.
Ik kom nu terug op 't begin van m'n brief, d.i. op zeker element van treurigheid in
den indruk dien uw brief op my maakte. Inderdaad, beste kerel, waarom schryft ge
my zoo? Uw brief is hartelyk, vereerend. Ik zei reeds: als 'n vreemde hem las zou
hy meenen
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dat ik 'n heele kerel was, iemand op wiens oordeel werd prys gesteld door 'n
achtenswaardig man. Iemand ook die zekeren invloed kon uitoefenen. En... zulke
brieven ontving ik zeer dikwyls. Vóór dat Huldeblyk gaven ze my moed. Daarnà zyn
ze my pynlyk. Al ligt het niet in de bedoeling der schryvers, my maken ze den indruk
van bespotting.
Ik houd niet van aan den weg timmeren en nog altyd - even als voor ik den
Havelaar schreef - schuw ik 't voetlicht. Toch heb ik er aan gedacht 'n annonce in
de Couranten te zetten waarby ik verzocht verschoond te blyven van... hoe moet ik
't noemen? Van... geestverwantschappelyke brieven? Zeer dikwyls antwoord ik niet!
Als ge hier waart, zou ik U tonen dat ik de waarheid zeg. Ik word er misselyk van!
Toch kan ieder op zichzelf 't niet helpen. Maar wie dan? Een feit is 't dat er niet de
minste harmonie is tusschen de betuigingen die tot me komen en de uitslag der
pogingen om zooveel sympathie 'n vorm te geven die my in-staat stellen zou m 'n
levensdoel te bereiken. Ik herhaal dat ik (in zekeren zin) achting voel voor de
schelmen die ik wou aantasten. Zy worden niet alleen gelaten door hun
geestverwanten! Zy kunnen op elkaar rekenen! Er is iets... opmerkelyks in - haast
had ik gezegd: iets aandoenlyks! - hoe de haagsche tindieven van heden party
trekken voor de oorspronkelyke dieven van Blitoeng!
(De N. Rott. heeft - zoover ik nu gelezen heb nog geen consigne. Ik kan
34.
lezen, en bewonder de smousige slimheid waarmee Fr. v.d. Putte
35.
uitstelt positie in die zaak te nemen. Z'n krant kan nog even goed over
'n maand of drie vier, artikelen schryven over de ‘Schandelyke wys waarop
't eigendom der natie wordt weggegeven’ aan 'n troepje stroo mannen
van Prins Hendrik of: ‘over de ondankbaarheid der natie die de
vaderlandslievende pogingen van dien edelen Vorst om de industrie te
bevorderen, niet weet te waardeeren.’ Zeker is men met hem aan 't loven
& bieden. Uit den toon van 't kamerverslag (interpell. Keuchenius & V
Houten) zie ik duidelyk dat hy 'n slag om den arm houdt. Er zyn frazen in
van ‘verontwaardiging’ die even goed dienst kunnen doen vóór als tegen
e

de nieuwe millioenen juffrouw. Ook V Rees laat zich niet uit. De zoogen
beantwoording der interpellaties door De Brauw is niets anders dan de
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gewone manier om de zaak in de lengte te trekken en komt eigenlyk neer
op: ‘geeft my wat tyd m'nheeren om die historie te bekonkelen.’ Van
Houten & Keuchenius weten dit even goed als ik. Waarom namen zy er
genoegen mee?
Geen van die twee krygt 'n cent van de gestolen tin. Waarom dan berust? Wel, in
de oogen van de meesten hebben zy zich dapper geweerd. Verder gaande - en dàt
was hun plicht geweest - maken zy zich in den Haag onmogelyk. Hebt ge opgemerkt
hoe van alle zyden angstvallig vermeden is den naam van Prins Hendrik te noemen?
Toch zal wel ieder weten dat het oorspronkelyk contract 'n geschenk aan hèm was,
zoo als nu de inpudente verlenging aan z'n weduw. Ten háren behoeve zyn 'S Jacob
& De Brauw benoemd. Nu de zaak klaar was kon ze Soestdyk verkoopen en 't land
36.
verlaten. Hoe pieus , niet waar, hier zoo lang te vertoeven!37.
En de Direkteur van de Gevangenis te Middelburg wordt infaam gecondemneerd
over 't onwettig in rekening brengen van 'n paar sponsen! Ik heb voor dien Jansen
niet de minste sympathie, maar dat proces is schandelyk. Men heeft den man
‘gezocht’. Waar is 't rechtsbesef ten aanzien der velen die aansprakelyk zyn voor
den schandelyken toestand der gasthuizen te Amsterdam? Ik kende dien toestand
sedert jaren, en weet dat het in zeer veel gestichten nog erger toegaat. De meeste
e

zoog liefdadige inrichtingen zyn roofspelonken. En toch is dit niet het allerergste
van de nummers op m'n program. Ik heb iets te openbaren dat in akeligheid de
zotste sensatieromans te-boven gaat, iets zóó krimineels dat er geen voorbeeld van
is noch in de algemeene wereld geschiedenis noch in de jaarboeken der rechts
pleging. De natie is blind. Maar om die zaak aante pakken had ik macht noodig, of
voor 't minst moest ik me vry kunnen bewegen met de zekerheid den stryd te kunnen
voortzetten. - Dit kan ik na den armzaligen afloop van dat ‘Huldeblyk’ niet! Och, ik
sprak van ‘program’. Dit woord behoort tot het verledene, tot den tyd toen ik nog
hoopte.Om exact te zyn, hier de opmerking dat ik overal waar ik iets zeide van die
zoogenaamde Hoofdkommissie, misschien daarby had moeten voegen:
‘voorzoover ik door den heer Versluys daarvan iets te weten kreeg’
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of:
‘voor zoover de heer Versluys van die (my gedeeltelyk onbekende!) heeren
de erkende woordvoerder of gemachtigde was.’
Eigenlyk gezegd weet ik maar ten-deele met wie ik te doen had, d.i. wie zich
beschikking aanmatigden over zaken die voor my van 't hoogste belang waren. Van
hoofd persoon maakten die heeren my tot 'n pupil of geadministreerde. Die
aanmatiging was des te onverantwoordelyker daar er gebleken is dat ze - juist op
't gebied der praktyk waarop ze voorgaven zich te bewegen - blyk gaven van
verregaande onbekwaamheid. De staalges daarvan loopen in 't koddige. Maar t is
niet koddig dat ze my voor goed hebben vernietigd! Van wien of wie ze beweeren
dáártoe mandaat ontvangen te hebben, weet ik niet. Zeker is 't dat niemand tot het
geven van zóó'n mandaat bevoegd was!Beste vanden Bosch! m'n brief is slordig, incoherent, niet overtuigend. Ik weet dit
alles wel. Maar, ik zeide U immers dat m'n toon gebroken is! Moet ik aan de vele
anderen die zich - nagenoeg als gy - nog altyd tot my wenden ook zulke jeremiades
schryven? Ik denk weer aan zoo'n annonce in de Courant. Iets als 'n verzoek my
als dood te beschouwen. Maar men zal 't houden voor 'n boutade voor 'n scherpte,
38.
voor 'n... ui , godbetert! En wat zullen de schelmen juichen! Nu, dat doen ze toch!
Het houden van voordrachten is me ook afgesneden. Hoe zwaar en schraal
beloond die zaak ook was, met vreeselyke inspanning kòn ik 't doen, al viel ik dan
39.
ook na afloop uitgeput neer. En 't was altyd 'n ressource , hoe hollandsch ellendig
dan ook.
(Dickens, de vertellinkjesmaker ontving voor 't voorlezen van 'npaar
hoofdstukken uit 'n lang gedrukten roman 80 à 100 maal meer dan ik voor
m'n improvisaties! Ik had m'n aamborstigheid te overwinnen, reisde in
storm, sneeuwjachten en kou, heb menigmaal drie uren staan spreken
met natte voeten, hoestte alle nachten, had soms moeite my overeind te
houden. Welnu, op zeer veel plaatsen kreeg ik ter-nauwernood de
reiskosten vergoed. Om 't finantieel uittehouden moest ik zoo dikwyls
mogelyk optreden in den kortsten tyd. Eens 11 maal in 13 dagen! En die
logementen op sommige plaatsen. En al de natte lakens die ik met m'n
pover en schraal lichaam heb moe-
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ten drogen! En wat kreeg ik voor dat alles? De toejuiching die my ten deel
viel is nu gebleken ydel geweest te zyn, maar de scheldwoorden die me
naar het hoofd werden geworpen waren wèl gemeend.)
Hoe dit zy, ryk of schraal beloond, ik ben voortaan verstoken van dat hulpmiddel.
e

Meer dan ooit ben ik nu op m'n byna 63 jaar genoodzaakt sprookjes te vertellen
die ‘mooi’ moeten gevonden worden. Sedert maanden stryd ik ook in dat opzicht,
tegen m'n onmacht! Al m'n indrukken lossen zich op in één vloek! Dáárvoor kan 'n
uitgever geen honorarium betalen. M'n vergeefsche pogingen om wat voorttebrengen
martelen my vreeselyk. En 't moet! Maar wat zal nu 't gevolg zyn? Dat ik, my
vermannende om tòch te leveren - 'n ware schandelyke onanie van 't gemoed! zéér spoedig niet meer zal voldoen aan de eischen van mooijigheidjes, en dat ik
ook alzoo op dàt gebied geen geldswaardige koopmanschap zal kunnen
voortbrengen.
De eenige voldoening die my dat ‘Huldeblyk’ geleverd heeft, werd me verschaft
door geloovers. In eenige goddienende kranten of tydschriften werd ik vereerd met
de verzekering dat ik God onttroond en de jeugd bedorven had. (als Sokrates alzoo.)
Nu die eer was te groot. Ik mag 't kompliment niet aannemen. Maar tegenover de
lauwheid myner ‘vrienden’ doet me die erkentenis van tegenstanders nogal pleizier.
We weten nu meteen wat myn partygenooten voor hun ongeloof over hebben. Leven
40.
de orthodoxen, de Jezuiten, de pius penningers , de 3 à 400 industrieelen die onder
41.
zich den buit verdeelen die ze à tour de rôle uit het Volk weten te halen! 't Klinkt
haast al te paradox, maar 't schynt tòch waar, dat goede trouw en toewyding aan
begrippen slechts te vinden is by schelmen en idioten. 't Is om jaloers op dat volkje
te worden!Mochten uw bezigheden toelaten de beschouwingen over Bantam door te zetten,
r

tracht dan te bewerken dat de Regeering 't rapport van D Arntzenius overlegge.
Zeker zal 't u niet gelukken, maar constateer dan dàt het u niet gelukt is. Misschien
vindt ge een Kamerlid die 't vraagt, maar dat ge er een zoudt vinden die zich niet
neerlegt by 't weigeren (ingekleed als uitstel, als: verzoek om te wachten op antwoord
uit Indie) zie, dit betwyfel ik. Dat rapport zal eerst worden overgelegd als 't oud
genoeg is om te worden uitgemaakt voor verouderd.
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42.

Hebt ge opgemerkt op den speech-avend van Van Kesteren, hoe Bosscher als 'n
nieuwigheid verkondigde dat ambtenaren in Indie wel eens niet de waarheid zeiden,
maar: wat der Regeering aangenaam was? O zeker! Me dunkt dat dit nà den
Havelaar geen nieuws behoorde te zyn! Maar hoe komt het dat dit systeem van
bederf in-stand wordt gehouden? Ik heb recht tot de bewering dat de natie bedrogen
worden wíl. Immers ze heeft geen party getrokken voor my die zich tegen dat bedrog
verzette.Bedrog! En de militaire rapporten dan? Men kan niet lezen! Meen niet dat ik party
43.
trek voor 't civiel geknoei van de regeering. (die Pruys v.d. Hoeven volgt slechts
t consigne, en zoolang hy traktement van de Regeering aanneemt, is dit misschien
'n soort van plicht.) De militaire rapporten zyn minstens even valsch als de staaten staathuishoudkundige. En de bêtise van t volk dat ze slikt is dáárin te grooter
naarmate de leugens makkelyker te vatten zyn! Hevige vuren die niemand raken.
‘Loopgraven’ van de Atjehers waaruit ze verdreven zyn door er 'n slokkan (zegge:
een slootje, 'n greppel!) in te leiden!
44.
‘Belegerd’ te worden... onder genot van vrye communicatie met de buiten wereld.
45.
(Van der Geugten zond briefjes en boodschappen naar den Kraton!) Telkens
vinden wy: hevige geweervuren, hardnekkigen tegenstand, zonder dat het aantal
dooden en gekwetsten van die hevigheid en hardnekkigheid getuigenis geeft. Op
wien, op wàt mikken toch altyd die vyanden als er ten slotte blykt dat ze maar zelden
iemand raken?
(Toch is de kryg bloedig, maar in heel ànderen zin. Een overvallen
patrouille of konvooi wordt beestachtig vermoord. Daarin ligt geen
heldenmoed maar 'n zeer betreurenswaardig ongeluk. De lafhartigste
kerel kan overvallen en vermoord worden en wie zou daarmee geen
medelyden hebben. Myn ongeloof in zake militaire heldhaftighedens
betreft de rapporten van acties. Die zyn in den regel bespottelyk. Dit wist
e

Napoleon I ook wel. Hebt ge de memoires gelezen van Mad de Remusat?
Hy wist wat de meesten zyner maarschalken waard waren, en hemelde
hen op omdat het in z'n kraam te-pas kwam zooveel helden tot z'n
46.
dispositie te hebben, of luî die hy er voor deed doorgaan. Soms
rapporteerde hy naar Parys dingen waarvan de betrokkenen zelf 't eerst
47.
kennis kregen uit den Moniteur .
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Ge weet dat die ooghistorie van V.D. Heyden heel anders in elkaar zit
dan de chauvinistiche legende luidde? Hy heeft niet met uitgeschoten
oog den aanval gekommandeerd, maar is als invalide door de zorg van
den overste Meyer op'n paard gezet om hem naar de infirmerie en in
veiligheid te brengen. Hierin steekt voor V.D.H. niets onteerends. Ik gis
dat hy inderdaad 'n flinke kerel is. Des te jammerder dan dat men hem
tot 'n buitengewonen held wil omknoeien op al napoleontische manier.
En de Koning doet ook mee. Niet om V.D.H. in de hoogte te steken, maar
omdat die ophemeling de veiligste manier is om de zwartrokken aan
48.
ministertafels en in de Kamers soufflettes te geven. Komiek dat V.D.H.
49.
daardoor in de positie komt van den ‘brasseur de Preston ’ 'n dappere
tegen wil en dank!)En nog iets over Atjeh. Er bestaat in die kwestie over militair & civiel een argument
dat niemand noemen mag. (alweer gekonkel!) Niemand is zoo dwaas - ook vooral
de N. Rotterd. niet! - om te meenen dat 'n civiele gouverneur op dit oogenblik met
policie NB den boel terecht brengen kan?
(Welken boel? 't onbeduidend emplacement van den Kraton? In 't land
50.
zelf bezitten wy geen duimbreed gronds buiten den kleine bentinkjes
waarin garnizoen ligt. Nu dan, 't handhaven van dat weinige! En tot dat
handhaven is uitbreiding noodig, iets dat naar politisch gezag zweemt,
zegge: eerbiediging zonder rechtstreeks dadelyk geweld.)
Vechten, militair vechten = oorlog is noodig! En dit kan niet.
De oorzaak heb ik aangestipt in Noot 93 der laatste uitgaaf van Havelaar.
‘Aangestipt’ niet genoemd. En om 'n zonderlinge reden - die ik U later hoop opte
r

l

helderen - noem ik die nòg niet. Genoeg nu dat in al dat gekibbel over Mil of Civ
bestuur, over oorlogs- of vredestoestand de ware oorzaak der moeielykheid niet
r

genoemd wordt. Al wat voor de invoering van mil bestuur, van oorlogstoestand is
aangevoerd, beaam ik. (och, dit doet ieder. Men moet gek zyn om anders te
oordeelen) Maar toch zou ik, minister of G.G. zynde, waarschynlyk - neen, ik zou
de oorzaak noemen die my belette den schynbaar zoo natuurlyken weg te volgen.
51.
Dit mocht Goltstein niet, en dit mag de Brauw niet om de maçonnieke verhouding
tot hun voorgangers. (maçonniek in den zin van geheim verbond.) De ontsluiering
der bestaande moeielyk-

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

476
heid zou 'n àl te fel licht werpen op de onbesuisdheid waarmee de oorlog verklaard
52.
werd. De afgebroken letters waarmee ik dit voorspelde stonden reeds in den
vóórlaatsten druk, dus lang voor de thans gerezen moeielykheden. In die letters
voorspel ik ze. Later meer daarvan. Ik heb er weinig aan, blyken te geven iets meer
van de zaken te weten dan de Kamerleden & t Krantenlezend Volk. Dat zou ànders
geworden zyn als dat ‘Huldeblyk’ m'n stem niet voor goed had gesmoord.Ik zend U hierby de laatste uitgaaf van m'n nog-eens ‘Vryen Arbeid’. Let eens,
53.
svp. op de passage in 't Naschrift over den datum der eerste rapporten die (volgens
den minister) tot den oorlog aanleiding gaven. Is ze duidelyk of niet?
De voorlaatste alinea van dat Naschrift is jammerlyk gelogenstraft. Doch basta
nu! Mn eigen bitterheid verveelt me. Als ik niet door nood gedwongen was, roerde
ik geen pen meer aan. Als me weer iemand toespreekt over iets dat de publieke
zaak aangaat - neen, ik weet niet wat te doen! Tot zoo'n annonce in de courant zal
ik wel moeten overgaan. Maar 't stuit me omdat het den schyn heeft van
vertoonerigheid. Toch is het de zuivere waarheid dat ik tot niets meer te gebruiken
ben. Ik ben zoo vry het jammer te vinden.Adieu, beste kerel. Ik weet wel dat gy 't niet helpen kunt. Ik was er op gesteld, na
uwen zoo hartelyken brief u te overtuigen van de gegrondheid myner klacht over
onmacht. Ik had korter kunnen zyn en my bepalen tot de vraag: hoe komt het dat
er nooit is acht geslagen op m'n voorspelling van dien Atjehschen oorlog? Wat zou
zoo'n onweersprekelyk blyk van bedrog den minister kwalyk genomen zyn in elk
ander land! En ook in Holland misschien als men my maar niet zoo - daar begin ik
weer.
Hartelyk gegroet
van tav
DouwesDekker

Eindnoten:
1. Fr. v.d. Putte: Isaac Dignus Fransen van de Putte (1822-1902), nederlands
volksvertegenwoordiger en minister van koloniën (1862-1866); in 1882 lid van de Eerste Kamer.
2. Louvois: Michel le Tellier, markies van Louvois (1641-1691), minister van oorlog onder Lodewijk
XIV.
3. alignement: het op één lijn staan (fr.)
4. Loudon: James Loudon (1824-1900), nederlands staatsman, minister van koloniën (1861),
gouverneur-generaal van Ned. Oost-Indië (1871-1875).
5. haarsträubend: afgrijselijk (du.)
6. de eerste expeditie: Atjeh-oorlog, maart-april 1873.
7. mogen: oorspr. stond er mag geen.
8. ree: rede, ankerplaats voor de kust.
9. Illanezen: ook Illano's, zeerovers van de Philippijnen.
10. Magindanao: ook Mindanao, het zuidelijkste eiland van de Philippijnen.
11. Bawean: eiland in de Javazee, ten noorden van Madoera.
12. lilla's: ook lila's, van voren geladen kleine inlandse kanonnen van gietijzer of bamboe.
13. waarmee: oorspr. stond er van.
14. ware: oorspr. stond er had.
15. Nieuwenhuis: J.F.N. Nieuwenhuyzen, vice-president van de Raad van Indië, ging in 1873 als
regeringscommissaris naar Atjeh, op de voet gevolgd door een expeditieleger (onder
generaal-majoor G.M. Köhler) van 3600 man.
16. by... gezocht: oorspr. stond er aan... gevraagd.
17. le fait est: feit is (fr.)
18. au fond homogeen: in de grond van de zaak één pot nat.
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20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

parti-pris: vooringenomen standpunt; hier: onderling bedisselde zaak (fr.)
midsjied: (mesdjid) moskee (mal.)
De Jure pacis ac belli: Over het recht van vrede en oorlog (lat.)
Harderwijk: te Harderwijk was gevestigd het koloniaal werfdepot, waar men voor het Indisch
leger een opleiding kon volgen.
andere: oorspr. stond er alle.
Kley: Th. Kley, kapitein-kwartiermeester bij het Nederlandsch-Indisch leger reageerde op 17
november 1882 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant met ‘Een protest’ op de volgens hem
beledigend-insinuerende toon van de redactie t.o.v. het officierskorps te Atjeh.
Blitoeng: Billitonkwestie, zie bij 25 november 1882.
De Brauw: Jhr. W.M. de Brauw (1838-1898), in 1881 benoemd tot minister van koloniën, in 1883
eervol ontslagen ten gevolge van het Billiton-kontraktschandaal.
Keuchenius: L.W.C. Keuchenius (1822-1893), van 1866 tot 1867 en van 1879 tot 1888 lid der
Tweede Kamer voor de A.R.P., nadien minister van koloniën.
Van Houten: S. van Houten (1837-1930), nederlands staatsman en juridisch/staatkundig publicist,
in 1882 lid der Tweede Kamer, van vooruitstrevende signatuur.
Pruisen en Nederland: zie V.W. IV, blz. 85 e.v.
't accessoire: het bijkomstige (fr.)
Schaepman: H.J.A.M. Schaepman (1844-1903), nederlands katholiek dichter en staatsman.
Sedert 1880 lid der Tweede Kamer.
Casembroot: F. de Casembroot (1817-1895), nederlands zeeofficier en sedert 1866 lid der
Tweede Kamer.
Wintgens: W. Wintgens (1818-1895), nederlands volksvertegenwoordiger, lid Tweede Kamer
sedert 1849 tot voorjaar 1885 en minister (1868).
smousig: bedriegelijk.
uitstelt: oorspr. stond er z'n.
pieus: hier (iron.) fijngevoelig (naar het fr.)
gecondemneerd: veroordeeld (naar het fr.)
ui: (hier) grap.
ressource: hulpbron (fr.)
pius penning: ereteken van de in 1847 door Pius IX gestichte ridderorde ter beloning van
‘mannelijke deugd en verdienste’.
à tour du rôle: elk op hun beurt (fr.)
Bosscher: niet achterhaald.
Pruys v.d. Hoeven: Abraham Pruys van der Hoeven (1829-1907), van 1881 tot 1883 gouverneur
van Atjeh.
onder genot van: oorspr. stond er met.
Van der Geugten: niet achterhaald.
tot z'n dispositie: oorspr. stond er om zich heen.
Moniteur: Moniteur universel(le), officiële regeringskrant in Frankrijk, opgericht in 1789 en
voortgezet tot 1869.
soufflette: (soufflet) oorvijg (fr.)
brasseur de Preston: komische opera van Adolphe Adam (1838), over verwisseling van identiteit
in het leger, waarbij de dappere voor de laffe wordt aangezien en andersom.
bentinkjes: benteng of benting: verdedigingswerk van inlanders.
Goltstein: Willem baron van Goltstein (1831-1901), nederlands staatsman, tweemaal minister
van koloniën, 1874-1876 en 1879-1882.
Vgl. V.W. I, blz. 342. In 1875 voegde Multatuli deze noot (destijds no. 85) aan de Havelaar-uitgave
toe. Hij behandelt daarin de toestand in Noord-Sumatra en schrijft één zin op door alleen de
beginletters der woorden te geven: O.d.e.t.u.o.s. etc. In een brief van 18 juli 1884 verklaart
Multatuli een klein deel van dit geheimschrift: ‘zullen twisten met de kooplieden van Singapore
ten gevolge hebben die zich (....) die naar Java zullen overslaan.’ De rest is Multatuli vergeten.
Vgl. V.W. V. blz. 465. Multatuli toont hier aan dat het telegram van 15 februari 1873 dat de
regering aan een casus belli hielp vijf maanden kwam na zijn Brief aan den Koning van september
1872, waarin voor oorlog tegen Atjeh werd gewaarschuwd.

[28 november 1882
Verslag voordracht H.C. Muller in Het Nieuws van den Dag]
28 november 1882
Verslag van een voordracht van H.C. Muller over Multatuli in Het Nieuws van den
Dag, no. 3918. K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Niet minder bijval viel aan een nu volgenden spreker, Dr. H.C. Muller, ten deel,
die eenige woorden zou wijden aan Multatuli.
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Multatuli te schetsen als mensch en als denker, dit was de taak die spr. zich had
voorgesteld. Al te lang toch had men hem slechts als ‘schrijver’ geëerd, maar zijn
karakter had men op den achtergrond geschoven. Het vooroordeel dat M. ‘zulk een
slecht mensch’ was had men laten gelden, maar men zag over het hoofd dat M.,
als ieder ander, menschelijke zwakheden bezat en evenmin als ‘mensch’ als een
‘schrijver’ volmaakt was, en gesteld ook, wat spr. ten stelligste weersprak, dat M.
een slecht mensch was, waren daarom de feiten, die hij noemde, minder waar?
Had men daarom het recht om de aandacht af te leiden van zijn streven? Kon men
zich een edeler streven denken dan het streven naar waarheid, zooals zich dat bij
M. geopenbaard had, in de opoffering van een heerlijk bestaan, ja van eene
schitterende carrière? Door tal van citaten uit zijne werken werd dit door spr.
aangetoond, waaruit hij ten slotte de conclusie trok dat Douwes Dekker geen
volmaakt mensch was, omdat ‘mensch’ zijn de ontkenning was van volmaaktheid.
De grondtoon van alle M.'s werken was zucht naar waarheid. Wij werden dus
geroepen om met hem den strijd te strijden voor recht en waarheid. Waren er ook
nog vele ‘Kappellieden’ in Nederland, wij moesten toch ook de lichtpunten niet
voorbijzien. Er zou eindelijk een betere tijd komen. In het bosch, waar wel is waar
nog zooveel knoestige stammen moesten worden omgehouwen, drong toch een
straal van licht door, de straal der Vrije gedachte! Wij moeten pal staan voor onze
overtuiging en er desnoods als M. honger voor kunnen lijden. Bovenal moeten wij
waar zijn tegen ons zelven en anderen. Spr. eindigde, dat wanneer het gelukt was
zijn gehoor tot meerdere waardeering van Multatuli op te wekken, hij het doel wat
hij zich voorgesteld had, had bereikt.
Na vele bijvalsbetuigingen der aanwezigen en een woord van dank door den
president tot de beide sprekers, ging de bijeenkomst uiteen.

[29 november 1882
Briefkaart van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
29 november 1882
Briefkaart van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Met poststempels Haarlem
29 NOV 82 en Rotterdam 30 NOV 82, geadresseerd aan Mevrouw G.C. de Haas geb
Hanau Schiedamschesingel 29 Rotterdam. (M.M.)
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Haarlem
29 Nov. 1882.
L.L. Ik ga morgen over Amst en ben dus 422 rynspoor in R. Veel veel groeten
MDD

[30 november 1882
Briefkaart van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
30 november 1882
Briefkaart van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Met poststempels
Nieder-Ingelheim 30 11 82 en Rotterdam 1 DEC 82, geadresseerd aan Mad. G.C.
de Haas-Hanau Schiedamschen Singel 29 Rotterdam. (M.M.)
Ten gevolge van de verwarring in den loop der posten ontving ik sedert drie dagen
geen bericht van Mimi, zoodat ik niet weet waar zy is. Haar laatste was verl. zondag
van Weesp. Ze zou naar Amsterdam en Haarlem gaan, en dan naar Rotterdam.
Maar of ze dien tour nu al heeft gemaakt weet ik niet! Maak dus uit het adres van
m'n brief niet op dat ik iets zekers weet van haar aankomst te Rotterdam. Dat is 'n
loutere gissing van me. Ik hoop en denk dat gyzelf er meer van weet. Die verwarring
in de post is zeer verdrietig. Het derangeert en ontstemt. In Holland kan men 't niet
helpen, maar hier was ruim gelegenheid om de spoorwegen boven watersnoodpeil
te leggen. Dat zou 'n leek doen, maar de vakluî wisten 't beter!
Hartelyk gegroet tt
Dek
N. Ingelh. Donderdag.
Hebt ge m'n brief van 4, 5 dagen geleden?

[4 december 1882
Brief van Multatuli aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman]
4 december 1882
Brief van Multatuli aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman. Twee dubbele
velletjes postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
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N. Ingelheim, 4 Dec 82
1.
beste Bremers! Dank voor uw stukken over 't Pelzer-drama . Ik lees ze met studie.
De acte van beschuldiging is, dunkt me, zeer bekwaam opgesteld en ook blykt
daaruit de vigilantie van de Justitie. Er is nagespoord te N. York te Bremen, te San
Fransisco. Wat wil je meer?
Ei, nòg iets. 'n beetje meer yver in 't onderzoeken van 't mogelyk aandeel der
dame! Zonderling dat men wèl naspoorde vanwaar Leon aan 't noodige geld kwam
voor 't prepareeren van zn edel doel, (reizen, huis huren, portières ophangen die
2.
dienst zouden doen als furcae Caudinae , pruiken laten maken, tallooze revolvers
koopen &c &c) maar dat men zoo religieus verzuimde te onderzoeken hoe
Murray-Armand aan de daartoe noodige 8000 fr. gekomen is. Om in die fout niet te
vervallen vermeed men zelfs de wyze van remitteeren te weten te komen. Heel
vreemd by de
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scherpzinnigheid die overigens aan de zaak is ten-koste gelegd. Dom is 't
brusselsche parket niet. Dit is gebleken. En alzoo...
Zal dan 't volk nooit inzien dat de voorgewende openbaarheid van rechtspleging
'n wassen neus blyft zoolang die heeren de processen-verbaal van 't voorloopig
e

onderzoek mogen geheim houden? Merkt men niet hoe opzettelyk Mad B. buiten
spel wordt gelaten? Zy is dus medeplichtig. Want als er in de voorloopige instructie
binnenskamers gebleken was dat ze niet in den moord betrokken was zou juist de
welwillendheid en 't medelyden hebben voorgeschreven haar 'n vrysprekend vonnis
te bezorgen. In-geval van onschuld hadden juist zy en de haren op terechtstelling
moeten aandringen.
3.
Pleizierig is 't niet, voor zoo'n assises te zitten, maar nu is haar toestand veel
4.
erger dan wanneer zy op stevige gronden in 't publiek was vrygesproken. Die kans
heeft men haar niet durven aanbieden en 't blykt dat ook zy er niet op gesteld was.
Dat zy opzettelyk buiten de zaak wordt gelaten is duidelyk. Er wordt dus gevraagd
waarom? Gissing is geoorloofd. Kan 't ook den prys zyn waarvoor de kannunnik
(hoe heet hy?) van tuchthuisstraf zal bevryd blyven? Reeds bespeurde ik hier en
5.
daar velleïteiten om dien braven man in bescherming te nemen. Er zal worden
betoogd dat hy de zoekgeraakte gelden op last van z'n geestelyke supérieuren
alleredelmoedigst besteed heeft. Misschien heeft hy er nog wat by gedaan van z'n
6.
eigen geldje. 'k Hoor zn advokaat al: deze man 'n dief, myne heeren, friskuus 't is
7.
'n heilige!’ Et d'applaudir!
Hm, als we hem eens dispensatie gaven van kuisigheids gelofte - neen, dat is
e

onnoodig, want mad B. is van marmer of kurk - en die twee verbonden in 'n
8.
godzaligen echt! Ja, Ja, Ja... en dan 'n apothéose (beng. of elektr. licht, trofeen,
guirlandes, al wat glanst, blinkt, schittert!) met devies:
broederlyke toenadering van ultamontanen en liberalen, roerend vereenigd
in 't diep besef van wederzydsche schelmery. Hoe lieflyk is't waar broeders
samen wonen!9.

Somme toute , we leven in 'n verrotte maatschappy.
10.
- ‘Maar... kind, is dat niet altyd zoo geweest?’
- Misschien wel. Reden te meer dat het eens eindelyk anders worden zou.
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Ik ben zeer benieuwd naar de pleidooien. De advokaten hebben gezworen, d.i. ‘hun
God aangeroepen tot getuige dat ze niets zullen zeggen tegen hun geweten.’ Dat
zullen ze dus ook niet doen, tenzy ze... neen, nee, 't is heel makkelyk. Ze behoeven
slechts by 't uitspreken van den eed te denken aan 't byzonder soort van geweten
dat by de advokaten-professie gebruikt wordt, en... klaar is Kees!11.
Die Armand is 'n rechte ploert met z'n betuigingen: sur la tête de ma fille!’ Hy
schynt veel (fransche) romans gelezen te hebben, d.i. van 'n jaar of 20, 30 geleden.
12.
Z'n praatjes rieken naar Xavier de Montépin . Dit doet ook de heele opzet van de
14.
zaak. Pruiken, valsche baard, biester gelaatskleur, beschilderde oogleden. Jammer
13.
dat er geen ‘manteau enorrrrme’ kon te-pas gebracht worden.In den regel zyn slechte menschen niet zeer trouw. Gewoonlyk verklappen zy
elkaar en trachten schuld van zich af - en op de kameraden te werpen. By
uitzondering geschiedt dit niet in dit proces. Dàt zal veranderen zoodra Leon in de
15.
engte gedreven en inziende dat z'n systeme hem niet baat, erkennen zal dat er
premeditatie en dus medeplichtigheid bestaat. Op dit oogenblik nog is 't opvallend
party trekken voor Armands onschuld, en de kwasi-ridderlykheid waarmee deze
Mad B. uit de zaak laat, slechts 'n natuurlyke eisch van zelfverdediging. De minste
16.
inmenging van Armand in de toebereidselen vernietigt het fabeltje van 'n ‘accident’
17.
of: ‘meurtre sous l'impression d'une forte provocation.’
't Schynt dat Leon in de instructie van plan was nog iets anders - iets héél anders!
- aantevoeren als oorzaak van z'n woede. Misschien hebben z'n brave advokaten
o18.

o

hem dit afgeraden p fatsoenshalve, 2 omdat het middeltje waaraan hy schynt
gedacht te hebben, wel wat versleten begint te worden. Ik, dichter, ziener, weter,
profeet - hm! - zal u zeggen wat... de zaak had kunnen zyn. Leon Peltzer heeft alle
19.
werelddeelen doorkruist en is terruggekeerd als rosière van Salency. En die slechte
Bernays heeft hem willen ‘verleiden’ verkrachten misschien! Wat kan de brave
rozenmaagd in zoo'n kritiek oogenblik anders doen dan den booswicht in den nek
schieten? In alle hoogzedelyke romans - ja, ja, zoo is het. En ik ben er niet tegen
dat Leon veroordeeld wordt,
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mits 't maar niet geschiede om 't dooden van Bernays. Hy behoort gestraft te worden
voor de zachtheid van de straf daar er uit niets blykt dat hy z'n vuigen belager eerst
behoorlyk gemarteld heeft. Leon is schuldig aan te ver gedreven engelachtigheid.
Armand geeft hem daarin weinig toe. Hoe vriendelyk neerbuigend zich wel te willen
20.
uitgeven voor ‘homme du monde!’ Waarlyk, wy stervelingen van vleesch en been
mogen wel grootsch worden dat zoo'n burger van hooger sfeeren zich met ons wil
gelyk stellen. Grootsch of beschaamd, naar verkiezing.
Hoe roerend is die pieteit jegens z'n moeder. Háár gelooft hy, op háár vertrouwt
hy, al liep haar getuigenis vierkant in tegen dat van gewone stervelingen die niet
de eer hadden hem ter wereld te brengen. En wat komt die pieteit juist te-pas by 't
onverwrikbaar geloof slaan aan de intrekking harer bezwarende woorden!Waarom laten zy die edele broeders samen praten op de terechtzitting? Is dat
om vooral accoord te blyven in systeem? Lieve, goedhartige, edelmoedige rechters!Mimi is sedert n dag of 12 in Holland. Ik wacht haar over 2, 3 dagen thuis. Haar
zuster Betsy past zoo lang op my en Wou. Mies schryft me dat ze uw broer
gesproken heeft, natuurlyk over de kippenhistorie. De 5 kuikens die van 25 eieren
uitkwamen zyn gestorven. Niet om dien voorloopig ongunstigen uitslag maar op
andere gronden heb ik weinig hoop op 'n finantieel resultaat van de zaak. Dit spyt
me wel, want juist ik zou in zoo-iets veel aardigheid hebben, en heel graag me
daaraan ‘wyden’. Liever dan aan schryvery. Kippen kan ik gebruiken. Ik weet er
weg mee. Maar waartoe schryven dient, weet ik niet. Al de kuikens die ik sedert 25
jaar in m'n hoofd uitbroeide schenen te leven toen zy uit den dop kropen. Ik meende
ze te hooren piepen. Ook anderen beweerden dat ze tot kippen en hanen opgroeiden,
en toch blykt me zeer dikwyls dat hun wasdom niet veel beteekent. M'n ergernis
over den loop der publieke zaak is vreeselyk. Voor 10, 12 jaren was ik nog onnozel
genoeg om te meenen dat opmerken, waarschuwen &c z'n nut hebben kon. Zoo
gek ben ik niet meer. Ik weet waaraan ik me te houden heb. ‘Ze’ willen bedrogen
21.
zyn. Fiat! Och, 't is zoo verdrietig dat ik zoo dikwyls in dien toon verval als ik aan vrienden
schryf die 't niet aan my verdiend hebben dat ik
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hen lastig val met m'n grieven. En daarom ook zwyg ik zoo dikwyls.Iets anders. Albert is solliciteerende voor 'n leraarsplaats te Sneek. Of die zaak
22.
al beslist is, weet ik niet. Ook niet wat hy doen zal als 't hem mislukt. Begrypen of
vreezende dat z'n geldje opraakt had ik hem uitgenoodigd ten-eerste niet in schuld
te raken - het ergste dat ik ken - by ons te komen, en dit had hy, vóór dien Sneeker
kans, aangenomen. Maar ik erken dat-i om steeds by dergelyke gelegenheden by
de hand te zyn, beter doet in Holland te blyven, ten-einde niet achter 't net te
visschen. Of hy dus hier komen zal, weet ik niet. Mimi schryft er niets van.
En hoe 't Marie gaat! Wat 'n malle onzuivere verhouding! Als Albert in Holland
geplaatst wordt, zal hy haar denk ik, daar niet by zich willen hebben. Waarom niet?
Omdat ze niet schools geleerd is? Dit laat ik niet gelden. Ik ken wel meer vrouwen
die geen onderscheid weten tusschen Charlemagne en Karel V. Wat zou dat? Ook
sommige mannen bezwyken niet onder algemeene kennis.
Een andere vraag is of Alb. goed zou doen Marie te trouwen als hy haar daartoe
niet lief genoeg heeft. Dat is 'n reden! Het huwelyk is als eieren waaraan niets
mankeeren mag of ze deugen heelemaal niet. De kans op ongeluk is al groot, als
men 'n hartelyke wensch tot eenzyn meebrengt, hoe dan als men de zaak doorzet
23.
à contre coeur ? Eigenlyk vind ik dit misdadig. Maar... waarom dan zoo lang
24.
getreuzeld? Marie had zeker de smart al überstanden , als Alb. maanden geleden
- enfin, ik vind die heele historie treurig. - Wou is wel en schept vreugd in 't leven.
Ook ik ben physiek heel wel. Alleen by buien erg asthmatiek.
Dag beste hartelyke Bremers, Jelui bent lieve goede stevige menschen. Dat zie
ik nu weer aan die kranten.
Grooten dank!
adieu
Uw vriend
Dek

Eindnoten:
1. Pelzer-drama: betreft de moord op de heer Bernays door Leon Peltzer, wiens broer Armand een
verhouding had met de vrouw van Bernays. De akte van beschuldiging vulde de hele voorpagina
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 26 november. De naam Murray was een door de
gebroeders Peltzer gefingeerde figuur, bedoeld om sporen uit te wissen.
2. furcae Caudinae: Caudijnse kloof (lat.), plaats waar de Romeinen in een hinderlaag werden
verslagen.
3. assises: rechtbank (fr.)
4. stevige: oorspr. stond er behoorl.
5. velleïteit: aanvechting, opwelling (naar het fr.)
6. friskuus: kort voor ‘verexkuseert U mij’, neem me niet kwalijk.
7. Et d'applaudir: en de mensen maar klappen!
8. beng.: bengaals (vuur): soort vuurwerk.
9. Somme toute: al met al (fr.)
10. ‘Maar... kind enz.: Citaat van de koningin-moeder uit Vorstenschool, (1e bedrijf, 2e scène)
11. Sur la tête de ma fille: op het hoofd van mijn dochter (fr.)
12. Xavier de Montépin: frans toneel- en romanschrijver, die zijn werk leverde in de vorm van
hyperromantische feuilletons (1823-1902).
14. bi(e)ster: roestbruin (naar het fr.)
13. manteau énorme: kolossale mantel (fr.)
15. système: hier: opzet (fr.)
16. accident: ongelukje (fr.)
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17. meurtre sous enz.: moord onder invloed van een sterke uitlokking (fr.)
18. po: primo, ten eerste (it.)
19. rosière: rozenverkoopster (fr.); La rosière de Salency (1774) is een komedie van Masson de
Pezay met muziek van Grétry.
20. homme du monde: man van de wereld (fr.)
21. Fiat: het zij zo (lat.)
22. Begrypen: lees: begrypende.
23. à contrecoeur: met tegenzin (fr.)
24. überstanden: overwonnen (du.)

[13 december 1882
Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
13 december 1882
Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
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N. Ing 13 Dec 1882.
Lieve Lien! Verleden zondag was het al 8 daag geleden dat je my weg bracht nr
den spoor, en in kou en wind zoolang op de perron bleef staan om my Rott niet te
doen verlaten zonder een vriendelyken groet! Wat zyn jelui weer lief voor my
geweest, en wat zal je 't onhartelyk hebben gevonden ik niet eer schreef. Een
verjaardag hield my nog een dag langer in Arnh. op dan ik eerst plan had, zoo kwam
ik vrydag avond thuis, aan den trein afgehaald door dek en wou, die voor deze
gelegenheid een wagentje geleend! hadden en thuis verwacht door mn zus Bé.
Ofschoon ik veel aangenaams genoten had was 't thuiskomen toch misschien wel
't allerprettigst! en toen kwam de koffer. Bovenop de mooie deken die dek heerlyk
vind en wat dieper in 't pak, de beschuit de cigarenkoker van Wou enz enz. Het was
byna een sintNiklaas avond! Dek heeft lekker gesmuld van je beschuitjes en 't pak
vind hy heel mooi, en is er bly mee, maar conservatief als-i is draagt hy voorloopig
nog zyn oud jasje, gewatteerd maaksel van my dat hem makkelyker nog zit. het
nieuwe zal wel niet aangetrokken worden voor hy eens in huis netjes moet zyn voor
bezoek. Nu denk ik aan Haas, altyd in laarzen! hoe anders dan dek, altyd in negligé.
Hoe gaat het met de verkoudhedens? ook van de Wolff? Dek zegt bedank toch
eens heel uitdrukkelyk voor de couranten. Hy is er verlegen mee dat die beste de
Haas er aanhoudend zooveel moeite meeheeft, maar ze interesseeren hem wel.
Vooral nu ook om de rapporten over dat proces Pelzer. Het komt ons voor dat er
knoeiery in spel is, we begrypen niet hoe 't mogelyk was die vrouw er uit te laten.
Dek zegt misschien is dit de prys voor 't genadig behandelen van den kannunnik
Bernard.
Heb je de plaid en riem terug? Eekhof beloofde my het u voor my te zenden. het
heeft my wat goede diensten gedaan; - Dek Wou en ik laten U beiden en de kinderen
hartelyk groeten. Dek is wel - maar heeft een hekel aan zyn schryftafel, wat heel
erg is, ook al om de vele brieven die hy beantwoorden moet. Wou is vroolyk en wel,
en myn zuster is gister al weer naar haar thuis terug gekeerd. Nu heb ik althans iets
van ons laten hooren. nogmaals lieve menschen hartelyk dank voor alle
vriendschapsbewyzen
Mimi
DD
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[16 december 1882
Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]
16 december
Brief van Mimi aan mevr. C. Bremer-Snelleman. Twee dubbele velletjes postpapier
waarvan blz 1-6 en 7(½) beschreven. (M.M.)
N. Ingelh. 16 Dec 1882.
Lieve Stiene, mag ik wel zeggen, he? Want Christine vind ik zoo'n lange deftige
naam en niet erg huisselyk. Op myn heele reisje door Holland (17 dagen! die ik
verdeeld heb over 'n zestal steden of liever vriendenhuizen - ja was Brussel maar
in de buurt geweest! maar dat is zoo ver, een heele reis apart!) nu dan op myn heele
reis heb ik je brief van 14 Nov. by me gedragen met de beste voornemens hem te
beantwoorden, het slot is dat ik hem verkreukeld en onaanzienlyk en toch ook
onbeantwoord weer mee thuis heb gebracht. en nauwelyks was ik nog thuis of daar
ontving Wou een rolletje muziek van je en een dag later ik alweer een vriendelyk
briefje en dat beeldige mozesje dat me altyd zoo charmeert. mirjam vooral! Terwyl
ik op reis was, was myn zuster Betsy hier. Zy had de zorg voor Wou en ook een
beetje voor dek op zich genomen en ‘ging’ over de sleutels. - ik vond alles heel
aardig en heb veel hartelyke lieve menschen gezien - maar het thuis komen was
toch 't heerlykst van alles. och en die Wou ik had hem nog nooit overgelaten aan
andere zorg!1.
Dat Al nu voorloopig in Weesp blyft weet je zeker. het is ook beter voor hem om
in de buurt te blyven by vacatures, daar hy nu eenmaal tot 't solliciteeren van zulke
betrekkingen besloten is. Hy was erg zwart gestemd, arme jongen! met Marie heb
ik ook te doen - hoewel het voor een zuster een beetje spytig is om te zien dat hy
om en door zùlk een liefde zyn heele toekomst op 't spel heeft gezet! Om hàrentwil
heeft hy die dwaze bankierszaak in Parys opgezet - een kind had hem de afloop
kunnen voorspellen! Enfin, zy is nu ook te beklagen. Ja ze heeft my ook een briefje
geschreven op myn verjaardag. arm kind! ik zal haar ook een woordje antwoorden.
In Rott. heb ik ook je broer even gesproken, lieve, en ook een oogenblikje op straat
je zuster. Ik had alle lust om hun iets vriendelyks te zeggen, vooral aan je broer,
maar ik weet niet of het my gelukt is. - Zeg, schryf ik nu wat beter? ik
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zal m'n best doen, want van een ander vind ik onleesbaar schrift altyd naar. Maar
zeg, lieve, heeft Jans moeder de kanker? Hoe misselyk! En je zegt dat maar zoo
even flauwtjes weg, als terloops. En ze woont nog wel by jelui aanhuis dus je hebt
er noodwendig alle last en verdriet van. Heb je iemand by haar? en is ze al ver weg?
O, ik heb medelyden met haar, maar ook met jelui, want het bywonen van zulke
kwalen is waarachtig ook geen kleinigheid. - Ja, ik geef Wou trouw piano les en me
dunkt dat i heel goed vooruitkomt, langzaam wel maar toch vooruit. Hy heeft er ook
plezier in en de quatre mains die je ons gezonden hebt, hartelyk dank! zyn een
heerlykheid. we hebben er nog maar twee genomen maar hy is er heel trotsch op.
De romeinsche wet volgens je man om by 't studeeren alles 5 × te nemen wordt
stipt in acht genomen en ik bevind er me heel wel by. als hy tuschenbeide dek iets
voor speelt met z'n kleine handjes en toch flink en in de maat doet het my altyd
2.
aan . Maar nu lach je me zeker weer uit! - Zeg hy heeft heel veel moeite om de wys
van een liedje te leeren. Is dit een bewys van slecht gehoor? ik denk het soms. en
by andere gelegenheden schynt hy my toch wel gehoor en vooral gevoel voor toonen
te hebben. - Wat my aangaat ik heb erge spyt dat ik niet wat beter speel, maar het
geheel laten liggen zal ik nu toch niet om des te langer Wou te kunnen voorthelpen.
Wat heb ik gelachen om je messen! je bent zoo kluchtig. Wat ik tegen zwarte
messen heb? Wel 't zelfde dat ik tegen stalen vorken heb, die me die heerlyke
poffertjes zoo bederven, toen ik nog aan hollandsche kermissen deed voor 20 jaren,
anders niet. Misschien vooroordeel. Kun jy kunstboter eten? daar hebben ze me
ook zoo om uitgelachen in Holland dat ik daar geen lust in had. en ik lachte mee
maar het is toch waar dat ik heel graag droog brood eet, en dat kunstboter me
tegenstaat. - O, nu zal je zeggen dat ik jou messen by kunstboter vergeleek en je
zult met aanhalingen van van Alphen denk ik, want je bezigt hem goed al keur je
hem af voor Wou, betoogen dat zwarte heften de eenige ware zuivere onvervalschte
boter is, waarvan kermismenschen niets weten willen - O een heele vloed van
betoogen - ga je gang ik sta palMaar van Alphen! Och, ik vind de latere kinderversjes makers niet zoo veel beter.
Daar zie ik een konyn!
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Wat zou 'k gelukkig zyn, had ik het
Om er mee in onzen tuin te loopen,
Zei Jan. Maar schoon ik myn geld
Al driemaal heb geteld
Ik heb niet genoeg om 't lieven dier te koopen!

Zie je, dat is juist iets voor Wou. en ik vind niet zoo dikwyls iets dat geschikt is. Toen
ik een kind was dweepte ik met en vergoot ik eindelooze tranen by:
Wanneer ik neergezeten bedaard het beeld aanschouw, van myne lieve moeder,
dan rollen my de tranen gestadig langs de wangen. En zoo vind ik heusch heel veel
goeds in van Alphen natuurlyk zonder party trekken voor alles, noch voor de richting
in 't algemeen. Maar ik ken geen kinderschryver voor wien ik dat wel kunnen zou.Eerst was ik heel angstvallig voor Wou maar dat kan men niet volhouden, daar
er dan niets overschiet. Onlangs gaf dek hem een Robinson Crusoe. Hy leeft nu
compleet met Robinson mee verzint hoe hy in Robinson's plaats alles doen zou,
enz enz. Maar als er van god sprake is verveelt het hem. Och dat gegod! zegt i dan.
Eerst moffelden wy god altyd weg, maar dat is niet vol te houden vooral nu hy zelf
begint te lezen. En nu hebben we tot methode om zonder er veel zaaks van te
maken en zonder goed of afkeuring te zeggen: ja, dat zeggen de menschen, ja, zo
denken sommige menschen. enz. en alleen als hy 't uitdrukkelyk vraagt te zeggen
of wy dat ook gelooven. Maar o wat zal hy een lastige leerling zyn by 't
godsdienstonderwys dat hier, als alle onderwys, verplichtend is! Niet om dat wy
hem ongeloof leeren, maar alleen omdat we ons onthouden van alle leering op dit
punt is hy scherp in 't ontkennen. Het zou intusschen ook mogelyk zyn dat de
scherpte er afsleet met den tyd.Praat ik weer over Wou? - Dek verdiept zich erg in 't Peltzer proces. ik trouwens
ook. - Zeg vind je dat niet mooi, dezer dagen kreeg dek een brief van een
amsterdamschen dokter die veel praktyk heeft met voorstel dat hy hier zou komen
om dat hy meende misschien instaat te zyn D van zyn asthma te genezen maar hy
moest dek daarvoor observeeren en wilde daarom hier komen. Dek bedankte
natuurlyk! net iets voor hem. intusschen - wie weet toch nog!
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Maar het is bedtyd. Met een heele hartelyke groet ook van dek aan je man
je liefhebbende
Mimi DD

Eindnoten:
1. Al: Albert, Mimi's broer; in Weesp woonde hun zuster Christine.
2. doet (...) aan: ontroert.

[december 1882
Aantekeningen in het Memoriaal]
December 1882
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 131-133. (M.M.)
Die Mersener Bockreiter von (3½ Mark)
Avé Lallemant bei Brockhaus in Leipzigkracht (κρατης)Gachard Correspondance d'Alex Farnèse avec
Philippe II Bruxelles 1853
4.

id. Retraite & mort de Charles Quint. Groen v. Prinsterer Archives de la maison d'Orange-Nassau
lichtverf Balmain1 Klafter = 100 □ fuss Hess.
16 □ fuss Hess. = 1 meter □
4 fuss Hess. = 1 meterKit voor bassins &c
9 Kil. uitgegloeid zuiver rivierzand
1 Kil. meni
Lynolie (gekookte?)
in 5 of 6 dagen droogVaderl. Ab. boek van 1781 door Laurillard
by Leendertz-
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precipiter (caput)australische boemerang in Von Hellwald
Nat. Gesch. der menschen
des menschdomssecale cornutum moederkoorn
pilo carpinum muzRadenhauser Rebel wider dem Glauben
Altona (auteur van Isis)aant. Wb. v. Strafrecht door Van Swinderen
geschiedenis Wb. v. Strafrecht SmitHeyne Ulfelas by Schöningh Paderborn
7 aufl. 1878Hochd. Sprachlehre H.C. Spruyt
by Noordhof, Groningen.1.

Post van F (....) n Mainz
Dinsdag m. 7
Dinsdag } m. 12
Vrydag } m. 12
jeden tag ½ 4
Von Mainz 6 uur aan de
post mitternachtKolen 160 hectoliter = ca. 80 kiloomstr. Harlingen heit
mem
grootouders pake
beppe
kreng = charogne
Schaakautomaat
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Rhein. Kurier No. 25 II (27) Augustus 18782.

Lewis Wright Illustrated Book of Poultry-

3.

Alexis Espanet traité pratique de l'education des Poules et Poulets.riem onder hart (hart ophalen!)(dennen olie, extract, gerst)
Altherischen Latschen öl

Ol pini p mileon (?)sirjansland
's heeren janslandKoninginnen

op 't Schaakb.

72631485

Eigen Haard

61528374

1882 Nos

58417263

47 & 48

35841726
46152837
57263148
16837425
57263184
48157263
51468273
42751863
35281747
_____
15863724

92 manieren vs E.H.

16837425
17468253
17468253
17582463

&c

Eindnoten:
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1.
2.
3.

Retraite et mort enz.: Terugtocht en dood van Karel V (fr.)
F.: onleesbaar.
Illustrated Book of Poultry: Geïllustreerd boek over kippenhouderij (eng.)
traité pratique enz.: Praktische handleiding voor het fokken van kippen en kuikens (fr.)
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[17 december 1882
Brief van Multatuli aan H. de Vries]
17 december 1882
Brief van Multatuli aan H. de Vries. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (⅚) beschreven. (M.M.)
r

Nieder Ingelheim 17 Dec 1882
Waarde heer De Vries! Myn vrouw heeft my meegedeeld wat zy U geschreven
heeft. Ik begon met er in te berusten, vooral ook omdat haar bedoeling hartelyk was.
Maar - ik kan 't er niet by laten. Ik blyf er by dat ik uw edelmoedig aanbod niet kan
aannemen. De toestand van m'n gemoed is zoodanig dat het er waarachtig niet op
aankomt of ik asthma heb of niet. Het genezen van dat kwaaltje is de moeite niet
waard. Bovendien heb ik afkeer van medicynen. Ik weet dat zelden 'n specialist
1.
erkent dat iemand die buiten zyn vak staat, 'n oordeel vellen kan over iets wat
daartoe behoort, en ben dus enigszin beschroomd U m'n meening te zeggen over
de geneeskunde in het algemeen. Laat me my dus bepalen tot de betuiging dat ik
zoo tegen medicineeren ben. Ik gebruikte nooit geneesmiddelen. Aannemende dat
asthma kan genezen worden - wat ik doe omdat gy het zegt! - vrees ik voor andere
kwalen die door de medicatie worden in 't leven geroepen. ‘Vreezen’ is 't woord niet,
maar ik verwacht ze, en die verwachting is op jarenlange nauwlettende
opmerkzaamheid gegrond.
Doch afgescheiden hiervan, 't is niet de moeite waard my te genezen van m'n
n

kortademigheid. Na den nekslag die my onlangs werd toegebracht door dat zoogen.
‘Huldeblyk’ ben ik met of zonder adem voor alles bedorven. De kwaal is niet dodelyk,
zegt men. Jammer genoeg! Ik zou by 't gebruiken van Uw arsenicaal middel meer
neiging voelen de grens van 't voorgeschrevene te overschryden, dan me toeteleggen
op voorzichtigheid. Zou 't niet jammer zyn Uw kunde en uw groot offer ten koste te
leggen aan zóó'n patient?
Neen, beste brave kerel, kom nièt! Ik màg u die moeite niet laten doen.
Hartelyk gegroet
tt
DouwesDekker
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2.

Ziet ge Dr Muller? Och, bedank hem voor z'n postkaart en z'n brochure! De
hartelykheid die daarin doorstraalt deed me aan! Maar of 't iets baat? Neen, neen,
neen!

Eindnoten:
1. zyn: oorspronkelijk stond er z'n.
2. H.C. Muller: Een woord over Multatuli: Amsterdam, 1883. Het werkje is gepostdateerd.

[19 december 1882
Koncept-brief van G.C. de Haas-Hanau aan Mimi]
19 december 1882
Koncept van een brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan Mimi. Twee dubbele
velletjes briefpapier, waarvan blz. 1-7 en 8 (⅓) beschreven. (M.M.)
Lieve Mimi,
Ja ik was recht verlangend naar bericht van U en daarom deed Uw briefje mij
heel veel genoegen. Natuurlijk was ik nieuwsgierig naar veel zaken, maar vooral
was ik ongeduldig te hooren of Ge uw reis zonder belemmering door 't hooge water
had kunnen afleggen. Ik veronderstel dat in dat opzicht alles naar wensch is gegaan,
anders zoudt Ge er wel een enkel woord over geschreven hebben.
Hoe prettig dat Dek en Wou U afhaalden van 't station! En wat 'n gezellige
tehuiskomst verwelkomd door uw Zuster! Wat 'n heerlijken avond zult Ge toen allen
gehad hebben. De een gelukkig door 't genot van den ander! En heel in de verte
een vriendin die in gedachte meêgenoot zonder permissie.
Jammer dat uw verblijf bij ons niet wat langer kon zijn. Rotterdam levert nog wel
een en ander op dat uw belangstelling waard is.
In zoo korten tijd kan men niet heel veel genieten. Enfin, ik begrijp het, Ge moest
uw tijd verdeelen en mocht alles in aanmerking genomen hier niet langer vertoeven
dan Ge gedaan hebt. Nog altijd heb ik spijt dat Ge zoo'n onbeduidende toneel
voorstelling getroffen hebt. Naauwelijks waart Ge vertrokken of daar kwam Faassen
met zijn ‘zwarte Griet’.
1.
Hebt Ge de recensie er van gelezen? Puik hè? Havik overtreft zichzelf. Nooit
hoorde ik hem acteurs zóó prijzen.
Morgen ga ik er heen. Hè kon ik U maar hier tooveren! En nu ga ik U wat vertellen
dat ik zoo graag voor U verzwegen had tot Dek en U weêr eens hier zouden komen.
Dan had ik er een kleine
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verrassing van willen maken, maar de omstandigheden nopen mij nu dat plannetje
op te geven, daar ik vrees, dat Ge er buiten ons om nu toch hoogstwaarschijnlijk
van hooren zult en dan zou mijn zwijgen U vreemd en onverklaarbaar kunnen
toeschijnen. Om die mogelijkheid te voorkomen moet ik U dus mijn klein geheim
verklappen.
Toen Ge mij voor een paar maanden schreeft dat Ge plan hadt in de 2de helft
van januarij bij ons te komen, dacht ik er over om gedurende uw hier zijn ‘het avondje
bij Juffr. Pieterse’ voor testellen. Ik sprak met de vrienden, die met mij reeds voor
4 jaren 't plan hadden opgevat dàt eens te beproeven. Door verschillende
omstandigheden echter was daarvan tot heden niets kunnen komen en we besloten
terstond aan 't leeren te gaan, ten einde zoo goed mogelijk vóór uw komst tot een
uitvoering instaat te zijn. Plotseling kreeg ik uw brief uit Arnhem met bericht dat Ge
reeds in 't land waart en in 4 à 5 dagen bij ons hooptet te komen. Toevallig kwamen
al de vrienden een dag na 't ontvangen van dit schrijven bij ons en naauwelijks
waren ze gezeten of ik las uw brief voor. Als een bom in 't leger viel uw plotselinge
overkomst in ons komedie plan! - Er werd geweeklaagd, gejeremieerd, en
gejammerd, en de onmogelijkste proposities en onzinnigste omtrent plotselinge
uitvoering werden in wanhoop gedaan, doch toen alle gemoederen bedaard waren
en ieder weêr vrij beschikking had over zijn gezond verstand moesten allen eenparig
met mij instemmen dat plotselinge uitvoering onmogelijk was.
Begrijp eens, we zouden dien avond juist onze eerste repetitie bepaald hebben!
- Er was dus niets aan te doen. Gij zoudt komen en gaan zonder ‘het avendje’
genoten te hebben. Die zaak hoe treurig ook nu eenmaal zoo zijnde, stelde ik voor
U niets te zeggen ten einde U voor 't oogenblik een teleurstelling te besparen en U
daardoor tevens voor later een verrassing te bewaren. Na weinig deliberatie (let wel
de gemoederen waren ontstemd) kreeg ik op dat punt alle stemmen aan mijn zijde
en om bovengemelde goede redenen zouden we over dat onderwerp tegenover U
zwijgen als echte ‘moffen’.
de

Na uw vertrek hebben we nu 3 maal gerepeteerd. Aanst. Woensdag zal de 4
repetitie plaats hebben Zat. avond in costuum. Zoonoodig Zondag of Maandag nog
eens en dan Dingsdag
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de

avond (2 kerstdag) uitvoering bij de Wolff, die logés heeft en waar eenige vrienden
tot bijwoning der voorstelling geinviteerd zijn.
En waarom meen ik nu wel te doen met U maar rondweg alles te schrijven? Omdat
ik gehoord heb dat mevr. Bremer uit Brussel gedurende de kersdagen hier bij haar
ouders komt logeeren en daar ik weet dat die ouders geinviteerd worden. Zoo begrijp
ik van zelf dat Mevr. Bremer ook van de partij zal zijn. Van dien kant zoudt Ge er
dus allicht iets van hoo ren en als Ge het dan toch weldra hooren moet, dan vertel
ik het U liever zelf.
Zijt Ge nieuwsgierig naar de rolverdeeling? Nu als ik de heele zaak verklap, moogt
Ge er dit wel bij weten.
Pennewip

Joh. Snelleman

Stoffel

Jeanne v. Buren

Wouter

Anton Dupont

Juff. Pieterse

Sara Snelleman

Vrouw Stotter

Josefa Dupont

Laps

Lina de H.

Mabbel

Henriette Dup.

Zipperman

Josina Mees

Gertrude

Sofie Hooijkaas

Over onze costumes zal ik maar zwijgen, anders blijft er ook niets over wat Ge
niet reeds weet vóór Ge 't eens zien zult.
Nu, beste Mies, als aanst. Dinsdag de zaak tamelijk van stapel loopt, zullen we
voortdurend blijven repeteeren en uitvoeren tot dat Ge met Dek weêr eens komen
zult, We willen dan hoopen voldoende vorderingen te hebben gemaakt en daar de
kritiek der toeschouwers ons niet sparen zal maar ons zal helpen verbeteren de
vele en grove fouten die we nu nog in alle opzichten begaan. Aan ambitie ontbreekt
het ons niet. Aan zekere trotsch over onzen verwaandheid van zooiets te durven
ondernemen nog veel minder.
't Clubje is een echt jolige troep, van de eerste soort! En onder al dat jonge volkje
zoo'n paar bejaarde menschen als Mevr Dupont en ik! Is 't geen schande? Dat durft
op middelbare leeftijd nog van jool meêpraten en met ‘jool’ meedoen. ‘Wat 'n mensch
al beleeft!’ Van middag heb ik in mijn eentje mijn kapsel 'ns opgezet voor mijn toiletje!
O 'k heb gegild van 't lagge. Van zoo'n gek wijf heb
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je geen begrip! 'k Denk dat we bij de eerste repetitie in costuum waarachtig lodderijn
noodig zullen hebben om onze lachspieren tot bedaren te brengen.
Adieu, beste Mies, dit is wel een beetje een onbehoorlijke brief, maar och bij juffr
Pieterse hebben ze me zoo van streek gemaakt! Haas en de kinderen zijn wel.
Groet Dek en Wou recht hartelijk van ons allen.

Eindnoten:
1. Havik: (Lina's) bijnaam voor de toneelrecensent P. Haverkorn van Rijsewijk.

[21 december 1882
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
21 december 1882
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Twee dubbele velletjes
postpapier en een enkele waarvan blz. 1-9 en 10 (¾) beschreven. (M.M.)
r

Nieder-Ingelheim, 21 Dec 82
beste beste Lina! Uw zoo hartelyke brief van eergister maakt op my 'n indruk die
byna gewetenswroeging zou kunnen genoemd worden! Ja, het doet my zéér dat
de arrangementen van ònzen kant uw plannen in zekeren zin verydelden. De
oorzaken die 't regelen van Mimi's reis zoo lastig maakten sla ik nu maar over. 't Is
helaas 'n feit dat de slotsom onzer lankdradige overleggingen U en al die andere
deelnemers aan die aardige verrassing gecontrarieerd heeft. Ik verzeker U dat me
dit erg drukt. Dàt hebt ge niet aan my verdiend, en die hartelyke Wolven ook niet!
Ik kon u nu lang en breed uitleggen wat Mimi bewoog (‘ons’ liever) om aftewyken
van 't eerste plan (het overkomen in Januari) waarop uw vaststellen van 't ‘avendje’
gebaseerd was. Eén der gronden was 't hier-zyn van haar zuster, 'tgeen haar deed
berusten in 't achterlaten van Wouter en my. Ze meende dat het naar Holland gaan
in Januari niet dan met ons drieen kon geschieden, en ik zelf was niet zeker of ik
dat zou kunnen doen daar ik niet vry
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ben in m'n bewegingen. Als ik dan in Januari, wat myzelf betreft, niet had kunnen
gaan, zou ik zeker haar niet hebben kunnen bewegen my - met of zonder 't kind
dan - alleen te laten, daar Betsy zeker zóó lang niet had kunnen blyven. (wat ik ook
niet wenschte)
Ja, ik voorzag in Januari niet te kunnen gaan. Ik durf me niet vertonen in Holland
1.
voor ik aan de Maatschappy Elsevier schryvery geleverd heb. De heer Robbers
heeft daar recht op. Er is niets tegen zyn eisch dienaangaande intebrengen, noch
volgens stipt recht, noch in gemoede. Ik sta tegenover hem als 'n woordbreker, als
'n kwade betaler. Hy heeft me allerliefst behandeld, en de gemeenste advokaat zou
geen chicane kunnen vinden ter vergoelyking van m'n schuld. Neen, dit is onjuist
gezegd. Ter ontzenuwing van m'n verplichting, bedoel ik.
Vergoelyken kan ik - en zonder chicane! - m'n schuld wel, maar daarmee heeft
de heer Robbers niet te maken. Hy is in z'n recht, en ik ben beschaamd.
n

Ik verzeker U, beste Lina, dat ik dolgraag den 24 of 25 op den trein ging om
dinsdag avend by Ulieden te zyn, en dit zoowel om de voorstelling bytewonen op
zichzelf, als om uwlieder teleurstelling wat uittewisschen. Maar 't zou me stuiten my
wegtestoppen, wat trouwens niet lukken zou. Toch heb ik er gister heel serieus over
gedacht.En zoo-even weer onder 't koffidrinken. M'n slotsom is dat ik nu niet komen kan!
2.
Maar ik zal trachten den cauchemar van my aftewerpen, die my 't gaan naar
Rotterdam zoo bezwarend maakt. Als my dàt gelukt is beveel ik my aan voor 'n
herhaling. Is dat goed, beste Lina?Nu zou 't wel den schyn gaan krygen dat ik alleen dáárom beproeven wou, aan
't werk te gaan, zegge: druk- en verkoopbare schryvery te leveren. 't Is my 'n zware
corvée! M'n stemming was er sedert lang niet naar, en de ondervinding van 't laatste
jaar heeft er geen goed aan gedaan. Als ik er in slaag wat te leveren, zal 't niet
kunnen geschieden dan door verkrachting van m'n gemoed, wezenlyk iets als
prostitutie. Er moet toch iets behagelyks zyn in m'n werk, niet waar? Iets liefelyks?
Dit nu voel ik niet voor 't groote publiek, en 't ontbreken van dien indruk maakt me
stom. Maar, nog eens daarmee heeft Robbers niet te maken.
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Hoe ben je dan in die afhankelykheid gekomen, vraag je? Och, van 't een op 't ander.
Ook had ik oogenblikken - vóór 't opzetten van dat ‘Huldeblyk’ ten-minste - waarin
ik myzelf wys maakte dat m'n moedelooze stemmingen 't gevolg waren van
onrechtvaardige zwartgalligheid. In zulke oogenblikken nam ik verplichtingen op my
die dan later bleken te zwaar voor my te zyn. Het voortzetten en afmaken der
Geschiedenis van Woutertje - dit namelyk is de eisch - wordt belemmerd door de
bitterheid die my beheerscht. Ik ben te subjectief, te veel persoon, en te weinig
schryver of kunstleverancier, om m'n eigen aandoeningen aftescheiden van m'n
werk, en 't spreekt vanzelf dat ik ten-gevolge dáárvan òf niets voortbreng òf iets
verkeerds.
En, afgescheiden van m'n verdriet over de hardnekkige uitsluiting die me te-beurt
valt, ik ben treurig over den loop der publieke zaak. Hebt ge gelet op den loop der
Billiton kwestie? Millioenen zyn weggeschonken door de cliques die ons regeeren.
Ik had het voorzien, en zeker zou ik 't vóór 't vertrek van 's Jacob naar Indie
gepubliceerd hebben als ik niet ondervonden had dat alles te-vergeefs is. Ja, ik heb
't geweten - en ik meen 't geschreven te hebben aan Roorda v. Eysinga - dat er 'n
knoeiery aan 't broeien was met die tin! Ook zeg ik nu dat de benoeming van De
Brauw tot minister, de prys is zyner belofte om dien diefstal goed te praten. Het hem
in de Kamer verleend uitstel tot februari is niets anders dan 't verschaffen der
gelegenheid aan Prinses Hendrik om stemmen te werven. Dìt doet zy dan ook. Ze
maakt links en rechts visites, en men weet dat ze over duitsche ridderorden te
beschikken heeft om niet te spreken van andere belooningen. De invloedryke
Kamerleden moeten omgekocht worden om De Brauw te steunen in het debat van
februari, en ze waren reeds gedeeltelyk omgekocht toen ze toestemden in 't uitstel.
De Brauw kon ligt zeggen dat hy gereed was met het toelichten der zaak en geen
3.
uitstel noodig had. Hy wìst wel dat men 't hem verschaffen (dus: opdringen) zou.
Werkelyk verantwoorden kan hy de schelmery noch in februari noch nu.
4.
Intusschen begint hy met door den ingenieur De Groot die vuile zaak te doen
verdedigen. Ik heb 't verslag reeds gelezen van wat die man over de zaak gezegd
5.
heeft. Pitoyabel!
Toch zal prinses Hendrik in 't bezit blyven van de ten haren
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behoeve gestolen millioenen. Had ik jaren geleden ongelyk dien toestand verrot te
noemen? Is er by 'n volk dat zich in zulke toestanden voegt, te rekenen op sympathie
of zelfs op aandacht? Voel je hoe 't besef hiervan alle uiting belemmert?‘Maar, zeg je, schryf dan voor je’ (zeer weinige!) ‘vrienden’. Beste Lina, dàt kan
ik niet doen zonder intiemer te zyn dan ik tegenover 't groote publiek wezen wìl of
kan. Ziedaar dan ook 'n reden waarom ik geen mémoires kan schryven. (Eén der
redenen, want er zyn er meer. Ik zie, byv., in Rousseau's Confessions 'n slechte
daad. Men mag niet beschikken over intimiteiten van anderen, en in volledige
mémoires kan dit niet vermeden worden.)Met groote belangstelling heb ik Uw personen lystje nagegaan. Och, 't is zoo
verdrietig voor me dat ik er niet by kan zyn! En 't spyt me nu dat ik slechts twee der
personen ken (De dames Laps en Mabbel) daar ik Mr Pennewip en Wouter slechts
even gezien heb. Al de anderen in 't geheel niet. M'n verbeelding zal zich dus
hoofdzakelyk bezig houden met de firma Mabbel-Laps.
Maar, eilieve, hoe kunt ge't stellen zonder Petrò en Mine? Moeten ze'r niet by zyn
om van tyd tot tyd naar boven te gaan als de kleintjes behoefte hebben aan wat
tuchtiging? Misschien laat de lokaliteit niet toe de familie Pieterse kompleet ten
tooneele te voeren, maar anders het: ‘zeg da'k ze niet hoore mot!’ en de strafoefening
na 't ‘omgooien’ geeft wat ‘actie’. (Zegge: het telkens naar boven zenden en het
6.
terug keeren van een der meisjes, ‘om z'r wat vóór te gefe .’) En, zeg, had Lina
geen lust om meetedoen? Of vindt ge't niet goed voor haar? Maar, och, ik weet hoe
lastig zulke arrangementen zyn. 't Is daarmee dikwyls als met het raadseltje van
wolf, schaap en kool, die over de rivier moesten gebracht worden.De Haas schreef my dat hy m'n bezwaren omtrent z'n verhouding tot die commissie
niet deelde, en ik moet er dus in berusten. 't Zou onbescheiden zyn, langer
aantedringen op wettelyke stevigheid. Eergevoel, goede trouw, zedelyke verplichting,
piëteit of geweten zyn nooit collectieve hoedanigheden, ook al waren de leden eener
7.
Commissie inamovibel en onsterfelyk. Daar ze dit niet zyn, maakt de mogelykheid
van persoonsverwisseling, de kans op integriteit nòg geringer.
n

De zoogen commissie voor dat (even zoogenaamde) ‘Hulde-
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blyk’ heeft me getraiterd en gesard. Geen der leden zou dit persoonlyk gedaan
hebben. Nu meende ieder hunner vry spel te hebben door zich te beroepen op 'n
onvindbare: ‘ze’.Ik zal dinsdag avend zeer veel aan U denken, en ‘in den geest by U zyn’ zooals
de afgezaagde fraze luidt. Maar ditmaal zal't waar zyn. Ook ben ik benieuwd of gy
geslaagd zyt het geheel te dramatizeeren. Ikzelf weet niet of hiertoe veel verandering
noodig is? Misschien wel omdat die bladzyden niet met het oog op voorstelling
8.
geschreven zyn. 't Kan zyn dat er geen pakkend slot aan is, geen ‘mot de la fin ’.
Zoo'n ding mag niet uitgaan als 'n nachtkaars. Er is iets epigrammatisch noodig. 't
hoeft geen bengaalsch vuur te zyn, maar toch iets dat vonkt of 'n plof geeft, 'n
slotwoord enfin.Dag beste hartelyke Lina. Groet De Haas en de kinderen ook van Mimi natuurlyk.
Ik was heel bly haar weer hier te hebben, maar had toch graag gezien dat ze 'n paar
dagen langer by U gebleven was!
Uw vriend
Dek

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

Robbers: oorspr. stond er Robberts.
cauchemar: nachtmerrie (fr.) hier: schrijfblokkade.
(dus: opdringen): later toegevoegd.
De Groot: ir. C. de Groot die in 1850/51 voor de regering een mineralogisch onderzoek had
gedaan naar 't voorkomen van tinerts op Billiton.
pitoyabel: deerniswekkend (naar 't fr.)
gefe: oorspr. stond er geven.
inamovibel: onafzetbaar (term toepasselijk op sommige ambtenaren.)
mot de la fin: slotopmerking (fr.)

[21 december 1882
Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
21 december 1882
Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 beschreven. (M.M.) De brief is verstuurd samen met de vorige.
Lieve Line! Dek heeft je al een langen brief geschreven - hoe alleraardigst dat je
het avendje by Jufr. P vertoonen gaat. Hoe jammer dat ik 't zoo ben mis geloopen,
ik zou 't zoo dolgraag zien! Jy bent zeker de ontwerpster van 't plan. Toe, schryf er
ons nog eens wat van en hoe 't gearrangeerd was? Dek heeft er ook zoo'n spyt van
er niet by te zyn zooals uit zyn brief blykt, en hy zou komen, ware het niet om
Robbers. - Ik bespreek hem dat hy nu dapper aan 't werk moet gaan en dat voor 't
eind van den winter - wie weet of jelui 't dan niet nog eens vertoont! Het zou tè aardig
zyn als hy dat zag. Och, heb ik jelui Woutertje P. gezien? ik heb wel jonge Dupontjes
gezien maar weet de namen niet.
Nu dag lieve Lien! Ik verzend in alle haast D's brief.
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[23 december 1882
Artikel over voordracht H.C. Muller in De Vrijheid]
23 december 1882
Artikel over een voordracht van H.C. Muller in De Vrijheid. (Knipsel M.M.)

Een nieuwe eeredienst.
De vrijdenkers-vereeniging De Dageraad hield den 25en November l.l. een openbare
vergadering, waarin Dr. H.C. Muller, leeraar aan het Gymnasium te Amsterdam,
een ‘gloeiende’ speech heeft afgestoken ter eere van Multatuli. We zijn het nu
eenmaal van die zijde gewoon in opgeschroefde taal den lof te hooren bezingen
van dezen eenige onder de kinderen der menschen. In wolken van wierook wordt
hij gehuld. Er is geen God, maar Multatuli is een groot profeet: dat is de leuze dezer
nieuwe sekte. Zij, die van godsdienst niet hooren willen; die ‘trachten te staan buiten
en boven elken...’ godsdienst-vorm? neen, buiten en boven elken ‘godsdienst, om
te komen in den zuiveren toestand van het mensch-zijn’; die elk, vermetel genoeg
om te beweren dat het particuliere leven van den heer Douwes Dekker in tegenspraak
is met door hem verkondigede ideeën en dat in zijn geschriften ook onzedelijke
theorieën voorkomen, voor een kappelman uitschelden; - diezelfde mannen kunnen
het toch buiten een zekeren eeredienst niet stellen: zullen we zeggen, den eeredienst
van het genie? van het talent? van het apostelschap der vrijdenkerij? Hoe zij over
den bijbel denken, zullen we straks hooren; maar toch, een bijbel kunnen ook deze
mannen niet missen: het hoofdwerk van Multatuli zal het Openbaringsboek der
toekomst zijn. Niet de Max Havelaar, maar de Ideeën, ziedaar het standaard-werk,
waaraan de menschheid al haar wijsheid, al haar verheffing, al haar troost ontleenen
zal. We zeiden: Multatuli is dezen lieden een groot profeet? Hij is meer dan dat. Hij
is de Messias, die komen zou en de tijd is niet verre meer, dat men hem in zekere
kringen als een godheid huldigen zal. Terwijl men smadelijk spreekt van een
‘protestanterig’ land, van een maatschappij, doortrokken van ‘gelooverij,’ van ‘de
buitenissigheden van den godsdienst’, toont men tegelijkertijd het geloof niet te
kunnen ontberen, en dat geloof wordt nu gericht, niet op het eenig aanbiddelijk
voorwerp der godsdienstige vereering, maar op den man, die meer dan iemand
anders in onzen tijd en onder ons volk, het godsdienstig
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geloof heeft ondermijnd. Er is bijwijlen een treffende ironie in de ontwikkeling der
gebeurtenissen, in den gang der geschiedenis. Van een bestrijding der voordracht,
door den heer Muller gehouden, kan overigens ook dáárom geen sprake zijn, dewijl
hij zelf haar beschouwd wil hebben, ‘niet als betoog, slechts als een opwekkend
woord, als een hartelijke getuigenis voor den man die veel gestreden en geleden
heeft.’ Hoe wilt ge een toast bestrijden, een fanfare wederleggen? Gij glimlacht om
de overdrijving; gij ergert u aan de onwaarheid, die onder het schild van natuurlijkheid
en waarheid, aan den man wordt gebracht; gij verveelt u onder het klaroengeschal,
maar wat kunt ge er aan doen? Laten uitrazen, anders niet.
Misschien zal het meer de moeite loonen aan te wijzen waarheen we gaan, hoe
het worden zal, indien het vrijdenkers-ideaal ooit voor verwezenlijking vatbaar is.
De heer Muller schetst ons een gesprek, door een onderwijzer aan een openbare
school met zijn leerlingen gehouden in het jaar - 1982. Het is een lagere school ten
platte lande, want de kinderen spreken hun onderwijzer aan met den titel van
meester. Wij staan verbaasd over de mate van ontwikkeling dezer
toekomstscholieren. Zij hebben een opstel gemaakt over den Havelaar van Multatuli,
en naar aanleiding daarvan ontspint zich een gesprek over den staatkundigen en
kerkelijken toestand van een eeuw geleden: over liberalen, clericalen, den bijbel,
neutraal onderwijs, over alles en nog wat. Een achterlijke jongen - de niet-achterlijke
jongens wisten het reeds lang - vraagt wat liberaal en clericaal beteekende: vraagt,
of niet de bijbel dat boek was, ‘waar zooveel malle vertelseltjes in staan,’ hetgeen
door meester wordt toegestemd, en kan zich niet genoeg verbazen, dat uit dat boek
werd voorgelezen in de kerken, bij de ‘zoogenaamde’ catechisatie, bij de heel deftige
families - ‘deftig noemde men in dien tijd vooral iemand, die veel geld had’ - reeds
aan de ontbijt-tafel. En een ‘achterlijk’ meisje vraagt, - niet achterlijken hadden die
vraag niet behoeven te doen, - of men dan werkelijk ‘in de vorige’ (d.i. in de
negentiende) ‘eeuw meende, dat de godsdienst de zedelijkheid bevordert.’ En
meester antwoordt: ‘O ja, zeker! en vooral de liberalen, de z.g. modernen, d.w.z.
de lui die tusschen water en vuur doorzeilden, weetje. Er bestond in die jaren een
Vrije Gemeente, die het godsdienstig-zedelijk leven
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wilde aankweeken. Dat waren vreeselijke schipperaars. Als ik de boeken uit dien
tijd wel begrijp, dan kende ze vooral waarde toe aan een objectief of subjectief
zedelijkheidsideaal, of zóó iets...’ Wat heerlijke tijd toch als zulke onderwerpen op
die wijze met boerenkindertjes kunnen behandeld worden! Heerlijke tijd, als het
Multatulianisme het Christendom zal verdrongen hebben, als er geen
vrijdenkersvereeniging meer noodig zal zijn, omdat iedereen vrijdenker is geworden!
Maar 't valt moeilijk, op zoo schertsenden toon voort te gaan over een zaak, die
zoo vreeselijk ernstig is. Weten Dr. Muller en de zijnen wel dat zij, door aldus het
volk afkeerig te maken van godsdienst en Christendom en van de ‘heerschende’
moraal, het uur voorbereiden waarop alle banden worden losgemaakt, en met de
bestaande kerken ook het staats- en familieleven wordt ondermijnd.
Er is nog een andere uitkomst denkbaar: dat juist door het streven dezer mannen
een nieuwe opflikkering zal ontstaan van datzelfde clericalisme, dien zelfden geestesen gewetensdwang, waarop zij nu hun plompe wapens richten.
Er zal uit De Dageraad zelf een stem opgaan die om beter geestesvoedsel roepen
zal dan de steenen der vrijdenkerij.
Dan zullen weer de voetstappen ruischen van den Zoon des menschen, die het
land doorgaat goeddoende en zegenende. Zijn kruis zal het vereenigingspunt zijn
van allen, die in hem aanschouwen wat het ware mensch-zijn is. Dan zal op den
Kerstdag het engelenlied worden herhaald, dat van Gods welbehagen in menschen
spreekt.

[23 december 1882
Brief van J.M. Haspels aan G.C. de Haas-Hanau]
23 december 1882
Brief van J.M. Haspels aan mevr. C.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2(½) beschreven. (M.M.)
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Westersingel 23/12 '82
Geachte Mevrouw,
Gister middag kwam ik van de reis, vandaar dat ik eerst heden antwoord op uw
1.
vraag. Hierbij 4 pruiken, dan kan de Heer S. zien welk hoofddeksel 't best geschikt
is voor 't karakter dat hij moet voorstellen.2.
't Gezicht en de pruik moeten natuurlijk (ik bedoel de kop die in de pruik zit )
gelijkmatig van kleur zijn, voor verf en de behandeling ervan wil ik gaarne zorg
dragen.Straks moet ik naar Haarlem, morgen middag half een ben ik weer thuis en
verneem dan zeker wel of een van de pruiken goed is en of mijn hulp verder noodig
is.
Met achting na groet
Uw dw
J.M. Haspels

Eindnoten:
1. de Heer S.: Johan Snelleman die de rol van Pennewip zou spelen (zie bij 19 december 1882).
2. die in de pruik zit: de kunstmatige hoofdhuid waarin de haren van de pruik geïmplanteerd zijn.
Met name het voorhoofd hiervan dient dezelfde tint te vertonen als dat van de speler.

[24 december 1882
Brief van Multatuli aan H. Hemkes Kz.]
24 december 1882
Brief van Multatuli aan H. Hemkes Kz. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. De brief is inkompleet bewaard gebleven. (M.M.)
r

Nieder Ingelheim 24 Dec
1882
Zeer geachte Heer Hemkes!
Reeds sedert eenige dagen ligt uw brief en de brochure: ‘een Nederlandsch
1.
belang’ op m'n tafel, en... de zaak drukt me! Het komt me voor dat ‘men’ u in uw
stryd tegen de fouten die de heer Leopold begaat, alleen laat staan, of nagenoeg
alleen. Dit maak ik op uit uw verzoek: ‘Och, zeg my uw oordeel eens zoo dat ik het
aan het groote Publiek kan mededeelen.’
Myn oordeel! Eilieve, 't zou wel jammer zyn, uw eerlyk streven te verlammen door
myn bondgenootschap, of liever: de kans op slagen uwer pogingen geringer te
maken. De ondervinding leert my dat ik niet de gaaf heb me zoo uittedrukken dat
het Nederl.
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Publiek me begrypt, of erger nog dat men zich verlieft op dingen die ik afkeur, en
te velde trekt tegen wat ik aanbeveel. Menige waarheid houd ik voor me om haar
geen schade te doen.
Langendijk's Miester Jochem zeide:
Wyl ick prys zellen alle boeren met me pryzen’
Gelukkige Miester Jochem! Als ik iemand aanklaag, maken de boeren hem minister
r

of zoo-iets. Cohen Stuart werd honoris causa D in de letteren, kort nadat hy my in
'n brochure had uitgescholden, en Alberdingk Thym professor in de schoonheidsleer,
nadat hy m'n ‘Vorstenschool’ had genoemd: ‘eene kakografie van begin tot eind.’
(Zie zyn by Langenhuyzen te Amsterdam verschenen overdruk uit de Dietsche
warande: ‘een mislukt drama.’)
Lieve god, als ik zeg dat de boekjes van Leopold niet deugen, krygt de man 'n
aanstelling tot... nu ja, er zal dan 'n werkkring voor hem in't leven geroepen worden.
Dat hebben ze voor dien Alb. Thym ook gedaan. Ik ben waarlyk verbaasd dat ge
myn oordeel inroept. Heeft ooit iemand notitie genomen van m'n oordeel over de
indische toestanden? Over den eminènnnnten Thorbecke, wiens 48 sche grondwet
nu algemeen voor 'n prul wordt gehouden? Over den verrotten toestand in den
Haag? (Zie de thans aan de orde zynde tinmillioenen diefstal!) Over... over... over...
och, ik kan honderd bewyzen aanvoeren dat myn hulp schadelyk werkt, en bepaal
me tot dit ééne nog: heeft m'n waarschuwing van September 1872 't minste gevolg
gehad? Toen was het nog tyd geweest den zotten, den baldadigen, den noodlottigen
oorlog met Atjeh te voorkomen. In-plaats daarvan werd de vuilik die Nederland
opofferde aan z'n persoonlyk belang, geeerd, gesteund, verontschuldigd - neen,
dàt was niet eens noodig naar 't schynt. Men beschuldigt hem zelfs niet! Myn
aanklacht is voldoende om iemand die in het tuchthuis verdiende te zitten - nu toch
eenmaal de doodstraf afgeschaft is - te verheffen tot het hoogste wat op de
nederlandsche kermis der ydelheid te bereiken valt. Ons volk is in den hoogsten
graad onzedelyk en - komiektreurig! - wie daarop vermanend en bestraffend wyst,
zooals ik sedert jaren deed, wordt... uitgemaakt voor 'n slecht mensch. De taktiek
is doeltreffend, dit is my gebleken, en ik verwonder me daarover niet. Maar wel
verbaast en bedroeft het my dat ze by de
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weinigen die niet meedoen aan de algemeen heerschende schelmery, zoo weinig
tegenspraak uitlokt, d.i. in 't Pubiek. In partikuliere brieven word ik overstroomd met
betuigingen van sympathie. Ik weet geen raad met al de geestverwantschap. In 't
openbaar echter schyn ik alleen te staan. Het my onlangs aangeboden ‘Huldeblyk’
is 'n ware bespotting gebleken, en ik zou 't dan ook zeker hebben afgewezen, ware
het niet dat het me griefde de weinige inderdaad welmeenenden voor 't hoofd te
stooten.Myn oordeel over uw stryd tegen Leopold's taal- styl- & uitdrukkingsfouten? Wel,
sedert 25 jaren wacht ik op uw oordeel over 't ongestraft vermoorden van m'n
voorganger te Lebak, en dit om slechts één ding te noemen van de honderde
onderwerpen die ik ter tafel bracht! My zwygt men dood, d.i. de zaken waarvoor ik
optrad, want m'n persoon mag genoemd worden al is 't dan ook maar om ze tot
onderwerp van kwajongensachtigen laster te maken, waarom zou ik nu party gaan
2.
trekken in kwestien van ondergeschikt belang? Zeker, zeker, de boekjes van
Leopold deugen niet - al zyn ze niet veel erger dan verreweg de meeste andere
schryvery waarop krantenredakteuren, geleerden (!) professors en ministers 't volk
onthalen! - maar wat zou me bewegen my intelaten met de muggen na de ervaring
dat geen kemel te groot is om geslikt te worden! Ik wil de fout niet begaan die
3.
(lachend maar ernstig) ten-toonstelde in de satyre van Dom Alonzo (....)

Eindnoten:
1. H. Hemkes Kz.: Een Nederlandsch belang. De leesboeken voor de volksschool van L. Leopold
(de eerste zes deeltjes van ieder der rechtsen A en B) beoordeeld. Haarlem, 1882.
2. in: oorspr. stond er voor.
3. Dom Alonzo: Idee 1238; zie V.W. VII, blz. 457 e.v.

[december 1882
Brochure van H.C. Muller verschijnt]
Omstreeks 27 december 1882
Verschijning van de brochure van H.C. Muller, Een woord over Multatuli.
Amsterdam, 1883. (M.M.) Fragmenten.

Voorbericht.
Mede op verzoek van eenige gewaardeerde vrienden geef ik de voordracht, door
en
mij in de 1e Openbare Vergadering van ‘De Dageraad’ den 25 November 1882
gehouden, thans als brochure in het licht. Men beschouwe ze volstrekt niet als
betoog, slechts als een opwekkend woord, als een hartelijke getuigenis voor den
man die veel gestreden en geleden heeft. Aan ons jongeren de taak om het door
hem, méér dan door eenig ander, aangevatte reuzenwerk voort te zetten! Maar dit
moet in de eerste plaats door vereeniging van alle krachten tot stand komen; immers
zóó
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alleen kan er eindelijk recht aan Havelaar geschieden, zóó alleen kan het zaad,
door hem uitgestrooid, heerlijk ontkiemen in de toekomst. Daarom draag ik deze
regelen op aan de vereeniging De Dageraad, in de hoop dat zij steeds een fiere
banierdraagster moge wezen in den strijd, die voor Nederland eeuwig verbonden
zal blijven met den naam van haar eerelid: Multatuli.
Amsterdam, December 1882.
H.C. Muller
Muller verplaatst zijn gehoor naar een schoolklas anno 1982 en legt aan de hand
van vragen van leerlingen uit wat anno 1882 onder liberaal wordt verstaan, wat
clericalen waren en wat neutraal onderwijs was. Vervolgens komt hij tot de
godsdienst:
Waren er niet véél soorten van dominés, Mijnheer?Veel, vraag je? - meer dan op te noemen. Men had de Ned.-Hervormde, en
Christ.-Gereformeerde, en de Waalsche, en de Luthersche, en de
Hersteld-Luthersche en de Remonstrantsche en de Doopsgezinde gemeente, enz.
behalve nog de Katholieken. Ieder hield er een eigen weeshuis op na, en een oude
mannen- en vrouwenhuis, en armenzorg, en nog veel meer. Men had dus Luthersche
armen, en Waalsche armen, en Gereformeerde armen, en Christ.-Geref. oude
mannetjes en Roomsch-Katholieke oude vrouwtjes. O, maar dat was nog niets. Een
goede advertentie zonder P.G. (Protest. godsdienst) was bijna een onmogelijkheid,
en een huwelijk zonder in de kerk te trouwen - was bijna onwettig! Zoo meende het
publiek ten minste. Ouders, die hun kinderen niet lieten doopen, golden voor heel
slechte ouders, en iemand die niet... aangenomen was (zoo noemden ze dat in de
kerk) was bijna geen fatsoenlijk man. In het kort, er was niets dat de menschen zóó
van elkander vervreemdde als de godsdienst.
Mijnheer, dat komt alles voor in Multatuli, zei een van de beste jongens. - Maar
waren er dan toen in ons land geen menschen, die inzagen dat die heele kerk
schadelijk en overbodig was?
Ja zeker. Multatuli was de groote voorganger op dat gebied, maar hij werd dan
ook door de orthodoxen zoowel als door de modernen verafschuwd en verketterd.
Het was zoo'n gemeen mensch, zeiden ze. En het publiek geloofde alles.
(blz. 8-9)
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Vervolgens laat hij de schoolklas voor wat zij is en keert terug naar 1882. Hij wil
spreken over Douwes Dekker als persoonlijkheid, als mens; die kant heeft men te
lang op de achtergrond gehouden. Hij verklaart, dat Douwes Dekker de eerste is
om volmondig te erkennen dat hij als mens (en ook als schrijver) niet volmaakt is.
Maar dat heeft hij zelf ook nooit beweerd.
Men heeft geroepen en roept nu nog; Dekker is een slecht mensch - velen zijn er
vroeger geweest, en zijn er nu nog, die zeggen: Net mijn idee. Die Multatuli vertelt
niets nieuws! - Velen zijn er ook tot op den huidigen dag, die met gapenden mond
uitroepen: Dat ben ik niet met hem eens; dat is onwaar!, terwijl ze zich meestal niet
de moeite getroosten om hem met kracht van redenen te weerleggen - ja, de groote
massa zwijgt nu nog stil, of roept: Wat is dat voor een man, die ons nieuwe stellingen
komt verkondigen... en in al zijne werken heeft Multatuli geantwoord: Nederlanders,
ik bid u in mijn geheelen levensloop, in den vorm mijner Ideën geen bewijs te zoeken
voor wat ik zeide, maar een aansporing om te overdenken wat ik gezegd heb.’
De grondtoon van Multatuli's werken is: zucht naar waarheid. In de verhevenste
beelden, in de liefelijkste klanken, in woorden vol kracht en vol diepte, in denkbeelden
vol fantasie en vol wijsheid, in spreuken en gelijkenissen, in kalme betoogen en
hoogdichterlijke verhalen, in het schilderen van haat en van liefde, van geestdrift
en van hartstocht, in het geeselen van huichelarij en in het ontleden van zielenadel
en schoonheid... altijd en overal weet hij de diepste snaren van ons gemoed te
treffen, en ons op te wekken om mèt hem den strijd te strijden voor recht en voor
waarheid. In dien zin niet het minst is er zeker geen zedelijker schrijver in Nederland
dan Multatuli.
‘Maar in andere opzichten, b.v. wanneer het 't huwelijk betreft, schrijft hij toch zoo
onzedelijk’ - hoor ik Mijnheer Kappelman uitroepen. - Juist, waarde Mijnheer
Kappelman, onzedelijk schrijft hij in uw oogen, in de oogen van iedereen die
preutsheid verkiest boven natuurlijk schaamte, die stijfheid en gemaaktheid... of laat
ik maar liever zeggen kunstmatige liefdeloosheid bevordert in den omgang tusschen
meisje en jongeling, tusschen man en vrouw. Maar ieder, die Multatuli's brief aan
1.
Mevrouw P. (van Oct. 1863)
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gelezen en... genoten heeft, ieder die in de latere bundels der Ideën en vooral in
de Woutergeschiedenis heeft mogen ontwaren welke denkbeelden onze dichter
omtrent de vrouw en de huwelijksliefde, omtrent het geslachtsleven en al de uitingen
van dat geslachtsleven koestert, ieder die Multatuli vereert als een man wiens ideën
over zede en zedelijkheid over 100 jaren (of vroeger) in de maatschappij algemeen
zullen worden gehuldigd - roep ik op om met mij te getuigen dat zulk een man alleen
onzedelijk kan heeten in de oogen van... Mijnheer Kappelman.
(blz. 16-17)

Hij geeft tenslotte af op de vele Kappellieden in Nederland, maar houdt zijn gehoor
de idealen van de vrijdenkersbeweging voor en besluit met:
Multatuli heeft eens geschreven: ‘Ik wou dat m'n lezers oud werden, en mij lazen
van verre.’ - Op de toekomst dan ook ons oog gericht, geestverwanten! De dageraad
zal wellicht eerder verrijzen, wanneer we ons nòg vaster aaneensluiten, wanneer
we zorgen dat onze kring grooter en grooter wordt, wanneer we als één man toonen
pal te staan voor het beginsel der vrije gedachte. Maar dan moeten we ons ook de
mogelijke gevolgen van onze handelingen bewust zijn. Wij moeten, als de gewezen
Assistent-Resident Douwes Dekker, desnoods honger kunnen lijden liever dan
medeplichtig te blijven aan knevelarij en plichtverzuim; en óók in zulke
omstandigheden moeten wij zonder bitterheid het goede in onze tegenstanders
trachten te waardeeren, en niet elken predikant of Roomsch-Katholieken priester
voor een gansch onontwikkeld mensch of een huichelaar aanzien, omdat hij zich
niet heeft weten te ontworstelen aan vooroordeelen, die de menschelijkheid in den
mensch zelden geheel verstikken, en die somtijds, zelfs door een dikke laag van
bekrompenheid heen, ons die menschelijkheid te aanschouwen geven! - Wij moeten
weten en gevoelen dat ons een leven wacht vol strijd en vol angsten, dat ons een
maatschappij omgeeft vol onverschilligheid en egoïsme, dat ons dierbare vrienden
van weleer zullen ontvallen en dat we vele banden van genegenheid zullen moeten
verbreken... maar aan den anderen kant moeten wij liefde en geluk trachten te
vinden in den arbeid, wij moeten vrijheid en zelfstandigheid trach-
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ten aan te kweeken in de maatschappij, en bovenal en vóór alles waar trachten te
zijn tegen over ons zelven.
Een afspiegeling van dit alles biedt ons de Woutergeschiedenis van Multatuli.
Wouter Pieterse schildert ons den eeuwigen strijd van het ideale met het
bekrompen-maatschappelijke, de botsing van een edel hart en een zuiver gevoel
met de huichelarij van de samenleving, het platte prosa van ons dagelijksch leven.
Maar tòch stort de held zich in den stroom der maatschappij, tòch weet de gedachte
aan Femke, aan zijn Fancy, hem al het leed te verzoeten, dat een bekrompen
familiekring hem berokkent. - En even schoon als Wouter zijn de andere figuren in
dit meesterstuk van Multatuli geteekend. Leest de beschrijving van Pater Jansen,
geachte toehoorders, wanneer gij wellicht nimmer tot dusver de Ideën van Multatuli
ter hand naamt, en antwoordt mij of gij de beschuldiging waar vindt dat Douwes
Dekker alles afbreekt, alles wegcijfert, alles opheft... of niet integendeel zelden één
ander schrijver uit ouden of nieuwen tijd zulk een diep gevoel toont voor alles wat
waar en en wat goed en wat schoon is, of niet integendeel Multatuli door geheel
ons volk behoort te worden gehuldigd als een dichter vol fantasie, als een denker
vol waarheidsliefde, als een mensch met vele menschelijke fouten misschien.....
maar een mensch tevens, gloeiend van zuivere menschlievendheid, en met een
edel en onafhankelijk karakter!Mocht ik daartoe velen onder u hebben opgewekt, dan ware het doel van deze
mijne woorden bereikt.
(blz. 19-20)

Eindnoten:
1. Mevrouw P.: zie V.W. III, blz. 43.

[28 december 1882
Brief van G.C. de Haas-Hanau aan H.C. Muller]
29 december 1882
Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan H.C. Muller. Enkel velletje postpapier,
waavan blz. 1 en 2 (⅔) beschreven. (M.M.)
r

Aan D H.C. Muller
Amsterdam.
WelEd. Zeergel. Heer,
Uw ‘woord over Multatuli’ heeft mij diep getroffen en hoewel ik niet persoonlijk
met U bekend ben, gevoel ik mij toch gedrongen U mijn innige sympathie te betuigen
met de gevoelens door U in dat ‘Woord’ zoo warm en krachtig uitgedrukt. - 't Is een
schoon banier door U op waardige wijze ontrold en geheven in de gele-
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deren die strijden voor het recht en de waardeering van den roem onzer natie: onzen
eenigen Multatuli!
Ik stel het mij ten plicht uwe verdienstelijke brochure zooveel mogelijk te
verspreiden, ten einde mede te werken aan het gewenschte doel en mocht de
gelegenheid zich voordoen, dan zal het mij hoogst aangenaam zijn persoonlijk
kennis te maken met den schrijver van: ‘een woord over Multatuli.’
Met de U verschuldigde achting heb ik de eer te zijn,
Rott. 29 Dec 82.
WelEd. Zeergel. Heer
Uw dienaresse
G C de Haas Hanau

[31 december 1882
Brief van J.M. Haspels aan G.C. de Haas-Hanau]
31 december 1882
Brief van J.M. Haspels aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel oblong vel papier,
waarvan blz. 1 (⅔) beschreven. (M.M.)
Zeer geachte Mevrouw,
Doe ik U heden middag om 2 uur geen belet? dan kom ik lezen wat Dek u
geschreven heeft. - In geval 't u beter schikt dinsdag of woensdag a.s., op 't zelfde
uur, mij is 't goed.
v.huis
31/12 '82
Hoogachtend vereer ik mij te zijn
Uw dienaar
J.M. Haspels
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Het jaar 1883
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De eerste maanden van het nieuwe jaar houdt Dekker zich aan de, door dokter H.
de Vries voorgeschreven arsenicum-kuur; tot zijn eigen verbazing laat hij zich voor
't eerst van zijn leven ‘medicineeren’ (11 januari aan Vosmaer). Maar in april maakt
hij De Vries al in voorzichtige termen duidelijk dat de kuur in zijn geval niet aanslaat.
Mimi schrijft op 8 april aan haar Brusselse vriendin, mevrouw Bremer-Snelleman,
een aandoenlijke brief over Multatuli's ziektebeeld. Pas in juni wordt het pillen slikken
definitief gestaakt. Dokter de Vries konkludeert dan met onverbiddelijke medische
logika dat het verloop van de kuur bewijst dat... de kwaal geen astma geweest kan
zijn. Hij komt daartoe opnieuw naar Ingelheim en zal tot Multatuli's dood in februari
1887 huisvriend en -dokter blijven.
Het huiselijk leven in Nieder-Ingelheim is na de emoties van het Huldeblijk tot rust
gekomen; nog eenmaal (op 4 februari) geeft Multatuli Korteweg zijn afsluitend oordeel
over de aktie: ‘'t Is bitter ondankbaar te schynen als men zich teleurgesteld, miskend,
ja mishandeld voelt.’
Een mogelijke nasleep van de Huldeblijk-episode is de merkwaardige
kwestie-Rouffaer. Op 11 april ontvangt Multatuli een brief uit Rome waarin een
enthousiaste volgeling - goed op de hoogte van Dekkers precaire financiële situatie
- hem een derde van zijn vaders erfdeel (10.000 gulden) in het vooruitzicht stelt.
Waarschijnlijk wijst Multatuli het aanbod meteen van de hand (in een brief aan Lina
de Haas van juli 1883 maakt hij daar gewag van); in een volgende brief van Rouffaer
is in elk geval geen sprake meer van het toegezegde kapitaal. Wel krijgt Dekker via
hem kontakt met een andere student in Rome, de jezuïet A. van Daehne, die zich
een groot bewonderaar van Multatuli betoont en zich in de komende jaren voor
diens zieleheil zal inzetten.
De geldelijke situatie blijft intussen ondoorzichtig. Als Multatuli
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het huis zou verkopen, vreest hij - op 10 juli - als gevolg van de hypotheek een
negatief saldo over te houden. Niettemin smeedt het echtpaar het hele jaar door
plannen om (naar Nederland!) te verhuizen. Het huis te Ingelheim wordt - mét de
bedienden - volgens Mimi te duur: ‘de belasting is verachtvoudigd’ (11 september).
Eind januari overlijdt mevrouw Von Gugel, de moeder van Wouter Bernhold.
Dadelijk opent Dekker de jacht op diens moederlijk erfdeel, ook al verzekert hij de
vader dat Wouter zulks niet nodig heeft ‘om onze lieveling te zijn’. En inderdaad
blijft de jongen Multatuli's oogappel, ook al maakt de pleegvader zich soms zorgen
over Wouters leugenachtigheid; het zijn de bittere ervaringen met Edu die hem daar
extra gevoelig voor maken. De brief waarin dit punt wordt aangeroerd (6 mei 1883
aan mevrouw De Haas) is overigens een rijke bron van roerende anekdotes over
het gedrag en de opvattingen van de nu zevenjarige pleegzoon. Deze is nog steeds
niet ingelicht over zijn afkomst; Multatuli ziet er zeer tegenop hem de waarheid te
vertellen, al geeft hij toe dat het moet gebeuren, eer de jongen het van anderen te
horen krijgt. Maar in oktober vindt Mimi de geschikte gelegenheid om erover te
praten, als Wouter zelf naar de feiten rond zijn geboorte informeert. Gelukkig blijkt
hij er dan (spontaan?) trots op te zijn dat hij ‘een kind by keuze’ is, zoals Multatuli
het formuleert.
In juli verkoopt Mimi voor het eerst ‘eenige kippetjes’ en speelt dan met de
gedachte haar ‘kippebroeiery’ winstgevend te maken, maar Dek zou daar alleen
voor voelen als het zonder risiko veel geld opbracht. Zeer karakteristiek noteert
Mimi: ‘Hy vat alles groot en sterk aan.’ Ook Multatuli zelf getuigt van een verrassend
scherp inzicht in zijn eigen drijfveren als hij (op 26 oktober) aan Funke schrijft dat
hij ‘by treurige ervaring’ zijn eigen fouten kent: ‘Heel dikwyls kiest men 't meer
moeielyke omdat men in 't eenvoudig-gemakkelyke geen zin heeft’. Zou hij dit oordeel
ook op de Lebakzaak van toepassing achten?
Op tal van manieren zien we Multatuli's medestanders in deze periode bezig diens
blazoen schoon te wassen. Brooshooft, de hoofdredakteur van de Soerabaya
Courant, publiceerde al op 12 mei 1882 een prachtige verdediging op materialistische
grondslag van de tegenstrijdigheden in Multatuli's levensgeschiedenis
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en op 29 mei van dit jaar verschijnt een uitvoerige brochure van H.M. van Andel
waarin Multatuli wordt verdedigd tegen de aanvallen van Van Vloten; overigens tot
geringe voldoening van Dekker zelf: de standpunten van zijn grootste bestrijder
worden immers in deze brochure veel breder uitgemeten dan hem aangenaam is.
Zoals gewoonlijk heeft Dekker in de zomermaanden minder last van zijn astma,
maar daar staat dan weer wat kiespijn tegenover. ‘De Heer wil niet dat men hem
vergeet’ is Multatuli's kommentaar. Voor tal van logeerpartijen worden ook deze
zomer plannen gesmeed. Allard en Chris Merens (een zuster van Mimi) worden
uitgenodigd, evenals Haspels en de Bremers. In februari hebben broer Albert en
Lien de Haas in Ingelheim gelogeerd, gevolgd door Carel Vosmaer (met vrouw en
dochter) op 22 en 23 april, waar diens dagboekfragmenten en prachtige tekeningen
aan herinneren. In de zomer komt de kleine Lientje de Haas meer dan een maand
logeren; in dezelfde tijd is ook H.C. Muller, de voorzitter van de Dageraad, een dag
op bezoek. Eind september - één dag - en de hele maand oktober bivakkeert Zürcher
met zijn zuster bij Multatuli; hij is zijn huis en huwelijk ontvlucht, omdat zijn vrouw
de waarheid omtrent een buitenechtelijke relatie te weten is gekomen. Zürcher is vol romantisch zelfverwijt - van plan afstand te doen van iedere aanspraak op het
fortuin van zijn echtgenote, mits zij hem de middelen verschaft om een universitaire
studie te voltooien, waarna hij in zijn eigen onderhoud hoopt te kunnen voorzien.
Multatuli leest hem in een brief van 16 november ongenadig de les.
Een veeg teken is dat Multatuli ‘de Hazen’ te Rotterdam verzoekt geen kranten
meer te sturen, want ‘lezen maakt lui’ en dat is wel het laatste wat deze zomer van
pas komt; immers wat Multatuli al enkele maanden vreesde, wordt op 23 juli
bewaarheid: er komt een ‘maanbrief’ van direkteur Robbers van de uitgeverij Elsevier,
de vooruit betaalde kopij dient opgeleverd te worden. Enkele weken lang is de
schrijver duidelijk aangeslagen; hij zegt de logeerpartij van de Bremers af en schrijft
in juli en augustus uitvoerige brieven met rijke inhoud - een kenmerkende reaktie
voor een auteur die ieder motief aangrijpt om maar geen ‘vertellinkjes voor Publiek’
te hoeven produceren.
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Toch zou bijna een achtste bundel Ideeën te putten zijn uit de mooiste brieven van
dit jaar, zoals die van 10 juli aan de familie De Haas, waarin Multatuli uitweidt over
de ‘moed om aftewyken van akademisch geykte meeningen’, met name inzake
homosexualiteit; of de brief uit dezelfde tijd aan Kallenberg van den Bosch om hem
te troosten met het feit dat hij bij verkiezingen voor de Tweede Kamer in zijn distrikt
verslagen is door zijn katholieke tegenstander. Op 7 en 11 augustus schrijft Multatuli
zelfs een hele stroom brieven, waarvan niet minder dan zes - uitvoerige - bewaard
zijn gebleven.
Op 26 en 28 oktober wisselen Dekker en Funke roerende brieven waarin zij de
balans opmaken van de positieve herinneringen die zij beiden bewaren aan de
lange jaren van intense samenwerking. Het lijkt of zij er rekening mee houden dat
het hun laatste kontakt zou kunnen zijn. Zo zijn er meer signalen in dit weinig
bewogen jaar die er op wijzen dat Multatuli een spoedig einde verwacht.
HvdB.
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Brieven en dokumenten
[11 januari 1883
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]
11 januari 1883
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.) De brief is de volgende dag voltooid.
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Nieder Ingelheim 11 Januari 83
beste Vos! Gister ontvingen wy uw keurig boekje. Mimi verwelkomde het met 'n
kreet, en ook ik kan u niet zeggen hoe bly ik ben dat ge aan ons gedacht hebt. En
1.
2.
toevallig had ik juist gister nacht zoo aan u en uw Nanno gedacht. Natuurlyk had
3.
er reeds theilweise kennis mee gemaakt door de hartelyke beoordeeling in den
4.
Spectator en de daarop gevolgde schoentjes-kontroverse .Zóó ongeveer begon ik gister avend een brief aan U. Daarop ging ik aan 't
5.
divageeren over 't nieuwste werk van Huët (‘het land van Rembrand’) dat ik nog
niet gelezen heb (ik had dus moeten zeggen: over m'n tegenzin die gegrond is op
de vry algemeene ophemelary en m'n vooroordeel tegen hem) en over Mevr B.
Toussaint's ‘Majoor Frans’. Daarover wydde ik zóó uit, dat gy
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recht hebben zoudt tot beklag. 't Was geen behoorlyk antwoord op uw vriendelyke
aanbieding van Nanno. Ik verscheur dus de blaadjes van gistr'-avend (na u toch
26.
even gezegd te hebben dat ik dien Majoor Frans - boek en persoon - heel min
vind. Sta ik alleen met dat oordeel - in godsnaam! Ik verbeeld my het te kunnen
rechtvaardigen, en daaraan besteedde ik - heel ongepast - 'n groot deel der nu
verscheurde blaadjes.)
Gistravend dan liet ik m'n schryvery liggen en las uw lieve Nanno. Ja, het is 'n
keurig stuk, al heb ik 'n ander oordeel dan gy over de soort van productie. Ik weet
6.
niet of die laatste woorden juist zyn. Uw Nanno is 'n hoog poëtische Leistung , doch
- neen, 'n ‘doch’ is er niet. Ik wou maar zeggen dat by deze uitdrukking meer op
‘Leistung’ dan op't adjektief behoort gedrukt te worden. Anders uitgedrukt, ik vind
uw Idylle meer 'n litterarisch dan poëtisch meesterstuk. Heb ik hierin gelyk? Ik
verwacht niet dat velen my dit zullen toestemmen, vooral niet omdat ik nagenoeg
alleen sta met m'n meening over poëzie. Zelden hoor ik zonder protest van myn
kant, dat woord gebruiken, of althans ik kan me meestal niet volkomen vereenigen
met de beteekenis die men daaraan schynt te hechten. Maar basta nu dáárover. 't
Zou gaan schynen alsof ik iets wilde afdingen op uw zoo liefelyke Idylle. Over weinige
dagen lees ik het stuk nogeens, en liefst overluid om den Rhythmus te hooren,
waarby ik acht geven zal op de door u geschonken Noten. Hartelyk dank! Ook voor
de heden (een bestelling na't boekje) ontv. postkaart. Mies zal u antwoorden op
haar eigen houtje.
Wilt ge SVP. niet vergeten dat ge ons beloofd hebt dezen zomer van Napels terug
keerende, zoo mogelyk den weg over Mainz (d.i. Nieder-Ingelheim) te nemen? Ja,
doe dat toch met Uwe vrouw en dochter! Gy zult zoo heel heel welkom zyn, en de
7.
vette kalven n'ont que bien se tenir tegen dien tyd.
8.
Met veel genoegen heb ik de NJaar's prent van den Spectator nagepluisd . Zullen
9.
de lezers begrypen dat de absentie van 't kwitantiezegel 'n epigram en action is?
Zóó heb ik 't opgevat. De samenkoppeling van de twee millioenen Juffrouwen lag
my sedert maanden op't hart. Nu moet ge weten dat ik de tin knoeiery voorzag toen
ik in de Couranten las dat 's Jacob...
(van 'n byzonder deftige emigranten familie, zegt Fruin,
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zonder er by te vertellen hoe 'smans fransche voorouders hun naam
spelden.)
- nu dat die m'nheer Jakob kort na z'n benoeming by prinses Hendrik dineerde. En
21.
onlangs las ik dat zy links en rechts bezoeken aflegde. (amb-ire!) 't Zal me
10.
benieuwen hoe de Kamer zich houdt. De zaak is ergerlyk! Het antwoord van De
Brauw rechtvaardigt niets. Integendeel, juist als de door hem opgegeven gronden
voor de verlenging inderdaad bestonden, lag 't voor de hand de koninklyke
11.
machtiging te vragen, nà overleg met de vertegenwoordiging. Het brutaal vermyden
van dat overleg is wel 'n blyk dat hyzelf die gronden niet voor overtuigend hield. M.i.
12.
zyn èn 'SJacob èn De Brauw benoemd ad hoc!
(Men schryft me uit Rotterdam dat de aandeelen van Prinses Hendrik
grootendeels in handen van den Koning zyn overgegaan. Of 't waar is,
weet ik niet.
Uit den toon van de N. Rott Ct kan ik opmaken dat Franssen van de Putte
ditmaal - tot z'n eigen verwondering zeker! - niet in de schelmery betrokken
is. 't Was aardig om te zien hoe de redaktie voor ze daarvan zeker was,
'n slag om den arm hield.)
Nog eens Uw N. Jaars satyre. Ik betreur het dat er niet wat meer ruimte was in uw
13.
‘gruwelkamer’. Ik had er zoo graag 't onuitstaanbare ‘als’ (met pretense ) beteekenis
14.
van toen, in gezien. En de onverdragelyke praesens! (actualitatis?) Of 't
15.
15.
Perfectum! (beiden inpl. van 't burgerlyk juiste Imperfectum.
Als Amalia flauw valt, is Leonard haastig toegeschoten,
of: schiet L. toe! m

16.

En: ‘dan’ voor doch of maar. en: ‘alleen’ voor id . En: verliefd (of jaloersch) van! (Zie Busken Huet en Bosboom Toussaint, óók
17.
18.
19.
émigrés , minder apokrief -deftig dan Schakop , dit erken ik maar al bewezen zy
20.
22.
familie van Catinat te zyn of aftestammen van Colligny , dit geeft hun geen recht
23.
24.
ons opteschepen met de taal die hun voorouders spraken. En daar is affectatie
in (‘aanstelling’ zegt juffr Toussaint, zeker om te bewyzen dat ze slecht hollandsch
25.
weet te schryven zonder 't minst atavisme ). ja affectatie, gemaaktheid, jacht op
distinctie, d.i. naar myn definitie van 't woord: ploertery. Huet zal zeker nog wel
weten dat men geen ‘pluim’ gebruikt tot het reinigen van 'n kamer. En zeker weet
zy ook wel dat men in Holland niet zegt:
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aan wien zegt ge dit! (à qui le dites vous = nu, dàt zal wel waar wezen!) Ook dat
men niet telkens 'n antwoord begint met de vraag: ‘Wat zal ik u zeggen?’ (De bekende
fransche stoplap.) Ja, ik ben misselyk van Juffr. Toussaint. Zeker zou 't 'n slechte
daad zyn 'n achtenswaardige oude dame publiek te havenen (jazelfs 'n domheid!)
maar ik heb moeite my intehouden. Beste Vos, haar geschryf is afschuwelyk!
't Is de vraag of ik goed doe myn oordeel niet te uiten (en te rechtvaardigen.
Misschien zou 't plicht zyn. Misschien is 't zwakte dat ik - ik weet het niet.
26.
Misschien hebt gy zelf dien jonker Frans slechts vluchtig gelezen, en verwondert
ge U over m'n byna onvoorwaardelyk laagstellen van dat boek. Toch geloof ik u aan
m'n kant te krygen, als ik u 'n lystje aanbood ('n lyst, 'n lange lange lyst!) van al de
taalgruwelen die zy begaat. Dat kan niet anders. Ge zyt auteur van de zoo keurig
gestyleerde ‘Vogels’ en moogt niet tevreden zyn met zoo'n keukenmeiden werk. En
niet alleen wat taal betreft, maar ook in karakterschildering is die Majoor Frans 'n
prul. Myn god, wat 'n publiek dat dit niet inziet! Ik ben er zeer verdrietig over. Wat
geeft het, in den smaak te vallen van 'n volk dat zùlke dingen toejuicht?Daar ben ik toch weer op't chapître van Mevr. B. Toussaint gekomen! Och, wees
er niet boos om. De ergernis over zulke dingen... is sterker dan ik, om me ook eens
voor 'n afstammeling van émigrés te doen aanzien. (Het verwondert me dat ik juist
die uitdrukking niet in haar boek vind. We willen hopen dat ze'r die invoegt by 'n
27.
herdruk. Daarvoor mag ze het meermalen voorkomend: ‘dat gelykt op U’ er uit
28.
laten omdat het maar 'n duitsch idiotisme is. Men is fransch of niet-fransch, que
29.
diantre !
Ik ga Bosboom doodschieten. Ik vergiftig mevr. Huet. Ik zet wewenaar en weeuw
in 'n hokje by elkaar. Na 'n gepast tydsverloop ga ik kyken of 'r emigreetjes voor
den dag zyn gekomen. Zoo ja, dan zend ik ze onder de hoede van S Jacob naar
Frankryk, met vrindelyk verzoek ze dáár by den burgerl. St. te laten inschryven als
n

30.

plaatsvervangers van de slachtoffers der par. bloedbruiloft . Zoo wreekt zich de
brave.Mies is flink en wel zooals altyd. En Wouter geeft ons veel geluk. 't Is 'n lieve
jongen, waarlyk! Wat my betreft, voor't eerst van
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31.

m'n leven ben ik aan't medicineeren. Een dokter te Amsterdam kwam ons
bezoeken, expres om me van m'n asthma te genezen. Daar hy te dien einde 'n
32.
drukke praktyk eenige dagen in den steek gelaten had , had ik den moed niet myn
aanvankelyke weigering voltehouden. Ook Mies drong er zeer op aan. Ik gebruik
33.
alzoo nu chloretum ferri (zeg ik 't goed?) om later de kwaal aan te tasten met
arsenic. Of't helpen zal?
34.
Maakt uw familie het goed? Uwe vrouw? De Napelsche Visscher? De Kanonnier?
En uwe dochter? En haar Nikias? Ontvang voor allen onze hartelykste wenschen.
Komt toch dezen zomer eens by ons kyken. We zouden 't zoo prettig vinden!
Dag beste Vos, wees heel hartelyk van my gegroet. Mimi schryft zelf
uw vriend
Dek
35.

Neem er toch genoegen mee dat mn brieven zoo en négligé

zyn.

Eindnoten:
1. Nanno: de vroeg-griekse idylle in verzen Nanno van C. Vosmaer was in 1882 in Den Haag
verschenen.
2. had: had ik; verschrijving.
3. theilweise: gedeeltelijk (du.) in duitse schrijfletters.
4. kontroverse: in De Nederlandsche Spectator van 23 december 1882 staat een stuk van Mr.
Sandalos, geëmancipeerd schoenmaker: ‘De schoentjes van Nanno, die Milto ter afwering van
het bestoken der min, omgekeerd aan den voet van het rustbed wilde plaatsen’, een aanleiding
tot discussie omtrent bijgeloof en schoenen bij klassieke dichters.
5. divageeren: uitweiden.
26. jonker Frans: Majoor Frans (1874), emancipatoire roman van A.L. Geertruida Bosboom-Toussaint
(1812-1886).
6. Leistung: prestatie (du.)
7. n'ont que bien se tenir: eigenlijk: n'ont qu'à bien etc.; moeten maar goed oppassen (fr.)
8. NJaarsprent: de Nieuwjaarsprent van De Nederlandsche Spectator heeft onder de titel ‘Panoptikon
van den Nederlandschen Spectator 1883’ een 28-tal tekeningetjes. Het eerste nummer van deze
jaargang bevat in de vorm van een ‘Gids tot het Panoptikon’ de uitleg bij de prent. Actuele
kwesties, waaronder Atjeh, worden op een satirische wijze onder de loep genomen.
9. epigram en action: spotdicht in volle werking (fr.)
21. amb-ire: rondgaan (lat.), etymologische wortel van ambitie, namelijk: bij invloedrijke personen
langsgaan om hun steun te verwerven.
10. Het: oorspr. stond er 't Voorloopig.
11. machtiging: oorspr. stond er goedkeuring.
12. ad hoc: speciaal voor het regelen van deze kwestie (lat.)
13. pretense: voorgewende.
14. praesens actualitatis: tegenwoordige tijd die de aandacht richt op hetgeen nu geschiedt (lat.)
15. (im)perfectum: (on)voltooide tijd (lat.)
15. (im)perfectum: (on)voltooide tijd (lat.)
16. idm: idem, hetzelfde (lat.)
émigré: (hier) uit Frankrijk afkomstig.
apokrief: op onhoudbare gronden.
Schakop: (geheel vernederlandste versie van) 's Jacob.
Catinat: Nicolas de Catinat (1673-1712), franse maarschalk, zeer geliefd bij zijn soldaten.
Colligny: Gaspard de Coligny (1519-1572), franse maarschalk, aanvoerder van de vervolgde
protestanten.
23. de taal: oorspr. stond er hun taal.
24. affectatie: gekunsteldheid, aanstellerij.
25. atavisme: (hier) invloed van voorouders.
17.
18.
19.
20.
22.
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26. jonker Frans: Majoor Frans (1874), emancipatoire roman van A.L. Geertruida Bosboom-Toussaint
(1812-1886).
27. dat gelykt op U: (duits) das sieht Ihnen gleich: echt iets voor U.
28. idiotisme: (hier) uitdrukking, zegswijze (van idioom: taaleigen.)
29. que diantre: wat drommel (fr.)
30. bloedbruiloft: in de zg. Bartholomaeus-nacht (24 augustus 1572) werd een groot aantal franse
hervormden (Hugenoten), die naar Parijs waren gekomen voor het huwelijk van Hendrik van
Navarre en de zuster van de koning, op last van de koningin-moeder vermoord. Veel franse
protestanten weken vervolgens naar Nederland uit (émigrés).
31. te: oorspr. stond er uit.
32. gelaten had: oorspr. stond er liet.
33. chloretum ferri: chloor-ijzer-verbinding.
34. De Napelsche Visscher, de Kanonnier: twee zonen van Vosmaer, namelijk Gualterus Carel
Jacob (geb. 29-8-1854), verbonden aan het Zoölogisch Station van Anton Dohrn te Napels en
e

Willem (geb. 15-7-1856), 1 luitenant-artillerie.
35. négligé: onverzorgd (fr.)

[12 januari 1883
Briefkaart van Multatuli van V. Bruinsma]
12 januari 1883
Briefkaart van Multatuli aan V. Bruinsma. Geadresseerd aan WED-Zeergel. Heer
r
D Vitus Bruinsma leeraar in de Scheikunde Leeuwarden (Holland) en met
poststempels Nieder-Ingelheim 12-1-83 en Leeuwarden 13 JAN 83. (M.M.)
beste V.! Voorloopig hartelyk dank voor uw brief, die my zeer zeer aangenaam was.
1.
Uitvoeriger brief volgt. Hartelyk met uw lieve Hilda van ons gegroet!
Dek
N. Ingelheim
12 Januari '83.
M & W zyn wel. Ik ook op 't asthma na. Voor 't eerst van m'n leven gebruik ik medicyn.
Een zeer belangstellend doctor beweert dat het geneesbaar is. Maar ik twyfel!

Eindnoten:
1. ons: oorspr. stond er my.

[12 januari 1883
Brief van Multatuli aan H. de Vries]
12 januari 1883
Brief van Multatuli aan H. de Vries. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) Met naschrift van Mimi.
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Nieder Ingelheim 12 Januari 1883
Waarde De Vries! 't Is eigenlyk pas 11 Januari, maar de br. gaat morgen weg.
Morgen, d.i. de dag waarop ik beginnen zal met den zesden druppel, zegge: 6 × 6
= 36. M'n vrouw heeft U geschreven dat ik de druppels ten-gevolge van Jezus
verjaardag wat laat heb gekregen. Na ontvangst echter hebben wy ons stipt aan
Uw voorschrift gehouden. Eerst 7 dagen 4 × 6, daarna 7 dagen 5 × 6 en morgen
begint het maximum. De innemery is zeer gemakkelyk, en m'n vrouw zorgt er voor
o1.

dat ik niet oversla. Ik weet (onder meer, helaas!) twee dingen niet. P

of ge noodig

o

hebt iets van me te weten? 2 Zoo ja, wàt ik U meetedeelen heb? Over 't geheel
voel ik me, buiten wat verkoudheid, nogal wel, schoon ik niet zeggen kan dat m'n
asthma verminderd is. Erger is't ook niet. En ik weet niet of de thans gebruikte
2.
medicynen daarop rechtstreeks behooren te werken, dan wel of die besogne ten
laste zal komen van de arsenic. Misschien is voor 't oogenblik de eisch slechts dat
die schimmelplantjes vernietigd worden. Aan welk symptoom kan ik bemerken of
dit gelukt is? Of is de tyd nog niet daar om hierop te letten?
Zyn die onbeschaamde parasietjes mikroskopisch waartenemen in 't bloed? Ik
begin nu eenigszins belang te stellen in de zaak, niet zoo zeer met het oog op m'n
gezondheid, als wel om 't probleemachtige, en ook om uwentwil daar Uw hartelyk
en opofferend streven 'n triumf van belang verdient. Ik zal U... wacht, ik zal 'n vers
op U maken:
Dr De Vries, doorluchtig amsterdammer
Behaalde roem als bloedontzwammer.

anders, en mooier:
Jezus dreef geesten uit, tot verdriet van de Levieten
De Vries speelt de Attila tegen bloedparasieten.

weer anders, en nog mooier:
Paddestoelen is 'n goed eten
Maar in m'n bloed wil ik 'r niet van weten.

heelemaal anders en 't mooist:
Wat de geloovery is voor 't gemoed
Dat zyn de schimmeltjes in je bloed
Die laat men door Chl. ferri verkassen
Maar tegen die andere kwaal is geen kruid gewassen.
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Zóó beloont de Dichter!Dag beste kerel! M'n vrouw is wel. Woutertje ook. Zyt gy wel en de uwen? Hartelyk
gegroet!
tt
DD
De Heer Wilhelmi had de goedheid ons een mooie verfdoos voor Wouter te zenden.
Wilt ge inliggenden aan hem doen bezorgen? We weten z'n adres niet.
Beste heer! Ik kan niet laten hier een hartelyk groetje by te doen. Neen neen U heeft
wel gezegd dat dek zoo gauw geen werking van de medicyn zou kunnen waarnemen!
Hy had maar lust u toch eens te schryven.
MDD

Eindnoten:
1. Po: primo, in de eerste plaats (it.)
2. besogne: plicht, werk (fr.)

[januari 1883
Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
Vermoedelijk 16 januari 1883
Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
dinsdag avond.
Lieve Lien, Ja, dek is onder behandeling van Dr de Vries voor zyn asthma. Hy
(de Vr) had daarvan gehoord en meende D te kunnen helpen, en ofschoon dek zyn
aanbod om hier te komen afwees, was hy doorzettend en kwam nogthans! Nu was
dek niet bestand tegen zooveel belangstellende hartelykheid en neemt sedert een
paar weken als een gehoorzaam kind de hem voorgeschreven medicynen in. Tot
nog toe bespeuren wy geen uitwerking, wat trouwens ook nog niet te verwachten
was. Dek voelt zich dezer dagen heel min en gedeprimeerd. maar ik hoop dat de
hoofdreden hiervan is een verkoudheid. hy hoest nog al veel. iets dat hy in geen
jaren gedaan had en voelt zich (ik hoop: daardoor) onlekker. en min.
Dag lieve lien! Ik hoop je spoedig te kunnen schryven dat hy zich beter gevoelt.
Verontrustends is er niets. maar als hy zich onlekker gevoelt en dan zyn verdrietige
stemming dat slaat hem geheel ter neer.
Heel veel groeten aan Haas en de kinderen.
je hartelyk liefhebbende
Mimi DD
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[16 januari 1883
Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli]
16 januari 1883
Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
1.

Pasoeroean , 16 Januari '83
Beste Dek,
Enkele woorden slechts om u eenig teeken te geven - ge wacht er zeker reeds
lang op - dat ik uw brief van 14 November j.l. ontvangen heb. Enkele woorden
slechts, ge zult straks hooren waarom. Die brief heeft, ondanks het zeer duidelijk
adres, een énormen omweg gemaakt om mij te bereiken. Hij is nl. eerst naar Djambi
geweest, waar een broêr van mij, met den zelfden vóórletter G. controleur is. Er
gaat van daar slechts eens in de maand een mail naar Batavia, zoodat uw schrijven
bij de 4 weken noodig gehad heeft om, na aankomst in Indië, bij mij te belanden.
Te Batavia a/h postkantoor hebben zij het adres veranderd in dat van mijn broêr.
Mijn dank, Dek, voor de woorden van vriendschap ook weder in dezen brief. Ge
schrijft mij niets over het epistel dat ik omstreeks 15 of 20 Juni aan u verzond. Heeft
dat het lot gedeeld van een paar brieven aan mijn vrouw, die ten gevolge der
Egyptische verwarringen zoek geraakt schijnen te zijn?
Intusschen begrijp ik niet recht de hoofdzaak, waarover ge schrijft, nl. zeker
misverstand, als ik het recht begrijp, over hetgeen uit Indië voor het Multatuli fonds
gezonden is. Gij zegt dit uiteengezet te hebben in een vroegeren brief van 9
November; dien heb ik echter niet ontvangen. Voor alle securiteit heb ik er mijn
broêr nog eens naar gevraagd. Helder mij dat s.v.p. op, want ik weet nu niet recht
wat ge van mij verlangt. Uw tweede brief spreekt erover in aanduidingen, als over
een bekende, reeds besproken zaak.
Beste Dek, ik schrijf u ook, om eenige afleiding te hebben, voor het leed dat wij
thans dragen. Voor 9 maanden hadden wij vier kinderen; het jongste stierf acht
dagen na de geboorte, ik was toen reeds hier, ik heb het niet gekend en dus ook
niet betreurd, al deed het mij leed voor mijn vrouwtje; het tweede een jaar oud, stierf
te Suëz, vijf november terwijl mijn vrouw op reis hierheen was; en

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

526
gister, Dek, gister is de derde gestorven, onze jongen, onze lieve, sterke, mooie,
2.
vlugge jongen, het ‘anak oentoeng’ , zooals de hadjis in Afrika van hem zeiden. Hij
is gestorven aan een ziekte, die als een sluipmoordenares een kind weghaalt, aan
een hersenvliesontsteking (meningitis tuberculosa). Hij heeft een afschuwelyken
doodstrijd gehad; hij was zoo krachtig, zoo robuste, het leven wilde er niet uit. O
Dek, het is om radeloos te worden! Ge weet niet welk stuk leven, toekomst, geluk
en illusien verdwenen, verwoest zijn door het heengaan van dien lieven, lieven
jongen! Hij was zoo flink, zoo ferm, vol lust en moed, brutaal voor zijn recht, maar
zoo innig zacht en aanhalig, waar hij zijn affectie toonde. Hij was onafscheidelijk
van mijn arme vrouw, van zijn ‘lief moesje’, zooals hij haar altijd noemde. 't Is
afschuwelijk die diefstal van dat kind en zijn afgrijselijke doodstrijd! Hij ligt daar nu,
bleek en koud, de jongen, die één beweging en levenslust was. Telkens moet ik 't
in mijn hersens boren, dat wij hem verloren hebben, want ik begrijp 't niet.
Adieu Dek, groet uw lieve vrouw en ontvang zelf ons beider groeten. Als Woutertje
bij u zit, denk dan eens aan wat wij verloren hebben, wat wij lijden.
de Uwe
G. Valette

Eindnoten:
1. Pasoeroean: de hoofdplaats van de gelijknamige residentie op Oost-Java.
2. anak oentoeng: gelukskind (mal.)

[22 januari 1883
Brief van J.H. Anschütz aan V. Bruinsma]
22 januari 1883
Brief van J.H. Anschütz aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 beschreven. (M.M.)
Amsterdam 22. 1. 83.
1.
WelEdl. Zeer Gel. Heer,
Hoe staat 't met het huldeblijk van Multatuli? Bij mij berusten nog steeds vijf gulden,
door een mijner vrienden (de student in de scheikunde H.L. Stoel te Haarlem
en

woonachtig) op de lijst in 't Leesmuseum ingeschreven. Ik heb U den 11 December
82 f2, 50 per postwissel voor de jaarlijksche M. toelage gezonden. Hopende eens
iets van 't huldeblijk te vernemen, blijf ik
Uw. dw.
J H Anschütz

Eindnoten:
1. Boven deze aanhef is door Bruinsma in potlood genoteerd: Vondelskade 87 beantw. 31 jan. '83.
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[30 januari 1883
A.K. von Gugel overlijdt]
30 januari 1883
Te Wiesbaden overlijdt Adelhaid Karoline von Gugel, weduwe van Franz von
Gugel, de natuurlijke moeder van Wouter Bernhold.

[januari 1883
Artikel van J. Hobbel in De Dageraad]
Eind januari 1883
Artikel van J. Hobbel in De Dageraad 4 (1882-1883), afl. 7, blz. 51-58. (M.M.)
Fragmenten.

Opgedragen aan Neêrlands volk.
Een profeet wordt in zijn eigen land niet geëerd.
Jezus.
Vóór drie-en-twintig jaren heb ik in mijn Havelaar reeds voorspeld, wat
met Lebák geschieden zou, indien de Nederlandsche regeering niet
tusschenbeiden kwam. Lebák, het land waarvoor ik mij zelven, mijn vrouw,
mijn kinderen, alles heb opgeofferd, Lebák is een woestenij geworden,
zonder inwoners, zonder buffels...
Multatuli. (Voordracht te Rotterdam gehouden 10 Januari 1881).
Bij eenig nadenken zal het den lezer duidelijk zijn, dat het gezegde van Jezus(?),
door mij als motto boven dit opstel geplaatst, door alle tijden heen waar geweest is
en waar zal blijven. De landgenoot staat te dicht bij den profeet, d.i. de man, die om
een of andere reden zekere beroemdheid heeft verworven.
(....)
Een van de mannen, die door verreweg het grootste deel onzer natie steeds
verkeerd gezien en daardoor verkeerd beoordeeld wordt, is zeer zeker E. Douwes
Dekker, die als Multatuli een onsterfelijken naam verworven heeft. Indien ik hier
zeg, dat men hem steeds verkeerd beoordeelde, dan meene men daarom niet, dat
ik hem op den juisten afstand weet te bezien. Die gevolgtrekking ware onjuist.
Immers men behoeft zelf niet per se goed te zijn om over kwaad te kunnen
oordeelen? Men kan immers aanmerkingen maken, waar men zelf het werk niet
beter zoude doen?
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Wat zijn er nog niet velen, die Douwes Dekker ‘een slecht mensch’ noemen! Vraag
niet naar bewijzen, die geeft men niet. Men heeft het van hooren zeggen. En dat is
een kwaad van niet geringen invloed, een kwaad dat nog aan ons maatschappelijk
leven, aan ons maatschappelijk en individueel geluk knaagt. Van een groot man,
dien men volmaakt wenscht maar dit niet zijn kan, omdat hij mensch is, wordt alles
kwaads zoo licht geloofd. Ieder die in eenige goede hoedanigheid boven de menigte
uitsteekt, heeft benijders (schijnheilige) bij menigte. De mensch is zeer egoïstisch;
men kan niet verdragen, dat iemand boven ons uitkomt en daarom moet die ‘iemand’
door ‘men’ zwartgemaakt en zoo van zijn hooger standpunt afgeworpen worden.
Hoeveel leden telt Multatuli's ‘men!’ Of ik Douwes Dekker zou willen vrijpleiten van
alle menschelijke ondeugden - de ‘ondeugden’ van den dag wel te verstaan -? In
het geheel niet, want ik zou het zelfs betreuren, indien een man als Multatuli
zondeloos was. Zondeloosheid is voor mij de hoogste mate van ongerijmdheid. ‘Wie
zich nooit vergist, hetzij in opvatting, hetzij in uitdrukking kan onmogelijk veel
belangrijks leveren. Het is daarmee als met Kappelman, die nooit van 't paard viel,
omdat hij nooit zoo'n dier besteeg.’ Immers heeft zelfs de zon vlekken; ‘ja, zonder
vlekken was zij geen zon’? Maar nog eens, wie Multatuli kent - ik bedoel den
‘schrijver, denker, dichter, satiricus, criticus, moralist, hervormer,-’ - weerspreekt
met al de kracht, die in hem is, den laster, dien men hem zoo menigmaal naar het
hoofd wierp.
(....)
Nog is geen recht den Havelaar geschied! Een poging daartoe wordt ook in
bovenbedoelde brochure door Dr. Muller beproefd. Dat zij vruchten drage!
Denk ik aan recht den Havelaar schuldig, dan komt de verdrukte Javaan mij voor
den geest; daarom ook kan ik niet nalaten hier onder nog af te schrijven, wat ik in
een courant vond, die slechts enkele dagen na hare geboorte verdween. Sprekende
over de te Amsterdam te houden tentoonstelling, zegt het blad:
‘Op die tentoonstelling zult ge allerlei dingen zien, waarvan ge nooit gehoord hebt.
Daar zullen zijn 100,000 geraamten van Javanen, die omkwamen bij 't maken
van den Postweg van Daendels, dwars over Java.
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Daar zullen staan tien duizend buffels van de inboorlingen, hun ontstolen door hunne
opperhoofden. Tegen dien eeuwigdurenden diefstal moesten de Nederlandsche
ambtenaren waken. Daarvoor zwoeren ze een aparten eed.
Daar zullen zijn veel residenten, die een oogje dichtknepen; zij schreven steeds
‘op Java is het rustig,’ ze werden rijk en wonen op buitenplaatsen. Zoo wordt de
deugd beloond. Maar de Javanen, die hun land niet meer konden bebouwen, toen
hunne hoofden de buffels hadden gestolen, werden wanhopig, werden
opstandelingen. Ze werden verslagen door het Nederl. Indische leger.
Op de tentoonstelling zijn eenige duizenden van die opstandelingen; ze heeten
meest Saîdjah. Ook eenige lijken van Javaansche vrouwen. Deze heeten meest
Adinda.
Duymaer van Twist voor de rechtbank van de publieke meening. Ginds wandelt
Multatuli. Hij is lid van den Raad van Indië. Die twee daar zijn een Indische rijkworder
en een makelaar in koffie. Drie afgezantschappen. Een van de Engelschen met
Overbeek aan het hoofd. Ze nestelden zich op Borneo. Wij lieten dat toe; deswege
komen ze ons danken.
Het tweede afgezantschap bestaat uit Atsjineezen. Ze komen ons danken, omdat
wij hun broeders en zonen neerschoten, die streden voor de vrijheid van hun
Vaderland. Precies als onze voorouders deden in 1568. Daar ginder een stoet van
200 kettinggangers. Ze dragen striemen van geeselslagen.
De heeren in die prachtige uniformen zijn 25 Gouverneurs Generaal en 25 Min.
van Koloniën. Die kennen Indië, want ze werkten op 't Ministerie van Koloniën of
brachten een paar jaar door op Buitenzorg.
Die jongste Min. daar kent Indië het best, want hij was referendaris aan 't
Departement van Koloniën.
80 afgevaardigen, die over Indische zaken debatteeren. De eenige, die er iets
van weet, houdt wijselijk zijn mond.
Die ontzettende berg daar, bestaat uit balen Koffie en Rijst, die verrotten bij gebrek
aan wegen. Op dien berg zitten de planters die een loflied aanheffen ter eere der
Nederl. Indische regeering. Iets verder een groepje Javanen, wier oogst mislukt is
en hongersnood vieren. Ze zingen ook een loflied, een weinig minder luid dan de
blanken.
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Daar ginder een Javaan, die amok maakt, omdat hij opium rookte. Hij wordt
doorboord met spietsen.
In de verte ziet ge den ontvanger der belastingen, die 't heerlijk vindt, dat de
opiumpacht zooveel opbrengt.’
Nederlanders, wanneer zal recht geschieden aan Havelaar, aan de mannen die
als Douwes Dekker hun plicht wèl deden? M.a.w.: wanneer zal recht geschieden
aan onzen evenmensch in het verre Indië?
Rotterdam, Dec. '82
J. Hobbel.

[januari 1883
Notitie van P. Westra]
Januari 1883
Notitie van de hand van P. Westra inzake Multatuli. Half enkel velletje, aan één
kant beschreven. (M.M.)
Ideën II, blz. 342.
‘Uitzichten, die helaas in rook opgingen, doch die ik toen reden had voor gegrond
te houden, vorderden mijne krachten op geheel ander terrein.’ De heer R.C. d'Ablaing
Van Giessenburg, de uitgever van den eersten druk dezer Ideën, met wien ik onlangs
een gesprek had, deelde mij mede, dat de heer Douwes Dekker destijds meende
1.
een martingale gevonden te hebben, en daarom zijn geluk ging beproeven te
Homburg en Wiesbaden.
P. Westra
Jan. 1883

Eindnoten:
1. martingale: een spelersterm voor verdubbeling van de inzet; in het algemeen: speelsysteem
voor de roulette. (fr.)

[1 februari 1883
Brief van A. Arnould aan Mimi]
1 februari 1883
Brief van A. Arnould aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven, met kranteknipsel. In duitse schrijfletters. (Dossier Bernhold, bijlage
36, M.M.)
Wiesbaden den 1 Febr. 1883
Liebe Madame Dekker!
Meine Benachrigtigung betrift den kleinen Walter.
Sollte ich nicht Irren, So nannten Sie mir bei Ihrem letzten Hiersein einen Namen,
den ich so eben als Todesnachrigt in der Zeitung lese.
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Um ganz richtig zu sein lege ich es Ihnen aus der Zeitung bei. Ich setze Voraus im
Falle es sich Bestätigen soll, es Ihnen angenehm zu wissen.
Mit bestem Gruss
Ihre
A. Arnould

Vertaling:
Wiesbaden 1 Februari 1883
Beste mevrouw Dekker,
Mijn bericht betreft de kleine Walter. Als ik me niet vergis heeft U bij Uw laatste
bezoek hier een naam genoemd, die ik zojuist als doodsbericht in de krant lees.
Om helemaal zeker te zijn voeg ik het uit de krant hierbij.
Ik ga er vanuit, voor het geval een en ander bevestigd wordt, dat het prettig voor
U is dit te weten.
Met vriendelijk groet
Uw
A. Arnould
Het knipsel behelst onder meer:
Gestorben: - Am 30. Jan Adelhaid, geb Bermann, Witwe des Rentners Freiherrn
Franz von Gugel, alt 41 J 1 M 21 TKönigliches Standesamt.

Vertaling:
Gestorven: - op 30 jan. Adelhaid, geboren Bermann, weduwe van de rentenier
Jonkheer Franz von Gugel, oud 41 jaar, 1 maand en 21 dagen.
Koninklijk bevolkingsregister.

[3 februari 1883
Brief van Multatuli aan E. Bernhold]
3 februari 1883
Brief van Multatuli aan E. Bernhold. Twee foliovellen, waarvan blz. 1-7 beschreven.
De vellen zijn ietwat bros, waardoor enig tekstverlies is opgetreden. Op blz. 1 is een
formuliertje geplakt. (M.M.)
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Eingeschrieben
Herrn Major E. Bernhold
Bataillons Commandeur
Erlangen
Nieder-Ingelheim 3 febr. 1883
Sehr geehrter Herr Major.
Ganz unerwartet empfingen wir heute die Nachricht dass Frau von Gugel die
Mutter unseres Pflegekindes den 30. Januar in Wiesbaden gestorben ist. Wir halten
es nun für unsere Pflicht die Ansprüche des kleinen Eduard (den wir Walter holländisch Wouter - nennen) auf den ihm gesetzlich zukommenden Theil der
mütterlichen Erbschaft zur Geltung zu bringen, damit uns nicht später der Vorwurf
treffe des lieben Kindes Interesse vernachlässigt zu haben. Da also, um gerichtlich
auftreten zu können eine gehörige Legitimation erförderlich ist, nehmen wir die
1.
Freiheit Sie zu bitten uns von den Curatel [behörde] eine dazu streckende Vollmacht
aushandigen zu lassen.
Unsere Namen sind: Eduard Douwes Dekker, Rentner Maria Cornelia Frederika
Hamminck Schepel, Eheleute, beide in Nieder-Ingelheim wohnhaft.
4.
Um nun etwaiges periculum in morā vorzubeugen, kommt es uns erwünscht vor
diese Sache möglichst zu beschleunigen, weshalb ich Sie höflich bitte mir umgehend
zu benachrichtigen ob Sie diesen Brief richtig erhalten haben, damit wir so bald
möglich wissen ob wir das erfórderliche Dokument in wenigen Tage entgegen sehen
können? Ich würde Sie mit dieser Angelegenheit nicht belästigt haben, wenn ich
nicht fürchtete dass eine Bitte meinerseits an die Behörde in Gerolshofen, wenig
fruchten würde da ich diesen Herren eine unbekannte Persönlichkeit bin und ich
nicht weiss ob sie die Verhältnisse kennen.
Was den lieben Jungen selbst anbetrift, ich habe von ihm nur Gutes und Freudiges
zu sagen. Er ist uns ein wahrer Schatz, und hat wahrhaftig keine mutterliche
Erbschaft nöthig um unser Liebling zu sein. Vor etwa sechs Monate ist er an
diphtheritis erkrankt. Unsere Angst war unbeschreiblich, doch glücklicherweise war
der Krisis in wenigen Tage überstanden. Tüchtige artzliche Hülfe und sehr sorgfältige
Verpflegung haben ihn gerettet. Auch die Spuren der Krankheit verschwanden
ziemlich schnell,
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so dass er wieder ward, was er immer war: ein Musterbild des Wohlbefindens und
des Glücks. Es macht einem Freude den lieben Jungen in seinem Thun und Treiben
zu beobachten. Lieber Herr Bernhold, gönnen Sie sichselbst doch einmal das
Vergnügen davon Zeuge zu sein! Freuen Sie uns doch einmal mit Ihrem Besuch!
An Logisgelegenheit fehlt es uns nicht, und Sie werden immer herzlich willkommen
sein.
2.
Heute ist der kleine Taugenichts mit ‘Mama’ und seinem Onkel (meiner Frau
Bruder, der bei uns logirt) nach Mainz. Sie kommen gegen sechs Uhr zurück. Das
ganze Haus kommt mir als ausgestorben vor, weil ich sein gewöhnliches Jauchsen
nicht höre. Denn Jauchsen ist die allgemeine Kundgebung seines Daseins. Da wir
ihm ungerne die Ingelheimer Dorfsschule besuchen sahen, bekommt er, seitdem
er den 25 Januar 1882 schulpflichtig wurde, von einem tüchtigen Lehrer
Hausunterricht, doch hauptsächlich lehrt ihm meine Frau. Für das Klavier scheint
er gute Anlagen zu haben. Die Arithmethik habe ich für meine Rechnung genommen.
Sein Gedachtnis lässt zu wünschen übrig (d.h. für Schulsachen, vielleicht weil das
Abstracte ihm weniger anspricht) doch seine Intelligenz ist sehr scharf. Vor alles
aber ist er liebenswürdig. Und wie er seine ‘Mama’ liebt! Es ist mir ein trostender
Gedanken dass sie bei meinem Todte (ich bin jetzt 63!) nicht allein stehen wird. Das
Bewusstsein seines Bedürfnisses an ihre Sorge und Liebe wird sie starken in allen
Lebensumständen, und also ist der liebe Jungen schon jetzt, statt ein Last eine
wahre moralische Stütze. Darum auch, lieber Herr Bernhold soll nie, weder Ihrerseits
noch von ihm, die Rede von Dankbarkeit sein. Wir sind Ihnen Dank schuldig für was
Sie während der zwei ersten Lebensjahre des von seiner Mutter verstossenen
Kindes für ihn gethan haben. Was würde von unserm Liebling geworden sein, wenn
Sie eben so wenig Herz gehabt hätten wie Frau von Gugel? Wie dem sei, kein Tag
ist seit nun fünf Jahre vorbeigegangen ohne freudiges Zurückdenken an den
Augenblick als der liebe damals zweijähriger Knabe zu uns gebracht wurde. Wie
Sie sich erinnern, war meine Frau Hauptperson in der Sache. Sie fing es ohne mein
Vorwissen an, da ich damals in Holland war, und anfänglich war ich nur halb mit
ihrem Vorsatz eingenommen. Doch der kleine Schelm wusste mich sehr schnell zu
eroberen, und was meine Frau angeht, nie wurde ein edler Antrieb herrlicher belohnt.
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Ich kann der Versuchung nicht widerstehen sein Bildchen hier einzuschliessen
obschon ich Sie freundlichst bitten muss es mir zurück zu schicken, da es das letzte
ist das mir von einer Aufnahme im Februar 1882 übrig blieb. Die vielen anderen
Exemplare sind mir von besuchenden Freunde und Familie abgeschmeichelt. Also
3.
lieber Herr Bernhold, schicken Sie es mir gf zurück, oder besser noch, bringen Sie
es selbst!
Nach freundlichem Gruss bleibe ich
Ihr ergebener
DD
Sie entschuldigen doch dass mein Brief so lang wurde? Wenn Walter nicht nach
Mainz wäre, würde ich mich kürzer haben fassen müssen denn er lässt mir
gewöhnlich wenig Ruhe. Immer hat er etwas zu fragen oder zu bestellen bei ‘papa’.
Kommen Sie doch einmal. Es ist ein Vergnügen den lieben Jungen anzusehen.

Het op blz. 1 geplakte formulier vermeldt:
Post-Einlieferungsschein.
Dass am heutigen Tage
Gegenstand

Br.

Werthangabe

Eingeschrieben

Gewicht

-

Empfänger

E. Bernhold

Bestimmungsort

Erlangen

1.

1.

1.

1.

zur Beförderung mit den Post eingeliefert worden, wird bescheinigt
1.

Nieder-Ingelheim den 3. Febr 1883
1.

Post-Annahme [Onleesbaar]

Vertaling:
Aangetekend
De heer Majoor E. Bernhold
Bataljonskommandant
Erlangen
Nieder-Ingelheim 3 febr. 1883
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Zeer geachte Heer Majoor,
Geheel onverwachts ontvingen we vandaag het bericht dat mevrouw Von Gugel,
de moeder van ons pleegkind, op 30 januari in Wiesbaden gestorven is. Wij achten
het nu onze plicht de aanspraken van de kleine Eduard (die wij Walter - nederlands:
Wouter - noemen) op het hem juridisch toekomende deel van zijn moeders
nalatenschap aanhangig te maken, opdat ons niet later het verwijt zou treffen het
belang van het kind te hebben verwaarloosd. Aangezien daarom een passende
legitimatie vereist is teneinde juridisch te kunnen optreden, nemen wij de vrijheid U
te verzoeken ons door de Raad van Voogdij een daartoe strekkende volmacht te
doen toekomen.
Onze namen luiden Eduard Douwes Dekker, zonder beroep, Maria Cornelia
Frederika Hamminck Schepel, echtgenoten, beiden woonachtig in Nieder-Ingelheim.
Om nu een eventueel periculum in mora te voorkomen, lijkt het ons wenselijk
deze zaak zoveel mogelijk te bespoedigen, reden waarom ik U beleefd verzoek mij
per omgaande te berichten of U deze brief in goede orde hebt ontvangen zodat wij
zo gauw mogelijk weten of wij het benodigde dokument binnen enkele dagen
tegemoet kunnen zien. Ik zou U met deze kwestie niet lastig gevallen hebben, als
ik niet vreesde dat een verzoek van mijn kant aan het betreffende bureau in
Gerolshofen weinig vruchtbaar zou zijn omdat ik voor de Heren van het Bestuur een
onbekende ben en niet weet of ze van de zaak op de hoogte zijn.
Wat de lieve jongen zelf betreft, van hem kan ik alleen maar goede en vreugdevolle
berichten sturen. Hij is voor ons werkelijk een schat en heeft werkelijk geen moederlijk
erfdeel nodig om onze lieveling te zijn. Ongeveer een half jaar geleden heeft hij aan
diphteritis geleden. Wij waren onbeschrijfelijk bang, maar gelukkig was de krisis
binnen enkele dagen bezworen. Bekwame hulp van een dokter en zeer zorgvuldige
verpleging hebben hem gered. Ook de sporen van de ziekte verdwenen tamelijk
snel, zo dat hij weer werd wat hij steeds was: een toonbeeld van welvaren en geluk.
Het is een vreugde de jongen in zijn doen en laten te observeren. Mijn beste heer
Bernhold, gunt U zich toch eens het genoegen daar getuige van te zijn! Doet U ons
eens een plezier met Uw bezoek! Wij hebben geen gebrek aan logeerruimte en U
bent altijd hartelijk welkom.
Vandaag is de kleine rekel met ‘Mama’ en zijn oom (een broer van mijn vrouw
die bij ons logeert) naar Mainz. Ze komen tegen zes uur terug. Het hele huis lijkt
wel uitgestorven, omdat ik zijn gebruikelijke juichende stemgeluid niet hoor. Want
juichen is de gewone manier om zijn bestaan kenbaar te maken.
Omdat we hem niet graag op de Ingelheimer dorpsschool wilden doen, krijgt hij
sedert 25 januari 1882 toen hij leerplichtig werd, huisonderwijs van een kundige
docent, maar het voornaamste leert hij van mijn vrouw. Hij schijnt een goede aanleg
voor pianospelen te hebben. De rekenkunst heb ik voor mijn rekening genomen.
Zijn aandacht laat te wensen over (dat wil zeggen voor schoolse zaken, misschien
omdat het abstrakte hem nog weinig zegt) maar zijn intelligentie is heel goed
ontwikkeld.
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Maar bovenal is hij beminnelyk. En hij is dol op zijn ‘mama’! Voor mij is het een
troostrijke gedachte dat zij bij mijn dood (ik ben nu 63!) niet alleen zal komen te
staan. Omdat zij zich ervan bewust is dat hij behoefte heeft aan haar zorg en liefde
zal dit haar kracht geven in alle omstandigheden en nu al is de lieve jongen een
werkelijke morele steun voor haar in plaats van een last. Daarom moet er ook, beste
mijnheer Bernhold, noch van Uw kant noch van de zijne ooit sprake zijn van
dankbaarheid. Wij moeten U juist dankbaar zijn voor alles wat U gedurende de
eerste twee levensjaren van het door zijn moeder verstoten kind gedaan hebt. Wat
zou er van onze schat geworden zijn, als U even harteloos geweest zou zijn als
mevrouw Von Gugel? Hoe dit zij, sinds vijf jaar is er geen dag voorbijgegaan zonder
dat wij met vreugde terugdachten aan het ogenblik dat de lieve toen twee jaar oude
jongen bij ons gebracht werd. U zult zich wel herinneren dat mijn vrouw de hoofdrol
speelde in deze kwestie, zij was er zonder mijn voorkennis aan begonnen omdat ik
destijds in Holland was, en in het begin was ik maar half te spreken over haar plan.
Maar de kleine deugniet wist mij heel gauw voor zich te winnen en wat mijn vrouw
aangaat, nooit is een nobele bedoeling met meer vreugde beloond.
Ik kan de verleiding niet weerstaan een kiekje van hem hier bij te sluiten, ook al
moet ik U vriendelijk verzoeken het my terug te sturen omdat het de laatste afdruk
is die over is gebleven van een opname in februari van het vorige jaar. Heel wat
andere exemplaren zijn mij door smeekbeden van bezoekers vrienden en
familieleden afhandig gemaakt. Dus mijn beste heer Bernhold, stuurt U het mij
alstublieft terug, of - nog beter - brengt U het zelf!
Met vriendelijke groet blijf ik
Uw U toegewyde
DD
U neemt mij toch niet kwalijk dat mijn brief zo lang is geworden? Als Wouter niet in
Mainz was, zou ik me bondiger hebben moeten uitdrukken, want hij laat mij
gewoonlijk nauwelijks met rust. Altijd heeft hij iets te vragen of wil hij iets loskrijgen
van ‘papa’. Komt U alstublieft eens bij ons. Het is gewoon een plezier die lieve
jongen bezig te zien.
Bewijs van ter post bezorging:
Vandaag werd aangeboden
voorwerp:

brief

waarde:

aangetekend

gewicht:

-

geadresseerde:

E. Bernhold

plaats van bestemming:

Erlangen

om verzonden te worden; waarvan dit bewijsstuk getuigt
Nieder-Ingelheim de 3 februari 1883
Postbeambte [onleesbaar]
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Eindnoten:
1. Behörde: hierbij tekent Multatuli in de marge aan: De hier bedoelde Curatelbehörde is het
Landgericht Gerolshofen bei Schweinfurt.
4. periculum in morā: (juridische term) gevaar dat door vertraging ontstaat (lat.)
2. Onkel: Albert Hamminck Schepel.
3. gf: gefälligst.
1. Ingevuld in duitse schrijfletters.
1. Ingevuld in duitse schrijfletters.
1. Ingevuld in duitse schrijfletters.
1. Ingevuld in duitse schrijfletters.
1. Ingevuld in duitse schrijfletters.
1. Ingevuld in duitse schrijfletters.
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[4 februari 1883
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]
4 februari 1883
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 en 4(⅘) beschreven. (M.M.)
Nieder Ingelheim 4 febr 1883
Waarde Korteweg!
o o1.

Gy hadt de goedheid, in November A P door bemiddeling van den heer Zürcher
aan myn vrouw die zich toen in Holland bevond, een bedrag van f220. - te doen
toekomen zynde volgens Uw daarby gevoegd schryven het overschot van de voor
't ‘Huldeblyk’ byeen gebrachte gelden. Ook ontving zy by die gelegenheid het Album.
Dank voor die bemoeienis!
Wat den op 9 dezer vervallen wissel van f1020 aangaat, ben ik zoo vry U te
verzoeken voor dat bedrag een op-zicht wissel op Mainz of Frankfort te nemen.
Misschien is de Koloniale Bank zelf wel genegen zoo'n wissel by haren makelaar
te bestellen, dan kan zy U daarmee op den vervaldag betalen, of wel dien aan my
zenden, waardoor U de moeite van de behandeling der zaak wordt uitgewonnen.
In dat geval echter zal 't noodig zyn, een paar dagen vooruit het daartoe strekkend
verzoek te doen.Dat ik niet eerder schreef, beste Korteweg, is 'n gevolg van m'n geknakten
2.
gemoedstoestand . Het jaar 1882 heeft my een slag gegeven dien ik niet te-boven
komen zal, en het stuit my dáárover uitteweiden. Bovendien ben ik onwel, en ⅞ van
den dag niet instaat iets te doen. Myn asthma neemt hand over hand toe. Voor 't
eerst van m'n leven gebruik ik nu - hoofdzakelyk op aandrang myner vrouw medicynen in, en wel: arsenic! Maar ikzelf geloof niet aan succes. De ware grond
der kwaal zit in m'n gemoed. Het jaar '82 heeft al m'n hoop vernietigd, en my de
overtuiging gegeven dat ik vergeefs geleefd heb. De indruk die dat Album op me
maakt, is onbeschryfelyk treurig!
Maar - basta! Zelfs de uiting van m 'n verdriet is my ontzegd. Ik erken dan ook
dat ik er de juiste woorden niet voor vinden kan. Ik voel me stom en stomp. 't Is
bitter, ondankbaar te schynen als men zich teleurgesteld, miskend, ja mishandeld
voelt!
Intusschen vriendelyk gegroet van
t.a.v.
DouwesDekker

Eindnoten:
1. AoPo: anno passato, verleden jaar (lat.)
2. gemoedstoestand: oorspr. stond er gezondheidstoestand.
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[5 februari 1883
Brief van E. Bernhold aan Multatuli]
5 februari 1883
Brief van E. Bernhold aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met rouwrand,
geheel beschreven. De envelop, eveneens met rouwrand is geadresseerd aan Herrn
Douwes Dekker, Hochwohlgeboren Nieder Ingelheim. (Dossier Bernhold, bijlage
37a, M.M.)
Erlangen, 5. Februar 1883
Vergeben Sie, dass ich Trauerrand-Papier genommen, allein ich habe in jüngster
Zeit 4 Verwandten Trauerfälle zu verzeichnen.
Sehr geehrter Herr Douwes Dekker!
Die traurige Katastrophe, das plötzliche so überraschende Absterben der Frau
von Gugel, hat unsere Korrespondenz wieder in's Leben gerufen - ich danke Ihnen
herzlich für Ihre Zuschrift, sowie für das liebe Bild, um dessen Ueberlassung ich nur
für so lange bitte, bis ich einen Abdruck habe fertigen lassen.Was nun die etwaige Erbschaft anbelangt, so werden diese Hoffnungen sehr klein
sein - Der Rentier Baron Gugel, ein an Jahren bereits vorgeschrittener Mann,
heirathete die schöne aber arme Adelhaid Bermann und bei seinem Tode fand man
ein Testament, dass das Gesammtvermögen den 3 Kindern vermacht sei, die
Nutzniessung jedoch der überlebenden Wittwe zeitlebens gehöre. Diess auch der
Grund, warum die noch so junge lebenslustige Wittwe nicht mehr heirathen konnte
oder wollte, weil sie die Renten verloren hätte. - Da die Kinder noch minorenn'. d.h.
ein Sohn ist majorenn', einer nocht nicht grossjährig und ein zwölfjähriges Mädchen
- so wird die Vermögenstheilung ohnehin gerichtlich auseinandergesetzt, mithin ist
periculum in mora nicht vorhanden. Ich möchte nun vorläufig nur Erkundigung
einziehen, ob die Dahingeschiedene nicht vielleicht selbst durch Testament die
Angelegenheit geregelt hat, da sie nicht ohne Vorahnung so früh gestorben ist, denn
sie schrieb mir öfters, meine Vergebung bittend vom frühen Tode. Aus Rücksicht
für die armen verwaisten Kinder möchte ich die Sache so difficil als möglich behandelt
wissen und werde mich daher direkt an die Curatel-Behörde um Auskunft wenden.
Es wäre schrecklich, wenn die Kinder zwecklos von dem Fehltritte ihrer Mutter
Kenntniss erhielten, einigen hundert Mark wegen, mehr wird es kaum sein,
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das Andenken an ihre Mutter befleckt wüssten. Es liegt mir natürlich Walther's Wohl
in erster Linie am Herzen, aber mit möglichster Schonung der übrigen Kinder - ich
werde die Angelegenheit selbst vertreten und wenn ich nähere Kenntniss habe,
Ihnen Mittheilung machen. Die Curatel-Behörde in Wiesbaden hat ja ohnehin
Vormerkung von dem Dasein Walther's - ich ersuche Sie mithin, meinen weiteren
Nachrichten in dieser Richtung entgegen zusehen. - Mit tiefer Rührung betrachte
ich das liebe Gesichtchen Walther's - dass seine Mutter vor mir von der Welt scheidet,
glaubte ich nie - ich bin dem Schicksal innig dankbar, dass der Kleine ein Heim hat,
liebevolle Aeltern und warme Herzen gefunden hat und - namentlich, dass der Kleine
Ihnen beiden Freude macht. - Für heute muss ich schliessen, mir weitere Nachrichten
vorbehaltend. Empfehlen Sie mich Ihrer gütigen Frau Gemahlin, küssen Sie Walther.
Mit herzlichen Grüssen
Ihr ergebenster Bernhold
Oberstlieutenant.

Vertaling:
Erlangen, 5 februari 1883
Neemt U mij niet kwalijk dat ik papier met rouwrand gebruik, maar ik heb de laatste
tijd te maken gehad met sterfgevallen van 4 familieleden.
Zeer geachte Heer Douwes Dekker,
Het treurige ongeval, het plotselinge en onverwachte overlijden van mevrouw von
Gugel, heeft onze briefwisseling nieuw leven ingeblazen - ik dank U hartelijk voor
uw schrijven en ook voor de lieve foto, die ik U verzoek zolang te mogen houden
tot ik een afdruk heb laten maken.Wat nu de eventuele erfenis betreft, de hoop daarop kan maar gering zijn. De
kapitaalkrachtige Baron Gugel, destijds al een man op leeftijd, trouwde Adelhaid
Bermann die mooi maar arm was en toen hij stierf kwam een testament boven water
waarin zijn gehele vermogen aan de drie kinderen werd vermaakt, maar het
vruchtgebruik werd toegewezen aan zijn weduwe voor de duur van haar leven.
Vandaar ook de reden dat zij als jonge en levenslustige weduwe niet meer
hertrouwen kon of wilde omdat ze dan haar inkomsten verspeeld had. Omdat de
kinderen nog minderjarig waren, d.w.z. één zoon is meerderjarig, één nog niet
meerderjarig en een twaalfjarig meisje - wordt de verdeling van de boedel in ieder
geval door het gerecht geregeld, en dus valt er geen periculum in mora te vrezen.
Ik zou nu alleen inlichtingen willen inwinnen of de ontslapene de kwestie misschien
zelf bij testament geregeld heeft, aangezien zij niet onverhoeds zo jong
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gestorven is, want zij schreef mij meer dan eens en vroeg mij haar niet na te dragen
dat zij zo vroegtijdig heenging. Uit konsideratie voor de arme weeskinderen zou ik
de zaak graag zo omzichtig mogelijk behandeld zien en daarom zal ik me
rechtstreeks tot de Raad van Voogdij richten om inlichtingen te krijgen.
Het zou verschrikkelijk zijn als de kinderen onnodig kennis kregen van hun
moeders misstap, en om een paar honderd mark - en meer zal het waarschijnlijk
niet zijn - de nagedachtenis aan hun moeder bevlekt zagen. Natuurlijk gaat mij het
welzijn van Walter in de eerste plaats ter harte, maar indien enigszins mogelijk
moeten wij de andere kinderen ontzien - ik zal de kwestie dan ook zelf ter hand
nemen en het U doen weten als ik nadere bijzonderheden weet. Het Bureau van
Curatoren in Wiesbaden is uiteraard geheel op de hoogte van het bestaan van
Walter - ik verzoek U dan ook mijn verdere berichten in deze af te wachten. Met
diepe ontroering bekijk ik het lieve gezichtje van Walter - dat zijn moeder vóór mij
deze wereld vaarwel zou zeggen, had ik nooit gedacht - ik ben het lot innig dankbaar
dat de kleine jongen een thuis heeft, liefdevolle ouders en warm kloppende harten
gevonden heeft en vooral ook dat het kind U beiden vreugde geeft. Voor heden
moet ik eindigen, onder voorbehoud van nadere berichten. Doet U mijn hartelijke
groeten aan Uw welwillende echtgenote en omhelst U Walter namens mij. Met
vriendelijke groet.
Uw U zeer toegenegen Bernhold
Luitenant-Kolonel

[februari 1883
Artikel van P. Westra in De Dageraad]
Omstreeks 10 februari 1883
Artikel van P. Westra in De Dageraad 4 (1882-1883), afl. 8, blz. 93-96. (M.M.)
Fragmenten.

De Dageraad en Multatuli.
Onlangs verscheen als vlugschrift bij den Boekh. Allert de Lange te Amsterdam
‘Een woord over Multatuli’ door Dr. H.C. Muller; een voordracht, gehouden in een
bijeenkomst van ‘De Dageraad’ te Amsterdam en aan deze vereeniging ‘opgedragen’.
Aanvankelijk was het mijn voornemen sommige van des schrijvers beweringen te
bestrijden; doch bij nadere overweging vond ik dit minder raadzaam. Ik vroeg
mijzelven af, is er onder hen, die de zaak van den vooruitgang dienen, nog niet
genoeg strijd in eigen boezem? Tot mijn leedwezen moest ik die vraag bevestigend
beantwoorden.
Zeker, 't is een gemakkelijke taak om geestverwanten te grieven; om vrienden,
wier zwakke zijde men van nabij heeft leeren kennen, daarin aan te tasten en te
verslaan.
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Doch is het niet meer vereerend, het veel grooter kamp der vijanden te verkennen,
en op hen onze pijlen te richten?
Mijns inziens moesten de voorstanders van den vooruitgang wat minder elkander,
en wat meer de groote confessioneele partijen bestrijden; het eerste overlatende
aan de laatsten.
Het is in deze stemming, dat ik iets in 't midden wensch te brengen over de
verhouding van ‘De Dageraad’ tot de werken van Multatuli.
Dr. Muller prijst de lezing van Multatuli's werken zonder eenig voorbehoud aan.
Meer nog: hij wil, dat wij het karakter en de denkbeelden van dien genialen schrijver
zullen liefhebben’ enz. en zegt dit alles in bewoordingen, die sterk rieken naar de
oude leer van gelooven op gezag; een gelooven, waaraan wij ons ontwassen plegen
te achten en waarop Multatuli in geen geval gesteld is (Idee 52). En eindelijk doet
hij dit ten overstaan van de voorstanders der vrije gedachte, in een bijeenkomst
belegd door de vereeniging ‘De Dageraad’.
Dit vind ik op zijn zachtst genomen, onvoorzichtig. En 't is in 't belang van de zaak
der vrije gedachte, dat ik het waag dit oordeel alhier toe lichten en te wijzen op een
gevaar, dat voor de vereeniging betreurenswaardige gevolgen zou kunnen hebben.
Gaarne doe ik hulde aan de verdiensten van Multatuli op verschillend gebied, en
aan de edelmoedige opwelling van dr. Muller om aan die verdiensten recht te laten
wedervaren. Doch de zaak der vrije gedachte en die van Multatuli, hoeveel de laatste
ook voor de eerste moge hebben gedaan, loopen op menig punt zoover uiteen, dat
iemand zeer goed een voorstander van de eene en een tegenstander van de andere
kan zijn.
Verbeeld u, dat ik op het punt stond mij aan te sluiten bij uw vereeniging, dan zou
de mogelijkheid bestaan, dat het aanprijzen van Multatuli's denkbeelden mij daarvan
deed terugdeinzen.
(....) Men kent de wijze waarop M. gemeend heeft verschillende personen, meest
staatslieden, te beoordeelen; zie bijv. zijn uitvallen tegen Thorbecke. Men behoeft
niet onvoorwaardelijk met Thorbecke te dwepen, om die uitvallen hoogst
onrechtvaardig te vinden. Hier kunnen wij ze onbesproken, althans onbeoordeeld
laten. Doch ik veroorloof mij slechts twee vragen:
e

1 . Is ‘De Dageraad’ een staatkundige vereeniging geworden of wenscht men dit
van haar te maken?
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e

2 . Zoo ja, heeft zij dan nu reeds partij gekozen tegen 't vertegenwoordigend
regeeringsstelsel in 't algemeen, tegen de nederlandsche staatsinrichting in 't
bijzonder, en vóór 't absolutisme? Tegen Thorbecke en vóór Multatuli?
Dit is niet te gelooven. Toch zal men uit het bovenstaande wel voldoende kunnen
begrijpen, hoe het komt, dat sommigen ernstige bezwaren kunnen hebben tegen
het vereenzelvigen van de zaak der vrije gedachte met die van Multatuli. Had de
heer dr. Muller er zich toe bepaald, Multatuli's verdiensten op 't gebied der vrije
gedachte in 't licht te stellen en hem deswege de vereischte hulde te brengen; had
hij de lezing en overdenking van Multatuli's werken van dat standpunt aanbevolen,
- met terzijdestelling van al het andere, dat in die werken voorkomt, zijn voordracht
ware in ‘De Dageraad’ op haar plaats geweest. Thans loopt hij groot gevaar schade
te doen aan de zaak, die hij wil dienen.
Amsterdam.
P. Westra

[februari 1883
Antwoord van H.C. Muller in De Dageraad]
Omstreeks 10 februari 1883
Artikel van H.C. Muller in De Dageraad 4 (1883-1884), afl. 8, blz. 97-100. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.) Fragmenten.

Antwoord aan den heer P. Westra.
Zoo kort mogelijk wensch ik de bezwaren van den Heer Westra te beantwoorden.
Het is mij niet duidelijk, waar de Heer W. in mijne brochure bewoordingen
gevonden heeft, die sterk rieken naar de oude leer van gelooven op gezag; nimmer
heb ik zoo iets bedoeld, en ik heb er integendeel op gewezen dat Multatuli's kracht
nog minder in 't verkondigen van waarheid, dan in het streven naar waarheid gelegen
is. (blz. 13).
Daarom ook blijf ik de lezing van Multatuli's werken zonder eenig voorbehoud
aanprijzen. Hierin ligt volstrekt niet opgesloten dat ik alles wat in die werken voorkomt
zou willen onderschrijven: met vele uitspraken, met menig denkbeeld van Multatuli
ben ik het voorshands niet eens. Maar de geest, die in zijn werken doorstraalt, kan
onze hartelijke sympathie wegdragen, zonder dat wij daarom blind behoeven te zijn
voor het verkeerde, dat in die werken te vinden is. Dit was ook mijne bedoeling,
toen
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ik het publiek opwekte om liefde te toonen voor de denkbeelden, die door dien man
zijn verkondigd.
De zaak der vrije gedachte en die van Multatuli loopen op menig punt ver uiteen,
zegt de Heer W. Ik wil het gaarne aannemen, want vrije gedachte omvat alles, en
Multatuli's werken vormen, vergeleken met dien oneindigen kring, slechts een
cirkeltje. Maar aan den anderen kant blijf ik van meening, dat de zaak der vrije
gedachte, die ook onze zaak is, aan geen enkel levend schrijver misschien meer
verplicht is dan aan den onsterfelijken schrijver der Ideën.
(....)
Multatuli's meening omtrent ministers, regeering, ambtenaren, enz. in het algemeen
is bekend. De miskenning, hem steeds van die zijde ten deel gevallen, heeft hem
diep gegriefd en heeft een toon van bitterheid in zijn werken gebracht, die den lezer
herhaaldelijk treffen moet. De kunstenaar mengt de klanken, die in zijn ziel aanwezig
zijn, vaak dooreen met de klanken, die zijn oor in de buitenwereld opvangt; en daaruit
wordt dan een disharmonie geboren, die leiden kan tot overdrijving, d.i. onwaarheid.
Maar een man als Multatuli acht ik tot kwaadaardige aantijgingen niet instaat, wel
tot overdreven, en daarom onbedachtzame uitvallen; als dichter is hij in hooge mate
gevoelmensch. En daarenboven: kan de Heer W. volhouden dat hetgeen Multatuli
omtrent officieele Nederlandsche verslagen en rapporten in het algemeen zegt, in
het algemeen onwaar is? Bevordert de kliekgeest niet bijna overal in ons kleine
landje knoeierij en onwaarheid?
Wat Thorbecke aangaat, ik geloof dat hij een eerlijk en voor zijn tijd een groot
staatsman was: zijn beeld staat hoog boven het gehaspel der liberale partijmannen.
Multatuli's uitvallen tegen hem houd ik, met den Heer W. dikwijls voor onrechtvaardig,
hoewel ik er met nadruk bijvoeg dat die uitvallen ons soms leiden tot nieuwe en
verrassende gezichtspunten. In het algemeen geloof ik, dat Multatuli's beoordeeling
van politieke toestanden en personen het zwakste gedeelte in zijn werken is, vooral
waar het de persoon geldt van Thorbecke.
De vragen van den heer W. aan het slot zijn door het bovenstaande reeds
grootendeels beantwoord, voor zooverre zij namelijk voor beantwoording vatbaar,
en niet geheel en al verkeerd gesteld
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zijn. Immers de Heer W., die er tegen opkomt dat men de zaak der vrije gedachte
met die van Multatuli vereenzelvigt, vereenzelvigt hier de meening van één der
vijftien bestuursleden, in eene openbare vergadering van de vereeniging geuit, met
het doel en streven der vereeniging zelve. Toen hij dit deed, kan zijn bekendheid
met De Dageraad niet anders dan zeer oppervlakkig geweest zijn. Onze vereeniging
immers stelt zich ten doel de bevordering der vrije gedachte: niets meer maar ook
niets minder. Een eerste vereischte om dit doel te bereiken is een vrije
gedachtenwisseling over alle zaken, zoowel in eigen boezem als buiten haren kring;
geen lid, en dus in de eerste plaats geen bestuurslid, mag zijne meening aan zijne
medeleden opdringen, maar ieder streeft er naar om door mededeeling van eigen
stof en verwerking van de stof van anderen meer kennis, meer waarheid deelachtig
te worden. Zóó brengt ieder een steentje bij tot het doel: de verstandelijke en
zedelijke ontwikkeling van den mensch.
Met deze opmerkingen meen ik te thans kunnen volstaan. Het geheele slot van
des heeren W. stukje vereist m.i. grootendeels zijne beteekenis, omdat aan mijne
voordracht over Multatuli nimmer een officieel karakter gegeven is, en omdat De
Dageraad op politiek gebied geene bepaalde kleur heeft en ook nimmer hebben
kan. Wel kunnen de leden onzer vereeniging zeer uiteenloopende meeningen op
dat gebied zijn toegedaan, en zelfs - niet zoozeer als Dageraadsmannen dan wel
als staatsburgers - die beginselen zooveel mogelijk in het openbaar verkondigen,
maar er kan m.i. niet genoeg op gewezen worden dat De Dageraad als vereeniging
zich nooit bij de eene of andere staatkundige partij mag aansluiten. Doet zij dit ooit,
dan vrees ik dat op hetzelfde oogenblik de kiem van hare ontbinding ontstaan zal.
Daarom, vrijdenkers, sluiten wij ons in eigen kring vast aaneen en zorgen wij dat
er geene onnoodige verdeeldheid kome in onze gelederen! Geen schooner leus in
dit opzicht dan het gezegde van een Luthersch theoloog, dat ook op onze zaak ten
volle toepasselijk is: eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige.
H.C. Muller.
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[februari 1883
Dupliek van P. Westra in De Dageraad]
Omstreeks 10 februari 1883
Dupliek van P. Westra in De Dageraad 4 (1882-1883), afl. 8, blz. 101-102. (M.M.)

Dupliek
Voor zoover de hoofdstrekking van mijn stukje aangaat, vind ik de ophelderingen
van dr. Muller voldoende, om het eindoordeel daarover aan den lezer en... aan den
loop der zaken over te laten. Dat echter Multatuli's veroordeeling van het
vertegenwoordigend regeeringsstelsel moet opgevat worden in dien zin, dat slechts
‘het thans hier te lande geldende regeersysteem’ bedoeld wordt, is onjuist. Op bladz.
den

1.

*)

105 van den 2 bundel der ‘Ideën’ zegt Multatuli zoo prozaïsch-nuchter mogelijk:
‘Ik ben tegen 't parlementair stelsel. Maar als men dit nu eenmaal houden wil,’ en
daarop volgt dan, wat er in 't gegeven geval zou moeten gebeuren. En Multatuli's
werken zijn er misschien niet vreemd aan, dat de heer J. Versluys of een anonymus
ste

e

in ‘Het nieuwe schoolblad’ van gister - 19 Januari - kon verklaren (1 bladzijde 3
kolom) dat ‘de overtuiging steeds meer veld wint, dat het vertegenwoordigend stelsel,
zooals het tot dusverre werd toegepast, tamelijk wel mislukt is.’ 't Is nu de vraag,
wat men onder ‘mislukken’ verstaat.
En eindelijk: zeer zeker houd ik vol, dat hetgeen Multatuli omtrent ‘de officieele
nederlandsche verslagen in 't algemeen’ zegt, een uit de lucht gegrepen
beschuldiging is. Volgens Multatuli namelijk (‘Ideën’ II bl. 103) zouden onder een
liberaal ministerie de gemeente- en provinciale verslagen liberaal, en onder een
conservatief ministerie conservatief gekleurd zijn, of zoo als hij 't uitdrukt, ‘de
rapporten moeten kloppen met den geest van de clique die op 't kussen zit.’ Daar
noch Multatuli, noch dr. Muller die aantijging zelfs met een enkel feit verdedigen,
meen ik mij te mogen bepalen bij de verklaring, dat ik hieromtrent sedert verleden
week niet van opinie veranderd ben.
P.W.

Eindnoten:
1. V.W. III, blz. 144.

*)

Ik citeer in den regel uit de laatste drukken.

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

546

[12 februari 1883
Brief van Multatuli aan H. de Vries]
12 februari 1883
Brief van Multatuli aan H. de Vries. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.) De brief werd op 13 februari voltooid.
-

Nieder-Ingelheim 12 feb 83
Waarde De Vries! Dat ik op uw interessanten brief van 16 Januari niet, of nog
niet, antwoordde, is 't gevolg van onwetendheid, onkunde. Ge zyt wel goed my
zooveel inlichtingen te geven aangaande uw mikroskopische onderzoekingen, maar
zeker zou ik veel onderwys noodig hebben om er 't ware nut van te trekken. Uw
opmerking over het divergeeren der meeningen van ‘deskundigen’ is zeer juist, en
de leeken slaan daar munt uit. Nu, dit zou me niet passen tegenover U die zoo
vriendelyk voor my geweest zyt. Als er waarheid ligt in 't afgezaagde ‘pectus est
1.
quod disertos facit’ bestaat er veel kans dat uw theorie omtrent die zwammetjes
de ware is. Staat ge daarmee geheel of nagenoeg alleen, des te beter. Minder
gunstig is de kans dat ge gelyk hebt in de meening dat ‘staal’ die indringertjes
verwydert, of op eeni-
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gerlei andere wys 'n heilmiddel wezen zou. De medicinale kracht van dat metaal
wordt door velen geroemd, door àlle doktoren tegenwoordig, naar ik meen, en...
pectus is toch zoo algemeen niet! Nu weet ik wel dat gebrek aan hart niet juist bewyst
dat men zich in disertie-zaken vergist, maar...
Och, word niet boos op den leek die by mangel aan specialisten-kennis, z'n voorof tegeningenomenheid ontleent aan... kansrekening en analogie. By analogie
redeneerende, zou ik haast durven wedden (neen, wedden niet, maar zweeren
zooals de Ier zei die liever gods gunst dan 'n weddingschap verloor) zweeren dan,
dat de staal-medicatieHm, ik weet welken indruk leekenpraatjes maken op mannen van 't vak, en daarom
houd ik m'n wysheid over de kracht van staal maar voor me.
Toch heb ik uit betamelyke pieteit jegens u die 4, 5, 6 druppels volgens uw
voorschrift ingenomen, tot op de ontvangst van uw brief van 30 Januari. Daarna
ben ik met de arsenic-pillen begonnen. Eerst 8 dagen lang 's morgens en 'savends
1, daarna sedert verl. donderdag 1 & 2. Over 4 dagen begin ik alzoo met 2 × 2, alles
precies volgen uw voorschrift.
13.
Ik verbeeld me dat m'n asthma iets minder is , en zal u trouw m'n bevinding
meedeelen, vooral ook omdat stipte kennis van den uitslag u van nut kan zyn by
de behandeling van andere lyders. Onder de weinige en oppervlakkige gegevens
omtrent de werking van arsenic waarmee een leek zich moet tevreden stellen,
behoort voorzeker de algemeen als waarheid aangenomen opmerking dat zooveel
bergbeklimmende bewoners van Spanje er baat by vinden. Men beweert echter dat
zy de dosis gedurig moeten versterken. Als dit waar is, zou 't voor iemand die er
jong mee begon, lastig kunnen worden, maar voor my heeft het geen bezwaar in,
denk ik, omdat me waarschynlyk weinig tyd zal overblyven om onbehoorlyk
opteklimmen.Ja ‘gezond verstand’. Zeker! Maar de ergste gek beweert dat zyn inzichten met
het gezond verstand overeenkomen. En (dìt is zonderling) dit pretendeeren zelfs
de geloovers, zy die zoo klagen over de verwatenheid der rationalisten die zich
toeleggen op 't gehoor geven aan de Rede. ‘Men moet niet redeneeren’ zeggen zy,
‘men moet gelooven’ en deze stelling betoogen zy redeneerender
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wys. Als men hun zegt dat hun standpunt onzinnig is, worden ze boos, terwyl toch
hun heele geloof, volgens hun eigen beweren op onzin neerkomt, daar ze't verstand
stelselmatig uitsluiten. Wat ik ook zoo byzonder dwaas vind, is 't gedurig tegen over
elkaar stellen van verstand en hart, alsof 't aankleven van nonsense door z'n
verstandeloosheid per se 'n hartezaak werd. Ik zie niet in dat het voor iemands
2.
gemoed prouveert , als hy 2 × 2 voor vyfhoudt. Wat zouden de goede harten
menigvuldig zyn als dàt opging!
3.
Wilt ge den Dageraad van my groeten? Vooral ook den heer Nieuwenhuys en
4.
5.
Dr Muller . Wat dien aanval (?) van Westra aangaat, och! Ik houd niet van polemiek,
en al ware dit anders, in geen geval zou ik my inlaten met dien man. Ik bezit zulke
bespottelyke brieven van hem, dat ieder die ze inziet myn onthouding zal billyken.
Naar die brieven te oordeelen, verwondert het my dat z'n stuk in den Dageraad zoo
behoorlyk van toon is, want dat is het. Zeker by vergissing.
Neen, ik houd niet van polemiek. Wie 't laatst spreekt, neemt altyd 'n toon aan
6.
alsof hy gelyk en den vyand totaliter verslagen heeft. Volgens de Katholieken is
Luther met z'n stellingen te Wittenberg er povertjes afgekomen.
Myn tegenzin in parlementen is heviger dan ooit, maar... voor 'n toestand als
7.
waarin de zeer christelyke maatschappy verkeert, weet ik niets beters d.h. als
systeem. Wel zou ik weten wat er op 't oogenblik tydelyk noodig was. Zie daarover
8.
't slot van m'n ‘Pruisen en Nederland’ dat ook Westra (afkeurend natuurlyk, maar
ik blyf er by) aanhaalt.
De toestand is verrot! Zie eens weer dien diefstal van zooveel millioenen ten
9.
behoeve van prinses Hendrik cum sociis . Men heeft 'n Gouverneur Generaal en n
minister kunnen vinden die deze schelmery durven verdedigen. ‘Durven’ is te veel
gezegd. Veel courage is er niet voor noodig. Zy weten wie ze voor zich hebben in
dat verrotte parlement!
Ja, bitter ben ik! Daarin heeft Muller gelyk. En ook dáárom onthoud ik my van
polemiek. Maar dit is niet de hoofdreden. Ik geloof dat ze geen doel treft. De
overtuiging die men wil ingieten moet 'n peer uit eigen tuin worden. En dit zàl ze
wat de parlementery aangaat en 't hoogloopen met dien Thorbecke. Nee, dit is ze
reeds. Hoe is byna eenstemmig 't oordeel over de Volksvertegenwoordiging, 'n
produkt toch van zyn kieswet?
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13 febr.
Gister bleef deze br. weer liggen. Ik kan u niet zeggen hoe'n hekel ik aan schryven
10.
heb. Nu weet ik wel waarom ik gister de pen neer gooide. Ik voelde en train te
komen om 'n lystje te maken van de verschynselen op moreel, maatschappelyk &
politisch gebied die van verrotting getuigen. En, dacht ik, dat komt niet te pas in
dezen brief. Zoo gaat het gewoonlyk. Het zou vermoeiend zyn al de ergernis die ik
11.
12.
in mn gemoed draag, aantehooren. Drum schweigt mein Mund , zooals Fortunio
zingt. Hartelyk van ons gegroet, ook de uwen. M'n vrouw & Wouter zyn springlevend.
Dag beste kerel
DD

Eindnoten:
1. pectus est enz.: de ware beweringen komen uit het hart. (lat.) Gezegde van Quintilianus (X, 7,
15).
13. De behandeling van astma met staaldruppels en arsenicum wordt tegenwoordig geheel ineffektief
geacht.
2. prouveren: (hier) pleiten.
3. Nieuwenhuys: Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), onder meer de stichter van het
socialistisch propagandablad ‘Recht voor Allen’, dat zo ijverig zich had ingezet voor het Huldeblijk.
4. Muller: H.C. Muller, de secretaris van het Bestuur van de vrijdenkersvereniging De Dageraad.
Ook hij had zich voor het Huldeblijk ingezet.
5. Westra: P. Westra. Vgl. hierboven; zie ook zijn artikel tegen Multatuli's etymologieën van maart
1882 (V.W. XXI, blz. 736 e.v.)
6. gelyk: oorspr. gevolgd door heeft.
7. d.h.: das heisst, dat wil zeggen (du.)
8. Zie V.W. IV, blz. 91. Multatuli getuigt hier dat hij in geval van nood, toch eventueel het vaderland
zou verdedigen.
9. cum sociis: met haar medestanders (lat.)
10. en train: op dreef (fr.)
11. Drum schweigt enz.: daarom zwijgt mijn mond(stem), gedeeltelijk in duitse schrijfletters (du.)
12. Fortunio: personage in een van de populaire operettes van Jacques Offenbach: La chanson de
Fortunio (Fortunio's lied) van 1861.

[19 februari 1883
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]
19 februari 1883
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1(½) beschreven. (M.M.)
i

Nieder Ingelheim 19 feb 1883
Waarde Korteweg! Den wissel groot 1880.81 Reichsmark op Frankfort heb ik met
n

uwen brief van den 16 dezer wel ontvangen, en ik bedank U zeer voor de
welwillende afdoening dezer zaak.
Wees met uwe vrouw vriendelyk van ons gegroet.
t.a.v.
DouwesDekker

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

[19 februari 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]
19 februari 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas. Vier dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. De brief is voortgezet op 20 februari en voltooid op 22 februari. (M.M.)

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

550
Nieder Ingelheim 19 feb. 1883
n

beste De Haas! Eerst heden antwoord op Uw brief van den 4 en dankzegging
voor den inhoud! Och, vergeef het my! 't Is en was weer 't oude. Tegenzin om altyd
over my zelf te schryven, of liever 't besef hoe onbehoorlyk dit is. En dan 't afdwalen
op onderwerpen die u minder belang inboezemen! Wel 6 of 8 maal begon ik een
brief en telkens kwam ik te Billiton (Blitoeng) terecht. Alles raakt aan alles, en ik zie
in die zaak een der duidelykste blyken van de verdorvenheid waarover ik sedert
zooveel jaren klaag. Ik kàn 't niet laten by 't aan den dag komen van zulke...
schelmery, te zeggen: zie je wel? Heb ik niet altyd beweerd dat de boel verrot was?
En dan laad ik den schyn op my alsof ik genoegen schep in beroerdheid. Zeker is
dit niet het geval, daar toch nooit het besef hoe ellendig er geregeerd wordt, my
ten-goede komen zou. Er heerscht 'n parti pris dat aan my geen recht behoeft gedaan
te worden, en ik ben dus wel genoodzaakt de ongewone houding der Kamer eer
1.
toeteschryven aan afgunst op de winsten der onrechtmatig bevoorrechtten dan
aan rechtsgevoel. Dit is trouwens ten overvloede gebleken uit het zonderling terzy
zetten van de vraag of er dan volstrekt geen andere eigenaars van die tin zyn dan
2.
òf die Maatschapy òf de Staat? Het weggoochelen mir nichts dir nichts van de
bevolking is 'n kurieuse bydrage tot de kennis van 't Nederlandsche rechtsgevoel.
Maar over die nietigheid was men
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reeds heengestapt by de eerste concessie ten-behoeve van den ‘edelen Prins
Hendrik die zooveel gedaan heeft voor de industrie.’ O Ja, en ook iets voor de
litteratuur. (Een ongewoon verschynsel in onze geschiedenis! Zoover ik weet had
nooit 'n ‘Oranjevorst’ zich met letterkundery ingelaten, wat ik dan ook niet afkeur.
Prins Hendrik is de eerste, meen ik, die hierin van de gewoonte zyner doorluchtige
o

voorouders afweek door aan Broese & C te Utrecht 't geld te bezorgen voor een
3.
boek dat tegen my geschreven werd, of waarin ik althans in onherhaalbare
bewoordingen word uitgescholden door iemand die boos op me was omdat ik niet
4.
gediend bliefde van z'n: ‘amor complacentiae’ later overgegaan in: ‘amor
5.
benevolentiae .’ Dat nu Prins Hendrik niets wist van die oorzaak van verstoordheid,
wil ik wel gelooven, maar ook zonder daarvan kennis te dragen is't opvallend hoe
de éénige afwyking van den nederlands-vorstelyken regel juist tegen my gericht
was. En dat met behulp van tingeld.
De behandeling in de Kamer van die Blitoengzaak heeft my verrast omdat ik aan
't àllerergste gewoon ben. In allen opzichte correct was ze weer niet, ook zonder
nu op de toch niet geheel wegtecyferen rechten der bevolking te spreken. Er is niet
uitdrukkelyk aangedrongen op opgave der redenen voor 't schenden van de wet die
6.
préalable machtiging voorschryft. Periculum in morā bestond er niet. Waarom
maakte die Jakob - die zich schakop noemen laat - zoo'n haast? De onmogelykheid
om op deze vraag naar behooren te antwoorden bewyst dat we hier met 'n overlegd
schelmstuk te doen hebben.
De beweringen van den minister:
1 Dat slands belang wèl in 't oog was gehouden
b Dat de regeering gebonden was door (meer of min uitdrukkelyke) toezegging
7.
zyn wel zwak en dwaas, maar 't ligt in de mogelykheid dat hy, Goltstein en hun
lieveling Jakob niet sterk en niet wys zyn. Ze kunnen zich beroepen op 'n
allervereerendst idiotisme. Maar dit levert geen excuus voor de haast waarmee
Jakob die zaak beklonk. Dááruit blykt opzet! Die drie mannen behooren dus in staat
van beschuldiging gesteld te worden. Goltstein en Jakob begingen niet uit
misverstand of onnoozelheid 'n fout, zy pleegden opzettelyk 'n misdaad, en die De
Brauw maakte zich door de poging om
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dit goedtepraten - de voorwaarde zeker waarop men hem minister maakte! - Vandaar
8.
de lange crisis. 't bleek moeielyk iemand te vinden die zich preteeren wilde tot die
vuile zaak - ja De Brauw is medeplichtig.
't Zal me benieuwen wat de vertegenwoordigers der Maatschappy doen? Ik zou
niet durven verzekeren dat zy geen recht hebben op handhaving van 't verlengen
der concessie, daar zy by 't ontvangen van 'n besluit der indische Regeering niet
verplicht zyn te onderzoeken of die Regeering buiten haar boekje gegaan is. Stel
eens dat al de aandeelen oogenblikkelyk nà de verlenging - en dus voor zeer hoogen
prys! - waren verkocht, zouden dan die nieuwe bezitters de schade moeten lyden
van Jakob's... onbekwaamheid? Hy vertegenwoordigde wettiglyk de nederlandsche
Regeering, en zy kunnen beweren dáárop te hebben staat gemaakt. Als de
concessionarissen door den Rechter in 't gelyk worden gesteld, heeft de Staat
verhaal op z'n ontrouwe Dienaars, maar noch Jakob noch Goltstein zullen by-machte
wezen te vergoeden wat die tinhistorie aan 't land kost.
De brutale schending der wet en van 't algemeen belang zou in Jakob
onverklaarbaar wezen als men 'smans carrière niet kende of liever de oorzaak van
z'n opkomst. Z'n suikerfortuin kostte z'n oom Rochussen maar 'n pennestreek. Hy
meende die traditie te kunnen voortzetten, en hierin bedroog hy zich maar op 'n
klein beetje na. 't Kan inderdaad nòg zoo geschieden, alleen maar met 'n weinig
meer omslag. Hy vatte de zaak te eenvoudig op. Misschien wist hy wel beter wat
9.
in 83 - in tegenstelling van 45 toen hy met z'n oom op Java kwam - de modus quo
was, maar 't kan zyn dat hy gepresseerd was door afspraken met sommigen in den
Haag. Ik blyf er by, men had by De Brauw moeten aandringen op mededeeling der
oorzaken van den spoed. Wie wat uitstelt of nalaat, kan zich beroepen op buik- of
andere pyn, op traagheid of drukte. Desnoods op vergeetachtigheid. Maar wie tegen
de wet iets doet voor hem de tyd daartoe dringt, moet daarvoor byzondere redenen
10.
hebben gehad. (In casu: de wensch om de Kamer voor 'n fait accompli te stellen.
Alzoo nogeens: opzettelyke schelmery!) Men mag 't er voor houden dat even als
De Brauw tot minister, zoo ook Jakob expresselyk ad hoc tot Gouverneur Generaal
benoemd is. De gissing is geoorloofd, vooral daar 't moeielyk zou te
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zeggen zyn waarom ànders? De vorige G.G. werd benoemd omdat-i speelschuld
aan Goltstein had. Dit te bewyzen is moeielyk, o zeker! Maar in den Haag wordt het
algemeen als zeker aangenomen en in indische couranten las ik het en toutes
11.
lettres , met de som er by. Toch erken ik dat dit geen bewys is. Maar even als met
dien Jakob den suikerlord, vraag ik: waarom dàn? Smans carrière leidde er
waarachtig niet toe. Hy was gezant te Madrid, en ieder weet wat de bezigheden zyn
van die baantjes. Representeeren en nu en dan 'n pas afteekenen.
Er is iets grappigs in de verontwaardiging onzer Kamer. Die Heeren stellen zich
waarachtig net aan alsof ze verstand van recht hebben en daarvoor partytrekken!
't Is om te lachen.
(Ik tast hier volstrekt niet alle personen aan die deel van die Kamer
uitmaken. Gewis zyn daaronder eerlyke mannen, Keuchenius, byv. M'n
minachting gaat het collectief gehalte aan.)
Ze schynen niet te weten - of liever ze houden zich zoo - dat er dagelyks erger
dingen geschieden dan die tin schwindel. En dit is niet alleen in Indie 't geval. Holland
zal niet genezen zonder 'n groote calamiteit. En dan nog maar voor 'n tydje. Dat is
zoo 'swerelds loop naar 't schynt.Je ziet wel, beste Haas, dat ik bitter ben. Het gewone zeggen: ‘wees dat niet!’
helpt niet veel. Ik geef my zelf dagelyks die vermaning, en reeds die noodzakelykheid
zelf irriteert me. 't Ergst voor my is, dat die indrukken me stom maken, en ziedaar
alweer de reden waarom ik zoo lang wacht met het beantwoorden van Uwen brief.
In de eerste plaats dan hartelyk dank voor Uw trouwe hulp! Ze roert en drukt me
12.
te-gelykertyd. Ik zal dit chapître kort maken. Hierby tien kaarten voor Tandem.Ge zegt: ‘het kost me niet zelden moeite ze - sommigen met wie ge te doen hebt
- als broeders te slikken’ Precies! Ook ik ga gebukt onder 'n wrevel van die soort.
M'n telkens herhaalde uitroep is: ‘Is't niet net 'n gekkenhuis?’Daar lees ik uw brief in z'n geheel weer over en in plaats van voortteschryven,
heb ik uren zitten peinzen. Ik wil en zal u uitvoerig antwoorden.-
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20 febr.
‘Ik weet niet!’ moet wel het devies worden van elk denker. Dit is treurig en beneemt
den lust in dat denken zelf. Ik kan me voorstellen dat iemand - in geval hy niet
volstrekt gedwongen is met de maatschappy in aanraking te komen, maar wie is dit
niet? - zich geheel in zichzelf terugtrekt. De meest hartelyke welwillendheid zou zich
dan oplossen in 't uiterst egoïsme. Neen, dit is onjuist uitgedrukt. Het zou egoïsmus
zyn niets te voelen, en hier is maar spraak van niets te doen, uit besef van de
vruchteloosheid. Ge zegt: ‘ik heb voor myn levensbeschouwing wel eens deze
definitie gemaakt: in absoluto optimistisch, in concreto pessimistisch.’ Moet dat: in
absoluto niet zyn: ‘in 't algemeen’? Iets als:
13.
- alle menschen zyn schelmen: kruid er onder . Wat wil je, mannetje?
- Och, ik heb zoo'n honger.
- Ziedaar brood, arme kerel!
Dit zult ge bedoelen, denk ik en ik ken die indruk, want indrukken slechts zyn het.
Om geheel stipt te zyn moesten wy beter bepalingen van de woorden optimismus
en pessimismus hebben. Daaraan hapert het, zooals meestal aan 't wel definieeren
van ismussen. Ik ontzeg aan optimismus en pessimismus alle beteekenis in
‘wysbegeerte’ voor zoover die woorden iets moeten aanduiden wat naar 'n stelsel
gelykt. Ze beschryven zieletoestanden, geen door verstandelyke geestesrichting
gekenmerkte methode.
Toch begryp ik volkomen uw gezegde en ik deel er in, maar... ik neem 't me
kwalyk, en ontzeg me in de stemmingen die daaruit voortvloeien 't recht om te
oordeelen. M'n meedoen in uw indruk doemt me tot onmacht. Vandaar m'n zwygen.
r

Te Amsterdam ken ik 'n koopman, 'n ‘groothandelaar die maar 'n post of 20 p
14.
jaar sluit en naar men zegt 50 a 60/m verdient. Hy is byna altyd dronken, en heeft
alleen 'n helder uurtje tusschen 2 en 4 in den namiddag. Nooit doet hy 'n zaak af
voor 2 of na 4! Men heeft herhaaldelyk beproefd hem buiten die uren 'n ‘post te laten
sluiten’ maar altyd te vergeefs. In z'n dronkenschap behoudt hy 't besef van het
gevaarlyke van z'n toestand en hy onthoudt zich van zaken.
Optimismus nu en pessimismus zyn toestanden van den beschou-
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wer, zooals de dronkenschap van dien man. Ze zetelen niet in den aard der dingen
die men waarneemt maar in den beschouwer. Ze maken 2 × 2 niet tot 3 of 5, maar
bewerken dat de patient (dit woord is juist) 2 × 2 voor iets anders dan 4 aanziet. 't
Is dus geen wysgeerig-methodische richting, maar 'n ziekte.
Welnu, beste de Haas, daar komt men toe! Ze maken 't er naar. Ik neem geen
blad of boek op zonder my te ergeren. Dat kan myn schuld zyn. Maar 't is niet m'n
schuld als die ergernis my stom maakte. Die koopman te Amsterdam doet verkeerd
zich te bedrinken, maar eenmaal beschonken zynde, is 't nogal wel dat-i z'n
handteekening niet onder 'n order of wissel zet.
Alle vergelykingen gaan mank, o ja en 't is er ver af dat ik de bitterheid die 'n
15.
welwillende... mente captus maakt, zou gelykstellen met de eigenwillige
16.
17.
verdierlyking van zoo'n lap . Maar hierin klopt de vergelyking dat die ismen evenals
die dronkenschap 't juist oordeelen in den weg staan, helaas! ‘Zwyg dan!’ zeggen
hier de velen die alles even eenvoudig vinden omdat het verband der dingen hun
ontsnapt. Dat zwygen is in zekere gevallen pynlyk! En in sommige omstandigheden
is niet-zwygen plicht, of althans 't zou plicht zyn als men niet na de opgedane ervaring
kon berekenen dat spreken niet baat. Dit is by my 't geval. Of, erger nog, ik weet
dat ik aan de waarheid schade doe als ik ze uitspreek.
(Het is byv. zeer te betwyfelen of nu de verlenging van dat Billiton contract
zou afgekeurd zyn, wanneer ik - zooals ik op 't punt gestaan heb te doen
- gewaarschuwd had dat die Jakob dat in z'n schild voerde. Een aanval
van myn kant had hem vrienden bezorgd. En zoo zyn er meer dingen. Ik
k

zwyg over 't nieuwe Wetb van Strafrecht uit vrees dat men t juist òm myn
afkeuring zou gaan ophemelen.)Zyn er dan geen lichtpunten? Wèl, zonder hier en daar 'n gloortje licht, zou de
duisternis... geen duisternis wezen. Zeker erken ik veel goeds te zien, te ondervinden.
Véél wat myn linker en rechter aangaat, en als ik alleen dáárop achtsloeg zou ik
haast vervallen in 't tegenovergesteld uiterste en optimist worden. Ik moet dit wel
aanroeren wyl 'k anders - vooral in 'n brief aan U die ook voor den nobelen De Wolff
bestemd is! - den schyn van ondankbaarheid op me laad.
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Maar ik mag en moet 'n onderwerp als dit in 't algemeen behandelen. Ik moet de
zaken in vogelvlucht zien en dan moet ik getuigen dat er voor 'n bitter pessimismus
zooal geen reden dan toch overvloedige oorzaak is!
e

Met de zoogen ‘beschaving’ ziet het er ellendig uit. Wat men vooruitgang noemt
bepaalt zich tot vakzaken, tot verbetering van deze of gene ‘manier’ zonder te
18.
beantwoorden aan het eenige gepaste desideratum : vermeerdering van genot.
(aan U behoef ik niet te zeggen dat ik met het woord ‘genot’ slechts die
genietingen bedoel die tot verhooging van wezenlyk geluk leiden.)
De moraal, de letterkunde, de politiek, het stoffelyk welzyn - alles wordt in phrasen
omgezet, over alles wordt, ten-koste der zaak zelf, hoe langer hoe meer
geredekaveld. Kritiek - en slechte! - gaat vóór doen of produceeren. De maatschappy
gelykt op 'n troep keukenmeiden die in-plaats van spys bereiden, verhandelingen
houden over de kokery. En... slechte verhandelingen! En ze stellen zich
onbeschaamd aan alsof ze 't koken beneden zich achtten!
19.

(Jongbloed , 'n professer heeft ronduit gezegd dat het kletsen over
letterkunde de ware zaak was. De meesten willen wel zoo, hyzelf byv!
Meen nu niet, omdat ik toevallig dit voorbeeld aanhaal dat ik zelf hoog
loop met die letterkundery. Andere vakken zyn belangryker, maar de
knoeiers daarin komen niet zoo brutaal voor hun opinie uit. In hun
handelingen blykt dat ze: praten over staatkunde, moraal, algemeen
welzyn &c stellen bóven die onderwerpen zelf. Ze doen als die
keukenmeiden.)
Waar ik de oogen sla, vind ik de blyken der verrotting die onze maatschappy heeft
aangetast. En zelfs zy die - op't voetspoor van Thorbecke - myn uitspraak van 20
jaar geleden beamen, leveren onder dat toestemmen, telkens de bewyzen dat ze
geen haar beter zyn dan de rest. Geen enkel kamerlid heeft gevraagd van wie
eigenlyk de tin hoort waarom tweerlei roovers aan 't vechten zyn, of althans of
daarvan niet óók iets aan 'n ander toehoort? Is dit naïveteit? Zoo naïf was
20.
Schinderhannes ook. En wat beteekent die herhaalde verzekering dat er geen
twyfel bestond aan ‘de goede trouw’ noch van Jakob noch van Goltstein noch van
De Brauw? Dat is gelogen. Er bestaat wel terdeeg twyfel aan die
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goede trouw. Met pleizier wil ik ieder van die drie heeren in't gerecht zeggen dat-i
'n schelm is.Een gedeelte van bovenst. is den 22 (donderdag) geschreven. Daar komt Lina's
brief! O graag, graag, graag! En laat haar toch 'n paar kinderen meenemen! toe,
asjeblieft, morgen meer!
hartelyk gegroet
Dek

Eindnoten:
1. bevoorrechtten: kennelijke verschrijving.
2. mir nichts dir nichts: zomaar, zonder omwegen; in duitse schrijfletters (du.)
3. In 1876 verscheen bij J.G. Broese te Utrecht een bundeling van onsamenhangende opmerkingen
over - en veelal tegen - Multatuli: Gedachten van A. Buys.
4. amor complacentiae: liefde uit toeschietelijkheid (lat.)
5. amor benevolentiae: liefde uit welwillendheid (lat.)
6. préalable: voorafgaand (fr.)
7. Goltstein: Willem baron van Goltstein (1831-1901), twee maal minister van koloniën 1874-1876
en 1879-1882.
8. preteeren: lenen (naar het fr.)
9. modus quo: de manier waarop (lat.)
10. fait accompli: voldongen feit (fr.)
11. en toutes lettres: met zoveel woorden (fr.)
12. chapître: hoofdstuk (fr.)
13. kruid er onder: bedoeld: kruit? In de zin van: laten we de wereld als geheel opblazen?
14. m.: mille, duizend gulden (fr.)
15. mente captus: geestelijk in beslag genomen (lat.)
16. lap: dronkaard.
17. evenals: oorspr. stond er zoowel (....) als.
18. desideratum: het verlangde (lat.)
19. Jongbloed: Willem J.A. Jonckbloet (1817-1885), nederlands letterkundige en lid van de Tweede
Kamer, befaamd om zijn zesdelige Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
20. Schinderhannes: berucht struikrover.

[19 februari 1883
Briefkaart van Multatuli aan J.H. de Haas]
19 februari 1883
r
Briefkaart van Multatuli aan J.H. de Haas. Geadresseerd aan D J.H. de Haas
Schiedammer Singel Rotterdam en met poststempels Nieder-Ingelheim 20/2/83 en
Rotterdam 20 FEB 83. (M.M.)
b DH. Ik heb een langen brief onder handen. Zoo gaat het altyd. Eerst lang uitstellen
en dan word ik uitvoerig. En nu, bezig zynde, hindert het my zoolang getoefd te
hebben!
Hartelyk gegroet tot morgen of overmorgen
Dek
N.I. maandag
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[23 februari 1883
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
23 februari 1883
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
23 febr. 83.
Vrydag
1.
lieve beste Lina! Reeds gister schreef ik in m'n brief aan DeH. hoe bly ik was
over uw besluit. Je bent toch 'n kordate meid. Of 't ons schikt? Nu, dit begryp je! Ik
ben er erg bly om, vooral om dan eens rustig en lang met U te spreken. Ik hoop dat
ge 'n groot gedeelte van den dag op myn kamer zult doorbrengen. Myn hartelyken
dank aan DeHaas dat hy U missen wil en aan Juffr Schmidt dat zy U 't vanhuis gaan
mogelyk maakt.
Ge vraagt naar m'n gezondheid. Ik ben, als gewoonlyk, in sommige periodes van
den dag wat aamborstig, maar als ik spreek gaat het over.
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Ge zegt, Woensdag of donderdag (28 febr. of 1 Maart) te zullen komen. Hoe gauwer
hoe liever, en blyf asjeblieft zoo lang uw zeer belangryke plichten thuis, het u
veroorloven.
Reeds schreef ik u gister dat wy heel gaarne zagen dat ge 'n paar uwer kleinen
meenaamt. Als 't U niet te lastig is op reis, hier is 't volstrekt geen bezwaar. Ja, twee
is ons nog makkelyker dan een, daar ze zich dan met Wou beter amuseeren. Noch
voor slaapplaats, noch voor drukte heeft dit het minste bezwaar in, geloof dit, lieve
Lina. We zullen 't fideel vinden dat ge 't doet. En Wouter verheugt er zich op.
Verbeelje, ik heb vandaag met hem 't Ryk alleen. Mies is in haar eentje naar
2.
Mainz. Die zieke vrindin uit Arnhem wordt door haar beide schoonbroeders naar
3.
Montreux geleid, en gister telegrafeerden ze ons dat ze heden te Mainz zouden
komen. Ik had niet gedacht dat het er toe komen zou daar de patiente zeer zwak is
en den laatsten tijd telkens bloed opgaf. Toch heeft ze dóórgezet. 't Was 'n idee
fixe, maar ik vrees dat ze Arnhem nooit weer zal zien. Hoe dit zy, Mies had te Mainz
kamers besteld en is er nu weer heen om hen te ontvangen, weg te wyzen of liever
terecht te helpen, &c. Dit is de reden dat Mies u niet schryft. Als ze't deed, zou ze
natuurlyk net schryven als ik.
Dus lieve, over 3, 4 dagen verneem ik den juisten dag, niet waar? Ik vind het
vreeselyk dat we geen rytuig zullen kunnen krygen. Toch zal ik er moeite voor doen.
Dag beste meid. Ik vind je heel heel lief dat je hier wilt komen. 't Zal me goed
doen. Hartelyk gegroet
Dek

Eindnoten:
1. Vgl. het slot van Multatuli's brief van 19 februari 1883.
2. zieke vrindin: Ymke Meyer, de schoonzuster en latere tweede echtgenote van N. Braunius
Oeberius.
3. heden: oorspr. stond er morgen.

[26 februari 1883
Briefkaart van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau.]
26 februari 1883
e
Briefkaart van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Geadresseerd aan Mad
G.C. de Haas Hanau Schiedammer Singel, 29 Rotterdam en met poststempels
Nieder-Ingelheim 26/2/83 en Rotterdam 27 FEB 83. (M.M.)
n

L.L. Brief ontv . Hartelyk welkom!
Alzoo tot woensdag avend!
Dek
N.I.
Maandag middag
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[maart 1883
Artikel van C.B. Spruyt in De Tijdspiegel]
Begin maart 1883
Artikel van C.B. Spruyt in De Tijdspiegel, afl. 1, blz. 285-323. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
Over Multatuli op blz. 292-293. Fragment.
De liberale richting, die vóór alle dingen den eisch stelt, dat elk staatsburger zal
opgeleid worden tot ware vrijheid, d.i. tot zelfstandig oordeelen en zelfstandig
handelen, kan dus in uitbreiding der staatsbemoeiing niets anders zien dan een
onheil, dat nu en dan onvermijdelijk kan wezen ter voorkoming van erger schade,
maar dat ook in 't beste geval geene hoogere waarde heeft dan een noodzakelijk
kwaad. En daarom mag men gerust beweren, dat, zoo het liberalisme bij ons eene
toekomst heeft, de staatsleer van Mr. Kappeyne weldra blijken zal, slechts een
volkswaan van den dag geweest te zijn.
Nauwkeurig aan te geven, welke invloeden dien volkswaan hebben
teweeggebracht en welk aandeel aan elken invloed toekomt, is natuurlijk onmogelijk.
Zonder ervoor in te staan, dat zij de gewichtigste waren, wil ik op twee
omstandigheden wijzen, die althans ten deele verklaren, hoe de liberalen zoover
konden afwijken van hunne beginselen, dat zij Mr. J.A. Levy nagenoeg alleen lieten
staan in zijn protest tegen Kappeyne's programma van 24 November 1874. De
eerste van die omstandigheden is de machtige invloed der werken van Multatuli,
wiens geschriften wel niet dikwijls in het openbaar besproken zijn, maar die
desalniettemin in tal van uitgaven verkocht werden en wier inhoud blijkbaar een
belangrijk element gevormd heeft in het geestelijk voedsel der liberale Nederlandsche
jeugd van de laatste twintig jaren. Zij zag daarin tal van toestanden in onze
Nederlandsche maatschappij onderworpen aan eene somtijds treffende maar altijd
bijtende en wegwerpende critiek, die zeker billijker zou geweest zijn, als de schrijver
had willen bedenken, dat in alle landen dezelfde of dergelijke droevige verschijnselen
voorkomen. In deze geschriften wordt gewoonlijk de Regeering aansprakelijk gesteld
voor den onbevredigenden toestand onzer samenleving en vooral de heer Thorbecke
aangevallen wegens zijne leer, dat ‘onthouding’ eene eerste wet voor den staatsman
zijn moet. Daardoor moet bij lezers, die, door de rijke ver-
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beeldingskracht, den bruisenden hartstocht en het bittere sarcasme van Douwes
Dekker medegesleept, blind zijn voor de afzichtelijke schaduwzijde zijner werken,
de indruk gewekt worden, dat de Nederlandsche regeering sedert 1848 op ergerlijke
wijze hare plichten verzuimd heeft. Zij had er wat meer naar moeten streven, in den
geest van Kappeyne's programma in alle behoeften der maatschappij te voorzien.
Natuurlijk mag men niet aannemen, dat de heer Kappeyne, die, voor zoover ik weet,
nooit eenige sympathie voor Multatuli heeft aan den dag gelegd, zijne moderne
levensbeschouwing aan dien auteur ontleende. Maar dat zij zonder veel teekenen
van afkeuring werd aangehoord, is wellicht ten deele hieraan toe te schrijven, dat
de heer Douwes Dekker door zijne invloedrijke werken haar eene plaats in de harten
en hoofden der jongere Nederlanders bereid had.
De tweede omstandigheid, die met de eerste ten nauwste samenhangt, ligt in
eene minder vriendschappelijke of zelfs vijandige houding tegenover de
kerkgenootschappen bij vele jongere liberalen. Dezelfde Douwes Dekker, wiens
eenzijdige veroordeeling van Hollandsche toestanden zoo krachtig heeft
medegewerkt tot de uitroeiing van vaderlandsliefde en nationaal eergevoel bij vele
onzer jonge mannen en vrouwen, onthaalde zijne lezers op beschouwingen over
godsdienst en Christendom, die op minder ontwikkelden een machtigen indruk
maakten. Ten aanzien van dit onderwerp vertoont hij zich als een vertegenwoordiger
der onhistorische en hartstochtelijke achttiende eeuw, die bij ongeluk in onze
negentiende verdwaald is. Zoek bij hem geen spoor van inzicht in de beteekenis
van het diepzinnig bijbelwoord, waarin gezegd wordt: ‘Want zoo wie zijn leven
behouden wil, die zal hetzelve verliezen.’ Zonder blikken of blozen verkondigt hij
de leer, dat deugd in genieten bestaat. Geen woord ter erkenning van de diensten,
die de kerk aan de menschheid bewezen heeft, maar onbarmhartige spot met alles,
wat in strijd is met des schrijvers nuchter rationalisme. Zulk eene lectuur brengt den
meegaanden lezer tot de overtuiging, dat priesters en geestelijken nooit iets anders
geweest zijn dan bedriegers, die het volk opzettelijk dom willen houden, om te
kunnen heerschen.
(....)
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[2 maart 1883
Verjaarsgroet uit Rotterdam]
2 maart 1883
Verjaarsgroet van de spelers in de huisvoorstelling van ‘Juffrouw Pieterse 's
avondje’ aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 (⅔) beschreven.
(M.M.) De brief kan niet op 2 maart zijn opgesteld en moet vóór het vertrek van
mevrouw De Haas door haar zijn gesigneerd.
Het huis Pieterse en zyn gasten te Rotterdam zenden hun schepper Multatuli hun
en

hartelyke groeten op den 2

Maart 1883.

Juffrouw Pieterse

Sara Snelleman

Stoffel Picterse

Jeanne v. Buren

Trui Pieterse

Sophie Hooykaas

Wouter Pieterse

Anton Dupont

Meester Pennewip

Jan Snelleman

Juffrouw Laps

G C de Haas Hanau

Baker Stotter

Josephe Dupont

Juffrouw Sipperman

Josine Mees.

Juffrouw Krummel

J.W.L. Dupont

Juffrouw Mabbel

Henriette Dupont

[8 maart 1883
Briefkaart van Multatuli aan D.R. Mansholt]
8 maart 1883
Briefkaart van Multatuli aan D.R. Mansholt. Geadresseerd aan WEDHeer D.R.
Mansholt Westpolder Ulrum (prov. Groningen, Holland) en met poststempels
Nieder-Ingelheim 9/3/83 en Rotterdam 10 MRT 83. (M.M.)
W.M. Brief in dank ontvangen. Ben onwel. Zal uitvoerig antwoorden. Hartelyk gegroet,
Uw vriend
DD
N. Ingelh
8 Maart '83

[11 maart 1883
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]
11 maart 1883
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-3 beschreven. De enveloppe is bewaard gebleven, geadresseerd

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

aan Monsieur Ed. Douwes Dekker, Nieder-Ingelheim Hesse Allemagne. Poststempel
Clarens 12. III. 83. (M.M.)

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

562
Clarens, 11/3 '83
Beste Dekker, Vriendelijk dank voor Uw raad; Ik zal hem opvolgen, ofschoon niet
overtuigd. Toch is 't zeer wel mooglijk en zelfs waarschijnlijk, dat Gij beter inzicht
hebt. Men is meestal een slecht advocaat in zijn eigen zaak. En ik ben misschien
te naïef, omdat ik oneindig minder dan Gij geleden heb door ons volk.
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Het zweemt naar verlakkerij, steeds raad te vragen en hem niet te volgen. Ik wilde
den kiezers - en niet-kiezers het voorwendsel ontnemen, dat zij slechts onwetend
e

zijn in onze kolon staatk., niet voorbedachtelijk schuldig. Het is zeker, dat de
onkunde groot is. De Dageraad verzocht, mijn Fransch opstel te mogen vertalen!!
1.
2.
En 't is alles oude kost. Ook vond ik 't denkbeeld crânig , dien vloekzang in een
lijst ten toon te stellen. Hoe weinigen zouden die moed hebben? Ik herinner mij
steeds mijn blijdschap, toen 29 Jan. 't denkbeeld, op een wandeling, bij mij opkwam.
Nu, ik hoop, dat de Spectator eergisteren mijn aankondiging nog niet gedrukt heeft.
De drukker van den vloekzang eischt, voor 2 ex., omdat elk der 13 of 11 coupl.
met een roode letter begint, 25 guld. en veertig centen!
O, neen! ik val Huet niet aan over 't vragen om 't Fransche burgerrecht.
Integendeel. Hij heeft groot gelijk. Ik zou misschien iets dergelijks doen, zoo ik niet
de naïeve verwachting had, nog eens in een voor Indië nuttigen werkkring op te
treden. Muller vroeg mij om een bijdrage voor den Dageraad. (Al die democraten
en vrijdenkers in Holland leveren te zamen zoo weinig, dat zij mij, oud man,
aanroepen om hulp!) Uit goedheid beloofde ik een woordje over Huet's Land van
4.
Rembrand en werd toen steeds gepord. Ik heb veel uit 't boek geleerd en genoten,
maar bij nadenken en vergelijking met zijn andere geschriften, besluit ik meer en
meer, dat het hem ontbreekt aan overtuiging (buiten 't gebied der kunst), aan de
harteklop der liefde voor het volk, voor de Femke's en Woutertjes, Vrouw Stein enz.,
aan ‘goedheid’, enz. Het eerste heb ik hem vrij duidelijk doen gevoelen door te
schrijven: ‘Alleen een leer zonder bochten leidt tot een gedrag zonder bochten’, en:
‘Hij toone evenveel overtuiging en karakter als geest.’ Het laatste heb ik verzwegen,
om hem niet de volle laag te geven, nu hij rechtmatige grieven tegen ons volk heeft.
3.
Hij noemt Prof. Scholten ‘degelijker’ dan Voltaire, de godgeleerdheid en
5.
bovennatuurkunde ‘wetenschappen’ (terwijl hij in zijn ‘Louise Ackermann’ juist het
tegendeel zegt’,) het positivisme een wijsbegeerte voor vechtbazen! Hij
verontschuldigt Erasmus' gebrek aan moed. Hij is zelf een Erasmus en wil zijn model
als held doen doorgaan. Hij verwart godsdienst met wijsbegeerte, nacht
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en dag. Hij beweert, dat ons volk Erasmiaansch is in zijn godsdienst. Ik bid u, die
bekrompen Hollanders. Zou Erasmus in 3½ eeuw niet oneindig meer vorderingen
hebben gemaakt dan gij? Ik geef Huet ook een lik, omdat hij bij zijn bekeering tot
een betere koloniale staatkunde, niet erkend heeft, op uw schouders te staan, en
den dievenbaas Loudon vleide. Als gij 't veroorlooft, zal ik U de drukproef zenden.
6.
Maar Gij moet niet zoo boos worden als over het ‘misérable système. ’ t Is weer
geliefhebber en compilatie, maar zeker niet minder in gehalte dan de meeste
opstellen in den Dageraad en andere Holl. tijdschriften. Huet zwijgt over de uitwerking
van Copernicus' ontdekking!! Eerstdaags zend ik U mijn fotografie, uitstekend
geslaagd.
7.
Gij schijnt tot de dynamieters over te gaan. Reclus wil mij inlijven, maar ik wil
8.
niet. Gelijk ik U zeide, je ne veux pas faire le mal pour le bien . Maar ik erken, dat
de leerstellingen der behouders en hun daden nog veel onzinniger en onzedelijker
zijn dan die der anarchisten. Misschien mis ik moed. De geschiedschrijvers zeggen,
9.
in den verleden tijd: ‘De Nemesis deed haar werk.’ De anarchisten zeggen: ‘De
Nemesis doe haar werk.’ Te Lyon zou ik, als rechter, allen hebben vrij gesproken.
10.
11.
Als Krapotkine 5 jaren gevangenis verdient, verdiende Prins Frederik er 100 ±
voor de wijze, waarop hij zijn 100 millioen gulden besteedde. Hoe weinigen begrijpen
of erkennen, dat die aanslagen der anarchisten meer dan een sporadisch verschijnsel
12.
zijn! Hebt ge gelezen, dat te Brussel een vrouw ‘d'origine javanaise’ het lijk van
den anarchist Métayer volgde? Gij zoudt denken, dat ik met mijn geld geen raad
m

weet als Gij hoort, dat ik 20% van mijn honor voor den Dict. de geogr. aan de
vrouwen der veroordeelde anarchisten geef. Dit is louter speculatie. Reclus schijnt
niet zeer oprecht. Hij zegt, niets van zijn uitgever gedaan te kunnen krijgen. Ik geloof
ook aan gemis van wil, al is ook Hachette gierig - Ik ontving eens in een maand 15
fr. voor een arbeid, waarvan Reclus zei, dat hij 1500 waard was. De vrouw van R.
13.
heeft mij en grippe , omdat ik hem gewaarschuwd heb, dat zijn 13 jarige dochter
reeds rendezvous heeft. De stiefmoeder denkt slechts aan haar geld en bloemen.
14.
C'est une Normande qui sait compter . Hij haat mij misschien ook meer of min,
15.
omdat ik altijd zeg: votre proprieté . Hij doet 't voorkomen, dat zij van zijn vrouw is.
Maar mijn vroegere

10.

Krapotkine: Peter Alexewitsj Kra-(ook wel Kro-)potkin (1842-1921), Russisch revolutionair,
wegbereider van het anarchisme. In 1883 werd hij te Lyon tot 5 jaar gevangenisstraf
veroordeeld, maar in 1886 vrijgelaten.
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huisbaas Mercier schreef hem, Reclus, in bij 't kadaster te Lausanne. Dewijl Reclus
de anarchisten meer lief heeft dan mij, verwacht ik, dat hij bij Hachette meer op zijn
achterste pooten zal gaan staan. De anarchisten ontvangen dan meer... en ik ook.
En curieus! de anarchisten ontvangen 't dan van den exploiteur-millionnaire Hachette.
Ik blijf werken, al mislukt de speculatie, als ambassadeur der Javanen bij de
beschaafde wereld. Ik ben benieuwd te zien, wat de redacteuren of uitgevers
geschrapt hebben van mijn art. ‘Inde néerlandaise’. R. bewaarde 't meeste voor zijn
16.
laatste deel, dat over 7 jaren zal verschijnen!! Je reviendrai à la charge bij ‘Java.’
Veth noemt in ‘Indian Archipelago’ van de Encyclopaedia Britannica alle mooglijke
17.
Holl. schrijvers, behalve U en de Hollander . Iemand schijnt hem dien streek te
hebben verweten. In 't art. ‘Java’ heeft hij de ‘fout’ hersteld. Maar uit beide artt. zal
18.
niemand raden, dat hij ons ‘vampyrs, gedemoralizeerd door batige sloten’ , enz
heeft genoemd. Een Erasmiaan! Ik hoop U in Sept. op te zoeken. 't Hangt af van 't
m

honor. van den Indischen Opmerker.
Adieu, Zijt met Mimi en Woutertje hartlijk van ons gegroet.
Uw vriend
Roorda
Ja, mijn mopjes zijn braakmiddelen. Daarna ben ik weer opgeruimd onder de mijnen.
P.S. Veth schrijft de uitdrukking gordel van smaragd (greenmantle) op naam van
Wallace!!)
19.

Wat is 't jammer , dat gijlieden mijn vrouw en kleinen niet kent! Ge zoudt schik
hebben.
De Billiton-zaak is t gevolg der eminentie van Thorb., die een selectie of
differentiëring à rebours invoerde door 't extract van geldzucht en kruipzucht aan 't
bewind te willen. De koning heeft de Billiton-aandelen van Hendrik geërfd.
Ik heb nooit Huet's Brieven over den Bijbel gelezen. Maar ook in zijn andere werken
knoeit hij te veel met het bestaan van een God. Gij zijt altijd even
bewonderenswaardig scherpzinnig. Van 't
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diner bij Prinses Hendrik herinner ik mij niets uit uw brieven, maar wel uw antwoord
op mijn art. in ‘De Opmerker’. ‘Van 's mans eervol verleden is mij niets bekend.’ Ik
deed dit daadlijk drukken in 't Pad. Stand., zonder uw naam te noemen. Ik begrijp
en

nu, waarom dit blad den 15 Mei gesupprimeerd werd wegens brieven, die sinds
1 Januari ‘gevaarlijk voor den openbare rust en orde’ heetten!!
's Jacob vreesde mijn oordeel over de Billiton-zaak.
g

20.

Niet zoo gedemodeerd als gij denkt. Ik ontving allerlei bewijzen van instemm met
t

mijn Fransch art., zelfs 12 bl. vol instemming van een jong assistent-resid op Java
dien ik nooit zag! Eveneens van de Holl., Feringa, v.d. Broek, Post. Ik zond 1 ex.
aan 2 Kamer, 1 aan Min. v. Kol.
v. Kesteren in ‘De Indische Gids’ verdedigde vurig en weergaloos uitvoerig de Brauw,
's Jacob enz. Uit naam der goede Trouw! Eensklaps zwijgt hij. Over de terugbetaling
aan Indië van de 850 millioen gulden sprak hij nooit. Zou hij omgekocht zijn? Keuch.
e

blijft de minst oneerlijk .

Eindnoten:
1. crânig: Roorda leidt ‘kranig’ blijkbaar af van crâner: lef hebben (fr.)
2. vloekzang: fel spotgedicht van Roorda (onder 't pseudoniem Sentot) tegen Nederland als koloniale
macht (vgl. V.W. I, blz. 311-313).
4. Land van Rembrand: Het land van Rembrandt, een beschavingsgeschiedenis van de Nederlandse
e

Middeleeuwen tot en met de 17 eeuw van Conrad Busken Huet was in 1883 verschenen.
3. Scholten: Johannes Henricus Scholten (1811-1885), nederlands theoloog, hoogleraar te Franeker
en van 1843 tot 1881 te Leiden.
5. Louise Ackermann (1813-1890), frans dichteres van filosofische poëzie. Busken Huet wijdt een
lange beschouwing aan haar werk, opgenomen in Litterarische fantasieën en kritieken deel IX,
blz. 150-168.
6. misérable système: jammerlijk of verderfelijk systeem (fr.).
7. Reclus: Elisée Reclus (1830-1905), frans aardrijkskundige, die van Roorda bijdragen vroeg voor
zijn boek over de Indische archipel.
8. Je ne veux pas enz.: Ik wil geen kwaad doen om het goede te dienen (fr.).
9. Nemesis: godin van de wraak (grieks myth.).
11. Prins Frederik: Willem Karel Frederik (1797-1881), zoon van Willem I, werd gewoonlijk Prins
Frederik genoemd. Het lijkt echter waarschijnlijk dat RvE prins (Willem Frederik) Hendrik, een
der bezitters van het omstreden concessie-contract voor de tinwinning op Billiton, bedoelt.
12. d'origine javanaise: van javaanse afkomst (fr.).
13. avoir en grippe: de pest hebben aan (fr.).
14. C'est une Normande enz: Zij is een normandische die op de penning is (fr.).
15. votre propriété: uw landgoed (fr.).
16. Je reviendrai enz: ik kom weer aan het roer bij ‘Java’ (fr.).
17. de Hollander: Johannes J. de Hollander (1817-1886), leraar Oosterse Talen, schrijver van talrijke
land- en volkenkundige publikaties over Java.
18. batige sloten: begrotingen van Nederlands-Indië in de jaren dat er aan de exploitatie van de
koloniën nog meer werd verdiend dan er aan werd besteed.
19. Het nu volgende is door RvE in de marge genoteerd.
20. De nu volgende opmerkingen staan op de achterzijde van de envelop.

[11 maart 1883
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Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]
11 maart 1883
Brief van Mimi aan mevr. C. Bremer-Snelleman. Dubbel en enkel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Dat D. nr rotterdam ging was niet voor uitspanning maar omdat hy in Hollland te
1.
doen had.
Zondag 11 maart 1883.
Lieve Christine! Daar Dek maar niet tot schryven kan komen, noch aan u noch
aan de vele anderen die hy - zoo hy was als ieder ander - zou behooren te schryven,
zoo wil ik u toch met een paar woorden zyn groeten overbrengen en zyn dank voor
je allerliefst praktisch cadeau op zyn jaardag en voor uw beider brieven. - Je moet
weten dat het my eene kleine overwinning kost je te schryven daar je van myn beide
laatste brieven noch de ontvangst
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gemeld noch my met eenig antwoord verwaardigd hebt. Ik vrees dus dat er in die
brieven iets was dat u mishaagde, en daar ik niet weet wat, en my ook zelfs niet
meer herinner wàt ik eigenlyk geschreven heb, vind ik dat wel een beetje lastig;
maar ik apprecieer je hartelykheid voor myn besten dek heel erg en wil je dus wat
van hem doen hooren, daar ik wel vrees dat hy je nog heel lang op een brief zou
laten wachten. Dek is in den laatsten tyd niet heel goed. hy heeft veel last van zyn
asthma en voelt zich heel min en zwak. Twee dagen voor zyn verjaardag kwam
Mevr. de Haas hier zy is juist acht dagen gebleven, intusschen kregen wy nog een
logé voor een paar dagen. Ik vond toen dat dek zich heel goed hield, maar nog was
dat beetje drukte (vooral wat het praten betreft) niet achter den rug of hy zakte zoo
in elkaer dat ik er van schrok. Nu weet ik wel dat het voorjaar zyn beste tyd niet is,
maar het maakt hemzelf een beetje moedeloos en dat is treurig. Wat hem in 't leven
het meeste genot geeft en 't meeste boeit dat is... ons kind. Hy geeft hem
tegenwoordig zelf dagelyks les in 't rekenen, en ik geloof wezenlyk dat dat zyn
prettigste uur van den dag is. Wel wel lieve, wat heb je 'n mooie zakdoeken voor
hem gemaakt en geteekend zoo keurig! Hoe vind je tot zoo iets nog tyd by al je
drukten buiten en binnen's huis! Dek vond het ook erg lief van je - en dat hy je nu
nog niet eens schryft, he? Och, je moet hem dat maar ten goede houden! Hy heeft
een heel pakketje brieven liggen die antwoord vereischen even dringend of
dringender dan aan u - maar hy komt er niet toe.
Hoe gaat het met je moeder? 't arme mensch! En hoe pynlyk om dat bytewonen.
Wat ik heel interessant vind is haar kalmte en haar ongeloof, en dat by eene oude
vrouw die na 't beeld dat ik me van haar maakte na wat ik van haar hoorde, toch
niet tot de ontwikkeldsten maar veeleer tot de eenvoudigen behoorde.
2.
D. vond de beschouwingen van uw man over Wagner heel belangryk, en deden
hem des te meer genoegen daar ze van hem een kenner en meester komende
pasten in deks leekenschuitje. En sedert is de groote man gestorven en met de
noodige eer onder den grond gebracht en hebben we allen uitvoerig in allen bladen
gelezen hoe de goede man om zyn fantaisie op den dreef te helpen zyn
studeervertrek versierde met een zyden lap van 6.00 meters met rose blauwe
weerschyn! Sakkerloot, zou'n zeventigjarige by

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

568
zooveel moois niet weer jong en vurig worden van indrukken! Wat 'n humbug!
En dat woord doet me denken aan Al die nu weer in Londen is. Of hy daar iets
bereiken zal weet ik niet. De Tilburger betrekking is vervuld door een ander jammer
genoeg! Zoo'n arme jongen!
En nu nog iets dat ons erg bezig houdt. Heb je ons niet soms hooren spreken
over vrienden in Arnhem? Niet dat nichtje dat ik onlangs bezocht maar de familie
Braunius Oeberius? Welnu, voor een en 'n half jaar is de vrouw eene heel lieve
vriendin van ons beiden gestorven. Hy was ontroostbaar en leefde na de dood van
zyn schoonmoeder (voor één jaar stierf die) samen met de zuster zyner vrouw. Zy
had op zich genomen om hem die heel schuw en eenzelvig was wat optekweeken,
en ik denk dat al zyn vrienden even als wy hoopten dat dit ten slotte tot een huwelyk
zou leiden. Maar nu kersmis kreeg zy, de schoonzuster, geheel onverwacht een
bloedspuwing, 't lykt wel een vliegende tering zoo gaat de zieke hollend achteruit.
By elk vleugje van beterschap droomt ze van herstel in 't zuiden, haar omgeving is
zwak, reizen vermoeit haar nooit zegt ze - en voor drie weken ging men opreis.
Oeberius mee, en nog een zwager die tevens dokter was. De eerste dag komen ze
tot Keulen, alles goed! De tweede tot Mainz. ik haalde hun af aan den trein en had
kamers besproken in een logement. den volgenden dag wilden ze nr Bazel. Ym viel
me zoo mee. ze was opgewekt en vol hoop. Maar och hemel 's nachts herhaalde
het zich ze gaf weer bloed op! En sedert, dit is nu meer dan 14 dagen geleden ligt
ze in Mainz in 't logement! Je kunt denken hoe we met hun te doen hebben. Van
verder reizen is voorloopig geen spraak! Kon ze maar vervoerd worden of nr
Wiesbaden of hierheen. Als het ergste gebeuren mocht wenscht de familie dat ze
maar hier waren ook voor dien armen Obé. Enfin dat is nog 't onzekere. Wy beiden
houden zeer veel van hen en zy van ons. Je kunt dus begrypen hoe een genoegen
het ons zou wezen hen in deze nare omstandigheden van dienst te zyn. Dek doet
ongraag de loop nr 't station, maar ik zoek hen in M. af en toe op. Och het is zoo
verdrietig en houdt ons zoo in spanning. - ook voor de gewoonste huisselyke zaakjes.
er is in dat alles zooveel te voorzien.Kyk ik zou byv. zoo graag nog eens een proef nemen met de
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broeimachine. myn kippen leggen flink eieren en ik heb al herhaaldelyk gedacht
eens aan je broer te vragen nr de beste methode van eieren wenden. ofschoon ik
weet dat hy 't druk heeft. maar misschien was er iets te zeggen met één woord dat
my veel hielp - maar de gedachte aan de zieke - dat ik altyd gereed wil staan om
te komen of iets te doen als zy my noodig hebben - weerhoudt me. Als zy verder
reisden, of hier kwamen zou ik het (in 't laatste geval: misschien) durven entameeren
nu niet! - Enfin we weten niet hoe dat gaan zal en het houdt ons erg bezig.
En nu is myn papiertje vol, en ik wacht Wou ieder oogenblik thuis van zyn
wandeling want het is by vyf. Ik stuur je een heel hartelyken groet, van dek ook en
blyf uw beider
hartelyk toegenegen
Mimi
DD
Ik speel met wou dapper quatre mains tot genoegen van ons beidjes.

Eindnoten:
1. Deze zin is ondersteboven op blz. 1, door de datum heen geschreven.
2. Wagner: de componist was op 13 februari in Venetië gestorven.

[13 maart 1883
Brief van F. Domela Nieuwenhuis aan Multatuli]
13 maart 1883
Brief van F. Domela Nieuwenhuis aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 4 beschreven. (Stichting Ferdinand Domela Nieuwenhuis-fonds;
I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Zeer geachte Heer,
den Haag 13 Maart 83
Reeds geruimen tijd loop ik met het voornemen rond, om u te schrijven, maar het
noodzakelijke werk nam zooveel tijd in beslag, dat ik er maar niet toe komen kan.
Toch moet het geschieden! Allereerst wil ik u ophelderen, waarom het weekblad
Recht voor Allen u niet meer wordt toegezonden. Misschien hebt gij opgemerkt, dat
dit niet meer geschiedde - ik hoop het, want dat zou 't bewijs zijn, hoe het uw
oplettendheid had verworven - en alsdan moet u zulks bevreemden. De oorzaak
hiervan ligt in de terugzending van een paar nummers van wege de posterij, die
erachterop had geschreven iets van ‘onbekend’ of ‘vertrokken’. Wij dachten toen
dat gij misschien verhuisd waart, maar onlangs kreeg ik door dr. de Vries de
zekerheid, dat zulks niet het geval is. Indien gij dus eenigen prijs stelt op de lezing
van dat blad, dan zend ik het u geregeld toe. Daardoor kunt gij zien, hoe het gaat
met den reuzenstrijd, door mij aanvaard tegen de heerschende
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klassen, tegen de bourgeoisie die over het geld en daarmede over alles regeert.
Iemand als gij, die bij eigen ervaring zulk een strijd kent, die zoo naar waarheid u
Multatuli kunt noemen, gij moet noodzakelijk gevoelen wat dit zeggen wil en daarin
deelen. Te weten dat gij daarin deelt, is reeds voor mij een bemoediging en waar
ik overtuigd ben waardeering te vinden bij u, daar zou niets mij aangenamer zijn
dan u ons weekblad weer te mogen toezenden. Ook heeft het mij verbazend
gespeten, dat ik de laatste maal het voorrecht moest missen u te zien en te spreken,
ik had u zoo graag ontmoet, zoo graag de hand gedrukt, maar mislukte het toen,
misschien ben ik later gelukkiger. Ja mocht het voorkomen, dat gij hier kwaamt,
mijn huis staat evenals mijn hart voor u open en niet alleen voor u, ook voor uwe
vrouw natuurlijk evenzeer. Hoe zouden wij ons verheugen u aan onzen disch te
mogen zien en met u te spreken over zooveel wat ons na aan 't hart ligt. Ik weet
wel, dat gij hier vele vrienden hebt, maar hoe weinigen staan daar gereed, om hun
kracht, hun tijd, hun moeite te geven aan de algemeene belangen! Zij gevoelen zich
aangetrokken tot u, maar zij zijn niet opgewekt om even moedig den strijd aan te
gorden tegen zooveel, waartegen gij onverdroten uwe pijlen hebt gericht. Ook ik
behoor tot degenen, die gaarne erkennen veel aan u te danken te hebben, vooral
de behoefte om steeds te trachten een goede bepaling van de dingen te geven, om
steeds meer der waarheid te naderen. Wel heb ik daardoor mijn betrekking moeten
opgeven, maar geen oogenblik heb ik mij berouwd over dien stap, al kreeg ik
daardoor meer zorgen. En bij al wat men missen moet, is één ding een vergoeding
die alles overtreft, nl. de bewustheid naar zijn beste weten gestreefd te hebben naar
datgeen wat men voor goed hield. Toen ik voor de eerste maal preekte, handelde
ik over den bekenden tekst: wat niet uit 't geloof, (de overtuiging dat het goed is)
geschiedt, dat is zonde en nog steeds laat ik mij leiden door dat beginsel.
Nu had ik nog een verzoek. Ik ben graag omringd door mijne vrienden, aan wien
ik verplichtingen heb, zoodat ik hen rondom mij zie in mijn kamer, welnu onder dezen
rangschik ik ook u en daarom zou ik gaarne een portret van u hebben, eenigszins
groot om het op te kunnen hangen. Gij kunt zeggen: ze zijn te koop, maar ziet, juist
het ontvangen van een portret uit de hand van den
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persoon zelf verhoogt er de waarde van en ik kon er niet toe komen, om het uwe
te koopen, hoe aangenaam het mij zou wezen. Indien gij dus in de gelegenheid zijt
mij hierin van dienst te zijn, dan zult gij het willen. Ik voel te veel verwantschap des
geestes met u dan dat gij het ook niet met mij zoudt gevoelen. Gij begrijpt dus mijn
bedoeling.
En nu aanvaard een persoonlijken, vriendschappelijken groet, die in zich omvat
het teeken van waardeering en hoogschatting, dat ik voor u heb en zie in mij een
medestrijder voor recht, waarheid en geluk voor allen!
Uw dienstv. F. Domela Nieuwenhuis

[17 maart 1883
Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
17 maart 1883
Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel en enkel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-5 en 6(⅓) beschreven. (M.M.)
Saturdag middag
Lieve Lien! Ziezoo, nu zal ik er toch ook eens toe komen, jou te schryven! Ik had
zooveel brieven te beantwoorden! Sedert je vertrek heb ik er alle dagen één afgedaan
- zoodat ik er nu ook zoo'n beetje begin door te komen. En nu wil ik je ook eens wat
van hier laten hooren. Wel, wel, wat hebben we hier een sneeuw! Juist den morgen
na je vertrek toen we opstonden lag alles minstens een voet hoog en op sommige
plaatsen veel hooger. een dag later en je hadt onmogelyk kunnen gaan! Om één
uur in den middag kwam een man voorby. dat was 'n heel evenement. en ik waagde
1.
het toen ook den jongen voor een paar commissies nr 't Ort te zenden. vooral de
post, dat is een hoofdzaak! - Lien, ik vond het zoo gezellig dat je nu eens hier bent
2.
geweest - en dat je ons huis een gezien hebt met alles wat er in en aan hoort.
daarmee bedoel ik nu dek en wou. twee zulke lieve goede mannetjes en toch zulke
erge tyrannetjes. Wou vooral! Je begrypt hoe bly hy

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

572
was met je langen duidelyken brief. hy was erg gefeteerd. En de sommen van riek!
ik geloof dat hy eerst wel wat neer geslagen was dat zy al deelde! maar dek troostte
hem dat hy dat heel gauw ook leeren zou, en hy liet zich troosten! Dat aardige kleine
riekje, gaat dan toch goed vooruit op school, zoo'n liefkleintje!Hoe aardig is de beschryving van je thuis komst, en je brief aan ons. - Maar je
zegt niet of Haas werkelyk de zender was van 't kluchtig egyptisch boekje. Ja? niet
waar. - Wou ravot op 't oogenblik met witrok in zon en sneeuw! De zon stooft, maar
in de schaduw vriest het. Je begrypt hoe druk hy 't over je had - vooral de eerste
dagen. je was toch ook zoo lief voor hem! Ik heb voor een paar dagen met hem
afgesproken dat hy doen moest alsof Babet er niet was, want door zyn geplaag
word zy snibbig en dat kon ik ook niet verdragen. En nu moest je eens zien hoe
snoepig lief hy zich daaraan houdt - maar wat anders. Dek is op 't oogenblik in een
heel zenuwachtige geprikkelde stemming - zooals hy vroeger jaren dikwyls was
vóór hy aan 't schryven kwam. ik had van morgen een paar maal zoo'n hoop dat
het er toe komen zou. Ja, hoop. want als hy eens de pen opneemt en begint dan is
de grootste smart overwonnen. En 't kàn zyn, in vroeger jaren kòn het althans zyn
dat het schryven hem goed doet. Dat hy zyn bitterheid vergeet by 't voortbrengen
van iets schoons - en o lien dan is hy zoo heerlyk. - Of dat nù zoo zyn zou weet ik
3.
niet. maar in elk geval de gedachte aan R. plaagt hem geweldig en daarvan verlost
te zyn zou 't eerste gevolg zyn van aan 't werk te gaan. - Eergister is dek in Mainz
4.
geweest. Gorter was eens een dag hier - maar och hemel het gaat zoo slecht! aan
transport valt niet te denken. Ze was zes dagen niet uit bed geweest, denk eens
aan! Obé was zoo treurig, hy zeide ronduit tegen D. dat hy vreesde dat zy nooit uit
Mainz komen zou. Die arme menschen. Gorter is nu naar huis voor een dag of acht.
het is ook om te leeren tooveren! daar te zitten niets te doen dan te wachten hoe 't
loopen zal. En daarby zoo schreeuwend duur in verband met de vrees dat de zieke
er nooit vandaan zal komen is dat geen kleinigheid. Zulke stakkers!
‘In bonte rij’ hebben wy juist gister avond uit gelezen. Alle dagen heb ik D. een
stukje voorgelezen. Ik wou dat je er by was geweest! En weet je wat of onzen indruk
was? ik zeg onze, want ze waren
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byna altyd gelyk natuurlyk doordat ik van dek heb leeren opmerken, welnu, de man
heeft enorm veel talent, er zyn heerlyk mooie dingen in, maar 't geheel bevalt ons
niet! Hy is ryk aan beelden aan woorden aan indrukken - maar de phrase sleept
hem vaak mee - dan wordt hy onwaar leeg en bombasterig. Het schoonste stuk als
5.
geheel vonden wy geloof ik Pontius. Het luiden van de bel daarentegen als donnée
leelyk. Nacht en Licht misselyk bombasterig. En wil ik je nu een voorbeeld geven
van een opmerking van dek. Het is de laatste bladzy die we gister lazen. ik las:
‘'t Hygend hert, der jacht ontkomen’ - dat treffend beeld zweeft me telkenmale
vóór, wanneer ik des zomers ontsnappen mocht aan het stadsgewoel. Of kan de
vergelyking er niet door? My dunkt, het zwoegen tusschen deze leelyke muren heeft
toch wel iets van eene jacht, by welke wy arbeiders - de een sierlyker dan de ander:
deze als reebok met breed gewei, gene als logge ever of als povere haas - de rol
vervullen van hygende gedierten des wouds! De jager is een geweldig baron; hy
6.
heeft indertyd Nimrod zelfs gejaagd - zyn naam is Nood.
- Mooi! riep dek.
De doggen heeten Plicht en Eer. er is ook een keffend windhondje by, dat
onverpoosd ons op de hielen zit en dat Ydelheid heet.
- Ja, dat is mooi zei dek.
Met hallo en husja stuift het voort. Stilstaan is gevaar. verzet is ondergang. Het
zou een dryfjacht wezen voor geen schepsel te verduren, eene dryfjacht, by welke
men al spoedig liever neervallen mocht en zich laten afmaken - indien niet dagelyks
boven hondengeblaf en zweepgeklap, boven husja en hallo, een vriendelyk
hoorngetoet zich vernemen liet, dat troostend over de renbaan de liedekens doet
schallen van huislykheid en poezie.
- Dat is valsch, dat is onwaar, nu heeft hy 't bedorven roept dek. Want zie dat
vriendelyk hoorngetoet doet geen troostende liedekes schallen voor de arme
gejaagde beesten, maar net andersom voor de jagers die ze nazitten!Zie je, ik haal dit aan omdat het zoo'n treffend voorbeeld is. Zyn vorm is schoon
en gekuischt. - maar ze speelt dikwyls de baas over zyn gedachten!
Maar nu moet ik eens nr de keuken. Veel veel groeten ook van dek aan Haas en
de kinderen.
je hartelyk liefhebbende
Mimi
DD

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

Ort: hier: bebouwde kom van Nieder-Ingelheim. (du.)
een: eens, kennelijke verschrijving.
R: Robbers, de directeur van Elseviers Uitgeverij.
Gorter: A. Gorter, medisch-student te Utrecht, één der ondertekenaars van de Huldeblijk-circulaire.
donnée: gegeven (fr.).
Nimrod: volgens Genesis 10 een groot jager en stichter van het Babylonische rijk.
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[4 april 1883
Brief van Multatuli aan H. de Vries]
4 april 1883
Brief van Multatuli aan H. de Vries. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (½) beschreven. (M.M.)
Nieder-Ingelheim 4 april '83
Waarde De Vries! Dank voor brief, beschuit en deken. Het terugzenden van dien
lap was niet noodig. Dat de beschuit, ten-gevolge waarschynlyk van de vriendelyke
1.
bemoeienis der Steuerbeambten , vergruisd aankwam, spreekt vanzelf. Zoolang
die barbaarsche Ink. Rechten bestaan, behoeft men niet te bluffen op beschaving,
verlichting, e.d. Maar de volkeren hebben wat ze verdienen. Ze kiezen immers hun
regeerders? Onder de duizende volksvertegenwoordigers in Europa is er geen
enkele die de afschaffing van dien middeleeuwschen roof-afkoop durft te-berde
brengen, zoo min als 'n werkelyke scheiding van Kerk & Staat, zoomin ook als
vryheid van onderwys. Komiek toch dat er overal personen zyn die zich uitgeven
voor ‘liberaal’. Jammer dat men niet te-gelyk lachen en spuwen kan, zelfs niet lachen
en fluiten. - Wat m'n asthma aangaat, ik weet niet wat ik er van zeggen moet, en dit
bezwaart me. Onjuistheid in m'n rapport zou U aanleiding kunnen geven tot verkeerde
behandeling van andere lyders. Soms voel ik me wèl, (zooals byv. op dit oogenblik)
maar op-eens ben ik weer beklemd zonder daarvan juist altyd de oorzaak te kunnen
opgeven. Een onverwacht bericht, 'n plotseling opkomende gedachte, kan my
op-eens den adem doen verliezen. Dit wyst op invloeden van zenuwachtigen aard
niet waar? Maar (of niet: ‘maar’) ook voel ik plotselinge beklemming by overgang
van warmte in kou, en ook na de minste lichamelyke inspanning. Boven alles ben
ik benauwd des morgens, vóór den stoelgang die overigens zeer geregeld plaats
heeft. (een deugd die door artsen niet genoeg gepredikt wordt! De meeste ouders
weten niet dat het plicht is de kinderen daaraan te wennen!)Wat moet ik, na dit alles, over de werking der arsenik pillen zeggen? Zeker is m'n
aamborstigheid niet erger dan vroeger, maar... ik vermyd ook verre of althans
stygende, wandelingen, en houd me - voor zoover ik dat in m'n macht heb kunstmatig rustig. Evenmin mag ik alzoo verzekeren dat de arsenik my - voor
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alsnog! - genezen heeft. Ik moet u dit zeggen, al doet het me leed, omdat ik zoo
bang ben U verkeerde aanwyzingen te geven. My verwondert de onvoldoende
uitslag der zaak in't geheel niet. Ge weet met hoe weinig hoop ik my aan de kuur
onderwierp. Toch heb ik religieus de pillen ingenomen, en ik zal daarmee voortgaan
tot ge my halt toeroept. Ik beschouw my meer als onderwerp van studie, dan als
gewoon patient die op genezing hoopt. Daaraan geloof ik niet.In de couranten lees ik dat men er in geslaagd is (te Stutgart, meen ik) honden
en katten 'n stuk van den long aftenemen en ze, na volkomen herstelling van de
operatie, in 't leven te houden. Men was nu bezig dit experiment toetepassen op 'n
teringlyder. Zoo zegt 'n krant. Men hoeft het dus niet te gelooven. Hebt ge er van
gehoord?
(Meen niet dat ik dit nieuwtje in verband breng met myn asthma die, naar
ik meen, niet te maken heeft met tuberculose.
M'n vrouw die 'n dik gezicht heeft van kiespyn, laat U vriendelyk groeten. Wouter is
springlevend. Wat mezelf betreft, ik geloof dat ik vry wel zou zyn, en dat ook het
asthma minder wezen zou, als ik me minder ergerde over de publieke zaak. Wat 'n
laffe knoeiboel dat parlementje spelen! Merkt het Volk dan niet dat men 't voor den
gek houdt?
Adieu, met vrouw & kinderen hartelyk gegroet van
tt
DD

Eindnoten:
1. Steuerbeambten: hier: douaniers (du.).

[6 april 1883
Briefkaart van Multatuli aan J.M. Haspels]
6 april 1883
Briefkaart van Multatuli aan J.M. Haspels. Geadresseerd aan WEDG Heer J.
Haspels Westersingel 22 Rotterdam en met poststempels Nieder-Ingelheim 7/4/83
en Rotterdam 7 APR 83. (M.M.)
Ja, beste Haspels, wèl ontvangen, en telkens het antwoorden uitgesteld omdat ik
lang en veel wou schryven. Dat valt me dan zwaar, omdat ikzelf wee ben van m'n
ergernis. Toch zal ik nu dezer dagen het doen. Wees niet boos over m'n zwygen.
't was waarachtig niet uit onhartelykheid!
Dek
N.I. 6 april 1883.
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[8 april 1883
Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]
8 april 1883
Brief van Mimi aan mevr. C. Bremer-Snelleman. Twee dubbele velletjes postpapier,
geheel beschreven. (M.M.) De brief werd op 9 april voltooid.
Nieder-Ingelh.
zondag avond 8 april
Lieve beste Stine! Het is een week geleden dat ik je brief ontving - en ik was er
heel bly mee, des te meer daar hy my een bewys was dat er niets tusschen ons
was. Hoe gek nu dat ik dat vreesde - dat was dus weer een van die vervelende
1.
misverstanden of misopvattingen die 't leven zoo trüben kunnen. Nu, ik ben er bly
om, en om je dat te zeggen antwoord ik zoo gaauw.
Neen, over dat asthma van dek maken wy ons niet ongerust als over iets
lebensgefährlichs. Hy zal er niet aan sterven. maar het is lastig, en in de meeste
gevallen neemt het voortdurend toe. Ik had liever dat dek eens een goede ziekte
moest doorstaan dan zoo'n kwaal te hebben waar hy niet zal afkomen zyn leven
lang. Het hangt ook zamen met geheel zyn gestel. Het is waar hy heeft een taaie
natuur en is (behalve dat asthma) door de bank eigenlyk heel gezond - maar zyn
stemming! O zyn gemoed is ziek, en daarom kan ik me niet recht verheugen over
de gezondheid van zyn lichaam. Ik geloof dat zyn asthma in verband staat met zyn
voortdurende ergernis op allerlei gebied. och! Hy heeft wel gelyk - en toch is er iets
dat me zegt dat hy ongelyk heeft zoo toetegeven in - neerslachtigheid. En zyn
werken? Och neen. dat komt er niet toe. Zyn gedruktheid zyn sombere opmerkingen
beletten 't hem. Als hy schryven kon zou hy beter zyn. Hy spreekt over al of niet
werken ook nooit - en de pynlykheid van de gedachte maakt dat hy ze afschudt als
ze opkomt. - Ik vind het zoo hard en wreed dat hy op zyn leeftyd na zyn verleden
toch nog gedoemd is om te schryven - dat ik er niet over spreken kan, ofschoon
myn hart vol zorg is - maar dat weet hy wel, en lydt er zelf onder, de arme! Ik wou
zoo graag de tering naar de nering zetten en leven op één kamertje als dat noodig
was. Somber zou hy dan ook wel zyn,
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maar die werkquestie kon dan rusten. Nu zal je zeggen dat ik praat als een huisvrouw
die niets waardeert van zyn werk. O ja, dat doe ik wel! ik wou o zoo graag dat hy
schreef uit aandrang maar niet zoo geperst! Dan is 't lyden te grootO neen, de medicyn van dr de V helpt hem niet! Het asthma is en blyft zoo als 't
was.Ik wachtte Wou om 5 thuis van een uitgang omdat 5 uur ons etensuur is. Neen
zeker hy gaat niet school! Tweemaal in de week komt de duitsche lehrer en de rest
doen wy. 's morgens na 't ontbyt spelen wy piano, zoowat een uur, en daarna krygt
hy van dek rekenles. 's middags moet hy met my dan nog lezen en schryven en
voor de rest speelt hy den heelen dag. wat dan ook maakt dat hy er heerlyk gezond
en opgewekt uitziet. altyd vol animo. Ik kan me voortdurend maar verheugen en
bedroeven over Ym's levenslust en deks somberheid. Maar soms, heel dikwyls
verheugt dek zich ook over Wou.Neen het is nu uitgemaakt dat de Obe's niet hierkomen. Zy hebben in Wiesbaden
gehuurd, en zouden er reeds zyn als de zieke niet juist voor een paar dagen weer
zoo'n hevige bloedspuwing had gehad. dat gaat hollend achteruit. De hemel beware
haar voor een lang lyden. Stakkertje! En als ze zoo'n attaque heeft gehad dan zakt
ze in elkaer - voor één dag en daarna begint ze weer te hopen en bly te zyn en
illusies te maken op beterschap. dat arme kind. En ik durf niet meer by haar te
2.
komen! Ze houdt heel veel van my, en als ik dan kom wint ze zich op - en wil zich
groot houden en praten - en wie weet of ik haar nu ooit weerzie.
Waarom wy niet antwoordden op je vraag van de boeken? Wel lieve, je begrypt
toch wel dat dek er niet aan dacht dat je zyn verjaardag wou gedenken! zoo iets
gist hy nooit. Hy heeft je over 't geheel sedert nog niet geschreven. en toen ik er
met hem over wilde spreken stelde hy uit - en op 't oogenblik is hy zoo verdiept in
3.
Raumer dat ik over niets zou durven beginnen. Hy leest altyd met studie om zich
te verstrooien en afteleiden van zyn eigen indrukken.
Nu is 't maar te hopen - dat je schoonmoeder ‘la bonne maman’ zegt Al niet nog
al te lang zal moeten lyden, en je lieve man ook niet! Wat 'n al misères zyn er toch
op de wereld. Waken je altyd een van beiden? Dat is toch niet lang uittehouden.
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maandagavond.
Ja, Al is nu weer by Marie. Het was zoo wat of hy zich by ons verontschuldigen
wou! och de goede jongen weet zelf niet wat hy wil en dobbert voortdurend. ik hoop
alleen dat hy nu door daar te zyn Marie niet benadeelt in haar modezaakje. Zyn
oordeel en indrukken over haar worden telkens gewyzigd. dat getuigt misschien wel
van een wysgeerigen geest - maar in 't dagelyksch leven is 't zooveel veiliger te
weten wàt men wil! Ook Curacao schynt weer mis! Als hy opgewekt scheen - geloof
ik dat dat slechts schyn was. Men zou zich ten slotte haast schamen over zooveel
tegenspoed, en houdt zich groot! Au fond moet hy wel erg gedrukt zyn. de arme
jongen!Wel wel compositieleer, hoe mooi! Er is een tyd geweest dat dek daar zoo graag
wat van geweten had - of den goeden weg gekend had om er wat van te leeren maar in den laatsten tyd - en daar zou ik nu haast weer aan 't jeremieeren gaan
over zyn stemming! Zie ik heb hem wel erger gezien dan hy nu is, maar toen was
't met vallen en opstaan! En nu is 't voortdurend 't zelfde, en al zoo lang! Als er
bezoek is dan schynt het soms anders omdat hy zich dan opwindt en veel spreekt
maar au fond verandert dat niets. Ik heb ook overdag nogal veel te doen met 't kind
en 't huishouden, maar 's avonds zyn we toch altyd met ons beidjes - en dan kan
hy de heele avond in die nare couranten zitten lezen en zich ergeren - over al de
menschelyke dwaasheden enz. O ik wou zoo graag dat hy wat beter werd en zoek
vooral nr afleiding. Maar het is waar de eigenlyke genezing kan niemand hem geven.
Er moet iets ontspruiten in zyn eigen gemoed, dat is het eenige! Afleiding zooals
de meeste menschen zoeken baat hem niet.
Je zult er om lachen dat ik zeg dat ik 't nog al druk heb. Dat is ook zoo heel erg
niet, maar ik ben nogal gebonden door de voortdurende zorg voor Wou. Hem aan
de meid of jongen overlaten gaat niet meer, daar die heel onverstandig met hem
omgaan en hy dus ook heel ondeugend tegen hun is. Maar de meid (we hebben
sedert oct Kätchen niet meer) is net zoo kinderachtig als hy - zoodat als ze samen
kibbelen ik nooit weet wie het meeste schuld heeft. Vandaag heeft de meid (met
wie ik overigens heel tevreden ben) gewasschen. ik deed toen zoowat het andere
werk koken, bordjes wasschen enz en toen heeft Wou me toch zoo aardig
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geholpen. Hy heeft al 't vaatwerk afgedroogd en de soepgroente gehakt enz enz.
je weet niet hoe 'n gezellig aardig diertje hy is. En toen ik hem een hoofdstuk uit zyn
Robinson had voorgelezen is hy hard nr dek geloopen om hem al dat interessante
meetedeelen. Wy zyn nu ook druk aan 't werk in den tuin. eindelyk! Na al die sneeuw
en toen was de grond te nat. maar nu sinds 8 daag is alles in orde en kunnen ten
minste spitten en zetten. Albert zei me dat je ook judaspenningen in den tuin had.
Weet je daarvan ook de lateinsche of duitschen naam? ik heb zaden er van van
Mevr. de Haas.
En nu wensch ik je een goeden nacht en hoop dat je niet hoeft te waken, zonder
dat dit een onvriendelyke wensch voor je echtvriend zou insluiten. Die arme oude
vrouw! - Maar je kunt zeker myn schrift weer niet lezen? Nu nogmaals goede nacht
lieve menschen en hartelyk gegroet!

Eindnoten:
1. trüben: triest maken (du.)
2. wint: kennelijke verschrijving.
3. Raumer: Friedrich L.G. von Raumer (1781-1873), duits geschiedschrijver.

[11 april 1883
Brief van G.P. Rouffaer aan Multatuli]
11 april 1883
Brief van G.P. Rouffaer aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier waarvan blz. 1-3
en 4 (⅓) beschreven. (M.M.)
Den Weledelen Heer
Den Heer Douwes Dekker
Nieder-Ingelheim
Hooggeachte Heer!
Met groote huivering vang ik dezen brief aan; ten eerste uit vrees Uw ergernis op
te wekken, en dan mij belachelijk te maken. Doch de heilige overtuiging dat ik voor
mijn eigen hart noch belachelijk schrijven noch belachelijk handelen zal, drijft mij,
alle bezwaren over het hoofd te zien. En daarbij, de hartelijke woorden aan 't einde
1.
van Uw naschrift op het ‘Nog eens Vrije Arbeid’ (bij Muusses, Purmerend, 1882) ,
doet mij hopen dat het aantal welwillenden door U op Uw verre van effen levenspad
ontmoet, nog niet zoo gering is dat U genoopt zou zijn iedere goede poging van te
voren verdacht te heeten.
Laat ik dadelijk dat woord ‘goede’ terugnemen, omdat, zooals ik zelf straks duidelijk
zal maken, mijn karakter te onvast is om goed
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te heeten. Doch ik durf mij gerust onder de welwillenden tellen. Dat ik niet ouder
ben en niet eerder ten minste in staat U hulp aan te bieden, is myn schuld niet doch
verdriet mij. En de hulp die ik nu U voorhouden ga zal èn te laat komen, vrees ik,
èn te bloot stoffelijk zijn om geteld te mogen worden. Doch als betuiging van
hoogachting en als teeken dat ik tot andere, grootere opoffering geneigd ben, heeft
het aanbod voor mij zijn waarde niet verloren.
Ik kan nu, of liever over een maand of drie, als ik meerderjarig word, beschikken
over een kapitaal van 30,000 à 32,000 gulden. Welnu, het derde deel bied ik bij
deze U volgaarne aan. Zooals ik reeds zeide niet genoeg ben ik van mijn karakter
verzekerd om U de helft of alles aan te bieden, daarvoor ben ik nog te eigenbatig.
Ik hoop dat het beteren zal. Doch eenige reden heb ik daarvoor ook: gaarne nog
bleef ik eerst een jaar in 't buitenland om daarna vijf jaar te Leiden te kunnen
studeeren in de wis- en natuurkunde (afdeeling aard- en delfstofkunde) en daarop
nog een jaar in een vreemde mijnstreek te zijn. Na dien tijd wanneer ik dus door
kennis en geoefendheid mijn eigen kost zal kunnen verdienen, bied ik U gaarne het
mij nog overgebleven kapitaal aan. Dan, ik vrees dat ik te laat kom; de herhaalde
drukken Uwer werken, de poging laatst in den lande, hoop ik, geslaagd om U een
van geldzorgen vrijen ouderdom te gunnen, zullen wel veroorzaakt hebben dat mijn
aanbod, wat noodwendigheid betreft, als mosterd na den maaltijd komt.
Doch juist, mocht dat het geval zijn (wat ik hartelijk hoop), om U te toonen dat
myn aanbod waarachtig gemeend is, verbind ik mij dan bij mijn terugkeer in het
e

vaderland (September 1884), het genoemde 3 deel te bestemmen voor een door
U aan te wijzen doel, òf, wat mij liever zou zijn, tot een fonds om eenige jaren enkele
Nederlandsche kunstenaars in Rome te doen verblijven, zooals dat ook door Busken
Huet in zijn ‘van Napels naar Amsterdam’ (blz. 101 en 102) gewenscht is en van
welke noodzakelijkheid ook ik overtuigd ben. Wel verre van, dank zij ook grootendeels
Uwen werken, blind te zijn voor onze ondeugden, ben ik te zeer, als U in 't eind van
Uw Pruisen en Nederland, overtuigd van de schoone toekomst die het Nederlandsche
volk kan hebben, mits er gehandeld worde.
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Sterkte tot opwekking in woord ontbreekt mij, tot opwekking in daad voel ik wel
eenigen drang in mij. Kan ik dus niet als U, gelukkige, beide vereenigen, zoo moet
ik mij met het laatste tevreden stellen.
U zal, helaas, te veel met valsche vrienden kennis gemaakt hebben om elken
onbekende onmiddelijk te vertrouwen; dat ik echter waarachtig meen, wat ik schreef,
voel ik; en zooals ik tevens zeide de verplichting hier boven, echter te rekenen van
September 84, daar ik mijn voogd, die tot zoolang het beheer van mijn gelden voert,
niet met mijn besluit bekend hoef te maken.
U aan te bieden voor U iets te doen met betrekking tot Uwen in Verona zijnden
zoon, zooals ik hier van den heer van Daenen van Warick, U bekend, vernam, durf
ik niet, uit vrees van onbescheidenheid. Laat ik U alleen hiervan verzekeren dat ik,
mocht ik U in eenig opzicht dienstig kunnen zijn, ik gelukkig zou wezen.
Tot midden Juni blijf ik hier te Rome; mocht het dat U zelf mijn aanbod moest
weigeren, zoo vernam ik dit gaarne, omdat ik dan nog nuttige inlichtingen kan nemen
om later mijn tweede verplichting te verwezenlijken.
Sta mij toe, Zeergeëerde Heer, mij te onderteekenen
Uw in werkelijkheid Dw. Dr.
G.P. Rouffaer
Rome, 11 April 1883
o

o

2.

Via Sistina, N 129, 2 piano.

Eindnoten:
1. Zie V.W. V, blz. 466.
2. piano: verdieping (it.)

[14 april 1883
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]
14 april 1883
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
De brief is wellicht onvolledig. (M.M.)
Saterdag, 14 April 83
beste beste Vos! Wouter kwam met stralende oogen boven: ‘Mama zegt dat
M'nheer Vosmaer komt en Mevrouw Vosmaer en de dochter van m'nheer Vosmaer!’
Hy had den indruk opgevangen dien je heerlyke brief op Mies gemaakt had, en dien
hy begreep dat ook de myne wezen zou. De post had me moeielyk aangenamer
tyding kunnen brengen. Maar beste kerel, één dag is te weinig! Och, schik het zoo
dat je wat langer blyven kunt.
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Asjeblieft! Ik kan je niet zeggen hoe bly wy er mee zyn! Ik wou dat je lang kon blyven,
maar al heb je nu àndere wenschen en plichten, één dag is wat àl te kort. Niet omdat
er kwestie is van ‘al de moeite’ voor zoo'n korten tyd. Gut, beste kerel, alles is gereed
al kwam je heden. Zoo ruim is ons huis en zooveel logeergelegenheid hebben wy.
Toch erken ik dat we nog altyd het olie- en azynstelletje gebruiken dat wy eenmaal
kochten van uw geld. Mooi is 't niet maar als herinnering heeft het waarde. In woonen slaapgelegenhedens evenwel zyn we verbazend vooruit gegaan sedert ge op
de Schwalbacherstrasse uw kamertje niet dan door 't venster kondt bereiken. Wel
is alles onsteedsch, niet zoo net als in 'n behoorlyk stadshuis maar ruimte genoeg
en ook bedden. Dat gebluf heeft nu maar alleen de strekking u en uw dames niet
te doen denken dat uw komst omslag berokkent. Ook onaangemeld zoudt ge niets
van bereddering bespeurd hebben. Ik ben in lang niet zoo tevreden geweest met
ons huisje!Ge kunt in Holland slechts plaats nemen tot Bingen. Wees zoo goed vóór ge daar
1.
zyt, den Schaffner optedragen daar nieuwe plaatsbriefjes te nemen en uw bagage
te doen overteekenen. Herhaaldelyk is my 't misverstand voorgekomen dat men
meende te Bingen te moeten uitstappen. Dit is niet waar. Ik zend U 'n spoorboekje.
Zie blz. 90. Ge komt 7.56 te Ingelheim aan.
Natuurlyk zal ik aan den trein wezen, en wel met den eenigen (zeer slechten!)
wagen die er in dat nest te krygen is. Misschien laat ge 't gros uwer bagage aan de
station staan, en daarom geef ik u in overweging om 't weinige dat ge by ons zult
noodig hebben, in 'n afzonderlyk koffertje te bergen.
Misschien ook vindt ge beter, in-eens plaats te nemen tot Mainz. Dan vindt ge
uw bagage dáár en behoeft te Bingen geen nieuwe billetten te nemen. Maar ik zou
't jammer vinden als dit als 't ware een verplichting veroorzaakte om juist den
volgenden dag van hier te gaan. Och, 't op nieuw betalen van de passage van hier
naar Mainz is 'n kleinigheid.
Maar ik bedenk daar dat het egoïst is zoo op langer blyven aan te dringen. Ge
gaat naar uw zoon. Nu we zullen niet onbescheiden zyn, maar als ge langer blyven
kunt, heel heel graag!
Mies is juist dezer dagen zoo erg bezig geweest met uw Nanno. Zy is er verrukt
van. Meer dan ik, omdat ze zich niet ergert aan
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haar onbedrevenheid in prosodie. Ik kan er niet uit wys worden en dit neem ik me
kwalyk. Maar onderricht me niet - Dit zeg ik, om niet het beetje tyd dat ge by ons
zult doorbrengen dááraan te besteden. Ook ik vind uw Nanno schoon, maar... niet
zoo schoon als je brief. Voet verstuikt? Dat is in de mode by fatsoenlyke lui. De
r

Keizer deed het (2 maal al sints n paar jaar.) De Keizerin doet het, eens p saizoen,
geloof ik. Prins Karl hield er zich mee bezig in oogenblikken van loisir. Heusch 't is
- wel, drommels, juist vandaag kregen wy 'nbrief van iemand die ook z'n voet verstuikt
had. Ja, ik ben 'n dichter. Want, toen ik over die mode begon, wist ikzelf niet dat ik
zoo waar was. Welnu, noch u noch uw vrouw noch uwe dochter wensch ik
verstuikingen toe, maar mocht soms de verzoeking een uwer te sterk worden, wèl,
verstuik u dan hier. Kyk, dan bleefje wat! Zoodat ik maar zeggen wil dat we naar
n

n

den 20 of 21 verlangen.

Eindnoten:
1. Schaffner: conducteur (du.)

[22 april 1883
Dagboekaantekeningen mevr. A.C.C.G. Vosmaer]
22 april 1883
Dagboekaantekeningen van mevr. Abrahamina Cornelia Charlotte Georgette
Vosmaer-Clant betreffende het bezoek, dat zij en haar man met hun dochter Marie
brachten aan Multatuli en Mimi op hun reis naar Italië. (Vosmaer-archief, A.R.A.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
(....)
Bij Bingen zijn wij er afgestapt hôtel... zeer netjes, mooi uitzicht. Den volgenden
ochtend 9½ uren naar Ingelheim. Een curieus, ouderwetsch, versleten wagentje,
2
van binnen bekleed met een afgedankte dimette rok stond op ons te wachten. Wij
kropen er met ons drieën in, en strompelden met een even oud versleten paard,
naar de woning van Multatuli. Zijn huis ligt beelderig, aan alle kanten heerlijke
gezichten. De ontvangst was allerhartelijkst. Woutertje was snoezig, een bijzonder
1.
wel opgevoed ventje, zeer intelligent en weetgierig. Het is touchant om te zien hoe
innig dat kind bemind word door zijne pleegouders. Het kind verkeerd in het
denkbeeld dat hij bij zijne ouders is; eenmaal zal er een tijd komen dat hem de
waarheid zal moeten gezegd worden! Zijn
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vader leeft nog, is kolonel, zijn moeder is eenigen tijd geleden gestorven; gelukkig,
zeg ik. Zij was uit den fatsoenlijken stand, moest haren misstap verbergen voor hare
overige kinderen, want dit kind mogt er niet wezen, en zij deed gemakkelijk afstand
van het schepseltje waar zij zich voor schamen moest; droevige toestand. Zijne
pleegmoeder heeft hem o.a. ook piano spelen geleerd; allerliefst zat het manneke
met haar, kleine quatre mains te spelen, met veel aplomb, precies het beeldje van
den kleinen Mozart, zoo zat hij daar met zijn beentjes van den grond, zijn lief bakkesje
en poezelige handjes; het was een schilderijtje. Twee dagen zijn wij bij hen geweest,
zeer gezellig en prettig, hij was zoo echt blij, Charles bij zich te hebben, en herhaalde
meermalen hoe plezierig hij het vond dat wij gekomen waren. Het was hoogst
interessant bij zulk een wijsgeer, zoo als hij, rustig een paar dagen door te brengen;
ieder woord door hem gesproken, zegt iets, over alles en alles heeft hij nagedacht,
niets is hem te gering of ontsnapt hem, hij is de groote menschen kenner. Wij troffen
koud weêr, en zelfs sneeuw, niettegenstaande dat, maakten wij toch eene wandeling.
De eenzaamheid daar is groot, maar zij verlangen niets meer, en hebben genoeg
voedsel in zich zelven, bovendien krijgen zij veel bezoek van vrienden. Het viel mij
op zoo bijzonder matig hij is, hij drinkt veel thee, maar overigens eet en drinkt hij
onmogelijk weinig; wijn of dergelijke zaken gebruikt hij zelden, beschouwd de alcohol
als allernadeeligt voor de hersenen. Zelden houd hij op met spreken, het stroomt
er uit, het is verbazend, ik geloof niet dat zijn wederga bestaat. Woutertje is lief en
aanvallig met zijn pleegouders, die het kind beminnen, verzorgen en leeren, zoo
als de beste wezenlijke ouders het niet kunnen verbeteren. Beiden gaven zij mij
den indruk van echte goede menschen, die veel geleden en gestreden hebben, en
ook mishandeld werden. Dinsdag 10 uren -s morgens vertrokken wij naar Mainz,
waar wij een paar uren stil moesten blijven, even een kijkje namen, iets gebruikten.
(....)

Eindnoten:
2 dimette: diemit (of diemet) is een witte katoenen stof, met ingeweven patroon.
1. touchant: roerend (fr.)
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[22 april 1883
Dagboekaantekeningen C. Vosmaer]
22 april 1883
Dagboekaantekeningen van C. Vosmaer betreffende het bezoek, dat hij en zijn
vrouw aan Multatuli en Mimi brachten op hun reis naar Italië. (Vosmaer-archief,
A.R.A. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
(....)
Zondag 22 April: ten 10 uur naar Ingelheim, 10½ aan. Dek had een wagen
gezonden, den eenigen in Ingelheim; de raamtjes verveloos; van binnen de wagen
gevoerd met wit, gestreept diemet; berg op; zijn huis ligt op de hoogte, alleen, met
heerlijk uitzicht op de Rheingau. Daar kwamen zij allen naar buiten en verwelkomden
ons, Dek, Mieske, Wouchen, Babet en de hond. Lieve woning van 2 verdiepingen
boven zware gewelven; comfortable en met smaak ingericht; beneden een prettige
woon- en eetkamer, gezellig; boven Deks kamer met zijn boeken en schrijftafel, en
daarnaast Mieske's boudoir. Uit deze lieve kamer teekende ik het prachtige gezicht
op de Rheingau, met de Platte ver, heel ver rechts, en de Rijn, en Bingerloch links.
Vóor Eltville, Geisenheim, Rudesheim. In den grooten tuin, vol vruchtbomen, ligt de
oude put van Karel den Groote; vóor het huis loopt de groote heerweg, onder
Napoleon I aangelegd en staat een klein gedenkteeken ter eere daarvan.
Maandag 23 April; 's morgens vonden wij de boomen wit van sneeuw en het was
koud en guur. Een heerlijk verblijf van 2 dagen, vol hartelijke vriendschap, gezellig
gekeuvel tot laat in den avond. Een avond speelde Woutertje met Mies een
quatremain van Beethoven; hij zat op zijn stoeltje, het kleine ventje, en speelde met
zijn kleine ronde handjes, met geplooide manchetjes half bedekt, - gansch en al
een kleine Mozart!
Dinsdag 24 April. 9 uur rijtuig naar het dorp - opgetogen waren wij allen over ons
verblijf, dat behoort tot de interessantste zaken onzer reis en waarvan de liefelijke
indrukwekkende herinnering niet zal verbleeken.De zon scheen, maar koud was het; 10.4 van Ingelheim naar Mainz; (....)
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[23 april 1883
C. Vosmaer tekent Mimi en Wouter]
23 april 1883
C. Vosmaer tekent Mimi en Wouter. (M.M.)
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[april 1883
Koncept-brief van G.C. de Haas-Hanau aan Mimi]
Vermoedelijk 25 april 1883
Koncept-brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan Mimi. Dubbel velletje postpapier
geheel beschreven, zowel horizontaal als dwars daar doorheen vertikaal. Het koncept
is inkompleet. (M.M.)
Lieve Mimi
Sedert mijn terugkomst uit Ingelheim ben ik week op week teleurgesteld in het
niet terug ontvangen van 't jasje en daar ik volstrekt niet vermoeden kon dat het
1.
zoolang duren zou eer van Erp zijn belofte zou nakomen, wachtte ik met schrijven
in de hoop dat mijn brief zou kunnen beginnen met ‘eindelijk! eindelijk heb ik de jas
aan U op gezonden!’ Doch helaas, tot heden toe bleven mijn bemoeiingen zonder
resultaat!
Hoe 't mij spijt kunt Ge U niet voorstellen. Waarlijk ik zou er om kunnen schreien,
en 'k vind het ellendig dat ik na zóó lang vergeefsch wachten op eenig bericht nu
nog schrijven moet dat ik nog niets heb, en 't dus ook niet zenden kan. Nog langer
wachten met schrijven, vond ik zeer onbehoorlijk, vooral omdat Dek en U niet zeker
weten aan wien de schuld ligt. Als Gij nu maar niet denkt dat ik sloffig nalatig of
onverschillig ben geweest. Het tegendeel is waar. Ik heb er terstond werk van
gemaakt en er reeds verscheidene malen naar gevraagd en op aflevering
aangedrongen. Tot nu toe bleven de beloften onvoldaan. - Ik vind het ellendig en
had zoo dol graag vlug en goed die beste Dek van dienst geweest in het beredderen
van zoo'n eenvoudige zaak. Maar 't is een ellende als men geheel van anderen
afhankelijk is en als behoorlijk uitoefenen van pressie niets geeft!
Mocht de jas nu binnenkort arriveeren dan is 't misschien reeds warm weêr en
zal hij komen als mosterd na den maaltijd. Enfin als hij dan nog maar naar wensch
is, dan komt hij toch den volgenden winter te pas, ofschoon Dek daarmede nu niet
geholpen is geweest. - O! toen in de laatste weken zoo koud was, dacht ik telkens
nu moet Dek òf kou lijden òf die leelijke oude jas dragen.
Wilt Gij nu, s.v.p. lieve Mimi, eens aan Dek vragen òf hij voor warm weêr ook
behoefte heeft aan een dun huisjasje. Dergelijke jasjes draagt Haas ook in huis en
ze bevallen hem goed. Ze zijn
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echter ongevoerd - gevoerde zijn niet gemaakt te krijgen, dus kan er van warmte
geven geen sprake zijn. Ze zijn van zwart panama, een soort sterk merinos, en ik
kan ze hier elk oogenblik koopen. Als Dek zoo iets hebben wil, meld het mij dan
s.v.p. en dan zal ik dat terstond zenden. Och, laat hij asjeblieft niet denken dat hij
mij moeite veroorzaakt, als ik iets voor hem doen kan (en dat helaas zoo bitter
weinig) is me zoo'n groot genoegen en ook op 't punt van jassen zou ik hem zoo
graag mijn goede wil toonen!
En met de ongelukkige bokking heeft men mij ook voortdurend teleurgesteld.
Ontelbare malen heb ik er naar gevraagd en laten vragen en telkens deden de
vischvrouwen belofte op ‘andere weken’ die nog komen moeten en dat duurt nu al
van dec af! O 'k ben woedend op die bedriegsters! Maar ik geef den moed niet op,
en zoodra ik ze machtig word zend ik ze, al was 't over een half jaar.
Vindt Ge me niet erg vervelend met al mijn praatjes en belofte? Zelf ben ik
beschaamd over zo'n akelige zaak als deze. Maar wat moest ik doen onder de
gegeven omstandigheden? Ik ben er zoo verdrietig over! - Bij de Wolven gaat alles
den ouden gang. Laatst zeide Bremer kort af en zonder meer dat ze met Jo Dupont
naar A. waren geweest om naar huizen uit te zien. Daaruit meenen we te moeten
afleiden dat die jongelui spoedig zullen gaan trouwen. Donderdag ll. was de jonge
Josefa jarig. S'avonds na 8 uren toen al 't werkvolk uit ons huis was, wipte ik er nog
gauw eventjes heen om haar geluk te wenschen - toen 'k binnen kwam met mijn
klein geschenk voor haar in de hand, waren alle intieme vrienden waaronder wij
vroeger de eerste plaats bekleeden gezellig bijeen. Ik had geen spijt dat ik gegaan
was doch 't speet me dat ik door mijn komst hen misschien in een onaangenaam
parket had gebracht. Hoe is 't met Dek's gezondheid- en gemoedstoestand? Hoe
maakt Gij 't zelf en hoe gaat 't met den lieven Wou? Wij zijn alleen erg verkouden
en we hebben het zeer druk. Sedert 14 dagen zijn er verwers in huis, die in alle
vertrekken moeten werken en stellingen uitsteken. Dus ligt alles overhoop. Van 't
dak af moet voor en achter de gevel geverwd worden en verschillende vloeren van
kamers. Intusschen wordt 't huis schoongemaakt en ik geniet dus voortdurend 't
gezelschap van schoorsteenvegers, behangers, timmerlieden (voor nodige reparatie),
schoonmaaksters en mei-
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den die door de aanwezigheid van zooveel mannelijke individus zeer onbruikbaar
zijn voor haar werk.
Ik zit dus in een alleronaangenaamste vervelende rommel. Met Mei krijg ik 2
andere dienstboden en 't kleine meisje wou ik ook laten vertrekken. Ze is zeer
oneerlijk en geheel het tegenovergestelde van hetgeen ze schijnt. Ge weet het, niet
waar, dat ik haar onwillekeurig altyd liefje noemde en dat doe ik soms nog uit
gewoonte! Gij vond haar toch ook zoo lief, niet waar? Och en de feiten waardoor ik
tot overtuiging kwam, waren me zoo pijnlijk! Mijn 2 andere meiden zijn me ook in
dat geval zoo ontrouw geweest en hebben tegenover mij zoo'n valsche rol gespeeld.
Als ik door al mijn huisselijke buitengewone allervervelendste werkzaamheden zal
zijn heengeworsteld, dan hoop ik heel in 't verschiet Dek, Wou en U bij ons te zien.
Dàt heerlijk schilderij dat ik reeds duidelijk zie, geeft me moed en vrolijkt me op en
maakt me gelukkig. Want waarlijk, Mies, zoo als 't oogenblik in huis bij me toegaat,
en nog weken toegaan moet (....)

Eindnoten:
1. van Erp: de amsterdamse kleermaker door wie het jasje vermaakt moest worden.

[25 april 1883
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
25 april 1883
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-3 en 4(⅘) beschreven. De brief is de volgende dag voltooid. (M.M.)
N. Ing. Woensdag
lieve beste hartelyke Lina! Terstond beantwoord ik uwen brief (aan Mies, maar
dat's geheel tzelfde) die me zéér deed om den smartelyken indruk die U beheerscht.
En de oorzaak daarvan is karakterizeerend. Al uw verdriet is 'n harte zaak. Juist
daarom ook antwoord ik terstond, opdat ik tenminste het myne doe om uw grieven
niet te verzwaren. Ja, zéér karakteristiek! Zonder uw innige goedheid zoudt ge geen
verdriet hebben, of althans nu 't verdriet niet dat u zoo treurig maakt. Lieve Lina,
bekommer U toch niet over 't uitblyven van dat jasje en die malle bokkings. Kyk, dàt
deel van uw smart kunt ge toch van u afwerpen! Al kwam er nooit 'n jas te voorschyn,
en al liet nooit meer 'nbokking zich rooken, wat zou dat? Haal u toch niet in't hoofd
dat ik U van lauwheid zoo verdenken. Dit is onmogelyk! Me dunkt dat ik
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redenen heb om Uw liefhebbend en opofferend hart te kennen en te waardeeren!
Ik moest wel gek en slecht wezen om te vergeten hoe uw geheele zyn hartelykheid
en vriendschap is. Lieve, trek u toch dat uitstel met die dingen niet aan. t Zyn immers
zaakjes van ondergeschikt belang. En al ware dit anders, al hing myn geluk van
dien jas en bokkingen af, dan nog immers weet ik dat gy doet wat ge kunt, en 1000
maal meer dan door ieder ander zou gedaan worden. Ik zou nu kunnen zeggen.:
‘Wat spyt het my dat ge van die zaakjes zooveel moeite hebt’ maar dit mag ik niet
eens zeggen. Van uw ‘moeite’ wilt ge niet eens hooren. 't Is maar net alsof dat
vanzelf spreekt, en alsof ik er niet dankbaar voor wezen mag. Nu is het toch wat
erg dat je bovendien nog verdriet hebt over de belemmeringen die anderen je in
den weg leggen. Och, neem je ergernis wat my betreft toch wat makkelyker op.
1.
‘Wat my betreft!’ Want de andere hoofdgrief, over de koelheid van de menschen
met wie je zoo vriendschappelyk verbonden was, kan ik niet zoo makkelyk uit den
weg cyferen. Het doet my voor u en dien besten Haas innig leed. En... ik begryp er
niets van! Reden kan er voor die teruggetrokkenheid niet zyn, maar er moet toch 'n
oorzaak wezen. De natuurlyke indruk die je klachten op my maken is in de eerste
plaats: ‘zou ik iets kunnen doen?’ Deze vraag legde ik myzelf al lang voor, maar 't
antwoord is gedurig ontkennend, omdat in zulke verhoudingen de ‘derde persoon’
de toenadering belet. Menige verzoening is uitgebleven omdat een tusschenpersoon
er was bygehaald of er zich ingedrongen had.
(Zoo byv. is 'n kind zelden hoofdig als men met hem alleen is. Het by zyn
van getuigen maakt hem koppig.)
Met De Wolff of een ander lid der familie in aanraking komende, zou ik vermyden
op den vriendschapsbreuk te zinspelen, juist om te vermyden dat de zaak door 't
noemen harer naam consistentie kreeg. Maar of 't niet goed wezen zou dat gy zelf
ruiterlyk hem naar de oorzaak vroegt, zie dat is 'n andere vraag! Wie weet welk
misverstand er bestaat, dat met één woord uit den weg ware te ruimen. Kunnen er
ook kwaadsprekers of achterklappers in't spel zyn?
En nog iets. Hoe beoordeelt De H. de zaak? Is hy 't geheel met u eens in 't
beoordeelen van de blyken der verkoeling? Kunt ge u ook vergissen? Zyn zy
misschien van meening dat gy anders dan
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vroeger omtrent hen gezind zyt? Het is denkbaar dat uw (misschien verkeerde)
opvatting van hùn toon u daartoe aanleiding gaf, of: aanleiding om 't hen te doen
denken. Er zyn voorbeelden van verwydering ten-gevolge van... niemendal.
Het gezegde van Jo's broertje: ‘neen volstrekt niet (d.i. “er is geen belet”) de
intieme vrienden en tante Joan zyn binnen’ kàn heel leelyk worden uitgelegd (door
op ‘intieme’ te drukken, misschien) maar ook voor onbeteekenend gelden, en dit
moet het wel zyn, daar men toch nooit - hoe ook de stemming zy! - 'n kind zou kiezen
tot overbrenger van... ja toch! Men zou door 'n kind 'n onaangename boodschap
kunnen laten geven, maar toch nooit hem als't ware dresseeren tot het kiezen van
bewoordingen die door toon moesten kwetsen. Er kan toch niet worden verondersteld
dat men hem zoo'n antwoord heeft voorgeörgeld. Bovendien de strekking is niet
duidelyk. Al had nu dat kind de missie om scherpte te leggen in 't onderscheiden
van intieme bezoekers en anderen, dan nog zou hy door er by te zeggen: ‘géén
belet’ eigenlyk meer hebben te kennen gegeven dat ge er wèl by behoorde dan
niet. Correct ware (by booze bedoeling) de samenhang geweest als hy gezegd had:
‘de intieme vrienden zyn er, dus voor u is belet’
Maar dit alles kunt gy beter dan ik beoordeelen.
Donderdag
Gister gestoord. De jongen gaat naar 't ‘Ort’ en daarom verzend ik dit maar.
Vervolg hierna. Dag beste lina, dag beste Haas!
Uw liefh. Dek
bekommer je toch niet over dien mallen jas en die bokking!

Eindnoten:
1. over: oorspr. stond er die.

[29 april 1883
Briefkaart van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
29 april 1883
e
Briefkaart van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Geadresseerd aan Mad
G.C. de Haas née Hanau en met poststempels Nieder-Ingelheim 29/4/83 en
Rotterdam 29 APR 83. (M.M.)
Hooggeachte Mevr! 't Vervolg op m'n brief van eergister is nog
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in de pen gebleven. Ik ben zoo erg gepreoccupeerd door allerlei en wenschte graag
uitvoerig te schryven, wat ik dan ook doen zal. Daar ontvang ik bericht dat er te
Mainz aan 't Steueramt een pakje voor my is. Ach, dan hebt ge't toch nog ontvangen,
1.
dat omineuse kleedingstuk! En wat al moeite om mynentwil! Ook ontving ik Uw br.
kaart. O neen, een dun jasje hoeft niet. Dat kan ik hier (zegge Mainz) krygen. Ik
2.
schryfnader . Voorloopig heel vriendelyk en hoogachtend gegroet
door
UwDWDr
DD
Saturdag.

Eindnoten:
1. omineus: onheilspellend, noodlottig.
2. Zie bij 6 mei 1883.

[april 1883
Redaktioneel kommentaar in De Dageraad]
Eind april 1883
Redaktioneel kommentaar in De Dageraad 4 (1882-1883), afl. 9, blz. 312-313.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Een Amsterdamsch hoogleeraar - In het Nieuwe Schoolblad van 16 Maart j.l. wordt
1.
den Amsterdamschen hoogleeraar Spruyt duchtig de les gelezen door ons medelid,
den redacteur J. Versluijs. O.a. lezen wij daar het volgende:
‘Zooals naar gewoonte bij den heer Spruyt moet Multatuli er ook weer bijgehaald
worden. Dat de staat zich eenigszins onwelwillend plaatst tegenover de kerk (in
zake de schoolkwestie) wordt voor een goed deel aan den invloed van Multatuli
toegeschreven... Van Multatuli wordt ook beweerd dat hij krachtig heeft meegewerkt
tot de uitroeiing van vaderliefde en national eergevoel.’
Volkomen terecht antwoordt de heer Versluijs hierop:
‘Het tegendeel is waar. Wie zooveel doet voor de Nederlandsche letteren als
Multatuli deed, werkt reeds daardoor ten goede. Maar zijn geheele brochure “Pruisen
en Nederland” is een opwekking tot vaderlandsliefde en eergevoel. Het is de warmste
opwekking die ik ken. Dat hij op gebreken wees, zooals in de Oost, met den weg
tot verbetering er bij, met een aandoenlijk beroep op het goede in de Nederlandsche
natie, zal toch wel niet een onderdrukking van ons nationaal eergevoel kunnen
heeten. En wanneer het wijzen op wezenlijke gebreken een doodzonde is, dan is
het ver-
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wijten van denkbeeldige gebreken, waaraan de heer Spruyt zich schuldig maakt,
veel erger.’
De Amsterdamsche hoogleeraar in de bespiegelende wijsbegeerte, die reeds
wegens zijne zonderlinge denkbeelden over het kiesrecht door Dr. van Vloten in de
Humanist een drogredenaar genoemd werd, oordeelt over Multatuli op eene wijze,
die ons doet vragen: Mag men zich verwonderen dat het groote publiek nog steeds
de grootste vooroordeelen tegenover Multatuli koestert, wanneer een man van het
‘hooger’ onderwijs, een man die zoowel in kennis als in karakter voorganger behoort
te zijn, over onzen grooten dichter en denker op zulk een wijze den staf breekt?

Eindnoten:
1. Zie bij ‘begin maart 1883’. Cornelius Bellaar Spruyt (1842-1901), nederlands filosoof. Sedert
1877 hoogleraar te Amsterdam.

[1 mei 1883
Brief van Multatuli aan T.H. de Beer]
1 mei 1883
Brief van Multatuli aan T.H. de Beer. Zes dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. De brief werd op 3 mei voltooid. (M.M.)
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Nieder Ingelheim, 1 Mei 1883.
Waarde Heer De Beer! Uit een holl. courant vernam ik dat U een zwaar verlies
1.
heeft getroffen . Dat smart my! En wàt daarover te zeggen? Afgezaagde frazen van
zoogenaamden troost moeten U walgen. Sommigen zullen U en Uw vrouw ‘berusting’
hebben aangeraden, alsof 't niet-berusten mogelyk was! Neen, ik weet niet wat ik
schryven moet. Het schryven zelf moge een blyk zyn van medegevoel. Dat weinige
is hier alles, helaas.
Het leven is dikwyls zwaar te dragen, waarde de Beer! Ik weet het by ervaring,
en word - alsof er herinnering noodig ware! - daaraan herinnerd by 't vernemen van
een ongeluk zooals thans U en Uwe echtgenoote wordt te lyden gegeven. Ik weet
niet of uw kleine vroeger gezond was, en of alzoo de slag onverwachts treft. Ook
weet ik niet wat in dit geval het moeielykst te dragen ware? Tegen de bitterheid van
't onverwachte kan worden aangevoerd dat de smart niet verzacht zou zyn door de
herinnering dat uw kind, altyd of sedert lang ziekelyk geweest zynde, gedurende
zyn kort leven veel geleden had. Ook die troost is niet begeerlyk. Och, 't is zoo bitter!
En nu 't bergen van de kleertjes, het wegruimen van 't speelgoed - och, ik weet het
wel.
2.
Ja, 't leven is bitter. Voor een jaar vertrok een vriend van my naar Indie . Hy liet
zyn vrouw, die bevallen moest, voorloopig achter. Zy zou nàkomen. en zy is
nagekomen. Maar hoe? Ziehier wat my m'n vriend schryft.
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‘.... ik schryf u ook om eenige afleiding te hebben voor het leed dat wy thans dragen.
Voor negen maanden hadden wy vier kinderen. Het jongste stierf acht dagen na de
geboorte. Ik was toen reeds hier. Ik heb het niet gekend en dus ook niet betreurd,
al deed het my leed voor myne vrouw. Het tweede, één jaar oud, stierf te Suez,
terwyl myn vrouw op reis hier heen was, en gister, gister is de derde gestorven,
onze jongen, onze lieve sterke, mooie, vlugge jongen, het “anakh oentoeng” zooals
de Hadji's in Afrika van hem zeiden...’
3.

(d.i. 't ‘gelukskind’. Ge moet weten dat het na 'n schipbreuk , in zeer
moeielyke omstandigheden op de kust van Afrika (kaap Gardafuy)
ter-wereld was gekomen)
‘Hy is gestorven aan een ziekte die als een sluipmoordenares een kind
weghaalt, aan een hersenvliesontsteking, en heeft een afschuwelyken
doodstryd gehad. Hy was zoo krachtig, zoo robuste, het leven wilde er
niet uit. O, Dek, 't is om radeloos te worden! Ge weet niet welk stuk leven,
toekomst, geluk, hoop en illusien verwoest zyn door zyn heengaan! Die
lieve, lieve jongen! Hy was zoo flink, zoo ferm, vol lust en moed, brutaal
voor zyn recht, maar zoo innig zacht en aanhalig waar hy zyn affectie
toonde. Hy was zoo onafscheidelyk van myn arme vrouw, van zyn
“liefmoesje” zooals hy haar altyd noemde. 't Is afschuwelyk, die diefstal
van dat kind, en zyn afgryselyke doodstryd! Hy ligt daar nu, bleek en koud,
de jongen die één beweging en levenslust was. Telkens moet ik 't in myn
hersens boren dat wy hem verloren hebben, want begrypen kan ik het
niet!’Waarom ik U dat meedeel? Zeker niet omdat ik meenen zou dat er troost ligt in 't
4.
ongeluk dat anderen treft, al zy er dan 'n latynsch spreekwoord dat dit beweert .
Neen, dáárom niet maar ik wilde U eenige regels méér schryven dan 'n betuiging
van medelyden, en als vanzelf drongen zich daarby die regelen uit den brief van
m'n vriend aan my op. Maar ik had niet noodig gehad zoo vèr te grypen om in de
stemming te komen van medegevoel. Iets anders van gelyksoortigen aard - en toch,
helaas, lynrecht tegenovergesteld! - kwam my voor den geest. Laat me u dat eens
vertellen.
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Voor 22 jaren was ik te Amsterdam, en... doodarm. Daar ontving ik 'snachts 12 ure
5.
een telegram van m'n vrouw die zich met de kinderen te Brussel bevond . Zy meldde
my dat m'n zoontje (toen 7, 8 jaren oud) een hevigen aanval van diphteritis had
gekregen, en dat de arts een doodelyken afloop voor mogelyk hield. Wat natuurlyker
dan den volgenden morgen met den eersten trein op reis te gaan? O ja, maar ik
bezat geen cent. Midden in den nacht ging ik uit om 't noodige byeen te bedelen
om m'n stervend kind te kunnen bezoeken. Ga eens na wat dat inhad, en op dat
uur! Eigenlyke vrienden kan ik niet zeggen dat ik had, ik moest aanschellen by...
bekenden, die 't al kwalyk zouden nemen dat ik hen stoorde in hun nachtrust.
Sommigen namen 't dan ook kwalyk. Ten-huize van anderen vernam ik dat ‘m'nheer
nog niet thuis was, en dat ik, als er dan zoo'n vreeselyke haast by de zaak was,
m'nheer misschien zou kunnen vinden in... een of ander bierhuis!’ Nog ril ik als ik
aan dien nacht denk, en ik stap heen over veel wat me weervoerMaar ik kreeg - hoe dan ook! - 't noodige by elkaar. Den volgenden ochtend zeer
vroeg - want ge begrypt dat ik geen behoefte aan slaap had: twee uren voor 't vertrek
van den trein was ik aan de station! - nu, zeer vroeg telegrafeerde ik dat ik komen
zou, en ik verzocht myne vrouw - ‘if possible’ want ik kon berekenen dat ze geen
geld had! - my te Dord, by 't aanleggen van de boot, een dépêche te doen ontvangen
om m'n onrust te bekorten. En zie, dit geschiedde. En, meer nog, de dépêche luidde
hoopgevend. Toen eerst kwamen de tranen voor den dag die ik den vorigen nacht
op m'n moeielyken tocht niet had kunnen schreien. De inspanning die ik my had
moeten opleggen, de vernederingen en beleedigingen die ik onderging, hadden me
slechts verstompt, maar daar te Dordrecht kreeg ik wat lucht. De reis vandaar tot
tehuis, was één jubelend gevoel van heerlykheid: ik zou dus m'n kind weerzien! Al
was nu niet alle gevaar geweken, och, als ik hem nog maar levend bereikte, dacht
ik, dan was 't voornaamste geschied. Dien nacht, 2, 3 uur, wist ik nog niet of 't me
wel gelukken zou de reis te doen, en nu was ik al naby, en met die heerlyke dépêche
in den zak. Honderdmaal las ik hem over. Stond er niet duidelijk: espoir? Nooit
vergeet ik dien nacht, die reis tot Dord, vàn Dord, dat thuis komen, dat weerzien
van m'n kind, het pynlyk glimlachje waar-
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mee hy me begroette, de vreugde myner vrouw over m'n komst, en m'n eigen
voldoening over m'n onvermoeide pogingen om de reis mogelyk te maken. De
ondergane smaad zelfs veranderde in iets aangenaams, 't was me alsof ik daardoor
de genezing van m'n kind gekocht en betaald had.
Hy genas ook werkelyk. En nu het slot? Want dat herstel is het slot niet waarop
ik zoo-even doelde, toen ik zeide u iets te willen meedeelen dat lynrecht tegen uw
geval overstaat. Zeker, herstellen is het tegenovergestelde van bezwyken. Uw kind
is gestorven, 't myne bleef leven. Maar niet op dàt verschil wilde ik wyzen, en wat
ik wèl zeggen wilde, wil de pen niet uit. Gy kunt uw smart noemen. Dat is iets. Ik
durf ter-nauwernood myzelf bekennen dat het voor myn kind, voor zyn moeder, voor
my, beter geweest ware indien ik te Dordrecht een geheel ànder bericht ontvangen
had! Ge weet het:
6
‘het kleine treedt op't kleed, het groote treedt op 't hart!’
Laat my tot verschooning hier byzeggen dat een groot gedeelte van de
verkeerdheden die me zooveel leeds berokkenden op rekening moeten gesteld
worden van iets ziekelyks in de hersenen. Wat te zeggen van personen die dáárvan
- en van andere byzondere omstandigheden! - misbruik maakten om hem tegen my
optezetten? Ik bedoel hier zeer in't byzonder den laaghartigen Van Vloten, den
Tartuffe van 't liberalismus. Doch er waren er meer! - Nog-eens: ‘waarom schryft
ge my dat?’ Wel - ook: ‘nog eens’ - by 't vernemen van uw ongeluk nam ik me voor,
u een langen brief te schryven, ten-einde blyk van belangstelling in de breedte te
geven, omdat werkelyke hulp in de diepte van den u geslagen wond niet mogelyk
is. Ook misschien omdat ik... zoo'n vreeselyken hekel heb aan schryvery. Niemand
weet wat het me kost, de pen optenemen. M'n vrouw is verbaasd omdat ze daar
twee gevulde blaadjes ziet liggen.
M'n tegenzin in schryvery is nog erger waar 't op drukken, corrigeeren & uitgeven
aankomt. Ik vind dan ook dat er te veel wordt geschreven. 't Een doodt het ander.
7.
En de kritiek! Ikzelf heb 't eerst - zoo meen ik - gewezen op de fout die Boileau
beging door ‘kunst’ en ‘kritiek’ tegenover elkaar te stellen.
8.
‘Kritiek is óók kunst, en niet de lichtste’ zei ik in Vorstenschool , maar, lieve hemel,
moet nu daarom ieder die zich met kritiek
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bezighoudt zich gaan verbeelden dat hy 'n kunstenaar is? Er worden slechte romans
geschreven, slechte reisbeschryvingen, slechte schoolboekjes, slechte preeken,
slechte verzen, slechte kamerverslagen, slechte hoofdartikels - nu ja, ‘preekjes’ heb
ik al genoemd - maar eilieve meenen de kritiekleveranciers dat, over 't algemeen,
hùn arbeid hooger staat dan de dingen die zy omhals brengen, of roemen op 'n wys
9.
die nog erger is? En ondankbaar zyn die critici, kyk! Een meikever zou nog pieuzer
omgaan met de nagedachtenis van den gestorven boom dien hy om z'n buikje te
vullen, heeft kaal gevreten, dan die heeren met den armen auteur wiens veroordeeld
werk hun kolommen vol gerekte kopy leverde. En ook zònder afkeuren, wat is dat
voor 'n litteratuur die maar altyd bezig is met het opdisschen van afval? Nomina
10.
sunt odiosa , nu ja, maar als 't noodig ware, kon ik U 'n langen lyst geven van
lettermannen die godsterwereld niets doen dan herkauwen. Ze schynen 'n paar
boeken, hun ‘ter aankondiging opgedragen’ naast zich te leggen, nemen 'n aanloopje
- liefst zoo vèr mogelyk van 't punt waar straks de sprong geschieden zal! - spekken
hun geschryf met tal van niettemin's, ofschoon's & niettegenstaande's, ‘geven den
schryver 't woord’ - zegge: stelen z'n kopy voor hùn kolommen! - halen er by de
haren 'n slotwoordje by, en klaar is de kritiek van m'nheer ‘wy’. By welken uitgever
zyn toch de werken van dien ‘wy’ te krygen? De man moet ryk zyn.11.
Ik zie uit het laatste nummer uwer Portefeuille - voor welker vriendelyke
toezending ik U hartelyk dank zeg! - dat ge voor Huet party trekt tegen Dorenbos,
of liever dat ge aandringt op (nadere?) justificatie van de door dezen tegen B.H.
12.
ingebrachte beschuldigingen . Ik heb Huet's werk niet gelezen en Dorenbos'
recensie nog maar zeer oppervlakkig, zoodat ik, wat het ware punt in kwestie
aangaat, niet mag meespreken. Dit mag ik zelfs niet nadat ik Roorda's ‘een
onwysgeerig geschiedschryver’ (ook 'n aanval tegen Huet's Rembrand) gelezen
heb. Over 't geheel houd ik me niet gaarne met Huet op, daar ik ook zonder oordeel
over z'n afzonderlyke werken op zichzelf, hem als schryver in 't algemeen laag stel.
Dit moet U bevreemden, u die niet gunstig oordeelt over 't beschimpen van z'n
13.
Lidewyde , en hem een ‘fyne stylist’ noemt.
Ik meen een der eersten geweest te zyn die Huet's pogingen om de
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14.

te

15.

Kritiek tot 'n vak van Kunst te maken (à l'instar van S Beuve en van Gustave
16.
17.
Planche ) toejuichte. Hy bepaalde zich niet tot het boeötische ‘mooi’ of ‘leelyk’
18.
vinden, hy ‘behandelde een schryver.’
(Die laatste woorden moesten, volgens van Vloten, beteekenen dat ik 't
aanroeren van - d.i. het wroeten in - 't huiselyk leven van den auteur
aanprees. Om er die meening inteleggen haalde hy m'n woorden
vervalscht aan.)
Dat ‘behandelen’ - nl. als schryver - keurde ik goed. Ik bedoelde natuurlyk: die
methode. Maar 't was er ver van af, dat ik over 't geheel instemde met de slotsommen
waartoe Huet geraakte. Minder nog, dat ik ingenomen was met zyn styl of zelfs met
z'n nederlandsch, ook uit het oogpunt van heel ordinaire taalkunde. Wat dit laatste
19.
betreft, zou ik 'n grappig zoodje voorbeelden kunnen by-een gâren. Ik beschuldig
Huet uitdrukkelyk van medeplichtigheid aan het taalbederf waarin onze couranten
en hun ‘onz' eigen correspondenten’ zoo virtuozelyk 't byna onmogelyke leveren.
Maar niet dàt wilde ik u zeggen. Ik sprak van 't z.g.n. hoogere. (‘Z.g.n.’ want alles
is in alles. Wie om den franschman uittehangen, zich aanstelt alsof hy verliefd is
20.
‘van’, wie den knecht die de kamer reinigt dat laat doen met 'n ‘pluim’ geeft daarin
dezelfde blyken van onoprechtheid als die ik anders gewoonlyk zoek in fouten van
meer ingewikkelden aard.)
‘Onoprechtheid.’ Maar ziet ge dan niet in Huet's gewrongen uitdrukkings- en
redeneerwyze dat hy, schryvende een rolletje speelt? Ziet ge dan niet dat hem het
21.
pectus ontbreekt quod disertos facit? La probité die volgens La Bruyère fait la
22.
23.
principale partie de l'orateur? Kort en plomp gezegd: merkt ge niet dat hy knoeit?
Ik moet veronderstellen dat dit u ontsnapt is, en tevens alzoo dat ge twyfelt aan de
juistheid myner bewering. Welnu, er is mogelykheid - zoo meen ik - U op den weg
te helpen deze groote karakterfout te leeren kennen. Lees eens eenige brieven van
24.
Reinoud in zyn ‘Brieven over den Bybel’ - 't heele bundeltje zult ge niet kunnen
slikken! - en vraag U af, of de man die zóó omspringt met het oplossen van
theologische vraagstukken, oprecht is? Over 't knoeien in dàt werk zal wel geen
verschil van opinie mogelyk zyn, en eenmaal kennis hebbende genomen van z'n
‘manier’ - want ‘manier’ is het, en geen ‘styl’ - zal 't u onmogelyk zyn, ook
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by 't lezen van z'n later werken, u niet gestuit te voelen door gelyksoortige
onoprechtheid. Van Huet kan men zeggen, wat de Franschen noemen: ‘il sait manier
25.
26
la phrase’ en dit nog slechts als men zich gelieft neerteleggen by z'n mishandelen
van 't nederlandsch. (Ik betwyfel zeer of 't hem zou hinderen 't woord ‘verbasteren’
27
tot 'n verb. transitivum te maken.)
Waarom, als Huet's denkbeelden en uitdrukkingswyze heel of half uitstekend zyn,
waarom schryft hy niet in 't fransch? Dan kon hy z'n hart ophalen aan ‘jaloux of
amoureux de’ en aan den ‘plumeau’ van 'n kamerstoffenden knecht. Ik heb 'n neef
die lang in Engeland geweest is, en nu de heele familie tracht te beduvelen met:
28.
‘Oe-èl en: ‘de meer de beter.’ Of 't lukt, zal de tyd leeren. Wat my betreft: etiamsi
29.
omnes, ego non!
Zoomin als met het ongelukkige ‘als’ (inplaats van ‘toen’) dat tegenwoordig zoo
allemachtig mooi wordt gevonden. Zoomin als met ‘dan’ inplaats van: ‘vervolgens,
daarna, toen, daarop.’ Zoomin als met het malle dooreenhaspelen van de tyden der
30.
werkwoorden. De bekende praesens actualitatis die vroeger door den
geschiedschryver tot 'n dessertje werd bewaard na 't behoorlyk geregeld menu zyner
voorstelling van de behandelde zaak, wordt tegenwoordig tusschen visch en vleesch,
31.
ja vóór de soep opgediend, en afgewisseld met pl.q. Perf, Imperf, Praeteritum ,
jazelfs met den toekomenden tyd! Al die malle kunsten zyn blyken van armoed.
Welnu, laat ons medelyden hebben met misdeelden - Neen! Wat behoeven zy te
schryven, zy die slechts zùlke middeltjes kennen om - heel uit de verte! - te gelyken
op iets degelyks? Armoed? Wel, er zyn véél armen, ook in ander opzicht, zy
onthouden zich van wat hun kracht te boven gaat. Is 't onbillyk dit ook te vorderen
32.
van hen die arm zyn naar den geest? Qu'ils se fassent maçon.
Als ik dit geschreven heb, komt, is gekomen - och, ik wou daar 'n zinnetjen of wat
33.
aan elkaar knoopen met de kakografische snufjes van den dag. Maar ik heb er
geen lust in. En 't hoeft ook niet. Sla maar de eerste de beste novelle op.
Huet schreef my eens - heel lang geleden - ‘groote goden, welke eene litteratuur!’
34.
In m'n gedachten citeer ik dat gezegde dagelyks, ja minutelyk. De goden hebben
reden tot klagen dat ik hen nooit dan dáárvoor aanroep.
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Ik heb 'n hekel aan schryvery! Wat baat het, daar de groote plompe ‘men’ toch niet
lezen kan! Men slikt de praatjes over 't muntwezen (onzin!) over de diepzinnige
kwestie: wat beter is, geld te leenen tegen x ten honderd of tegen x × a ten 100 +
35.
zoveel? Wat 'n diepte! Over de schoolwetten , alsof 't niet eindelyk tyd werd
aantedringen op vryheid van onderwys! Dááraan schynt niemand te denken. 't Is
dan ook wel wat al te eenvoudig, en leent zich niet tot lange polemiek.
En by al 't geschryf doet die hooggeroemde pers telkens haar plicht niet, waar
het terdeeg zou te-pas komen. Dat de Koning, de ministers, de kamerleden
onbekwaam zyn (of erger: zie den voorgenomen tindiefstal op Blitoeng!) weten we
nu eenmaal. Dat de daaraan schuldigen niet vervolgd worden, is in den regel. (Die
De Brauw is ‘onder dankbetuiging voor de door hem bewezen gewichtige diensten’
gepensioneerd. De vent is nog betrekkelyk jong, en staat nu levenslang op 't budget
voor 1500 'sjaars. 't Is weinig voor wat hy ten behoeve der dieven heeft willen doen,
ook weinig in verhouding tot de onbeschaamdheid die daartoe noodig was, maar
daar hy dan ook overigens niets verricht had, vind ik 't 1500 gl te veel, om nu niet
te spreken van de straffeloosheid die toch óók wat waard is!)
Dat alles laat de Natie onopgemerkt voorbygaan. Maar eilieve, waarom neemt
men genoegen met het zwygen van ‘de pers’ over 't annexeeren van Nieuw Guinea
36.
door Engeland? Ik wist dat dit geschieden zou, en heb by-tyds gewaarschuwd.
(zie noot 116 in de laatste uitgaaf van den Havelaar, en bedenk dat die reeds
dagteekent van 1875.) Nogal vrindelyk dat men daarginds de Nederlanders bestal
juist toen de Koning in Engeland was, of althans hy was daar toen 't bericht kwam.
De man wist misschien niet eens waar N. Guinee lag, en wat het aanranden daarvan
voor Insulinde beteekent! En z'n ministers? Wel, die speelden met de Kamerleden
't gebruikelyke krisisje. En dat zullen zy straks weer doen! - Ja, ik ben bitter gestemd.
Ziedaar dan ook de reden zoowel van m'n gewoon zwygen, als ditmaal van m'n
ongewoon schryven. Deernis met den U overkomen ramp drong er me toe, u iets
van my te doen hooren. En 't moest méér zyn dan 'n al te kort woordje! Maar ik
verviel ik den poel van ergernis die niet vermeden worden kàn door iemand die
werkelyk belang stelt in de al-
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gemeene zaak. Troost u zulk schryven? O neen, maar nu eenmaal alle troost
onmogelyk is, zult ge 't begrypelyk vinden dat ik u veel letters zend om - te doen
wat ik kan!Wees niet boos als ik hierna eens weer heelemaal stom ben. Gut, het kost me
zooveel, uiting te geven aan m'n gedachten. En dit op alle manieren. 't ambachtelyke
van penvoeren is me onaangenaam. Daarby 't zinnetjes maken. Anderen schynen
daarin pleizier te hebben, maar dat zyn schryvers, geloof ik, luî die voor hun
37.
genoegen boeken of artikels maken. Tenderde houd ik niet van uiting omdat m'n
gemoed zwaar gewond is, en ik onmogelyk iets kan behandelen - wàt ook! - zonder
te vervallen in de bitterheid die - nuja, dat hebt gy gezien. Wanneer ik alzoo me erg
heb uitgesloofd om 'n brief te schryven, moet ik tenslotte nog excuus vragen voor
m'n verdrietigen toon, gelyk ik ‘ben doende by dezen’Meld my svp hoe uwe vrouw zich houdt onder den slag die haar trof? Och, 't zal
wel niet onder woorden te brengen zyn.
Ik ben wèl, op asthma na. dit neemt toe en 't spyt me zoo omdat daardoor te
voorzien is dat ik benauwd (zegge physisch benauwd) sterven zal. Ik ware zoo
graag helder van hoofd geweest by die belangryke gelegenheid, en als men geen
adem kan halen, is 't met het denkvermogen ook niet in orde. De mynen, m'n beste
vrouw en ons lief pleegkind, zyn wel. Ik zal niet lang genoeg leven om hem
ondankbaar te zien. Dat is één troost! Nu, op't oogenblik is hy 'n alleraardigst kereltje,
de vreugd van m'n ouderdom, 'n zonnestraal in huis. Ge kunt u moeielyk voorstellen
hoe men aan zoo'n wezentje - zonder bloeds-gemeenschap - gehecht raken kan.
Hy vergoedt my m'n verloren kinderen, al kan hy dan nooit herstellen wat ik om en
door die kinderen - door toedoen van vreemden! - geleden heb.
O, O, O, O, ge schreeft eens dat ik ‘aan de boorden van den Ryn 'n vorstelyke
villa ten-geschenke had gekregen.’ Daarvan is iets waar, doch juist niet dàt wat aan
dat bericht de ware beteekenis geven zou. Niet vorstelyk, niet 'n villa, niet volkomen
ten-geschenke, niet precies aan de boorden van den Ryn, maar toch van alles wat
(op de vorstelykheid na, die heelemaal absent is) van alles net genoeg om U niet
38.
te vervolgen wegens laster. (vuige) Le fait est dat ik geen gebrek lyd, o neen. Maar
dat ik 't schraaltjes heb, is waar.
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Wat inderdaad prachtig is (dat woord wordt wat misbruikt tegenwoordig! Ik lees van
39.
‘prachtige sigaren’ van prachtige westf. hammen.’ Straks krygen we ‘prachtig
straatvuil’) nu, prachtig is't uitzicht uit m'n huisje. We wonen te Nieder Ingelheim
(Rheinhessen) maar niet in 't dorp doch op 'n hoogte ½ uur er buiten, en hebben
uitzicht op den geheelen Rheingau (Nassau) aan de overzyde van den Ryn.3 Mei
En precies op de plek waar ik woon, had Karel de groote een wachttoren, een
uitkyk in z'n duitsche bezittingen. (Rheinhessen ligt, zooals ge weet, aan den
Frankische kant) Men beweert dat de put op ons erf door Karels bouwmeester (en
schoonzoon) gegraven is. We drinken dus klassiek water, en 't is goed ook. 't Is hier
zoo gezond dat men, met asthma en al, tot vervelens toe blyft leven.Ge ziet dat dit vervolgstuk 2 dagen is blyven liggen. Och, en nu kost het me
zooveel, weer aan 't schryven te komen. Ik werk in den tuin, en studeer zoowat.
Liefst in boeken die uit den smaak zyn. By ongeluk verviel ik gister weer in Bilderdyk.
Wat 'n ingemeene kerel! Een ware fielt. Van 't inkomen dat hy te Brunswyk had,
zegt hy z'n arme vrouw niets. Hy houdt zich alsof hy gebrek lydt, en laat haar nog
40.
geld afzetten door z'n neef & zwager Texier . Ik, die me toelei op lezen, behoef
zulke feiten niet te weten om in z'n zwendelverzen te lezen wie hy was. Maar ‘men’
leest er dat niet in, en juist daarom heb ik geen lust om voor ‘men’ te schryven.
Ik wil geen nieuw blaadje beginnen, en groet u en uwe vrouw met hartelyke
deelneming!
tt
DD

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

5.
6
7.

8.
9.
10.
11.
12.

zwaar verlies: het enige kind, een driejarig dochtertje van De Beer was overleden op 27 april.
een vriend: G.J.P. de la Valette, zie bij 16 januari 1883.
schipbreuk: vgl. F.L. Bastet Louis Couperus. Een biografie. Amsterdam 1987, blz. 82.
Spreekwoord: Eorum qui gravius ferunt, luctus aliorum exemplis leniuntur: Van hen die het zwaar
te verduren hebben wordt het leed verzacht door het voorbeeld van anderen (lat.) (Uit Cicero,
Tusc. Disput. III, cap. 24, lin. 58).
Vgl. V.W. X, blz. 698. Op 12 oktober 1862 kreeg Edu een ernstige aanval van difterie.
het kleine treedt enz.: Het kleene treet op 't kleet;/de groote treên op 't hart. (Vondel)
Boileau: het citaat luidt: La critique est aisée et l'art est difficile (kritiek is makkelijk en kunst is
moeilijk (fr.)) De tekst is niet afkomstig van Boileau, maar van Philippe Néricault (bijgenaamd
Destouches) uit diens toneelstuk Le Glorieux (de Roemruchte) scène II, 5.
Kritiek is óók kunst enz.: twee verzen uit Vorstenschool luiden ‘Et l'art... kritiek is zelf een kunst,
en niet/De lichtste, al wordt ze druk beoefend, o!’ Zie V.W. VI, blz. 67.
pieuzer: van pieux - liefdevol(fr.)
nomina sunt odiosa: het noemen van namen is te laken (lat.) (Cicero, Pro Amerino, caput 16,
lin. 47.
Portefeuille: De Beers maandblad van die naam, jrg. V, no. van 28 april 1883 bevat een artikel
van De Beer ‘Huet gecritiseerd - een kritiek geval’
beschuldigingen: W. Doorenbos (1820-1906), nederlands letterkundige, schreef een uitvoerige
kritiek op Huet, ‘Busken Huet als geschiedkundige’ in De Spektator 7, 17 februari 1883.
Lidewyde: een destijds aanstootgevende roman van Conrad Busken Huet uit 1868.
à l'instar de: naar het voorbeeld van (fr.)

13.
14.
15. Ste Beuve: Charles-Augustin de Sainte-Beuve (1804-1869), befaamd frans literatuurcriticus.
16. Gustave Planche: Jean Baptiste Gustave Planche (1808-1857), eveneens een destijds bekende
franse criticus.
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17. Boeötische: ‘van Beotië’, een der griekse landschappen. Beotisch betekent lomp, onbeschaafd.
Bij Multatuli heeft Beotië de bijbetekenis van ‘Nederland als land dat niets van kunst begrijpt’.
Vgl. het tweede sprookje uit de Minnebrieven, V.W. II, blz. 104/5.
18. ‘behandelde een schryver’: aanhaling uit Idee 1197a (V.W. VII, blz. J17) in een latere noot bij
dit Idee dient Multatuli Van Vloten van repliek (V.W. VII, blz. 336).
19. voorbeelden: dit woord is later ingevoegd.
20. voorbeelden van gallicismen bij Huet: ‘être amoureux de’ en ‘plumeau’.
21. pectus est quod disertos facit: het hart maakt iemand tot redenaar (lat.) Aanhaling uit Quintilianus
X, 7, 15.
22. La probité enz.: Rechtschapenheid is de voornaamste eigenschap van een redenaar (fr.), Jean
de la Bruyère (1645-1696), frans moralist, auteur van karaktertypen.
23. knoeit: hieronder staat in blauw potlood: slot morgen.
24. Brieven over den Bybel: titel van een publikatie van Busken Huet (1858) waarin Reynoud de
hoofdpersoon is.
25. il sait manier la phrase: hij kan handig met de taal omgaan (fr.), oorspr. stond er il manie la
phrase.
26 mishandelen: oorspr. stond er verbasteren.
27 ‘verbasteren’ is volgens Multatuli een onovergankelijk werkwoord (verbum transitivum =
overgankelijk werkwoord, lat.). Daarom was in zijn ogen de oorspronkelijke konstruktie in de
vorige zin (noot 26) onmogelijk.
28. Staande engelse uitdrukking: the more the better.
29. etiamsi omnes, ego non: ook al doen allen het, ik niet (lat.)
30. praesens actualitatis: tegenwoordige tijd (v.h. werkwoord) om een gebeurtenis als zeer aktueel
te presenteren. Volgens Multatuli slechts bij uitzondering te gebruiken.
31. pl. q. Perf, Imperf., Praeteritum: plus quam perfectum (voltooid verleden tijd), imperfectum
(onvoltooid verleden tijd), praeteritum (verleden tijd) (lat.)
32. qu'ils se fassent maçon: laat ze dan metselaar worden (fr.)
33. kakografisch: (eigenlijk) opzettelijk, voor schoolgebruik voorzien van schrijffouten; (hier) vol
fouten.
34. dat gezegde: oorspr. stond er hem.
35. de schoolwetten: er werd in 1883 een herziening van de schoolwetgeving (uit 1878) in het
parlement behandeld.
36. Engelse particulieren vestigden zich op de oostelijke helft van Nieuw-Guinea (thans Irian) en
Multatuli zag dat als een voorbode van een engelse claim op (een deel van) dat eiland; zo was
het op Borneo (thans Kalimantan) ook gegaan. (vgl. noot 104 bij de Havelaar-editie van 1875,
zie V.W. I, blz. 349 e.v.)
37. of artikels: later ingevoegd.
38. Le fait est: feitelijk is het zo (fr.)
39. Westf.: Westfaalse
40. Texier: J. Rietveld Texier was neef en zwager van Bilderdijk.

[3 mei 1883
Ingezonden tekst van Multatuli t.b.v. J.L. Wertheim]
3 mei 1883
Ingezonden tekst van Multatuli vermoedelijk als adhesiebetuiging bij de oprichting
van het toneelfonds ter nagedachtenis van J.L. Wertheim; de tekst is geschreven
op een half kwartovel papier voorzien van dubbele gouden rand en met een
blindstempel ‘Schiarafita. Toneelfonds J.L. Wertheim Amsterdam.’
Even als licht en geluid, heeft de Kunst terugkaatsing en weerklank nodig om niet
in de yle leegte wegtesterven. De ware
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‘School’ voor den toneelspeler - na zéér uitgebreide en grondige propaedeutische
studien - bestaat in aanraking met een ontwikkeld Publiek dat uit besef van behoefte
aan den veredelenden invloed der Kunst, zich door oefening in Kunstbeoordeeling
tot Kunstwaardering heeft bekwaam gemaakt. Waar dat besef, die oefening, die
waardeering ontbreken...
Multatuli
Nieder-Ingelheim,
3 Mei 1883.

[mei 1883
Twee fragmenten uit brieven van Multatuli aan een of meer
onbekenden]
*Omstreeks 6 mei 1883
Twee fragmenten uit een brief van Multatuli aan een onbekende. Half enkel velletje
papier, waarvan blz. 1 (⅔) beschreven. (M.M.). In handschrift van Mimi. Vermoedelijk
betreft het, evenals de hierna volgende brief aan N. Braunius Oeberius, stukken uit
een aan Mimi gedikteerde brief. Vgl. het slot van de brief van Vermoedelijk medio
mei 1883 aan mevr. C. Bremer-Snelleman.
Die levensbeschryving (?) door Huet heb ik nog altyd niet gelezen. Wel weet ik er
iets van, en genoeg om geen lust te hebben 't ding intezien. Behalve m'n vry
algemeene afkeer van schryvery ben ik om zoo te zeggen: vies van alles wat myzelf
aangaat. Publiekerigheid is my 'n gruwel. Hoe iemand die niet volstrekt moet er lust
in kan hebben zich te laten kyken is my 'n raadsel.
(....)
Engeland is bezig ons met 'n pennestreek N. Guinee aftenemen, en 't nederlandsch
Volk zwygt. Het weet misschien niet eens dat N. Guinee tot Insulinde behoort! Zoo
hebben ook koning, ministers, volksvertegenwoordigers en pers geen kik gegeven
toen ons Borneo geentameerd werd. Intusschen kletsen en seuren zy over kiezery,
liberale of antiliberale begrippen, school met of zonder bybel etc.

[6 mei 1883
Brief van Multatuli aan N. Braunius Oeberius]
*6 mei 1883
Gedeelte uit een brief van Multatuli aan N. Braunius Oeberius, bewaard in het
handschrift van Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 (⅔) beschreven.
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N. I 6 Mei 83
De engelschen hebben Nieuwguinee ingepakt. Het behoort of geheel of voor 'n
groot deel tot Insulinde. De Nederlandsche natie weet het niet eens, en de
voorlichtende krantenflikkers ook niet, naar me blykt, want geen hunner besteedt
er een woord aan. Ze deelen de zaak mee als buitenlandsch nieuws dat Nederland
niet aangaat. 't Is ergerlyk. Ik wys er niet op omdat ze dan, om geen mal figuur te
slaan zullen betoogen dat N. Guinee niet tot Insulinde behoort.
Te Amsterdam mishandelen de nederlandsche christenen de Chineezen die op
straat loopen. Gister las ik dat men een hunner z'n staart heeft afgesneden. De
1
koning moet zich by de ‘Opening’ weer als 'n buffel hebben gedragen . 't Volk duldt
dat en zingt liederen ter eere van ‘neerlands vorst!’ Wat 'n verrotte boel! Ik heb hart
voor de publieke zaak en verteer dus van ergernis! Och, wat had ik flinke plannen.
Hoe zou ik kans hebben gezien een en ander te veranderen als me niet door den
uitslag van dat z.g.n. ‘Huldeblyk’ 'n onweersprekelyk bewys van onmacht was
uitgereikt! Er blyft me niets over dan me beschaamd wegtestoppen. Dit doe ik dan
ook.

Eindnoten:
1 Opening: nl. van de koloniale tentoonstelling te Amsterdam; zie volgende brief.

[6 mei 1883
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
6 mei 1883
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Twee dubbele velletjes
briefpapier, geheel beschreven. (M.M.)
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N. Ing. 6 Mei 1883
lieve beste Lina! Eerst heden 't vervolg op myn onlangs afgebroken brief! Meid,
ik weet niet wat me scheelt, maar alle uiting is me pynlyk. Wat is dat toch? Ik loop
(of liever zit) te peinzen en te mymeren en kan er maar niet toe komen de pen
optevatten. In zekere maat is die tegenzin in uiting my altyd eigen geweest, maar
na de ervaring van '82 (het huldeblyksjaar!) is die ziekelykheid verergerd. Al m'n
gedachten, natuurlyk uitloopende op wenschen en plannen, stuiten af op de my
voor goed gebleken onmogelykheid om iets tot stand te brengen. Ook vroeger
ergerde ik my over den loop der publieke zaak maar daarby kwam altyd de hoop
dat ik eenmaal in staat wezen zou iets tot stand te brengen ter verbetering. Die hoop
heb ik nu niet meer, en dit breekt me. Als ik voortschryf zal 't me zeker niet mogelyk
zyn dit onderwerp te blyven vermyden maar toch wil ik beginnen over andere dingen.
Primo, de fameuze jas! Ik draag hem al sedert 4 dagen (ge weet dat hy eerst te
r

ts

Mainz door de handen van Z M tolbeambten gaan moest) en hy is goed. Maar ik
bereken dat V. Erp hem geheel nieuw heeft moeten maken daar hy zooveel ruimer
is. Hy knypt of knelt me nu in 't geheel niet, en ik bedank U wel, lieve hartelyke Lina!
Wat 'n moeite hebt ge er aan gehad!
Uw brief weer inziende, lees ik weer uw klachten na over de koelheid van hen
die ge als uw vrienden beschouwde. Niet dat ik er nu weer over zal uitweiden - daar
ik dit in m'n vorigen reeds deed - maar toch moet ik u nog even vragen of't niet goed
zou zyn den heer Wolff, die toch zoo'n innig goed, zacht en welmeenend mensch
is, eens ronduit om opheldering te verzoeken? Wie weet welk misverstand dan uit
den weg zou kunnen geruimd worden! Kan er ook achterklap in 't spel zyn? 't Is zoo
erg erg jammer dat zoo'n hartelyke verhouding in stroefheid en verwydering zou
overgaan.
Hier is alles wel. (Ik op m'n asthma na) Mies altyd in de weer met haar huis en
tuin en kind, en nu ook weer met 'n broeisel kippetjes, zegge: eieren. Nu dat ze
r

zullen uitkomen wil ik na de eerste proef en de vele proeven van den h Snelleman,
wel gelooven. De vraag is of ze, eenmaal 't licht hebbende gezien, in leven zullen
blyven? Dit betwyfel ik, en dan is al 't zorgen voor 't uitbroeden te vergeefs geweest.
Ditmaal heeft M de eieren van onze eigen kippen, en wel twee soorten, gewone en
1.
brama poetra.
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Wouter is, in gewonen zin als altyd 'n lief en beminnelyk kind. Toch baart hy me
zorg. Hy spreekt nu en dan onwaarheid en ik weet niet hoe die fout moet genezen
worden, ja zelfs of er genezing mogelyk is? Zeer lang hebben wy 't behandeld als
‘kinderachtigheid,’ als ‘domheid.’ Ons gewoon gezegde was: ‘Kyk, nu kan men toch
zien dat-i nog 'n heel dom, klein kind is. Als hy wat ouder en verstandiger was, zou
hy zeker waarheid spreken.’ De laatste dagen evenwel, ziende dat dit geen effekt
had, ben ik begonnen wat erger te knorren, maar ik weet niet of 't helpen zal. M'n
verdriet over liegen staat in-verband met m'n vrees dat hy over 't geheel 'n onoprecht
karakter zou kunnen hebben, waaruit na m'n dood voor Mimi veel smart zou kunnen
voortvloeien. Gedurig vleide ik my dat zy, als ik weg ben, aan hem 'n trouwen steun
hebben zou. Deze hoop zou vervallen als ik moest inzien dat er op zn karakter niet
te rekenen valt. Ik beweer nog volstrekt niet dat dit inderdaad het geval is, o neen!
Maar... soms begin ik er voor te vreezen, en de ondervinding met m'n eigen zoon
maakt my angstig.
Zeg eens, gy die nu al zoo vèr zyt met de opvoeding uwer kinderen, gelooft gy
dat men 't stellen kan zonder straffen? En, zoo neen, wèlke straffen gebruikt gy?
Lang geleden heeft W. wel eens (niet dikwyls) op z'n billen gehad, maar dit doen
we niet meer omdat we 't met vermaningen trachten aftedoen, meer of min forsch
naar den eisch der zaak. Welnu, ook dat vermanen bevalt me niet. Men zou dat met
'n mooien klank kunnen ophemelen als: ‘werken op z'n gevoel’ als ‘rationeel beroep
op z'n intelligentie’ (die volstrekt niet achterlyk is!) Maar zie by al dat vermaan voel
ik dat ik hem verveel, en dat de hoofdindruk niet is het behandeld onderwerp, maar:
‘wat is die papa knorrig!’ Dit nu is wel niet waar, maar zoo'n kind dringt het zich op
en dan is natuurlyk alle invloed van m'n gepreek naar den duivel. Ook zonder den
afkeer van vermaningen heeft 'n kind 'n rare manier om zich te onttrekken aan de
toepassing van onze preekjes. Soms loopt dit in't grappige. Zoo-even byvoorbeeld.
Onlangs was hy ten-huize van z'n Lehrer samen geweest met npaar jongetjes die
NB. expres om zynentwil genoodigd waren. Ik had vernomen dat hy by die
gelegenheid mal verlegen (‘bleu’) was geweest. Hy had zich in 'n kamertje
teruggetrokken en daarvan de deur opslot gedaan.
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Heden weer naar den Lehrer zullende gaan, gaf ik hem de les mee zich niet zoo
dwaas aan te stellen, en ik zei o.a. foei dat weg stoppen is leelyk. Dat doen
onbeschaafde kinderen, neen erger nog, dat is de manier van wilde beesten. Ook
'n wilde kat kruipt in 'n donker hoekje als men hem gevangen heeft...
- hé, papa, maak toch dat je eens zoo'n wilde kat voor me krygt! Dan wil ik eens
zien hoe hy in 'n hoekje kruipt!
Dit kwam er vroolyk uit, en ik merkte wel dat m'n heele preek tewater lag.Van geheel anderen aard is de moeielykheid die my door... 't geloof wordt
veroorzaakt. Zoo'n kind hoort overal van God en Jezus en vraagt dan opheldering.
Van achteren beschouwd spyt het me dat we niet terstond gezegd hebben: ‘die
dingen kan je nog niet begrypen. Wacht tot je 12, 14 jaar bent, dan zullen wy je
zeggen wat wy er van weten.’ Hierdoor ware het conflikt vermeden dat nu telkens
ontstaat omdat hy ons al te oprecht antwoord gedurig gebruikt waar 't aanleiding
geeft tot gehaspel. In z'n eenvoudige - d.i. onbedorven opvatting zegt hy telkens
dingen die 'n geloover doen verbaasd staan en boos maken. De kinderen die soms
by hem komen spelen brengen z'n onnoozele atheistery over naar 't dorp, en weldra
zal men ons als goddelooze menschen vogelvry verklaren. 't Ergst is dat we door
de wet genoodzaakt zyn er 'n duitschen Lehrer opna te houden. Nu kan ik juist niet
zeggen dat die man de geloovery op den voorgrond stelt, maar 't is niet te vermyden,
by leeslesjes &c, over die malle dingen te spreken. Om de uitspraak der ch als k te
leeren behandelt hy de woorden christiaan, christ, christus, en dan moeten die
2.
woorden worden uitgelegd! Zoo heeft de Lehrer hem nu vertelt dat hy (W.) ‘ein
Christ’ was. Wouter zei: neen natuurlyk zonder te weten wat dit beteekende. ‘Jawel,
zei de meester, je bent immers kein Jude, kein Mohammedaner, also ein Christ!’
Daarop allerlei vertellingen over dien Christus ‘in wien men gelooven moest.’ En de
mededeeling dat alle menschen op 't Christfest zoo verheugd waren, omdat Jezus
op dien dag geboren was! En dat dit 1800 jaar geleden was...
- Maar dat is heel lang. Die man zal al lang dood zyn. Kan men dan den verjaardag
vieren van iemand die dood is?
e

En de vertelling van den stal, en de kribbe, en derg zotterny.
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Wanneer ik nu in 'n inderdaad beschaafd land was, zou ik dien Lehrer uitdrukkelyk
verzoeken m'n kind niet lastig te vallen met die apenkool. Maar ik riskeer dat ze
Wou (of onszelf) met steenen smyten! 't Is ergerlyk.De vorige week hebben wy de familie Vosmaer 2 nachten by ons gehad, d.i.
m'nheer, mevrouw en hun dochter. Dat bezoek was me zeer aangenaam. Ze waren
r

r

op reis naar Italie. De oudste zoon van den h V. is als d zoölogiae geattacheerd
3.
aan zekere ichthyologische inrichting te Napels. Ja, hun komst was me zeer
aangenaam, en 't speet me dat ze niet langer konden blyven, maar hun program
eischte spoed. Reeds ontving ik van hen een brief uit Rome. Die beide dames waren
verrukt over al't schoone en belangryke dat zy daar zagen.Met belangstelling lees ik in uw courant de berichten over de Amsterd.
4.
Tentoonstelling . Vóór de opening reeds voorspelde ik - en dit zeg ik nu weer - dat
de uitslag nadeelig zal wezen voor Holland. 't Is onmogelyk dat de vreemdelingen
een gunstigen indruk thuis brengen. Dat dit gedeeltelyk zal te wyten zyn aan hun
eigen gebrek aan algemeene ontwikkeling die dikwyls geen anderen maatstaf toelaat
5.
6.
dan 't gekke: ‘chez nous à Paris’ of: ‘Wir Berliner wissen doch besser!’ stem ik
toe. Maar ook is 't waar dat zeer velen onzer Landgenooten er den slag niet van
hebben den vreemdeling van z'n vooroordeelen en snel vèroordeelen te genezen!
En dan zoo'n Koning die behoorde vóór te gaan! De man moet zich weer als 'n buffel
gedragen hebben. Wat moet de vreemdeling denken van 't volk dat zoo iets duldt,
dat dien man luidkeels belofzingt! Dulden moet men hem. Men kan nu eenmaal niet
om de 14 dagen revolutie maken. Maar men kon dan toch door wat koelte in de
7.
ontvangst van dien brute toonen dat men niet ingenomen met hem is. Aan 'n paar
8.
indices bemerk ik dat hy (te Amst tot z'n vrouw en te Londen tot Byland ) fransch
spreekt. Kyk, dáárover hadden zich de omstanders moeten bezwaren. Maar... nooit
'n initiatief. Alles seurt maar mee met den grooten hoop en dat schreeuwt maar altyd
9.
bêtement Oranje boven! waarom toch, lieve Hemel? Ik ben niet ònkoningsgezind,
d.w.z. ik geef niet den voorkeur aan 'n republik. regeeringsvorm, maar dit belet niet
dat ik protesteer tegen zóó'n koning! Me dunkt het is van hem te vorderen dat hy
zich fatsoenlyk gedrage.
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Dat we nu eenmaal niets aan hem hebben, weten wy. Dit brengt dan ook die schoone
parlementery meê. Maar dit behoefde niet zoo ver te gaan dat hy, terwyl hy zich in
Engeland amuseert, zich door dat land 'n stuk van z'n gebied laat afnemen zonder
kikken, zonder zelfs blyk te geven dat-i weet wat vreemdelingen ons durven doen.
Maar wat zeg ik? Hoe kan men van zóó'n verliederlykt sujet verwachten dat hy zich
n

de belangen van't zoogen ‘Vaderland’ zal aantrekken, als men ziet dat al de
hollandsche krantenschryvers, de pretentieuze ‘wy’ van de pers, de voorlichters der
Natie blyk geven van gelyke onwetendheid. Niemand laat 'n enkel woord van protest
hooren tegen de annexatie van N. Guinee! Of men de stelling zou kunnen verdedigen
dat dit énorme land geheel tot Insulinde behoort, laat ik daar. Maar 'n groot gedeelte
zeker! In allen geval behoort het niet aan Engeland. Wat moeten de Sultans van
Ternate en Tidore die sedert eeuwen souverein zyn van zeer groote gedeelten van
N. Guinee en die in 't vertrouwen op ònze bescherming ons steeds trouw bleven,
nu denken van de Nederl. Natie die z'n eigen beschermelingen in den steek laat?
Terwyl dàt geschiedde, hielden zich de kamers en ministers weer bezig met krisisje
spelen! Is't Volk dan doof, blind, krankzinnig? Maar ik kan niets doen. Er is me in
'82 te goed gebleken hoe onmachtig ik ben om nu optetreden. Er blyft me slechts
over my te verstoppen niet als de wilde kat waar Wouter om verzocht, maar als 'n
geslagen zieke hond.
Och, ik wist wel dat ik weer zou terug komen op de publieke zaak! Het besef
myner onmacht pynigt my.r

Groet den besten De Haas voor my en ook den h De Wolff & z'n familie. He, dat's
waar ook, eenigen tyd geleden schreef my De H. dat de Tandemkaarten òp waren.
Ik zond geen anderen omdat ik... er mee verlegen was. Ja, ik durfde niet. Toch
vraag ik nu - want, wat moet moet - of ik ze nòg mag zenden?
Hoe ik zucht onder m'n verplichting jegens Robbers, kan ik niet zeggen. Ik heb
niets dan bitterheid in m'n gemoed, en daaruit kan ik geen schryverachtige
mooijigheidjes putten.
Dag beste lieve Lina. Ook van Mies hartelyk gegroet.
Uw vriend
Dek

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

9.

Brahma poetra is een aziatische hoendersoort.
vertelt: kennelijke verschrijving.
ichthyologie: leer der vissen.
Tentoonstelling: van 1 mei tot 1 oktober 1883 was in Amsterdam op het tegenwoordige
Museumplein de ‘Internationale, koloniale en uitvoerhandeltentoonstelling’ te zien.
Chez nous à Paris: bij ons in Parijs (fr.)
Wir Berliner wissen doch besser: in duitse schrijfletters; Wij Berlijners weten wel beter (du.)
Multatuli spelt ‘bruut’ hier als een frans leenwoord.
Byland: Charles M.E.G. graaf van Bylandt (1818-1893), nederlands diplomaat, van 1871 tot
1890 te Londen, als 's konings buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij het engelse
hof.
bêtement: stomweg (fr.)

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

612

[8 mei 1883
Brief van Mimi aan W.A. Paap]
8 mei 1883
Brief van Mimi aan W.A. Paap. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. De enveloppe is bewaard gebleven en geadresseerd aan Herrn W.
Paap, wohlgeb. Quellynstraat 15 Amsterdam. (M.M.)
N. Ing. 8 Mei 1883.
Waarde Paap! D. is zoo erg ingenomen met uw ‘Jargon’ in 't Zondagsblad. Hy
1.
vind het zoo goed gedacht, flink en geestig, en telkens als hy er op terugkomt heb
ik lust u zyn oordeel meetedeelen - daar ik my overtuigd houd dat het u aangenaam
zal zyn dit te hooren. - Dat hy u in schryven verwaarloosde, zoek er anderen redenen
voor dan die u direct betreffen. Er zyn zaken die hem zeer doen, ja pynigen - en die
hem belemmeren in zyn uiting. Maar zyn belangstelling in uw persoon is van
blyvenden aard. ik heb al menigmaal verlangd u dit te zeggen opdat zyn zwygen
niet verkeerd beoordeeld zou worden.
Met de beste groeten van hem
Uw hartelyk toegenegen
M DouwesDekker Schepel

Eindnoten:
1. vind: kennelijke verschrijving.

[12 mei 1883
Brief van Multatuli aan A. Merens]
12 mei 1883
Brief van Multatuli aan A. Merens. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (¾) beschreven. (N.L.M.D. 's-Gravenhage)
Nieder-Ingelheim, 12 Mei 83
1.
Waarde Merens! Ik wist dat Mimi voor 'n paar dagen aan Chris heeft geschreven,
en m'n plan was, er n woordje bytedoen, maar de brief is me, buiten haar schuld,
ontsnapt en daarom haal ik nu m'n verzuim in, dat al van zéér lang dateert. Sedert
meer dan een jaar namelyk was m'n plan u heel vriendelyk uittenoodigen ons eens
te vereeren met een bezoek, en ik hoop nu dat deze zomer niet zal voorby gaan
zonder dat dit uitzicht eens eindelyk verwezenlykt wordt. Ziehier dus in dezen epistel
2.
eene invitatie in formā . Ze geldt U en uw huisplaag, en verder gebroed zooals Chris
en Mimi met elkaar zullen overeenkomen. Wat my betreft,
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zeg ik: ‘Komt allemaal!’ maar ik weet dat er van Uw kant bezwaren kunnen zyn om
te reizen met zoo'n groote karavaan, en ook misschien van Mimi's kant wat de
huiselyke regeling (slapen, bezig houden, of wat het zy) aangaat. Die regeling laat
ik dus aan U, Chris en Mies over. Ik noodig U en Chris, en houd me buiten alle
beslissing over den byhang.
't Zal my een waar genoegen zyn, U en Chris eenig genoegen te verschaffen! Ik
doe myzelf de vraag of dit gelukken kan? Misschien zult gy 't hier saai vinden, want
gewone pleizieren zyn hier eigenlyk niet. Hoofdzaak is: ruimte, prachtig uitzicht,
makkelyke vrye toon in huis, en (voor U en Chris) eens 'n afwisseling van 't
vervelende alledaagsche. De verandering alleen is reeds iets. En als ge nu hierby
bedenkt dat uw komst òns genoegen geven zou, is dàt ook reeds iets! Alzoo beste
kerel, 't is hartelyk gemeend. Tracht de zaak tot stand te brengen.
Eén bezwaar moet ik aanroeren, het is de onzekerheid. Wy ontvangen dikwyls
bezoek, en 't zou me nu zoo spyten als er door àl te veel gasten (één zou er niet
op aan komen) belemmering werd veroorzaakt in uw komst. Zou 't u ook mogelyk
zyn, behoudens onvoorziene gevallen, iets te bepalen, waarop wy zouden kunnen
rekenen? Als ik maar eerst wist of 't plan u toelacht en of ge moeite wilt doen om
de zaak uittevoeren? Dan kunnen wy later nauwkeuriger afspreken. Voor Chris en
één kleuter zou (dunkt my) altyd plaats zyn, al was 't huis vol, want dan zou ik de
slaapkamer kunnen ruimen. Maar 't is me nu juist er om te doen dat gy eens
meekomt, en dan zou 't weinig helpen of ik al plaats maakte op de echtelyke sponde.Ge zult ons huis aardig vinden, en misschien ook onze levenswys, al ware dit dan
t

ook slechts om de afwisseling. Zeker zullen Alb . en Betsy u wel een en ander verteld
hebben. Nu, hoe dit zy, bedenk eens goed hoe gy een mouw aan de zaak past, en
laat Chris dan maar overleggen met Mies over 't wanneer en hoe?
Als 't weêr blyven moest zooals heden en gister, zou ik alle menschen aanraden
maar thuis te blyven. 't Is hier nat en guur, na lange droogte. Onze vruchtboomen
staan in bloei. Er zyn aardbeien, frambozen en kersen in aantocht. Gister is er een
schommel opgericht. Kom er gebruik van maken.
Wees intusschen hartelyk gegroet, en Chris ook, dat spreekt vanzelf.
tt
Dek

Eindnoten:
1. Chris: Christina J.J. Merens-Hamminck Schepel, zuster van Mimi, gehuwd met A. Merens.
2. in forma: formeel (lat.)
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[mei 1883
Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]
Vermoedelijk medio mei 1883
Brief van Mimi aan mevr. C. Bremer-Snelleman. Dubbel en enkel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-5 beschreven. (M.M.)
1.

m

Lieve Stine! dek heeft voor een 8 dagen een brief gehad van de W. uit Rott. die
toen schreef dat gy en uw man in die stad waart, waaruit ik afleidde dat de arme
2.
3.
oude vrouw bezweken is. Is dat zoo? Kassian ! ik begryp dat het goed zou zyn
voor u en haar - maar het eind van zulke, en helaas van zoo heel heel veel levens
- wekt zoo'n bitter gevoel van deernis met die arme, armzalige menschheid. - het
is dan dikwyls verkwikkend om zich bezig te houden met... kippetjes! En ik wil je
van de myne vertellen. Voor 3, 4 weken dan heb ik 100 eieren (van myn eigen
kippen) in de machine gelegd en de proef nog eens begonnen. Dek zag er niet nr
om en had er weinig dunk van. Daar ik de proef op de som had dat ik met de
eierspiegel niet goed wist om tegaan heb ik dat maar nagelaten en allen 100 eieren
laten liggen. er zyn er voor 5 en 4 dagen 72 van uitgekomen. Dat was een vreugd.
alle kennissen kwamen kyken. en dek! Hy staat er den halven dag naar te kyken
hoe die kudde wriemelt en speelt en blyk geeft van levenslust. En toen ze voor 't
eerst dronken. hoe snoepig!! We hebben ze nu met de kloek in 't kippen hok gezet
dat buiten is. Weet je de oude kippen zyn in de remise. En nu zyn we erg gespannen
hoe 't verder gaan zal, je kunt denken! Ze zyn snoepig om aan te zien. dek heeft er
ook zoo'n genoegen in, nu. hy zegt telkens: nu, dat is wat mooier dan bloemen. en
we kunnen ons maar niet voorstellen waarom ze zouden sterven! ze eten en drinken
en spelen en koesteren zich in 't zonnetje, als 't niet was dat we wisten hoe 't in
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4.

't Ginneke ging - en evenzoo in een andere inrichting in Apeldoorn, waarvan ik
hoorde zou ik vol moed wezen. Er zyn een paar gestorven, maar dat waren de
nakomers. In hoofdzaak eten ze gierst, op pates schynen ze minder gesteld en dan
kruimels brood en hard gekookt ei - en denk eens? meikevers! Wou gooide er voor
gekheid een paar in en dat gaf een heele opschudding in de kudde. Ze vochten er
om, zulke verscheurende beesten! - Nu heb ik ook twee kippen te broeien gezet de
eene komen deze week ook uit. Dus het is hier wel een kippenland. als je nu komt
van den zomer - moet je me leeren - o zoo'n boel. - Onze philip is weg. ik heb toen
erg gesukkeld maar nu geloof ik weer opstreek te zyn met een fatsoenlyken jongen
waar ik heel bly mee ben. Philip is nog gaan leeren voor tuinman, waar ik hem gelyk
in geef. bovendien vryde hy met onze meid en is 't dus maar beter dat i weg is. Ik
5.
heb in een eeuwigheid niets van Al gehoord en houd m'n hart een beetje vast. Hoe
moet dat toch?!! En zulk een toestand is bovendien zoo slecht voor 't humeur! O o
ik vind het zoo naar. En die arme marie! Stakkert! Neen, liefde nr onze opvatting
kent zy niet - maar in haar soort is ze niet kwaad, stakkert. en 't loopt haar ook niet
mee. die Al, met zyn malle liefde! Zoo heel tegenstrydig met al zyn andere aspiraties.
Nu, dag lieve. Over een dag of 8 zal ik je eens melden hoeveel kippetjes er nog
in leven zyn.Ik stelde dek daar voor me een paar brieven te dicteeren. Want o ik kryg 100 maal
6.
crispaties van al de zaken die op zyn schryftafel liggen en wachten op afdoening!
- Hy wil natuurlyk niet. ‘Dicteeren? je hebt mooi praten, ik zou toch eerst moeten
7.
weten wàt. Laten we nr Dacota gaan - neen, dan kreeg ik dáár brieven! In de
courant zetten dat ik dood ben?’ - Verbeelje om geen brieven te beantwoorden! Och, die dek is zoo eenig. Hy laat u beiden heel hartelyk groeten. des te hartelyker
geloof ik omdat je niet aandringt op brieven van hem. Maar als ik hem overhaal tot
schryven is dat nooit om eenvoudige vriendschaps of praatbrieven, maar omdat er
iets bepaalds te beantwoorden of te zeggen is. En dek is eigenlyk zoo hamletachtig
bevreesd voor de daad al schynt het soms anders.
Maar ik sluit! Dag lieve menschen. ik kan er toch op rekenen dat we je zien van
den zomer niet waar? ik hoop het hartelyk! Addio!
M

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

de W.: H.C. de Wolff, assuradeur te Rotterdam, huisvriend van de familie De Haas.
oude vrouw: de schoonmoeder van mevrouw Bremer.
Kassian: (eig. kasihan) deernis, medelijden (mal.)
Ginneke: Ginneken, woonplaats Joh. Snelleman.
Al: Mimi's broer Albert.
crispaties: van crispations (fr.), zenuwtrekkingen.
Dacota: Noord- en Zuid-Dakota, destijds nog één ‘territorium’ der Verenigde Staten; sinds 1889
twee afzonderlijke Staten. Bestemming van veel emigranten uit die tijd. Het Nieuws van den
Dag had in deze maanden vele artikelen over dit onderwerp.
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[20 mei 1883
Briefkaart van Multatuli aan H. de Vries]
20 mei 1883
Briefkaart van Multatuli aan H. de Vries. Geadresseerd aan WEDZG Heer Dr. H.
de Vries reguliersgracht, 114 Amsterdam en met poststempels Nieder-Ingelheim
20/5/83 en Rotterdam 21 MEI 83. (M.M.)
n

Brief ontv . Had - meen ik - dien myner vr. gekruist. Uw komst verwekt gemengd
1.
gevoel. Persoonlyk aangenaam wat zaak aangaat, geen vertrouwen. En verdriet
over de moeite en kosten. Dat is niet wegteredeneeren op verzoek of kommando.
2.
Doe me toch 't genoegen het uur uwer komst te doen weten. Het irriteert me zoo
dat er niemand is om uw pakje te dragen! Daar we nieuwen Bursch hebben verzoek
ik u zakdoek in de hand te houden als kenteeken. Vriendelyk gegroet
DD
N. Ing 20 mei 83

Eindnoten:
1. zaak: de genezing van Multatuli's asthma.
2. het uur uwer komst: oorspr. stond er uw komst.

[23 mei 1883
Brief van T.H. de Beer aan Multatuli]
23 mei 1883
Brief van T.H. de Beer aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (½) beschreven. (M.M.)
Amst. 23 Mei 83
Hooggeachte Heer
Houd me niet voor ondankbaar voor uwen dankbaar ontvangen en herhaaldelijk
herlezen brief. Inderdaad ge hebt mij grooter weldaad bewezen dan gij wellicht
vermoedt.
Ik ben niet in staat geregeld te denken en alle andere werk dan machinale arbeid
is mij onmogelijk.
Mijn dierbaar kind, een engel van hartlijkheid en zachtheid, van dankbaarheid en
liefde, zoo schoon, zoó geestig en bevattelijk veertien jaar nà ons huwelyk geboren,
was het middelpunt van onze wereld, onze geheele toekomst, onze trots. Zij had
zich zelve reeds een wereldje gemaakt en toen zy begraven werd is er door
honderden getreurd. Onder kransen was haar kistje begraven en met haar daalde
ons geluk tengrave.
Mijne vrouw is radeloos. Omgeven door allerlei portretten van haar engel zit zij
daar soms in stomme smart maar toch gelukkig
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als zij over de dierbare kan spreken en met roodgeweende oogen. Zij, de
onovertroffen geheel zelfverloochenende moeder en volmaakte huisbeheerster is
nu alleen het eerste. Het kind is nog haar alles en een bezoek aan het Hof (Zorgvlied
a/d Amstel) haar eenige uitgang. Met veel moeite krijgen we haar dagelijks vijf
minuten in ons tuintje.
Uw brief deed me goed en heeft mij bij mijn dubbel lijden aanhoudend gesterkt.
Ik moet kracht houden om te lijden met de maatschappij om te strijden voor (of
tegen) de maatschappij en uw brief wijst me terecht op t geringe van individueel
lijden tegenover de ellenden der geheele wereld.
Thans kan ik uw brief nog niet beantwoorden. k Heb van staat en kerk en letteren
te schrijven en ik ben niet helder, zelfs niet gezond en ik vrees, dat ik ongesteld
word.
k Heb al zoo veel geleden maar dat alles wordt niets bij dezen slag. Over mijn
ellende zal ik misschien niet altijd zwijgen.
Hoe vaak heb ik mijne vrouw uwe geschiedenis uit uwen brief voorgelezen - o
hoe vreeselijk een kind te hebben, dat alleen dood is voor zijn vader! Hoe hebt gij
t kunnen dragen zonder krankzinnig te worden of te sterven. Neen, daarbij haalt
ons lijden niet.
k Wensch uwen brief die ik als een schat bewaar bij de relieken van mijn kind,
uitvoerig te beantwoorden, maar eerst moet ik sterker en kalmer zijn.
Ontvang nogmaals met de betuiging mijner innige toegenegenheid de verzekering
mijner oprechte dankbaarheid en vergun mij, U - zoodra t mij mogelijk is, - een zeer
langen brief te schrijven als antwoord op den uwen.
Steeds
uw zeer verplichte
Taco de Beer

[29 mei 1883
Verschijning Een onkruidzaaier van H.M. van Andel]
29 mei 1883
Verschijning van H.M. van Andel, Een onkruidzaaier. Purmerend: J. Muusses &
o
C , 1883 volgens het Nieuwsblad voor den boekhandel, no. 43. (U.B. Amsterdam).
Hieronder zijn enkele fragmenten opgenomen uit dit 122 pagina's tellende boekje.
(M.M.)
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Voorwoord.
De reden waarom ik ondanks er reeds zooveel gesproken en geschreven werd over
een der belangwekkendste verschijningen in onzen tijd, de verschijning van den
heer Douwes Dekker voor het nederlandsche publiek, de pen opneem in het
voornemen het mijne bij te dragen tot de bestrijding der wanbegrippen en
vooroordeelen door nog zoovelen omtrent den grooten dichter gekoesterd is
eenvoudig de hevige afkeer door de lezing van 't ‘Onkruid onder de tarwe’ in mij
opgewekt.
Lang heb ik geaarzeld aan dit voornemen uitvoering te geven en niet dan noode
ga ik er toe over mij op publiek terrein te bewegen; lang ook heb ik gehoopt - en
mag ik ook zeggen verwacht? - dat eene andere pen, voor deze taak meer
aangewezen dan de mijne, de de-loyale kritiek van den heer van Vloten tot in den
grond zoude ontzenuwen; toen echter na jaren wachtens een zoodanige tegenaanval
niet verscheen; toen ik met den dag ondervond dat zijne zoogenaamde letterkundige
karakter-studie meer kwaad veroorzaakte, meer vooroordeelen stijfde dan de heer
Loffelt zeven jaar geleden gemeend heeft; toen werd van lieverlede de aandrang
mij te sterk en ziedaar dan ook het motief van dit schrijven. Ik stel mij voor in elk
hoofdstuk van dit werkje den inhoud van het overeenkomstige in v. V's Onkruid te
bestrijden. In zijn ‘Jupiter van Vloten en zijn Kritiek’ trok de heer L. met kracht te
velde tegen de manier, want van methode kan hier wel geen sprake zijn, waarop
de heer v. V. gewoon is kritiek uit te oefenen en door het wijzen op eenige
onwaarheden en valschheden gepleegd in geschriften verzwakte hij wel is waar
voor een groot deel de strekking van het Onkruid - eene algeheele wederlegging
echter gaf hij niet. - Reeds beleefde 't ‘Onkruid onder de tarwe’ een derden druk,
en indien men nu nagaat hoeveel lezers het ter hand nemen zonder door den heer
L. te zijn gewaarschuwd, hoevelen buitendien Multatuli niet anders kennen dan uit
dit schijnbaar zoo vernietigend schotschrift; ja, dat het door geestelijke herders en
opvoeders der jeugd zoo menigmaal nog heden als het krachtigst wapen wordt
gebruikt tegen den man, wiens idealisme en door-en-door gezonde levensopvatting
op het jong, voor edele indrukken nog zoo vatbaar gemoed een onweerstaanbare
aantrekking uitoefenen, en aan wiens onverbiddelijke

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

619
logica zij geen ander wapen weten tegenover te stellen; - dan begrijpt men mijn
verlangen, mijn vurige wensch dat ieder die ernstig de waarheid wil mijn schrijven
tegenover dat van den heer v. V. stelle.
Behoorde de heer D.D. niet meer tot de levenden, ik zoude mij wel wachten tegen
de heer v. V. op te treden, overtuigd als ik ben dat de biographie die over dit
veelbewogen leven eens moet worden te boek gesteld ten volle de bedoelingen
des heer v. V. zal ontsluieren en in hunne gansche naaktheid blootleggen.
Multatuli zelf kan moeielijk op de door den heer v. V. ingebrachte onkiesche
beschuldigingen antwoorden; misschien voegt men ook mij toe dat het waardiger
geweest ware geheel te zwijgen, doch men bedenke dat de gevolgen van dat zwijgen
zoo verderfelijk werken. Want welk een aantal giftige paddestoelen heeft het Onkruid
van den heer v. V. reeds doen opschieten; hoe hebben zijne onkiesche aantijgingen
er toe bijgedragen de sympathie voor Havelaar te doen verflauwen; het herstellen
van 't onrecht Havelaar aangedaan op de lange baan te schuiven.Ja Nederlanders! nog staat daar de Havelaarszaak als een protest tegen de
lauwheid, lafheid en onverschilligheid waarmede ons vaderland zijnen grooten
burger bejegent - als een schande die eeuwig aan den naam van Nederland zal
blijven kleven indien in de Havelaarszaak geen recht wordt uitgesproken.
Slechts weinigen zullen ontkennen dat dit tot nu toe niet geschied is, maar velen
zijn de meening toegedaan dat het niet aangaat daarvoor het gansche nederlandsche
volk aansprakelijk te stellen; en zeker is het onbillijk ook diegenen in den lande
welke Havelaar hoog schatten, steunen en liefhebben het door de nederlandsche
regeering nog immer niet herstelde onrecht als een verwijt aan te rekenen.Wat zij die hem eeren intusschen wel vermogen? De v. V's en hun soort te
ontmaskeren waar men hen op valschheid betrapt. Multatuli toch heeft te veel aan
zijn vaderland geofferd dan dat het nederlandsche publiek langer mag toezien dat
men straffeloos hem met oneerlijke wapenen bestrijdt.
Dat al zijne geestverwanten zich daartoe aangorden!
Nieuwediep, April 1883
v. A.
(blz. V-VIII)
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XV
Het was mijn voornemen in dit werkje aan te toonen, dat de heer v. V. instede van
als wieder op te treden onder de tarwe, zoo rijkelijk door M. uitgestrooid, op zijn
beurt onkruid, en veel giftig onkruid, heeft gezaaid. Had de heer v. V. zich bepaald
tot M's werken alleen, en deze behandeld gelijk een eerlijk recensent en fatsoenlijk
man betaamt; ware hij hieruit opgeklommen tot des schrijvers zwakheden, - indien
hij het nu eenmaal op gezet had eene letterkundige karakterstudie te maken - in
analogie met de feilen in M's geschriften; hoeveel gemakkelijker en vooral hoeveel
aangenamer ware de taak van den anti-recensent geweest! Nu de heer v. V. dit
echter niet gedaan heeft en het zijne eer niet te na is geweest van intieme zaken
gebruik te maken, die op zijne manier voor te stellen en te lasteren bovendien, - nu
is die taak eene uiterst moeielijke, en meer en meer heb ik onder 't schrijven de
waarheid van 't gezegde in 't naschrift van den Havelaar gevoeld: door te antwoorden
op zulke schandschriften zoude M. den strijd overgebracht hebben op het terrein
van een mestvaalt. Als eerlijk ridder, met open vizier heeft M. den strijd aangebonden
en velen aangevallen, - doch met gerust geweten kon hij den tegen-aanval wachten,
want trof hij personen, nimmer was hij personeel. Steeds wekte òf het welzijn der
algemeene zaak, òf zijn goed recht, in zijne oogen beleedigd of verwaarloosd door
de personen wien hij den handschoen toewierp, de verontwaardiging die hem tot
schrijven dreef. Stootte hij aan, hij verwachtte tegenweer, doch slechts weinigen
namen den hun toegeworpen handschoen op; - herhaaldelijk heeft hij debat,
antwoord uitgelokt; doch de meesten zwegen, het beste wat velen doen konden.
Sedert zijn jaren verloopen, wonden geheeld en veeten doodgebloed, en ik zal
mij wel wachten teveel oude koeien uit de sloot te halen.
Om die reden dan ook antwoord ik niet op de beschuldigingen, door den heer v.
V. in het vijftiende hoofdstuk van zijn Onkruid tegen M. ingebracht. Waarom toch
zulke feiten op te rakelen die reeds lang vergeten zijn, terwijl onder de personen,
voorheen er in betrokken, meer dan één niet meer tot de levenden behoort?
Trouwens beter dan ik er toe in staat zoude zijn heeft M. reeds lang
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geleden van deze zaak het zijne gezegd. Daaraan gedachtig, dat M. gewoonlijk
zeer goed weet wat hij schrijft, zal ieder die de Ideën 1034 en 1035 met aandacht
leest, erkennen dat de heer v. V. ook van deze zaak eene zonderlinge voorstelling
gegeven heeft, - slechts verklaarbaar uit het eens door hem ingenomen standpunt.
(blz. 78-79)
(....)
Men mag nimmer tevreden zijn met iets onwaars, hoe onbeduidend het schijne; evenmin mag men zich nimmer bevredigd gevoelen met half begrijpen, want niet
begrijpen is zedelijke lafhartigheid. Ziedaar den grond waarom hij veel afbrak, wat
in den aanvang als heiligschennis werd uitgekreten; ziedaar het motief van vele
zijner heftigste aanvallen, en wie bedenkt hoe al zijne pogingen en zijn streven, zijn
aandringen op recht en op waarheid in hoofdzaak schipbreuk leden door leugen,
die den staat bedorven, de natie ziek maakt, zal moeten toegeven dat hij het
duurgekochte recht had te spreken gelijk hij deed.
Echter, sinds jaren rust zijne pen en de oorzaak van dien rust is niet moeielijk te
verklaren. Hoe machtig en oorspronkelijk denker ook, om voor de pers te schrijven
behoefde hij nog een anderen aandrang: stemming. De Heer Douwes Dekker, hoe
vreemd het klinke, werkt moeielijk voor de pers en de taak die hij zich zelf oplegt:
zich immer zóo uit te drukken dat men hem begrijpt en niet misverstaat of verkeerde
conclusiën uit zijne dikwijls vrijzinnige denkbeelden kan trekken, is zóo inspannend!
zóo afmattend dat, zooals ik boven reeds opmerkte, het schrijven hem ziel kost.
Men begrijpt hoe bij zulk eenen arbeid in de eerste plaats stemming in aanmerking
komt, en wat hebben zijne tijdgenooten gedaan om hem, den grooten,
oorspronkelijken denker, in dit opzicht zijne taak te vergemakkelijken? - Zij hebben,
zooveel in hun vermogen was, die stemming bedorven.
In den aanvang las men slechts verkeerd en verdraaide men zijne woorden - nu,
dàt kon overwonnen worden, en de heerschappij over de taal werd machtiger en
machtiger; de wijze van uitdrukking nog stipter en nauwkeuriger.
Doch hierbij bleef het niet; het ras der van Vloten's stond op en niet langer bij
machte hem in zijne werken aan te tasten, moest
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zijn partikulier leven tot schandaal worden gemaakt. En zij slaagden slechts te goed;
dit gif was doodelijk van uitwerking.
Steeds was Multatuli voortgegaan zichzelf te geven, maar is 't wonder dat hij dit
niet langer vermocht? Wat moet er in 't gemoed omgaan van een schrijver,
kunstenaar en dichter in den hoogsten zin, indien bij elken regel dien hij schrijft, hij
zich rekenschap moet geven in hoeverre zijne vijanden hieruit venijn kunnen zuigen;
indien hij er zich van bewust is, dat lage tegenstanders slechts loeren op 't
verschijnen van zijn werk, om er op te azen als op een steen om hem te gooien,
een middel zijn karakter te bevuilen? Is het wonder, dat de kunstenaar niet scheppen
kan; dat zulke overwegingen allen aandrang naar buiten breken, alle inspiratie
fnuiken? - en aan die reden wijt ik dan ook voornamelijk 't afbreken der
Woutergeschiedenis.
En indien hij slechts zijne verontwaardiging vrij konde uiten; indien het slechts
aan hem stond alles te openbaren waarvan men hem belasterde en te zeggen: ‘ziet,
zoo handelde ik Publiek, oordeel zelf of ik slecht was.’! Maar het ligt immers in den
aard der zaak dat hij zulke rechtvaardiging van zijn eigen persoon niet vermocht te
geven; dat hij daarvoor te intieme details had te publiceeren, waarmee trouwens
Publiek ook niets te maken heeft. Maar kan het nog iemand bevreemden, dat het
opkroppen van verontwaardiging, het inslikken van smart nadeelig op stemming en
inspiratie hebben gewerkt; dat hij niet langer schrijven wilde voor de pers?
En indien na zijn dood zal gebleken zijn, hoe dat rijke volle leven verbitterd en
gebroken is geworden; hoe een schat van oorspronkelijkheid en weelderige fantasie
verwoest en gefnuikt werd door 't giftig onkruid der van Vlotens en hun soort; indien
daghelder zal zijn aangetoond aan welke lage en oneerlijke kuiperijen de eerste en
edelste van Neerland's zonen had het hoofd te bieden - zal het nageslacht zich dan
niet schamen om zijn voorvaderen? Evenwel, nog behoort Multatuli tot de levenden,
en al kan men Hem, die nu waarschijnlijk uitgeleden en uitgestreden heeft zijn
verwoest leven niet meer hergeven, nog kan de schande die kleeft aan den
Nederlandschen naam, voor een deel althans worden uitgewischt; nog is het tijd
het onrecht te herstellen, dat Natie en Regeering beide den besten onzer burgers
hebben aangedaan...
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Aan U! Regeering van Nederland de schoone edele taak, ja de PLICHT Neerland's
schuld aan Havelaar te delgen - aan den burger, die op 't altaar van het Vaderland
meer geofferd heeft dan eenig ander!
En tot slot nog een enkel woord aan U, Doctor van Vloten!
Uw schandschrift tegen dien man was een slechte daad, en eenmaal zullen de
motieven die U dreven in hun volle naaktheid worden tentoongesteld; eenmaal zal
het weefsel van leugen en laster, dat ge doorschoot met den spoel van boosaardigen
nijd tot rag worden verscheurd, - gelijk dit ten deele reeds is geschied.
En al zijt ge wellicht niet meer daar, om tenvolle de schande van uw misdrijf te
dragen; al ontkent ge de mogelijkheid, dat ook op andere wijze U eenmaal
verantwoording uwer daden kan worden gevergd; vergeet niet, dat ge een naam
hebt achter te laten.
En zoo waar eenmaal blijken zal dat Havelaar zijnen kinderen een adelbrief
meegaf, zoo waarlijk zal het tegendeel blijken voor de uwe, Doctor van Vloten!
Tenzij ge openlijk vergoedt wat ge openlijk misdreven hebt; gij die beter dan uwe
lezers weet dat ge onwaarheid strooidet, toen ge voorgaaft als wieder van onkruid
op te treden.
Tenzij ge de gevolgen van uw slechte daad, zooveel als mogelijk is ongedaan
maakt en u een moedig mensch toont, want er hoort edelen moed toe te erkennen,
dat men slecht heeft gehandeld.

Indien NIET, dan zal het nageslacht uwen naam vervloeken, Doctor van Vloten!
(blz. 118-122.)

[10 juni 1883
Artikel over Een onkruidzaaier in De Amsterdammer]
10 juni 1883
Artikel over H.M. van Andel, Een onkruidzaaier in De Amsterdammer, no. 311.
(M.M.)
Mij werd dezer dagen ter hand gesteld een present-exemplaar van: Een onkruidzaaier
door H.M. v. Andel. Den onbekenden gever mijn dank. Ik vermoed dat men Jan van
Utrecht dat boekje heeft gezonden om er iets van te zeggen en daarom doe ik het.
De schrijver behandelt in zijn boekske twee personen: Dr. J. v. Vloten, meer speciaal
de onkruidzaaier; Multatuli voor wien al dat onkruid expresselijk gezaaid werd.
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Ik reken het mij tot een eer Dr. J. van Vloten en Multatuli persoonlijk te kennen; den
heer H.M. v. Andel ken ik in het geheel niet. Uit zijn voorwoord maak ik op dat hij
behoort tot de verdedigers van het vaderland en ik word daarin versterkt door zijn
spreken van een cursieve krijgsmanseer en door het overdrukken van 10 bladzijden
uit the Journal of the Roy. United service Institution. Het doet er trouwens niet toe
welke maatschappelijke betrekking de heer H.M. v. Andel bekleedt; wij hebben hier
slechts te maken met den schrijver en, bedrieg ik mij niet, met den schrijver van een
eersteling. Men dwepe met Multatuli, tot in de hoogste hemelen, men verafschuwe
v. Vloten tot in de diepste diepte - dat is een persoonlijke liefhebberij, maar de zaak
wordt anders als men het publiek tot zijn dwepen en verafschuwen wil overhalen.
Er dient een stokje bij gestoken als men dat zoo onbekookt doet. Hoewel het boekske
van v. Andel, na aftrek van de overgedrukte bladzijden uit het genoemde engelsche
tijdschrift en uit de werken van Multatuli niet zeer omvangrijk is, is het toch nog groot
genoeg om het onbekookte van het geheel aan te toonen. Enkele voorbeelden
mogen mijn bewering staven.
Volgens den heer v. A. is Multatuli een engel, zoo engelachtig als er nog nooit
een op aarde heeft rondgeloopen; dr. v. Vloten een duivel, zoo zwart als nooit een
is vertoond.
Ziehier wat Multatuli, altijd volgens den heer van Andel, zoo al is. De groote dichter;
Neerlands groote burger; M. heeft een door- en door gezonde levensopvatting en
onverbiddelijke logica; M. heeft een oorspronkelijkheid van denkbeelden bereikt,
die zonder wederga heeten mag; wie M. bespreekt, hetzij als kunstenaar, als
bespiegelaar van den godsdienst, of als philosoof, als mathematicus, als recensent
onzer staatkunde of van ons onderwijs - zij allen beschouwen hem eenzijdig; want
M. is meer dan schrijver, artist of wijsgeer - hij is mensch in den hoogsten zin; M.
is denker in den hoogsten en oorspronkelijksten zin; zelden is er een stipter en
nauwlettender man geweest; M. is een der grootste, der merkwaardigste geesten,
dien onze tijd heeft opgeleverd; Waarde heer Van Andel, gij kent noch Multatuli
noch dr. V. Vloten en daarom noemt gij Van Vloten een onkruidzaaier; ik zou
minstens evenveel recht hebben u een onzinkraaier te noemen. Van M. hebt gij
waarschijnlijk alles gelezen, maar dat lezen heeft u nog niet tot
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schrijver bestempeld; van v. Vloten hebt gij niets gelezen dan zijn onkruid, zeker
afgeschrikt, omdat gij v. Vloten een gewezen professor in de theologie waant.
Ook het artikel van Busken Huet over M. heeft de heer v. A. eens ingezien; maar
ach! die B.H. is ook maar 'n stumper. Gelukkig voor Huet dat de heer v. A. hem
verzekert: ‘dat uit M's werken nog menige wenk valt te putten.’
In den regel put men geen wenken, maar zoo nauw moet men niet kijken.
Het ergert den heer v. A. vooral dat onderwijzers en dominés de werken van M.
ongeschikt vinden als lectuur voor jongelieden - en dat doen zij alleen omdat v.
Vloten het ‘onkruid onder de tarwe’ schreef.
Ik moet die onderwijzers en dominés volmaakt gelijk geven; de werken van M.
zijn niet geschreven voor schooljongens en voor hen zeker totaal ongeschikt.
De heer van A. kraait maar altijd door, en hij heeft dit met den haan gemeen, dat
hij in zijn schrijven niet minder vervelend is dan de haan in zijn kraaien.
8.6. 1883.
Jan van Utrecht.

[31 mei 1883
Brief van Multatuli aan N. Braunius Oeberius]
*31 mei 1883
Brief van Multatuli aan N. Braunius Oeberius. Slechts één fragment is
overgeleverd. (Brieven WB X, blz. 139.)
(....)
1.
Er is een brochure uitgekomen van zekeren van Andel, vóór my tegen van Vloten.
't Is hartelyk en vry forsch geschreven. Toch doet het my geen pleizier. 't Is net of
ik de speciale antagonist van van Vloten ben. Myn klachten gaan verder. De oorzaak
van m'n wrevel is breeder dan er zou voortvloeien uit den aanval van dien kerel.
Sedert jaren denk ik niet aan hem.
(....)

Eindnoten:
1. van Andel: zie hiervoor.

[juni 1883
Redaktioneel kommentaar in De Dageraad]
Begin juni 1883
Redaktioneel kommentaar in De Dageraad 4 (1882-1883), afl. 12, blz. 479-480.
(M.M.)
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1.

Nemo propheta in patria ! - Is inderdaad de annexatie van Nieuw-Guinea eene
slordigheid van Reuter? Er is m.i. alle reden dit te betwijfelen, ook al is Z.M. zoo
buitengewoon vriendelijk in Engeland ontvangen.
Heb de goedheid Max Havelaar eens op te slaan, noot 116 in de laatste uitgaaf
- daar zal u zien, dat Multatuli die annexatie reeds in 1875 voorspelde.
Waarom moet Multatuli altijd de rol van Kassandra vervullen? In zijn ‘antwoord
op de troonrede’ voorspelde hij, zooals men weet, ook den roemrijken oorlog met
Atjeh.
Als zijne noten op Max Havelaar geregeld bij gedeelten in de Kamerzittingen
werden voorgelezen, zouden er minder onbegrijpelijkheden gebeuren.
B.
[Bedoelde aanteekening op Max Havelaar (voorkomende in de uitgaaf van de
2.
Elsevier-maatschappij op blz. 381 ) bevat woordelijk het volgende: ‘In 't voorbijgaan
hier de opmerking dat de benoeming van den heer Weddik tot gouverneur van
Borneo, eigenlijk slechts fiktie was en de strekking had om tegenover Engeland en de vele particuliere Engelsche fortuinzoekers! - onze souvereiniteit over dat
enorme eiland te handhaven. De voor onze Regeering onverantwoordelijke vestiging
van Brooke te Laboean bewijst dat die armzalige kunstgreep z'n doel miste. Weldra
zal 't met Nieuw-Guinea - dat tot Insulinde behoort - ook zoo gaan. Nederlanders,
ik zeg u dat daar loerende kapers op de kusten zijn.’
Red.]

Eindnoten:
1. Nemo propheta in patria: niemand is profeet in eigen land (lat.)
2. Vgl. V.W. I, blz. 349.

[2 juni 1883
Brief van G.P. Rouffaer aan Multatuli]
2 juni 1883
Brief van G.P. Rouffaer aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1
en 2 (½) beschreven. (M.M.)
Den Weledelen Heer Douwes Dekker
te Nieder-Ingelheim
Weledele Heer!
Ik heb een plicht te vervullen.
Waar we toch voor kleine diensten ons bewezen, dikwijls zoo
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overmatig dankbaar en erkentelijk zijn, zou het schande, meer dan schande wezen
te zwijgen waar onze innigste overtuiging, onze levensrichting zoo te zeggen gevormd
werd door iemand, die dat belangeloos en zelfs geheel onbewust deed. Die iemand
was U!
e

Uwe werken, en vooral Uw 3 bundel Ideën en Specialiteiten, zijn mij een
openbaring geworden, een wegwijzer voor mijn verder leven.
Dat ik niet reeds jaren geleden, niet reeds veel vroeger - ik ben nu bijna drie en
twintig - mij Uw werken aanschafte, dunkt mij nu onverantwoordelijk; maar ook bij
mij was een jarenlange werking van twijfel noodig, een langzame maar onafgebroken
gisting, vóór ik besloot in Uw werken heil en steun te zoeken.
En dien vond ik! Welnu, laat het mij dan ook vergund zijn U met al de oprechtheid
des harten dank, innigen dank te zeggen.
Mijn eersten brief ontving U, hoop ik.
Vóór ik in 't volgend jaar naar huis ga, hoop ik in Juli of Augustus nog mondeling
U mijn dank te komen betuigen. Doch wees verzekerd dat elk oogenblik ik bereid
sta om U van dienst te zijn, zoo waarachtig als ik weet dat ik gevoel en hart heb.
Laat ik mij intusschen teekenen,
Rome, 2 Juni 1883
o

o

Via Sistina, N 129, 2 piano.
Weledele Heer,
Uw Dw. dr.
G.P. Rouffaer

[juni 1883
Brief van Multatuli aan H. de Vries]
Vermoedelijk begin juni 1883
Brief van Multatuli aan H. de Vries. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en
2 (⅘) beschreven. (M.M.)
Zondag
Waarde De Vries! Dank voor Uw schoonen brief. Natuurlyk zult ge zeer welkom
zyn.
Mocht ge by deze gelegenheid of later noodig hebben te telegrafeeren, dan is't
adres: ‘Multatuli, Nieder-Ingelheim’ voldoende. 't Kon, byv. zyn dat ge iemand aan
den trein wenschte te
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vinden om iets te dragen. Wat òns betreft, is aankondiging van uw bezoek natuurlyk
niet noodig.
1.
En... een verzoek. Lees eens inliggend berichtje . Ik stel daarin belang omdat ik
sedert vele jaren zoo'n onvruchtbaren stryd voer tegen luisjes op m'n rozen. Nu wou
2.
ik zoo graag dien blaasbalg met poeder (pyrethrum? ) eens probeeren, maar uit
het berichtje blykt me niet of die goedhartige broeders zoo'n ding (al of niet met het
poeder, wat ook wel te Mainz by 'n drogist zal te krygen zyn) verkoopen, dan of
zyzelf zich de uitoefening der jacht voorbehouden. In't laatste geval heb ik er niets
aan. Maar als zy hun instrumentje verkoopen ben ik zoo vry U te vragen of ge my
zoo'n ding wilt meebrengen.
Hartelyk tot ziens gegroet
van tt
DD
Liefst had ik 't poeder van Goedhart er by, omdat we niet zeker zyn dat het pyrethrum
is.

Eindnoten:
1. berichtje: het kranteknipsel is niet bewaard gebleven.
2. pyrethrum: zonderling misverstand: pyrethrum is niet de naam van een insektenverdelgend
middel maar van een plantengeslacht. Pyridinebases daarentegen zijn wel in gebruik als
parasietenbestrijdingsmiddel.

[12 juni 1883
Briefkaart van Multatuli aan T.H. de Beer]
12 juni 1883
Briefkaart van Multatuli aan T.H. de Beer. Geadresseerd aan WEDL Heer Taco
H. de Beer 83 P.C. Hooftstraat Amsterdam en met poststempels Nieder-Ingelheim
13/6/83 en Amsterdam 13 JUN 83. (M.M.)
Waarde Heer de Beer,
Neem me niet kwalyk dat ik eerst nu bedank voor de toezending van het
Rotterdamsche N. Blad, en voor 't daarin geplaatste stuk. Het is, meen ik, een
woordje op z'n pas. Tot m'n genoegen zie ik dat het overgenomen is in 't laatste
nummer van den Dageraad. Zonderling toch dat de krantenschryvers die zoo vaak
verlegen zitten om stof voor hun preekjes die zaak niet aanroeren. De oorzaak ligt
1.
in onkunde. Ze weten niet wat N. Guinee is, en van welk gewicht het (als zelfkant )
voor Insulinde is. Bovendien waar zou 't eind zyn, als 't mode werd dat
ondergeschikten op eigen houtje maar aan 't annexeeren gingen. In Engeland is
2.
men verwonderd (Gladstone zelf!) dat Holland niet protesteert. Vriendelyk gegroet
tt
DD
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N.I. 12 Juni '83
hebt ge geen lust met uw echtgenoot eens hier te komen? Misschien is dat goed
voor haar en u. Ge zult zeer welkom zyn.

Eindnoten:
1. zelfkant: verstevigde rand aan het uiteinde van een lap stof.
2. Gladstone: William E. Gladstone (1809-1898), brits politicus, Lord-Kanselier, hoofd van de
regering, o.m. van 1880-1886.

[18 juni 1883
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
18 juni 1883
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
N. Ingelheim 18 Juni '83
beste Haspels! ‘Eindelyk!’ zal je zeggen. Ja, 't is of er een vloek rust op m'n
schryven, vooral na 1882 en de in dat jaar gebleken onmogelykheid om iets
wezenlyks tot stand te brengen. 't ergste is dat de daaruit voortspruitende stomheid
(stomheid in letterlyken zin) zich juist jegens hen openbaart die aanspraak hebben
op myn hartelyke stemming. ‘Vrienden moeten je dat vergeven’, zegt ge, en gy hebt
dat dan ook gedaan! Maar aan alles komt een eind. Tegen zoo'n aanhoudend gebrek
aan weerklank is op den duur niets bestand.
Eerst iets over ons huiselyk toestandje.
n

(Neen, allereerst dank voor uw brief met inhoud van den 2 dezer. 't Is
roerend, maar daar stap ik nu over heen.)
Buiten toenemend asthma ben ik wel. Dat asthma schryf ik hoofdzakelyk toe aan
moreele oorzaken. Ik heb opgemerkt dat het in verband staat met ergernis. en
dááraan heb ik geen gebrek, waarop ik straks zal terug komen. Maar nu eerst het
huiselyke. M'n vrouw is altyd dezelfde weldoende engel voor my, en de kleine Wouter
(nu 7½) jaar) brengt ons veel geluk aan. Hy is inderdaad 'n aardige jongen. Dat de
noodige dosis ondeugendheid niet ontbreekt, spreekt vanzelf. Dat hoort er by.
1.
Zooveel mogelyk geven wy M en ik hem onderwys in huis maar 2 maal in de week
moet hy een duitschen meester hebben omdat we hem anders naar de school
zenden moeten. (leerplicht!) En over 't geheel is ons dat vastzitten aan deze woning
- die anders zoo aangenaam is! - wel wat lastig in verband met de opleiding die hy
weldra zal noodig hebben. Zoo'n duitsche boerenschool is naar,
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ook zonder nu nog te spreken van de stinkende goddienery die daar verkocht wordt.
Aan den anderen kant is 't zeker niet goed voor 'n kind, geen wryving met andere
kinderen te hebben. Hy loopt gevaar, te veel optegroeien als moeders kindje. Maar
ik kan nu eenmaal dit huis niet verlaten. Dat er in 't wonen hier, ook veel schoons
ligt, is wáár, en zeker zou 't me erg tegenvallen als ik weer in 'n drukke stad kwam,
of in 'n woning met buren. Ik verwen hier door de vryheid. En nu, beste kerel, alweer
de vraag: kan je niet, mèt of zonder Dirk, Coen of wien je maar wilt, eens hier komen?
Ons huis is ruim. Nu is 't wel waar dat we allerlei bezoek wachten en dat er dus
hoogstwaarschynlyk telkens over die ruimte zal gedisponeerd zyn (of gedeeltelyk)
maar dat is geen reden voor U om wegteblyven, of uw bezoek uittestellen. Op dit
2.
oogenblik hebben we één logé ('n heer uit Arnhem, 'n besten jongen die met 'n
3.
zeer verre nicht van Mies getrouwd is ) maar al waren er vier, ik zeg dat er altyd
ruimte kan gemaakt worden. Of liever, want aan ruimte kàn geen gebrek zyn, de
zaak komt neer op slaapplaats. Welnu, dan zouden wy bedden op den grond leggen.
Iets aardigs is dat logés elkaar nooit in den weg behoeven te loopen, vooral door
de ruimte òm het huis.Kyk, hoe mal! Nu op 't chapître komende van je mogelyke komst heb ik in eens
geen lust om voorttegaan. M'n plan was je lang te schryven. Onder tgeen ik wilde
aanroeren was iets zeer byzonders, en wel iets dat ik toch in 'n brief niet behandelen
kan. Daarover met u te spreken zou me zeer aangenaam zyn. en omdat ik me
belemmerd voel het te schryven, dringt zich nu de wensch dat ge toch eens komen
mocht zoo sterk op den voorgrond, dat me nu de heele schryvery verveelt. Ik mag
niet riskeeren dat 'tgeen ik daarover te zeggen heb - eens verloren ging. 't Betreft
iets te doen (te beproeven) wat ik ‘wezenlyk’ noem. Iets anders dan praatjes of
schryvery.
Ik zou 't heel prettig vinden als je komen kon. Maar nu mag ik je niet in den waan
brengen dat je komst me nuttig wezen zou of helpen kan in de zaak die me bezig
houdt. O, neen. Het is iets, geheel buiten U. Ge zoudt er volstrekt niet in betrokken
kunnen worden en my er ook niet in kunnen bystaan. 't Is alleen dat ik 't alleen voor
myn genoegen, U wilde meedeelen zonder t op schrift te zetten. Kom dus niet
daarom!
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Dat plan, of dat denkbeeld toch niet kunnende aanroeren, valt nu m'n heele brief in
't water, op dit eene na, dat ik 't zoo prettig vinden zou u hier te zièn. Wie je
meebrengt zal welkom zyn!
Dag beste trouwe kerel
Uw vriend
Dek
Ik volg de historie van die millioenen juffr. in Rott-. Ct en Nieuws. Vooral interesseert
me het soort van volk dat zich door zóó'n wyf bezwendelen liet. Als bydrage tot
menschkunde vind ik die zaak kostelyk. Er blykt alweer dat voor ‘Publiek’ niets te
grof is. Als 't schepsel de zaken minder plomp had aangepakt zou haar bedrog niét
gelukt zyn.Hé, weet je ook of Mevr. Hotz uit de stad is? M's broer zoekt 'n betrekking by de
Perzische Handelsvereeniging. Daarover heeft M. haar geschreven en we kregen
tot nog toe geen antwoord. Daar zy gewoonlyk zeer vriendelyk en welwillend is,
verwondert me dit. Schryf me dus SVP. of ze misschien op reis is. Maar spreek er
svp nièt over.
Als je misschien nièt by kas bent voor de reis hier heen, gebruik er dan Tandem
voor, dat spreekt van zelf.
dag beste Haspels!

Eindnoten:
1. M. en ik: later toegevoegd.
2. Logé: oorspr. stond er logée.
3. heer uit Arnhem: vermoedelijk de echtgenoot van mevr. Eekhof.

[19 juni 1883
Brief van Multatuli aan H. de Vries]
19 juni 1883
Brief van Multatuli aan H. de Vries. Dubbel velletje briefpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Nieder Ingelheim 19 Juni 83
Waarde De Vries! Vergeef me dat ik niet eer antwoordde op uw briefkaart. Er zyn
vele dingen die my drukken en me bezig houden met meer vermoeienis dan
werkelyke arbeid kan veroorzaken. Allerlei verdriet knaagt aan my.
Dank voor de mededeeling omtrent die Geneesk. Courant. Ge
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zegt: ‘er staat niets in omtrent de kwestie.’ Dàn is natuurlyk 't bestellen (c.q. zenden)
overbodig, daar 't my om meer licht in die zaak te doen is. Maar de stukken die ik
u lezen liet droegen toch de nummers VI & VII, waaruit optemaken viel dat er vyf
nummers vooraf gingen. Dáárin zou, naar ik vermoedde, ook de oorsprong worden
opgegeven van de quasi-technische uitdrukkingen die U en my onbekend waren.
Zullen de door U bestelde brochures licht geven?
Ik zou meer dan nu 't geval is, verlegen zyn over al de moeite en uitgaven die ge
U te dezer zake getroost, wanneer ik niet berekenen kon dat ook gy zelf belang stelt
in die zaak. Het is voor u als geneestheer noodig, te weten wat er voorvalt op 'n
gebied dat uit den aard der zaak in't duister wordt gelaten door t volkje dat er meer
van weet dan 'n ander. By wetenschappelyk onderzoek komt preutsche afkeer van
1.
vuil niet te pas. En bovendien, nil humani mag ons onbekend blyven, wanneer
ten-minste het doorgronden mogelyk is. Ik ben benieuwd naar die brochures, en
o

blyf nog altyd hopen dat het u gelukt de 5 nummers te zien te krygen die dat n VI
voorafgingen.Poeder? Of ik nog meer wil? Kyk, dat is 'n malle zaak. Ik kan toch niet maar zoo
beschikken over uw beurs. ‘Dat beteekent, ja, zend me nog 'n doosje’ meent ge?
Wel, zelfs dàt zeg ik nièt. Ik zit met de mededeeling van het effekt in den brand,
omdàt ik conscientieus waar wil zyn, en niet doorhakkerig. Dat die poeder géén
3.
werking doet, mag ik niet zeggen. Dat ze wèl nuttig is, ook niet.
1 Er zyn veel minder luisjes op m'n rozen dan vroeger. Ja, sommige struiken zyn
er geheel van bevryd.
2 Op andere rozenstruiken2. zyn ze gebleven (misschien waren die niet voldoende
beblazen)
3. Eenige luisjes die ik in en op de poeder legde, bleven in leven. ('t kan zyn dat
4.
de poeder niet lethaal maar afschuwwekkend werkt, zoodat de beestjes er
niet van sterven doch slechts verhuizen. In dat geval, waarheen? Naar struiken
die minder dik beblazen zyn?
4. Als de lucht van de poeder verjagend werkt, hoe komt het dan dat ze niet
allemaal op de vlucht gaan?
5. M'n rozen zaten vol knoppen en daarvan zyn ⅞ niet uitgeko-
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men. Ze verrotten vóór ze aan't ontwikkelen toe waren. Is dit 'n gevolg van de
poeder? M.a.w. zou ook hier alweer 't geneesmiddel erger dan de kwaal zyn?
Ziedaar de reden waarom ik niet weet wat ik op uw vriendelyke vraag moet
antwoorden. Toch moet er antwoord zyn. Welnu, wilt ge den heer Muller vragen of
ZED twee doosjes voor my wil meebrengen? Dan kan ik den prys daarvoor aan
ZED terhand stellen, om niet te gaan gelyken op de millioenen juffrouw. Wat 'n dotje!
Als psychologische studie is die zaak kostelyk. Komiek dat de door haar bestolenen
allemaal luî van haar eigen soort zyn, op Sinkel na die wel van haar eigen soort
maar niet door haar bestolen is. Al dat volk was net zoo goed op bedrog en afzettery
uit als zy. Wat nu ‘goed vertrouwen’ moet heten was niets dan poging om háár
optelichten. (Sinkel ontving 4300 gl. voor 'n mantel die 300 gl. waard was!
Mn vrouw en Woutertje zyn wel. M'n asthma is redelyk, tot m'n verwondering want
ik verteer van verdriet! Groet de Uwen!
t.a.v.
DD
5.

De komst van Dr Muller zal my byzonder aangenaam zyn, daar ik anders
genoodzaakt wezen zou een vry uitvoerig stuk aan ‘de Dageraad’ te schryven. En...
aan schryven heb ik 'n hekel! daar is reden voor, waarachtig!

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

nil humani: niets menselijks (lat.)
werking: oorspr. stond er nut.
rozenstruiken: oorspr. stond er planten.
lethaal: (letaal) dodelijk.
Dr Muller: dr. H.C. Muller, voorzitter van de vereniging ‘De Dageraad’ had op 25 november 1882
een voordracht over Multatuli gehouden, die in januari 1883 als brochure verscheen bij Albert
de Lange, Amsterdam, onder de titel ‘Een woord over Multatuli’.

[21 juni 1883
Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]
21 juni 1883
Brief van Mimi aan mevr. C. Bremer-Snelleman. Dubbel en enkel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Nieder Ing. 21 Juni 1883
Lieve Stiene, Je allerliefste hartelyken brief heb ik al sedert een paar dagen en
zou je eer geantwoord hebben maar een loge hield my er van af. Vandaag is hy nr
Wiesbaden en heb ik een beetje tyd. Wat het meeste haast had om beantwoord te
worden zyn de aardbeienvraag. Die je verleden jaar by ons zag waren in een inmaak
glas gedaan dat daarop was aangevuld met wyn. Nu heb
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ik gewoonlyk in huis in cognac opgeloste salicylzuur. (6 gram op een kwart liter)
van die oplossing een paar eetlepels op een liter er by, en toegebonden met
1.
2.
pergamentpapier . voila tout . Dat was verleden jaar een probeersel, heel lang
bewaard heb ik ze evenwel niet! De suiker werd er pas by 't openen van de flesch
bygedaan. Nu heb ik juist gister bessen met aardbeien gevuld een beetje suiker er
by en toe laten maken door den blikslager. ik ben erg benieuwd hoe dat bevallen
zal. we zullen het eens probeeren als je hier bent in juli. Je heerlyk plannetje om
ons toekomende winter te herbergen op die manier lacht me erg toe! en ook dek!
3.
Maar - ja Stien er is een maar, en dek zegt een onoverwinnelyk. Er is in Br. iemand
die voor ik geloof 20 jaar, dek uit hartelykheid voor hun en ons doen een groote
som geld gaf. Het is gegeven - maar sedert is de verhouding verkoeld - en ofschoon
dek zeer goed weet dat het niet teruggeeischt worden kan, zou hy het dol dol graag
terug geven. Maar dat is onmogelyk en zal ook wel altyd onmogelyk blyven, zooals
de zaken zich laten aan zien. Nu zou hy zich in Br. niet op zyn gemak gevoelen uit
vrees van een ontmoeting. je weet hoe erg gevoelig hy op dat punt is. En wie weet
of de persoon die 't aangaat wel gelooft dat wy het zoo gaarne zouden afdoen! Er
loopen in Holland zooveel praatjes over deks financien, over 't vorstelyke geschenk
van een villa aan den ryn, enz enz. Het zou anders heerlyk zyn, zooals je 't voorstelt.
Nu we praten er nog eens over. dek zou 't ook heel graag, zei hy, maar dat ééne...
De kippen! Verbeelje na maanden lange droogte hebben we zondag voor 8 daag
hier een erge bui gehad. een zwaar onweer hagel en daarby regen die wel een
stortvloed leek. ik dacht aan m'n kippetjes maar vertrouwde dat ze in 't overdekte
4.
hok en onder de kloek waren gegaan. by een pr voorafgaande kleine buitjes waren
ze zoo wys. maar o wee! Ik moet denken dat ze verschrikt waren door donder en
weerlicht! de hagel kòn hun niet bereiken toen ik na de bui ging kyken zaten ze kies
nat en vreesselyk opelkaer gedrongen in een hoek en vele waren al dood. de
meesten die al half dood waren knapten weer op, maar den volgenden dag telde ik
een verlies van 25! hoe jammer he? in plaats van 67 heb ik nu slechts 42 meer uit
de broeimachine. Maar die tieren goed. De dood van de 25 is buitengewoon over
't geheel schynt het hier wel te willen gaan. Nu ryst de vraag of het voordeelig zou
zyn het
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in 't groot te doen. Wat deze kippetjes nog zullen kosten is geen goede maatstaf
daar de afval van 't huishouden onberekenbaar is. ook de groente, ze eten veel sla
spinazie, zuring enz. Nu ben ik bly dat ik de rest van een veld zoo gebruiken kan,
maar in 't groot kost dat alles en moet meegerekend worden. Enfin daar gaan myn
gedachten enz. en met dek kan ik er niet opkomen. hy vat alles groot en sterk aan.
Als 't goed is dan moeten we stallen laten bouwen, zoo niet, scheid er dan mee uit!
En ik zou zoo langzaam een beetje willen uitbreiden - nu daar praten we over als
je hier bent. Dek laat me toch in die dingen doen by slot van rekening. Ja, dek is
behalve asthma en nu en dan eens wat kiespyn wel. Ik ben maar bly dat hy met
medicineeren heeft opgehouden het hielp toch niet.
O als ik op alles in je brief goed antwoorden wilde kwam er geen eind aan dezen.
Nu dat doe ik niet - ik heb geen tyd en schryf in myn eigen gevoel telegramsgewys.
Zooals het heele leven volgens dek hoe langer hoe meer iets gejaagds en telegraafs
heeft. - Neen ik ontvang niets van je broer. maar kan my ook levendig voorstellen
dat hy wel wat anders aan 't hoofd heeft. en spreek hem maar niet over onze
kippetjes dat zou verdrietig zyn als 't hier wel goed ging.
Voor de muggen netten zullen wy zorg dragen dat ze er zyn. ten minste als er
muggen zyn; tot nu toe zyn wy vry van die plaag. Neen ik heb zulke jongenspakjes
als je zegt van tricot nog nergens gezien, en zal 't heel aardig vinden als je er een
mee brengt voor Wou. Hy is smalletjes, heeft fyn gebeente. zyn korte boven broekjes
zyn 49,50 centimeter lang om 't middel is hy 60 en zyn rugje is 29 cent. breed van
achteren tusschen de armen. hy is 120 cent. lang. Als 't niet paste zou ik 't dan een
beetje kunnen innemen? Zoo niet lieve dan zou 't misschien toch beter zyn het niet
te koopen want anders was 't jammer en gewoonlyk zyn de gemaakte kleeren die
hem van lengte passen te breed en wyd. Nu, dat moet je eens zien. Och, koop maar
geen legdoos of zoo iets voor hem. Hy heeft zeer veel van zulk soort speelgoed en
- alleen 's winters avonds komt het in gebruik by lange tusschenpoozen en van
fynere zaken heeft hy niets geen begrip! Misschien komt dat nog later. - Hoe aardig
voor jelui zoo'n tochtje nr Anderghem of zoo iets. Dek is altyd thuis. we hebben nu
een logé uit Holland
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al 14 daag maar zyn pas ééns met hem uitgeweest. Daarby komen nu myn kippen
die me erg binden en de aardbeien die ik niet wil dat de dienstbare opeten. wat 'n
misselyke kleine zorg. ik zeg er bah! van en toch is 't zoo. als je hier bent moeten
wy ten minste eens nr freiweinheim de wandeling die verleden jaar half weg steken
bleef. weet je nog?
Lieve, ik had je nog zooveel te zeggen. dat volgt een andermaal. Van ons drieen
veel groeten aan je beidjes. We hebben vandaag de langste dag veel te lang zegt
dek.
Dag! met 'n hartelyken kus
Mies

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

pergament: bedoeld: perkament.
voila tout: (voilà tout) dat is alles (fr.)
Br: Brussel.
pr: kortschrift voor paar.

[22 juni 1883
Brief van Multatuli en Wouter aan G.C. de Haas-Hanau]
22 juni 1883
Brief van Multatuli en Wouter aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel en enkel
velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 5 (½) beschreven. (M.M.)
N. Ingelheim 22 Juni 1883
beste Lina! Eergister begon ik 'n brief aan U en Mies maakte de opmerking dat
ik nog niet geschreven had aan den Hr Wolff. Opeenmaal besloot ik dus 't begonnen
geschryf maar aan hèm te zenden, met verzoek 't aan U en DeH. meetedeelen, wat
hy zeker zal gedaan hebben, zoodat jelui ten minste nu iets van me gehoord hebt.
Ommestaand npaar regels van Woutertje. Pas er maar 't oude ‘weinig maar uit
'ngoed hart!’ op toe. Ik weet wel dat hy niet zeer ‘voorlyk’ is in leeren, maar ik dring
ook niet zeer op spoed aan. De meeste jongens hebben van hun 16 of 18 Jaar tot
hun 22, 23 eenige jaren over die ze slecht besteden!
Gut, die Jaantje Struyk! Wat 'n uilen die zich zoo grof lieten beet nemen! By de
schade hebben die luî de schande toe.
Het ding dat ik in den brief aan De Wolff aanroerde als me boven 't hoofd
hangende, schynt voorby gedreven te zyn. Ik had reden om te vreezen dat er
hapering was met die fameuze lyfrenten. Voor 't oogenblik echter heeft zich die
1.
Ahnung niet bevestigd.
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Nog altyd leven de kippetjes! Ik begryp niet hoe dit komt. Snelleman zal toch wel
zeer z'n best hebben gedaan vooral daar hy 't in't groot wou doen en er dus voor
hem veel van den goeden uitslag afhing. Toch kan ik niet gelooven dat de zaak als
2.
speculatie in 't groot rekening geeft. Men heeft zooveel land noodig om eierleggende
kippen te houden en de uitkomende kuikens groot te brengen. De eisch is: ruimte
om voedsel te zoeken, namel. dierlyk voedsel, wurmpjes, vliegjes &c. Toch geeft
Mies den moed niet op, vooral daar de nu laatst uitgebr. kuikens boven Jan schynen
te zyn. De gestorvenen (25 st. althans) schynen doodgedrukt te zyn by 'n paniek
dat 'n hevige bui veroorzaakte. De in leven geblevenen zyn flink en gezond.
Zeg DeH. dat ik met attentie het onlangs uitgek. Verslag van 't Oogziekenhuis
3.
gelezen heb. Buiten de largesse van den heer Van Gennep schynen de donatien
niet menigvuldig. De ryken hebben hun geld noodig voor andere dingen, naar't
5.
schynt. Om rechtvaardig te zyn en niet 'n pessimist quand meme te schynen (door
't verbergen van iets liefelyks) moet ik je zeggen dat ik onlangs 'n brief kreeg van
iemand die zich (tydelyk?) te Rome ophoudt, en die me 10.000 gl aanbiedt. Ik heb
vriendelyk bedankt. Natuurlyk, daar ik den man volstrekt niet ken, en dus die
verplichting niet op my mag laden. Maar de bedoeling (als hy 't meende ten-minste,
want wie verzekert me dat het geen mystificatie is?) nu de bedoeling schynt goed
te zyn.
Ben je gezond? En De Haas? En de kinderen? Wy zyn wel, en de laatste 3, 4
dagen is ook m'n asthma nog al dragelyk. Maar daar de Heer niet wil dat men hem
vergeet, zendt ZED my gedurig kiespyn. Och, wat is de mensch toch 'n raar wezen.
Wat hangen wy van nietigheden af! Wat is ons heele bestaan uit nietigheden
saamgesteld!
Dag beste Lina en De Haas, weest allemaal heel hartelyk van ons gegroet.
Dek
4.

Aan Mevrouw de Haas.
Ik weet niet wie ik bedanken moet. ik zal dan maar allemaal bedanken.
maar ik denk mevrouwde haas. de brief is om u te bedanken voor het zakdoekje.
Wouter.
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Mar mama bedant u ook. konmen de jongens van de zomer nog eens hier? ik hoop
het.
Wouter

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

Ahnung: voorgevoel (du.)
om: oorspr. gevolgd door honderden.
largesse: milde gaven (fr.)
quand meme: (quand même), hier: tot elke prijs (fr.)
e

Deze brief van Wouter vult de hele 3 bladzij.

[8 juli 1883
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
9 juli 1883
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) Met briefhoofd G.L. Funke Nieuwe Heerengracht bij de Amstel, 37.
Amsterdam, 9 Juli 1883
Beste Dekker!
1.
Sedert 1 Mei zie ik al dagelijks uit naar Uwen wissel van f500. -, maar tot heden
te vergeefs! Ik begin thans te gelooven dat Ge de heele afspraak vergeten zijt en
verstout mij daarom U het Saldo van f440. - (f60. - ontving mej. Fribourg) hierbij
maar op 't dak te zenden, dan behoef ik dat geld niet langer te bewaren.
Ongevraagd ging ik maar door met namens u f5. - 's maands aan N. Fribourg uit
te keeren. Dat blijft immers aldus?
2.
Gaat het u wel op uw Patmos? Ik hoop het van harte! Ons gaat het goed. Sedert
Nov. jl. wonen we in de Vondelstraat in een mooi en makkelyk huis, met een tuintje
aan de straat en achter 't huis, waar achter weer andere tuinen. In de zomer net
alsof we in een bosch leefden! Denk daarbij de tram voor de deur en het Park op
een paar minuten afstands en Ge begrijpt dat 't zoo nogal uit te houden is, zelfs in
ons Tentoonstelling houdend snikheet Amsterdam!
Meld mij, zij 't ook met enkele regels, hoe 't U, Mimi en Wouter gaat en weest
allen hartelijk alles goeds gewenscht van Uw vriend
GLF
Geef svpl door teekening van bijgaande acte van ontvangst?

Eindnoten:
1. wissel: wschl. om boekhoudkundige redenen hadden Funke en Multatuli blijkbaar afgesproken
dat de laatste de jaarlijkse bijdrage van Funke (groot f500, -) zou ontvangen als betaling op een
wissel(brief): de machtiging aan een ‘wisselnemer’ om bij een derde partij (de ‘betrokkene’, i.c.
Funke) een som geld te inkasseren.
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2. Patmos: ballingsoord. Patmos is een eiland bij Klein-Azië waar volgens de overlevering de
apostel Johannes de ‘Openbaring’ zou hebben geschreven.
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[10 juli 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau]
10 juli 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau. Drie dubbele
velletjes postpapier, geheel beschreven. De brief is op 12 juli voltooid. (M.M.)
als je 't druk hebt, behoef je dezen niet te lezen. alleen: zendt my den N.
Rotterdammer niet meer. Hartelyk dank voor je vriendelykheid maar ik wil niet meer
1.
zoveel lezen
N. Ingelheim 10 Juli 83.
beste De Haas & lieve Lina! Een der hoofdredenen van myn schryven is U te
verzoeken, onder zeer hartelyken dank voor 't genotene, my niet verder de Rott.
Couranten te zenden! Op de twee laatste pakjes na heb ik ze altyd gelezen - o van
begin tot
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eind, want de advertentien dienden my niet minder dan de hoofdartikels tot
staalkaarten van Mr Publiek - maar, maar... ik geloof dat het niet goed voor me is!
Al dat nieuws, die nieuwtjes, al die wysheid der hoofdartikelen, al 't gepolemizeer
in ‘ingezonden stukken’ kyk, 't maakt 'nmensch z'n hoofd tot 'n mallemolen. En,
behalve dag- en weeknieuws lees ik toch al veel, misschien te veel. Lezen maakt
lui. Men raakt allengs gewoon z'n gedachten aan den leiband te laten loopen.
12 Juli
Eergister bleef dit begonnen briefje liggen. Waarschynlyk ligt het aan my maar 't
is zonderling zooveel dingen en dingetjes my gedurig komen agiteeren. ‘Dat komt
omdat je je alles te veel aantrekt’ zal men zeggen. Wel mogelyk. Maar wat zou
daaraan te doen zyn? Doch ook dáárom alweer is 't goed, my te onthouden van
krantenlectuur, althans zooveel mogelyk. Want geheel en al kan ik ze niet missen.
Gy, deHaas, zyt, in weerwil van al de moeielykheden en ergernis die uw zware taak
u veroorzaakt, toch 'n gelukkig mensch, omdat er overeenstemming is tusschen uw
gaven en uw lust. Juist dàt ontbreekt my, en daaruit vloeit m'n wrevel voort. Ik lees
de indische couranten en moet wel treurig gestemd zyn over den achteruitgang die
zich daar ginds openbaart. Als ik daarover myn opinie publiceer kan de toon niet
anders zyn dan onbehagelyk. Ieder zal aan myn opvatting, aan myn zwartgalligheid
toeschryven wat inderdaad een natuurlyk gevolg is van den indruk die de feiten
maken op 'n welmeenende. Hoe zou uw stemming zyn als men uw oogziekenhuis
- na uzelf gedwongen te hebben het te verlaten - verwaarloosde, in den grond bedierf
en vernietigde? Holland raakt Insulinde kwyt. Dit is 'n feit van weinig tientallen jaren.
Of er, na den misdadigen onwil die overal heerscht, thans nog iets aan te doen
wezen zou - zie, dit weet ik niet! Gewis niet met de middelen die onze staatsinrichting
aan de hand geeft. De menschen die seuren over ‘liberaal’ en ‘behoudend’ geven
blyk niet te weten wat er dreigt. Ze doen denken aan geneesheeren die er over
kibbelen of de poeders die zy 'n kankerlyder toedienen, met riet- of beetwortelsuiker
moeten bereid worden. Die 's Jacob blykt 'n prul te zyn, 'tgeen... er volstrekt niet op
aankomt! Zóó erg is de toestand, dat de bespottelyke benoeming van dien man er
2.
niets aan bedorven heeft . De
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kwaal zit in de verrotting van de cliques die ons landje opvreten, en die - hoe ook
schynbaar verdeeld door partyschap - één lyn trekken om beurtelings op 't kussen
3.
te komen. Kent gy de uitdrukking: ‘korrespondentie’ die in de oude-republiekstyd
gebruikt werd voor de onderlinge protektie-kontrakten der ‘regenten’ zooals ze zich
noemden? Dáárvan zyn menigvuldige autenthieke stukken bewaard gebleven. Zal
men over 100 jaar de knoeikontrakten te lezen krygen waarmee de 2, 300 menschen
die thans den buit deelen, elkander beloven alleen de vrindjes toetelaten, en elken
4.
dwarskyker er buiten te houden? 't Is te betwyfelen of de ‘Ring’ onzer dagen zulke
schriftstukken in de wereld stuurt - vooral omdat de redaktie zeer moeielyk wezen
5.
zou - maar dat er feitelyk zoo'n camorra bestaat, is zeker. ‘Men’ weet het niet,
omdat men niet lezen kan.Ik heb u wel eens gezegd (en ook schreef ik 't ergens in m'n Ideen) dat ik altyd
bezig was met 'n probleem. Meestal is dit van wiskunstigen aard omdat ik daarin 't
meeste baat meen te vinden tegen verstomping van denkvermogen en
moedeloosheid. Maar soms dringen zich andere zaken op den voorgrond. (Het
ontbreekt niet aan ingewikkelde en pikante vraagstukken!) Zoo ben ik den laatsten
6.
tyd nogal bezig met de kurieuze zaak van Kaspar Hauser , waarop ik 'n byzondere
betrekking heb omdat ik me - als waar't van gister! - herinner welken indruk de eerste
mededeeling daarvan op my maakte. 't Zal in '29 geweest zyn toen ik er 't eerst van
hoorde, en nooit verloor ik die zonderlinge geschiedenis geheel uit het oog. Een
onlangs verschenen brochure bracht haar weer ter tafel, en naar aanleiding dáárvan
heb ik my een en ander aangeschaft dat er over handelt. Nog altyd zyn er twee
partyen. Eenigszins in afwyking van m'n vroegeren indruk, hel ik nu over tot de
7.
meening dat de (beroemde!) Feuerbach zich vergiste, dat het Badensche hof
onschuldig is aan de zaak en dat onze Kaspar Hauser ('t ‘kind van Europa’) een
bedrieger was. Maar 'n bedrieger van allerinteressantste soort. Als onderwerp van
menschkundige studie is die historie ongeevenaard, vooral door nategaan hoe de
bedrogenen (d.i. half Europa, voorgegaan door celebriteiten in scherpzinnigheid)
zelf oorzaak waren van 't gelukken der misleiding, en den delinquent als 't ware
vóórzeiden hoe hy zich gedragen moest om hen om den tuin te leiden. Maar...
volkomen zeker-
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heid heb ik nog niet. In allen geval vind ik veel raadselachtigs in 't gedrag van Lord
Stanhope. Ook komt het vreemd voor dat Feuerbach zich zoo uilig zou hebben laten
foppen door 'n boerenjongen. Maar wèl zeker is 't dat noch Feuerbach (de beroemde
9.
‘kriminalist’ de ‘inquirent’ van beroep, en in dat beroep zoo hoog aangeschreven!)
8.
noch prof. Daumer , noch de andere beschermers van den vondeling, den rechten
weg insloegen om tot waarheid te komen. Vreemder nog dat dit ook niet handig
geschiedde door de tegenstanders, door hen die Kaspar niet hielden voor 'n
hongaarschen magnaat of erfprins van Baden! De onbekwaamheid van al die heeren
is komiek, en - àls K.H. 'n bedrieger was, moet hy meermalen in z'n vuistje gelachen
hebben! Men liet overal zoeken naar 'n verdwenen kind, terwyl men had moeten
nasporen waar ergens 'n boerenjongen van 16, 17 jaar werd vermist. De te
onderzoeken streek was zoo groot niet, daar Kaspar's dialekt vry nauwkeurig den
weg wees. (En hoe kwam hy aan: dialect, hy die beweerde maar zeer zelden 'n
menschelyke stem gehoord te hebben? Deze vraag schynt niemand gedaan te
hebben. Ook wordt nergens de vraag geopperd of hy in '28 eelt op z'n billen had?
Zoo zyn er meer zonderlinge gapingen.)
Vraag je me waarom ik me zoo bemoei met die Kaspar Hauser-zaak? Wel, in de
eerste plaats heeft zy de aantrekkelykheid van een optelossen mysterie. Maar
bovendien levert zy veel stof tot opmerkingen van algemeenen aard, die den moed
geven om aftewyken van akademisch-geykte meeningen. Als ik laag neerzie op 't
nieuwe Wb. van Strafrecht, en men my tegenwerpt dat die m'nheer Modderman 't
toch wel weten zal, komt het goed te-pas op de vergissingen van Feuerbach te
wyzen by wien men toch dien Modderman niet zal durven vergelyken. (Niet omdat
ik Feuerbach zoo hoog stel, maar omdat hy als ‘kriminalist’ zoo'n grooten naam
heeft. De luî van dat vak zweren by hem.) De specialisten maken het den leek die
zich toelegt op algemeen over- en inzicht zeer moeilyk, niet pedant of waanwys te
schynen. Dergelyke opmerking werd me dezer dagen opgedrongen door 'n zevental
artikels in de ‘Geneeskundige Courant.’ Daarin wordt zoogenaamd behandeld: ‘de
10.
klinische en forensische beteekenis der tegennatuurlyke geslachtsdrift.’ De schryver
(of vertaler?) volgt in z'n opmerkingen daarover, zekeren duitschen geleerde
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('n professor, geloof ik, te Freiburg.) Ik kan niet uitmaken op welk gebied die stukken
't meest zondigen tegen alles wat men van artikelschryvende voorgangers te eischen
heeft. De uitdrukking: ‘schooljongenswerk’ is er te goedig voor. De quintessens van
die opstellen komt neer op de nogal banale waarheid dat er dikwyls of soms
verligtende omstandigheden bestaan, en dat de rechter, by 't behandelen van zulke
scabreuze zaken daarop behoort te letten. (Faktisch: dat-i byv. inplaats van 10
maanden gevangenis, maar 8 of 7 maanden straf moet opleggen.) Wel verbazend!
11.
Van wezenlyke ziel- en menschkunde heel weinig! Van onderzoek naar de
oorzaken der bedoelde afdwaling, ook niet veel, en in allen geval niets degelyks.
Van stipte determinatie der verkeerdheid uit 'n moreel oogpunt, geen spoor. ‘Dat
alles is nu maar jou opinie’ moogt ge zeggen. Ik neem aan, de gegrondheid dier
opinie te bewyzen, o ja. Maar zou 't de moeite loonen? Er blykt nu eenmaal dat de
‘geleerde’ redakteuren van die ‘geleerde’ courant zùlke stukken te lezen geven aan
‘geleerde’ lezers. Waar vind ik 'n Publiek tot aanhoren van 't betoog dat al die
‘geleerden’ niet op de hoogte zyn. De mannen van 't vak verschuilen hun
onbeduidendheid achter 'n minachtend schouder ophalen. Dat's de makkelykste
manier om zich staande te houden als 'n leek hen op de vingers tikt. En 't gewone,
niet-‘geleerde’ publiek kan ook niet verdragen dat men 't wyst op de schandelyke
onkunde zyner voorgangers. Misschien hebt gy die artikels niet - of niet aandachtig
- gelezen. Het lust me niet, ze uittekleeden. Afgescheiden van de poverheid waarmee
de zaak-zelf behandeld wordt, blykt er in elke tien regels minstens eenmaal dat de
schryver (of vertaler) de beteekenis der woorden die hy gebruikt, niet begrypt. En
dit zoowel in uitdrukkingen die akademisch-technisch klinken, als in't gewoon
12.
hollandsch. (herhaaldelyk - dus geen drukfout! - paediastrie in p. van: paederastie .
‘grysaards met witte haren’ &c &c) Telkens komt hy na veel slingerslag van
betoogklank, tot konklusien die niet anders zyn dan de gestelde praemisse. Gedurig
13.
stuiten wy op uitdrukkingen in den trant van: ‘m'n tante is zeer ziek en zelfs dood.’
r

14.

D Donkersloot moest zich schamen. Dat er menschen zyn die aan zekere
afdwalingen lyden is verdrietig, maar hun verkeerdheid - ziekte dan of ondeugd, of
van allebei wat - hun ellendige hebbelykheid levert den waren menschen-

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

644
vriend niet zooveel reden tot droefheid en ergernis, dan de opmerking hoe slecht
het geschapen staat met de intellektueele, wetenschappelyke en dus ook: moreele
ontwikkeling van de voorgangers des Volks. Of is 't niet immoreel zulke praatjes
uitteventen voor wysheid? Zegt gy misschien: ‘wèl, toon dat dan aan, bewys het,
schud het Volk wakker!’ Heel graag, als ik maar weet, voor welk Forum ik 't woord
te voeren heb? Ik ben moê van waarschuwen zonder baat. Men kan niet lezen, en
ik weet niet tot wien ik eigenlyk 't woord richt. Zyzelf ten wier behoeve ik wys op
eenige verkeerdheid, doen met de door my aangevallenen mee om my te smoren,
van de baan te dringen. Altyd de oude historie van Don Quichot die gesteenigd werd
door de galeislaven die hy de vryheid wou bezorgen!15.
Kaspar Hauser, Feuerbach, die ‘Geneeskundige Courant’ ... meen toch alsjeblieft
niet dat die of zulke zaken my voornamelyk bezig houden. Ik haalde ze maar aan
als bydragen tot de oorzaken van m'n ergernis en onmacht. Zoudt gy kans zien uw
kennis, uw begrippen, uw wetenschap en kunde meetedeelen aan lieden die blyk
geven uw taal niet te verstaan? Immers neen! 't Is om te stikken!Mimi is wel, en arbeidzaam als altyd. Ze heeft veel aardbeien, en ook wat
frambozen ingemaakt. En van tyd tot tyd verkoopt zy eenige kippetjes. De thans als
volbracht te beschouwen proef is goed afgeloopen, en toch kan ik maar niet besluiten
tot het doorzetten van die zaak op grooter (of groote) schaal. Een industrieele
onderneming die winst afwerpt vind ik op zichzelf zeer schoon en nader aan ware
poëzie dan irrationeele wolkerigheid. Dit dacht ook de heer Snelleman, maar... 't
mislukte in de uitvoering! De vraag is of hy finantieel zou geslaagd zyn als z'n
kippetjes in leven waren gebleven. Zoo neen, dan is 't een geluk voor hem dat hy
dóór dat gedurig sterven bewaard bleef voor grooter verlies. Dit kan ik niet
beoordeelen, maar ik twyfel. Mimi heeft al haar uitgaven nauwkeurig opgeschreven,
maar dit levert geen maatstaf voor iets op groote schaal. Dan toch moeten er
gebouwtjes worden opgericht, en vooral zou er behoefte wezen aan nogal groote
uitgestrektheid grond die dan voor niets dan de kippen te gebruiken is. En zònder
die ruimte leggen ze niet voldoende. Maar al kon men berekenen dat de zaak in 't
groot winst afwierp in norma-
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le omstandigheden, welke bate staat er tegenover ongelukken of tegenspoed.
Onlangs zyn er 25 kuikens doodgeregend (of gehageld.) Dit kan weer gebeuren.
Dan zyn ziekten onder 't pluimvee volstrekt niet zeldzaam. By zoo'n gelegenheid
zou in een week de winst van 'n heel jaar te gronde kunnen gaan. Het spyt me wel
dat ik niet gunstiger over de zaak mag denken. 't Zou my 'n ware rust zyn als Mimi
zoo'n zaak had om zich en 't kind staande te houden na m'n dood.
En die dood - meer of min aanstaande - maakt my bekommerd over haar lot. Wat
te doen als men haar met 'n volmacht uit Italie uit huis en boêl komt zetten? Of
althans onder opzicht van de z.g.n. legitieme erfgenamen. Volgens de wet is zy
bezitster van de helft, en volgens testament erfgename van 't beschikbare, nu ja.
Maar dan kan men haar dwingen 't legitiem verschuldigde uittekeeren. Volgens
welke taxatie? In zekeren zin hoort my dat huis niet eens. Maar al ware dit anders
(in allen geval staat er nog hypotheek op) als ik likwideeren moest en kon, zou ik
beneden nul zyn. D.i. wanneer ik - och, zoo'n gemaal! Kyk, toen ik verleden jaar 't
voorstel van dat Huldeblyk aannam, deed ik dit voornamelyk in de meening dat men
my in-staat stellen zou schoon schip te maken om straks rustig 't hoofd te kunnen
neerleggen. - Hoe zyt gy tevreden over de vorderingen uwer kinderen? Dat opvoeden
is 'n moeielyk werk. Dagelyks stuit ik op zwarigheden. Dat er aan 't ‘schoolgaan’
nadeelen verbonden zyn is zeker. Maar... ook aan 't niet schoolgaan. Wouter krygt
nu en dan kameraadjes by zich. Dat moet dan dienen als voorbehoedmiddel tegen
eenzelvigheid, of hoe heet dat? Maar spelen schynen die kinderen niet te kunnen.
e

Of dit gebrek duitsch is, of eind-19 eeuwsch, dit weet ik niet. De kinderen hier
knikkeren niet, tollen niet, spelen geen enkel balspel, niets! Ook Wouter kan ik er
niet toe brengen. Wat dit is, begryp ik niet.
We hebben hier groote hitte gehad, en nu regen. Zoo zal't by u ook wel zyn.
Is er kans dat Lina ons met een paar uwer jongens (of meisjes) komt bezoeken?
Voor kinderen is de ruimte hier heerlyk. Zou dàt ook de oorzaak wezen van dat
gebrek aan spelen? Ze doen eigenlyk nooit iets anders dan heen-en-weer loopen.
Nu, als Lina met 'npaar uwer spruiten hier komt, zal ik er eens op letten of de
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stadskinderen Wouter aan den gang kunnen brengen. My is 't niet gelukt. Als ik 'n
vlieger oplaat moet ik hem er by roepen, en zoodra mogelyk zoekt hy 'n pretext om
wegteloopen. Ook heeft hy geen aandrift om iets te maken, iets te plakken, te kleuren,
te knippen, te vouwen. En dit is evenzeer t geval by de mannetjes die hem bezoeken.
Aan't niet schoolgaan van Wouter ligt het hem dus nièt.Als de Hollanders meenen dat ze door Engelands weigering om Nieuw guinee
officieel te annexeeren, dat eiland behouden, hebben zy 't glad mis. Juist nu er van
onze zyde geen protest is gedaan - waarover Gladstone zelf z'n verwondering
betuigde - ligt dat schoone groote land voor elken avonturier open, en weldra zullen
er tal van settlers zyn. Wy kunnen het als zelfkant onzer Indische bezittingen niet
16.
missen. Maar ook Borneo heeft men laten entameeren! Waar zal 't einde zyn?
Een minister van Kol. heeft door 't kamergeklets wel wat ànders te doen dan de
wezenlyke zaken te behartigen. Het kibbelen met 'n ‘geacht lid’ uit Ilpendam of van't
17.
Heike... parlez moi de ça! Wat kan 't overigens hèm schelen? Hy krygt immers
tòch z'n pensioen. In de geschiedenis van Volken en Regeeringen is't ongehoord
dat men zich geheele landstreken laat afnemen zonder zelfs blyk te geven dat men
er acht op slaat, laat staan te protesteeren!
Och, wat 'n langen br. aan iemand die 't zoo druk heeft! Je hoeft niet te antwoorden.
Weest allebei hartelyk gegroet.
Dek

Eindnoten:
1. Deze regels staan in paars potlood boven de aanhef geschreven.
2. bedorven heeft: oorspr. stond er bederft.
3. ‘contracten van correspondentie’ was de naam van overeenkomsten, waarmee regenten in de
e

4.
5.
6.
7.

9.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18 eeuw ambten onderling verdeelden.
Ring: kongsi, samenzweerderskring.
Camorra: geheim genootschap, ± Mafia.
Kaspar Hauser: beroemde duitse vondeling 1812(?)-1833, aangetroffen in Heidelberg op 26
mei 1828; volgens de legende zou hij door wilde dieren opgevoed zijn.
Feuerbach: P.J. Anselm, ritter von Feuerbach (1775-1833), duits criminoloog, schreef ter
verdediging van Kasper Hausers integriteit: ‘Ein Beispiel des Verbrechens am Seelenleben’
(1832). (Een voorbeeld van een misdrijf jegens het geestelijk leven.)
inquirent: rechtskundig onderzoeker.
Daumer: Georg F. Daumer (1800-1875), duits schrijver en hoogleraar in de godgeleerdheid en
wijsbegeerte. Hij gaf ‘mededelingen over Kaspar Hauser’ uit.
forensisch: strafrechtelijk.
heel weinig: oorspr. stond er geen sprake.
paederastie: knapenliefde.
uitdrukkingen in: oorspr. stond er redeneering als.
Dr. Donkersloot: Nicolaas B. Donkersloot (1813-1890), nederlands geneeskundige, twintig jaar
direkteur van een gesticht in Deventer.
Geneeskundige Courant: van dit tijdschrift was N.B. Donkersloot redakteur.
entameeren: aantasten, van entamer (fr.) aansnijden, licht beschadigen.
parlez-moi de ça: daar hoef je me niets over te vertellen. (fr.)

[12 juli 1883
Briefkaart van Multatuli aan G.L. Funke]
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12 juli 1883
Briefkaart van Multatuli aan G.L. Funke. Geadresseerd aan WED-Heer G.L. Funke
Direkteur ‘Nieuws v.d. Dag’ Vondelstraat 15, Amsterdam en met poststempels
Nieder-Ingelheim 12/7/83 en Amsterdam 12 JUL 83. (M.M.)
n

beste Funke! Uwen brief van den 9 heb ik wèl ontvangen! Den indruk weertegeven
dien Uw edele handelwys op my maakt, is niet gemakkelyk. Toch ben ik bezig U te
schryven, en uit vrees dat de brief lang wordt, zend ik nu maar dit berichtje vooruit.
Hartelyk bedankt en gegroet.
Dek
N. Ingelheim
12 Juli 83.
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[13 juli 1883
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]
13 juli 1883
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Dubbel en enkel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-5 en 6(⅔) beschreven. (M.M.)
N. Ingelheim 13 Juli 1883
n

beste Van den Bosch! Hartelyk dank voor uw brief van den 3 waarin ge my
alweder de bewyzen zond van Uw vriendschappelyke trouw! En ge geeft U nog de
moeite U als 't ware te verontschuldigen over de ‘vertraging’ zooals gy 't noemt. Wat
e

moet ge by zooveel stipte hartelykheid wel van my denken? Ziedaar nu al het 3
kwartaal dat ik niet schreef. Beste van den Bosch, er gaat genoeg en te veel om in
m'n gemoed. Als ik by U kon zyn, of liever nog als ge by my waart - en liefst wat
lang! - dan zou ik mondeling me beter uiten. Niet op 'n gegeven oogenblik maar als
‘de geest’ me daartoe opwekte, als ik vulgairder uitgedrukt, ‘los kom’. Beste kerel,
wat gaat de publieke zaak ellendig! Ik ben nu eenmaal zoo dat ik me dit aantrek. Ik
kan 't niet zonder smart zien dat Holland naar de maan gaat, als zoodanig namelyk.
't Land zal wel niet verzinken, 't Volk zal er wel blyven wonen, maar Nederland als
Natie gaat met rasse schreden z'n vernietiging te gemoet. Het gewone praatje dat
Duitschland ons annexeeren wil, is ongegrond, maar met of tegen dank, zullen wy
den vreemdeling in den schoot vallen by de eerste commotie. Van
weerstandsvermogen by 'n Volk dat zich by voortduring gedraagt als het onze, kan
geen sprake zyn. Gister heb ik 'n paar couranten afgezegd die eenige vrienden my
ter lezing zonden. De lektuur ergert my te veel. Maar àlles voorbygaan kan ik nièt.
Ik blyf 't ‘Nieuws van den Dag’ lezen dat myn beste Funke my altyd blyft zenden,
1.
en de Samarangsche Lokomotief . Uit het eerste blad hoor ik - de ergernis over de
2.
zotte hoofdartikels verslikkende - de pregnante
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gebeurtenissen. En de Lokomotief houdt me op de hoogte der zaken in Indie.
Wanneer ik 't volgen daarvan opgeef, verlies ik 't recht van meespreken. Nu, van
dàt recht maak ik sedert lang geen gebruik. M'n geheele leven sedert 'n paar jaar
is de slingering tusschen afkeer van nutteloos spreken en worsteling met het gevaar
van stikken dat my 't zwygen veroorzaakt. ‘Nutteloos spreken’ ja. Men kan of wil
niet lezen. 't Schynt wel dat de 2, 300 personen die tezamen of beurtelings ons
landje opvreten de macht hebben het overig deel der Natie met blindheid te slaan.
En als ik spreek laten zyzelf in wiens belang ik optreed zich gebruiken om my te
steenigen. Precies als DonQuichot met de door hem verloste galeiboeven.Met gemengd gevoel heb ik opgemerkt dat de Roomsche kliek te Breda den
liberalen in dat district te sterk is geweest. Ja, gemengd was dat gevoel. Geloof my,
n

een eerlyk man is in de kamer niet op z'n plaats. Zy die wat de zoogen politieke
partyen aangaat, lynrecht tegenover elkander staan, steken terstond de koppen
by-een als een nieuw lid naïf genoeg is zonder ruggespraak met de toongevers
3.
waarheid voortestaan. 't Is altyd: passez moi le rhubarbe je vous passerai le séné!
Altyd ruil van te behandelen onderwerpen, van al of niet aanteroeren punten, altyd
knoeien. Ze doen als by zekere schaakproblemen met conventioneele hindernissen.
Elkaar mat zetten, zoo mogelyk o ja, maar... zonder dien of dien pion te nemen,
4.
zonder dat of dàt veld te bezetten. Toen eens Van Hoëvell my dit in kwasi
diplomatische termen aan 't verstand wou brengen en ik daarop antwoordde dat ik
met zulk geknoei niet te maken wou hebben, riep z'n vrouw ('n ruwe tante!) ‘Nou,
jy hoort niet in de Kamer!’ Ik boog en bedankte als voor 'n kompliment, en V.H. was
verlegen met z'n figuur.
(Die mevr. V.H. was 'n freule Trip. Aardig hoe die ruwe brusquerie eener
Trip rymde op de lompheid van den Trip die aan 'n reizende prinses de
hand toestak en op haar vraag: ‘of hy edelman was?’ antwoordde: ‘welja,
wy - burgemeesters of wethouders, ik meen te Groningen - zyn de
koningen van dit land’ Dus: edelluî op hun manier, wat overigens de Trips
in gewonen zin niet waren. Hoe ze in de Registers van Adel gekomen
zyn, mag god weten. Misschien onder Lodewyk. Mevrouw v. Hoevell, al
of niet freule, was en bleef 'n boerin.)
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In dien tyd namelyk was V. Hoëvell door V. Twist op my afgezonden met voorstel
my met hem te verzoenen. Dan zou hy me lid der Kamer maken (d.i. door knoeieryen
invloed op een of ander district me daar doen kiezen) mits ik beloofde vóór Vryen
Arbeid te zullen spreken. Juist tegen vryen arbeid zynde, omdat het 'n valsch-liberale
leus is, weigerde ik, en ik schreef er tégen tot tweemaal toe. Uit die aanraking met
V. Hoevell vloeide 't bezoek voort waarby z'n vrouw zoo plomp uit de school klapte.
Héél bedroefd was ik alzoo niet over uw échec by de kiezers te Breda. 't Speet
me alleen omdat ik begreep dat het U leed deed, niet om de zaak zelf.M'n zwygen heeft nog 'n bykomende oorzaak die in den staat myner gezondheid
ligt. Als ge vraagt: hoe vaar je? zou ik in zeer veel stemmingen daarop eigenlyk
moeten antwoorden: ik weet het niet! Want de phases van opgewektheid en
afspanning volgen elkaar zoo grillig op dat ik heden niet weet of ik morgen op my
zelf zal kunnen rekenen. Sedert maanden loop ik te peinzen over 'n ‘Manifest aan
't Nederlandsche Volk.’ 't Zou forsch zyn. Daartoe is stof, reden en indruk, alles in
voldoende maat aanwezig. En ook de passende kracht van uitdrukking zou me in
zekere oogenblikken niet ontbreken. Maar voor ik verlost ben van wat ik op't hart
heb, overvalt my 'n ouwemannig malaise, althans, mismoedigheid, onmacht. Ik zak
dan als't ware in elkaar. Maar, hoe ook gestemd, de ergernis blyft!
Dat Atjeh kost ons nu... hoeveel al? 'n paar honderd millioen zal 't wel bedragen.
Gaan de hollandsche financien zoo vooruit dat zoo'n verspilling er niet op aankomt?
Maar dat geld is 't ergste niet. By goed bestuur der indische gewesten zouden eenige
honderdtallen millioenen inderdaad weinig te beteekenen hebben. Dat Bestuur nu
- ook afgezien van 't verlies aan prestige door de flagrante échecs die wy lyden op
Sumatra's Noordhoek - dat bestuur is infaam slecht. Al nam men nu aan dat het
geoorloofd is ten-behoeve van een land te beschikken over de inkomsten van 'n
ander land, dan nog zou Insuline met gemak de heele hollandsche Begrooting
kunnen dekken. Wie dit ontkent kan niet rekenen. Nogeens, de vraag of dit billyk,
of dit geoorloofd, jazelfs of 't voor Holland wenschelyk zou zyn, laat ik nu daar (ik
zeg: neen!) maar 't feit is waar. Ik neem aan 't ieder die er meer van weten wil
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met de puntjes op de i uitteleggen. 't Zou me te ver leiden, dit nu te doen.
Maar... daartoe zou noodig zyn een goed bestuur, al ware het dan maar: finantieel
goed. En 't zou nooit kunnen geschieden zonder handhaving van 't gezag. Aan beide
sche

desiderata wordt sedert 30, 40 jaren niet voldaan. In '50 - let wel, nà de '48
beweging - zag ik 't aankomen. Waarschuwingen in beperkten kring baatten niet.
De noodzakelykheid om publiek optetreden - en met klank op hoop van weerklank
- bracht m'n handelingen te Lebak voort, en later dat boek. (Als V. Twist had willen
luisteren, zou Publiek er nooit iets van vernomen hebben. Ik houd waarlijk niet van
aan den weg timmeren. M'n ideaal van levensgeluk is studieuze vergeten
eenzaamheid.
Maar m'n te Lebak gebracht offer bleek vruchteloos omdat die Van Twist te
burgerlyk stupide was om daarvan de strekking intezien. En later, gedwongen zynde
my tot de Natie te wenden, gedwongen ook om dit te doen op 'n wyze die kans had
gehoord te worden, werd ik onder aanvoering der Van Twisten en kornuiten dood
gesteenigd. Al wat belang had by misbruik en malversatie was myn vyand. En 't
plebs (d.i. verreweg de grootste meerderheid) wierp mee.'t Zou me te ver leiden de geschiedenis der nederlandsche toestanden zoo als
die zich na (en gedeeltelyk ten-gevolge van) de Havelaars-agitatie ontwikkeld
hebben, nategaan. 't Is me zeer begrypelyk dat weinigen dit verband inzien. En dit
geldt volstrekt niet alleen ten opzichte der indische zaken
5.

Morgen meer. Ik word gestoord. Intusschen hartelyk gegroet!-

Eindnoten:
1. de Samarangsche Lokomotief: oorspr. stond er den Samarangschen L.
2. pregnante: veelbetekenende, onheilszwangere.
3. passez-moi enz.: letterlijk: als u mij de rabarber doorgeeft, dan krijgt U van mij het seneblad;
overdrachtelijk: als u mij bevoordeelt, zal ik U helpen.
4. Van Hoëvell: Wolter R., baron van Hoëvell (1812-1879), nederlands staatsman en schrijver,
kenner van Nederlands-Oost-Indië.
5. gegroet: deze laatste acht woorden in paars potlood.

[15 juli 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau]
15 juli 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau. Dubbel en enkel
velletje postpapier, waarvan blz. 1-5 en 6 (¼) beschreven. (M.M.)
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Zondag 15 Juli 83.
beste De Haas & Lina!
Uw vraag - NB ingekleed als 'n verzoek! - is ons een groot groot geschenk. Ik
wou dat Lientje al onder weg was! 't Zal ons een innig genoegen zyn in alle opzichten
precies te doen wat goed voor haar is. Frissche lucht, beweging en 't aangenaam
huiselyke. Ook op haar studien zal ik letten. Daar van houd ik veel omdat ik zoo
pedant ben. ('n geboren schoolmeester.) Schryf me vooral of er ook byzondere
dingen in't oog te houden zyn voor haar gezondheid? De algemeene regels ken ik
wel, d.i. alles matig, ook 't goede. Wanneer ze komen kan? Wel, terstond, mits we
maar tydig den dag weten om haar te Keulen aftehalen. (Mies of ik) Maar laat haar
niet gaan voor ge telegrafisch bericht hebt dat wy uw mededeeling ontvangen hebben
om niet te riskeeren dat ze - ten gevolge van 't wegraken van 'n brief, of van 't telaat
in handen krygen - te Keulen niemand vindt. Dat zou verschrikkelyk zyn voor 't lieve
kind. Laat er geen gras over groeien. Een postkaart met: ‘L vertrekt... dag zóó laat
van hier naar Keulen’ is best. Geef U geen moeite om méér te schryven. Maar
1.
bereken of we dien tydig hebben om te Keulen te kunnen zyn? omdat wy maar
2.
ééns pr dag brieven ontvangen .
Nog iets. Er is geen kwestie van, dat we niet (d.i. een van ons beidjes) te Keulen
aan den trein zyn als we tydig kennis dragen van haar aankomst, maar voor 't
ondenkbaar geval dat wy er niet waren (men kan z'n been breken) zou Lina naar 't
3.
buffet moeten gaan, waar zy in dat geval een depeche vinden zou:
‘Mlle Lina de Haas
Buffet-eisenbahn
Köln.’
Die overmaat van voorzichtigheid komt uit de zorg voort, dat zy daar niet weten zou
wat zy te doen had. Maar 't zal niet gebeuren! Dus, beste lieve menschen laat me
nu maar gauw 'n postkaart krygen, en verzeker Lientje dat ze't goed by ons hebben
zal. Ge zegt: ‘als er bezwaren zyn, &c’
Neen, die zyn er niet. Maar 't spyt me eigenlyk, om dan 't pleizier
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te hebben ze uit de weg te zetten. Nu, dàt pleizier heb ik volstrekt niet! Wou is ook
bly. Hoe spoediger ze komt, hoe beter, en ze moet lang blyven. Anders helpt het
4.
niet. Wy zullen maken dat ze zich best thuis voelt. Ze krygt het kamertje op de
verdieping om niet beneden alleen te zyn. Wy belooven u dat ze 't goed hebben
zal! Och, zoo prettig uwlieder kind te verzorgen!
Dag Haas, dag Lina.
Wy - of een van ons - kunnen altyd, smorgens van hier vertrekkende, 12.39′ te
Keulen zyn, en dus ruim vroeg voor den trein uit Holland, onverschillig of Lientje
over Venlo of over Emmerich gaat.
Als ik myn boekje mag vertrouwen komt zy, over Venlo reizende, 40 minuten
vroeger aan (2-5′) en wel door slechts 10 minuten vroeger van Rotterdam te
vertrekken namelyk 8-25′. (Voor de route over Emmerich vertrekt zy 8-35′ van
5.
‘Beurs.’ Of ook dat andere ‘Beurs’ is, weet ik niet.) Maar myn boekje is versaisoend .
Kyk 't dus eens na. Beloof 't lieve kind 'n hartelyke ontvangst. Ik hoop te maken dat
ze nog na 50 jaar met genoegen denkt aan haar verblyf te Ingelheim.
Waarom slechts 'n handkoffertje? Daar kunnen niet veel kleeren in. Nu, er wordt
6.
gewasschen. Dat vindt zich . Maar geen van ons drieen kan haar bystaan met
kleeren leenen.

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

of: oorspr. stond er dat.
ontvangen: de laatste acht woorden, na een verwijzingsteken, bovenaan de bladzij.
depeche: (voor dépêche) telegram (fr.)
Wij zullen: oorspr. stond er ik zal.
versaisoend: stamt uit een eerder kwartaal.
Dat vindt zich: dat wordt opgelost (germanisme).

[18 juli 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau]
18 juli 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Woensdag, 18 Juli
beste De Haas en Lina! Uw brief reeds ontvangen. Onze eerste indruk was: ‘toch
wel naar Keulen!’ maar by nader inzien vonden wy het toch beter, letterlyk te doen
wat gy verlangt, en we gaan dus niet. Ik vind het nu hartelyker stipt te volgen wat
gy wenscht dan u als 't ware door ‘opdringen’ te ontstemmen. Maar mocht ge
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nog om de een of andere reden van gedachte veranderen, dan is één woord genoeg
om een van ons beidjes zondag aan den holl. trein (een der holl. treinen) te Keulen
te doen zyn. By de minste verhindering van uwe zyde verzoek ik u te telegrafeeren,
ook al wildet gy ons te Emmerich hebben, of waar ook. Heel gaarne! - Uw bestek:
aankomst te Ingelheim 7-56′ is juist. We zullen aan de station zyn. Verbeelje 't nest
Ingelheim houdt er sedert 'npaar weken een behoorlyk rytuig op na. We zyn er heel
grootsch op. 't Is zoo net en mooi als Rotterdam durft te denken. Lientje zàl dus in
glorie haar entree doen, en vroeger dan ge denkt, zult gy een postkaart van haar
hebben, want er gaat een nachttrein, 'npaar uur na haar aankomst.Ge kunt voor haar slechts plaats nemen tot Bingen, waar ze 7.31′ aankomt. Reeds
te Bingerbrück alzoo (of vroeger nog) moet zy den kondukteur een mark geven, en
zeggen:

‘Herr Schaffner, wollen sie so gut sein in Bingen für mich ein billet nach
1.
Ingelheim zu nehmen?
Ik meen dat de prys 70 penningen is. Een mark is dus genoeg, ook als ze
ingeschreven bagage heeft. In dat geval moet ze hem haar bagagebriefje geven
2.
en er by zeggen: ...und mein Gepäkschein umändern lassen?’
De penningen die de man terug brengt (of wat er van) kan zy den man voor fooi
geven.
Dat ik niet zelf te Bingen kom - wat'n kleine moeite wezen zou - is omdat het daar
soms druk is, en zy 't niet in haar hand heeft om aan 't raampje te zitten. Dan kan
ik haar niet vinden. Ook weet ik niet van bagage, en zou in allen geval den te
verwisselen ‘Schein’ niet hebben.Zie zoo, alles in orde. Met 'n waar genoegen zie ik haar komst te gemoet. En wy
alle drie, dat spreekt! Ik begryp dat de uitgang aardig is voor't lieve kind en daar
deel ik in. Hierby 'n spoorboekje. Dat kwam na m'n vorigen voor den dag van 'n logé
die't had laten liggen. Hartelyk gegroet!
Uw vriend
Dek
Och, ‘ik’ of: ‘wy’. ‘Gy’ of: ‘jullie’ 't doet er niet toe. Dat alles spreekt eens vooral
vanzelf. Als ik: ‘ik’ zeg, meen ik soms ‘Mimi’ zooals 't uitkomt. Zonder nader bericht
zyn wy zondag avend hier aan den trein. Mocht ge iets anders wenschen, heel
graag!-
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Ik verwacht volstrekt geen antwoord op m'n geschryf in den vorigen (voorlaatste)
brief. Ge hebt waarachtig genoeg te doen. Als ik zulke dingen aanroer, is 't eigenlyk
maar 'n uitwas van de stemming die me belet om wat van me te doen hooren, 'n
soort van excuus over m'n niet-schryven. Die strekking had ook m'n laatsten brief
aan den heer De Wolff wien ik schandelyk lang verwaarloosd had. Laat ons goed
3.
afspreken dat we nooit boos worden over... zwygen. Als ik niet schryf krygt ge
lange vervelende brieven, en om niet in die fout te vervallen, zwyg ik zoo dikwyls.
Neem dat nooit kwalyk, SVP!

Eindnoten:
1. Herr Schaffner enz.: mijnheer de kondukteur, wilt U zo vriendelijk zijn in Bingen voor mij een
kaartje naar Ingelheim te kopen? (du.)
2. und mein enz.: en mijn bagagebiljet te laten veranderen (du.)
3. schryf: (bedoeld) zwyg.

[19 juli 1883
Brief van Multatuli en Mimi aan J.B.H. Bremer en C.
Bremer-Snelleman]
19 juli 1883
Brief van Multatuli en Mimi aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman. Twee
dubbele velletjes postpapier, waarvan blz. 1-6 en 7 (⅕) beschreven. (M.M.)
Nieder Ingelheim 19 Juli 83.
lieve beste menschen! Dat ik vandaag schryf en niet m'n sekretaris, is omdat ik
- ik weet waarachtig niet waarom. Misschien uit schaamte omdat gy tot loon van al
uw hartelykheid nooit wat van me krygt. Heere Jezis, ik heb zoo'n hekel aan schryven,
tenzy 'n byzondere lust me aanwaait, en dat was't geval zoo even toen Mies my uw
brief voorlas. Wel wis en zeker zult gy welkom zyn den 12 Augustus. Dat spreekt
vanzelf! Nu dàt had Mies U even goed kunnen schryven. En wat er nu volgt, ook
wel, maar ik heb er nu pleizier in 't zelf te doen.
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Wat dat beletsel van ons komen te Brussel aangaat, ik verzeker U dat gy 't niet kunt
opheffen. Geloof me als ik eenvoudig zeg dat het niet kan. Vóór ik tot het uit den
weg ruimen dáárvan kan geraken, zouden er nog verscheiden àndere dingen moeten
vóórgaan, het wettelyk adopteeren van Woutertje, byv. dat ook op 'n kwestie van
geld stuit. Och, doe my 't genoegen er niet meer over te spreken. Het kan niet. Juist
e

1.

om zulke redenen heb ik 't land dat het zoogen ‘Huldeblyk’ zoo burgerlyk-mesquin
is afgeloopen. Toen ik verlof gaf de zaak op touw te zetten, was ik in de meening
dat de uitslag in harmonie wezen zou met de groote woorden die op schrift en in
druk tot me kwamen. In drie klerikale tydschriften of bladen van verschillende kleur
t

(heel-protest , half-orthodox en Katholiek) werd ik hevig aangevallen als hebbende:
2.
‘God vernietigd en de jeugd bedorven’ (excusez du peu . 't Is precies het delict
waarvoor Sokrates werd ter dood gebracht!) en m'n aanhangers of geestverwanten
berusten er in dat ik in de klasse word gezet van 'n gepensioneerden accynskommies.
3.
4.
‘L'honnête homme ne se pique de rien’ zegt Labruyère . Al was ik dat met hem
5.
eens, dan nog ce n'est pas me piquer de quoi que ce soit als ik wys op de
désharmonie der taxatie van voor- en tegenstanders, of op 't verregaand verschil
tusschen allerlei betuigingen van geestverwanten en hun daden. En... ik moet nog
zwygen ook. De uiting myner ontevredenheid zou opgevat worden als hebzucht,
als eigenbaat, terwyl zy inderdaad voortkomt uit droefheid over de insoliditeit der
e

e

zoogen Vrydenkers. Zie eens wat katholieken en ger orthodoxen doen voor de
mannen die hùn standpunt verdedigen! Geheel afgescheiden van 't geldelyke, ja,
e

al ware de opbrengst van 't zoogen ‘Huldeblyk’ bestemd geweest om in't water te
worden gegooid, de uitslag van die zaak wyst my 'n standpunt aan, waardoor m'n
indruk bedorven en m'n toon gebroken wordt. Het heeft me dan ook stom gemaakt.
Ik voel my als iemand die in gezelschap 'n gescheurden broek of doorluchtige
schoenen aan heeft en uit verlegenheid z'n mond niet durft te openen.
En nog iets ergerlyks. Ik moet er over zwygen, zeide ik. Dit doe ik dan ook wat
Publiek aangaat. Zoodra ik my er over uitlaat in intieme verhouding, en naar
aanleiding van iets zooals nu die belemmering om te Brussel te komen, dan uit ik
m'n verdriet juist
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aan hen die 't waarlyk niet helpen kunnen, zooals gy, byv. Aan m'n vyanden (zegge:
lauwe, d.i. valsche geestverwanten!) schryf ik niet. Om hùn m'n meening te doen
weten, zou ik m'n toevlucht moeten nemen tot publiciteit die ik om allerlei redenen
vermyden wil. Ik zie geen kans me zoo uittedrukken dat m'n protest geen aanleiding
of voorwendsel geeft tot misduiding.
't Spyt me dat ik nu op dat chapître geraakt ben, daar juist m'n verdriet over die
6.
zaak U niet aangaat U die zoo hartelyk en opofferend zyt. en die alle Kleinlichkeit
evenzeer als ik verfoeit. Indien de bezwaren die my drukken, door U uit den weg te
ruimen waren, zou ik 't U gerust durven vragen.Een boekwerk opgeven dat ik gaarne had? Ik heb waarlyk geen wenschen, en
vooral geen die ik zoo bepaald noemen kan. Daar ik nu voel dat ik U genoegen doe
door toch iets te zeggen, ziehier. Ik houd van mémoire-litteratuur, en daarin juist
niet van 't nieuwste. Dingen van dien aard uit de 17′ of 18′ eeuw, of ook uit het begin
van 1800 zyn my 't liefste. (Mad. Rémusat heb ik.) Over t geheel houd ik van iets
ouds, niet bepaald: antiek, maar uit de paar eeuwen die m'n geboorte voorafgingen.
Mocht u nu iets van dien aard onder de oogen komen - liefst wat 'n ander niet meer
leest, en dus laag van prys - neem me dan S.V.P. daarvan iets meê. Maar asjeblieft
7.
niet te veel en niets kostbaars. Dit zeg ik niet uit bescheidenheid, maar indedaad
omdat ik niet houd van beroemdhedens. Hé, iets bepaalds (dat nu juist wat den tyd
der verschyning aangaat, niet voldoet aan m'n program van zoo-even want het
schynt modern te zyn) ik vind daar genoteerd - van wanneer weet ik niet‘Recueil des Causes celèbres de tous les peuples, publié (jadis) par Firmin
8.
Didot.’
Er staat geen jaartal by. Naar dat ‘jadis’ te oordeelen, zal 't wel 'n 20, 30 jaren oud
zyn. Vindt ge dàt misschien onder de boeken van uw leverancier. Maar asjebl. niet
tegen volslagen winkelprys, en ook niet als't 'n werk van veel deelen is. Ik ga nog
9.
gebukt onder m'n indiskretie ten-opzichte van die Supercheries Litteraires. - Wel,
kinderen - zoo spreekt 'n oud mannetje! - ik zit bezet met uw voorstel om uw komen
en blyven hier als't ware geheim te houden. Primo, dat is onmogelyk. Lientje De
Haas komt hier aanst. Zondag en zal waarschynlyk blyven tot half augustus of iets
langer. (De duur van 'n retourbillet.)
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Het wordt noodig geacht voor haar gezondheid, en ik heb aan de familie De H. zulke
groote verplichting dat ik waarlyk met groot genoegen haar die kleine dienst doe.
Maar al ware dit zoo niet, beste kerels, 't zou onmogelyk en stuitend zyn uw verblyf
by ons - als of 't slechte daad ware - geheim te houden. Onmogelyk, omdat er ook
wel andere bezoekers zouden komen, en stuitend alsof ik niet met uw komst
ingenoomen was. Wat duivel, ik zal flink zeggen dat jelui ons zooveel genoegen
doet, hetgeen de waarheid is. Bitter verdrietig, niet waar, dat men zoo-iets
uitdrukkelyk moet manifesteeren. Ook zonder Lientje's komst hier, ook zonder de
waarschynlykheid van andere bezoeken, zou reeds het niet-zeggen dat gyl. hier
waart hinderlyk wezen, vooral daar men het tòch te weten komt. Noch gy noch ik
mogen 't malle figuur maken alsof we meenden iets verkeerds gedaan te hebben.
10.

donderdag middag

Dek geeft my zyn brief om er een groetje by te doen. dat gaat nu het middag is zoo
tusschen de lessen van Wou door. Wel wel dan kan ik nog lang wachten om de
piano te laten stemmen en de vliegen netten! Nu zyn er geen vliegen noch muggen.
We zullen afwachten hoe het is tegen 12 Aug. Wou wil heel graag een kegelspel
hebben en ik de messen. maar breng alsjeblieft dan ook niets meer mee, anders
word ik te verlegen. O ja toch als je voor een kleinigheid eens de confessions van
Rousseau kondt krygen van een boekenjoodje zooals je er een aan de hand hebt,
dan zou je me daarmee een groot genoegen doen. Wou is erg verlangend nr zyn
pakje dat je voor hem meebrengt. of ik nog meer. ook onze wou schynt een erg
onderkruipsel te blyven. net 'n klein aapje.
Daar komt dek en zegt dat hy nog wat te zeggen heeft. dus adieu lieve tot ziens!
Wanneer trouwt je broer dan? moet je daar niet by zyn?
Dek dikteert me:
Neem toch geen speelgoed voor Wouter mee. Eerstens heeft hy genoeg maar
al wilt ge hem dan wat geven dan is 't veel makkelyker te Mainz 'n kleinigheid te
koopen dan dat ge u daarmee op reis belast en er nog gemaal mee hebt aan de
grenzen.
Nu dag beste. Het eten is op tafel wy verheugen ons op ul. komst. Ik ben ook
benieuwd of je tevreden zult zyn over Wou's piano vorderingen.

Eindnoten:
mesquin: benepen, krenterig (fr.)
excusez du peu: (ironisch:) 't is geen klein beetje (fr.)
L'honnête homme ne se pique etc.: een fatsoenlijk mens laat zich nergens op voorstaan (fr.)
Labruyère: Jean de la Bruyère (1645-1696), frans moralist en schrijver van ‘karakterportretten’.
ce n'est pas etc.: het is niet zich laten voorstaan op wat dan ook (fr.)
Kleinlichkeit: kleingeestigheid (du.)
indedaad: kennelijke verschrijving.
Recueil des Causes etc.: Verzamelbundel van Beroemde Rechtzaken van alle naties, (voorheen)
gepubliceerd door Firmin Didot. (fr.)
9. Supercheries Littéraires: Letterkundig bedrog (fr.) (Zie V.W. XXI, blz. 730.)
10. Hier begint Mimi's brief.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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[19 juli 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]
19 juli 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (⅕) beschreven. (M.M.)

Donderdag
beste Haas! Gister verzuimde ik te antwoorden op de vraag of Lientje tusschen
Keulen en Ingelheim van trein moet wisselen? Neen.
Toen Lina my in haar eersten brief over Lientjes reis, dit vroeg, was ik zoo in 't
vast idee haar te Keulen te komen afhalen, dat die vraag toen geen antwoord noodig
had. Maar nu wel.
Vergeet niet dat wy nog altyd heel graag te Keulen komen, of verder als 't noodig
was. By de minste verhindering van uw zyde is één woord genoeg.
Zonder nader bericht zyn wy Zondag avend 7-56 hier aan de Station.
Hartelyk gegroet allemaal
Dek
Het idee van trein wisselen komt dikwyls voor, en ten-onrechte. Het ontstaat uit de
noodzakelykheid om te Bingen een nieuw billet te nemen. Juist omdat men zitten
blyft, moet men dat vóór Bingen (te Bingerbrück, byv) den kondukteur opdragen.
Gister zond ik spoorboekje. Hebt ge dat ontvangen.
Betsy (M's zuster) heeft eens in de meening dat ‘nieuw billet’ nieuwen trein
beteekende, haar plaats verlaten, en is van Bingen toen met rytuig hier gekomen,
natuurlyk heel laat.Hé, daar komt my in den zin dat gy - als ge te Keulen, en niet te Rotterdam,
Lientjes plaats neemt, misschien wèl 'n billet voor Ingelheim krygen kunt. In dat
geval heeft ze den Schaffner niets te vragen. Misschien is 't slechts in Holland dat
men maar tot Bingen plaats geeft.
1.
De trein te Keulen is Königlich Links-Rheinisch . Te Bingen begint: Hessische
Ludwigsbahn. Maar daar die twee autoriteiten elkaars wagens gebruiken, zullen ze
toch ook wel billetten geven voor de stations waar die wagens halt houden.

Eindnoten:
1. Königlich Links-Rheinisch: de Koninklijke Links van de Rijn; naam van de betrokken
spoorwegmaatschappij.
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[20 juli 1883
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]
20 juli 1883
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Dubbel velletje
postpapier, waavan blz. 1-3 en 4 (⅕) beschreven. (M.M.)
N. Ingelheim 20 Juli '83
beste V. D Bosch! 't Is al verscheiden dagen geleden dat ik m'n brief afbrak. In
weerwil van de eenzaamheid myner woning komen er gedurig allerlei drukten of
1.
préoccupatien . Een zieke vriendin te Wiesbaden (tering!) stond gedurig op den
sprong ons te komen bezoeken. 't Slot was dat we háár zyn gaan opzoeken. Dat
(en vooral 't gemaal over gaan of niet gaan) heeft me in den war gebracht.Ik herinner me van plan geweest te zyn U 'n paar opmerkingen meetedeelen over
eenige eigenaardigheden in den publieken toestand van ons Landje nà '60, en ik
eindigde met het uiten der meening dat de dingen die op 't verschynen van den
Havelaar gevolgd zyn - of door den ‘Havelaar’ te weeg gebracht - zich geenszins
bepalen tot ‘indische zaken’ even zoomin als ikzelf me na 't schryven van dit boek
me tot die zaken bepaald heb. Ik was wel genoodzaakt den kring myner
beschouwingen uittebreiden.
(Zie 't stukje in m'n - eerste - brochure over Vryen-Arbeid, waarin ik m'n
Ideën aankondig.)
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De vlieg die op den wagen zat, verbeeldde zich dien wagen voorttedrukken. Ben
ik, sprekende over de ‘door Havelaar teweeg gebrachte byzonderheden’ die mouche
2.
du coche ? 't Zou me spyten zoo'n belachelyke rol te spelen! In allen geval zou ik
die overlaten aan de velen die behagen scheppen in bemoeienis met dien wagen.
Tot dezulken behoor ik niet. Ik houd niet van publiekerigheid, en gewone eerzucht
is me geheel vreemd. Dat nu hoogmoed hiervan de oorzaak is, verandert niets aan
't feit dat ik niets geef om rang, eer gezag, invloed, interessantigheid of hoe men 't
noemen moge. Rang en invloed zou ik - doch slechts als 'n offer - gaarne aannemen
om 't goede dat ik daardoor zou hopen te bewerken, niet om die flauwe dingen zelf.
3.
Zoo'n Bismarck beklaag ik. En vooral omdat hy, de zware servituten van eer en
macht dragende, nog niet eens de voldoening heeft dat hy die vracht torscht ten
algemeenen nutte. Nu, dat is zyn zaak. Wie volstrekt galeislaaf wezen wil, moet het
dan maar zyn.
Wat de Havelaar voor Indie heeft uitgewerkt, is treurig. Daar de Natie niet lezen
kan heeft men zich laten diets maken dat er heil te vinden was in't zoogenaamd:
liberalismus. O, ware ‘vryzinnigheid’ zou in 1860 gelyk nu en altoos terdeeg tepas
gekomen zyn maar zoo begrypt het niet de pseudo-staatkundige kliek die zich
‘liberaal’ noemt. Ik ben vryzinnig - d.i. ik streef er in oprechtheid naar, dat te zyn e

en moet verklaren dat ik tegen veel nummers op 't program der zoog ‘liberalen’
even sterk protesteer als tegen 't meest ouwerwetse fabeltje van ‘Behouders.’ Ziet
men niet in hoe de pseudo liberalen de ware vryzinnigheid kompromitteeren? Is de
dwang om je kind te laten inenten met den vuilen etter van 'n ziek beest vryzinnig?
En was't nog maar altyd van 'n beest dat slechts één ziekte had! Weet men dan niet
4.
dat zelfs de vuiligheid die men de par le Roi 't jonge geslacht in 't bloed brengt,
evenzeer als meel, suiker, koffie, thee chocolaad en moraal, evenzeer als alles in
onzen liberalen tyd, vervalscht is? Weet men dan niet dat allerlei kwalen (typhus,
5.
6.
diphtheritis, phthisis , bloedarmoede, schurft, en wie weet wat al?) door die vaccine
aanhoudend worden verspreid? Meer nog, dat de pokken zelf die men heet te
bestryden, kunstmatig in 't leven worden gehouden? By analogie redeneerende kan
men berekenen dat die ziekte sedert lang zou uitgesleten zyn als men haar had
overgelaten aan 't gewone ver-
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7.

loop. Als er 'n Jenner ware opgestaan in de dagen toen Europa nog door pest
bezocht werd, zouden wy ons nog altyd in't bezit van die liefelykheid verheugen.
8.
9.
10.
Waar is 't Lazarus gebleven? De roode loop ? De zwarte dood ?
En hielden wy met die inenting nog maar de pokken zelf in't leven! Maar de
11.
syphilis en de andere kwalen die zy propageert! En waarom dwang? De luî die
meenen dat inenten zoo goed tegen de pokken is, moesten juist om blyk van
konsequentie te toonen, niet bevreesd voor aansteking zyn. En zy schreeuwen 't
12.
hardst van angst. Gelooven zy zelf dan niet aan de efficaciteit van hun
13.
preservatief ?
Maar al ware dit alles anders, ik vraag of 't ‘liberaal’ heeten mag dat men den
andersdenkende zoo'n vies voorbehoedmiddel opdringt?Is de inrichting van ons Onderwys ‘liberaal’?
Alweer word ik gestoord. Ik onthoud waar ik gebleven ben.
Hartelyk gegroet
Uw vriend
Dek

Eindnoten:
1. préoccupatien: van ‘préoccupation’: zorg (fr.)
2. mouche du coche: vlieg op de wagen (fr.)
3. Bismarck: Otto prins van Bismarck (1815-1898), pruisisch staatsman, de ‘IJzeren kanselier’,
eerste minister van koning Frederik Willem IV in deze periode.
4. de par le Roi: op koninklijk gezag (fr.)
5. phthisis: tering (tuberculose).
6. vaccine: koepokstof, inenting tegen de pokken.
7. Jenner: Edward Jenner (1749-1823), engels arts, uitvinder van de vaccinatie.
8. 't Lazarus: melaatsheid.
9. roode loop: volksnaam voor cholera.
10. zwarte dood: volksnaam voor pest.
11. syphilis: een van de voordelen van de inenting met kalverpokken is dat syphilis bij kalveren niet
voorkomt.
12. efficaciteit: werkzaamheid (naar het fr.)
13. preservatief: preventiemiddel.

[20 juli 1883
Briefkaart van Multatuli aan J.H. de Haas]
20 juli 1883
Briefkaart van Multatuli aan J.H. de Haas. Geadresseerd aan WED-Zeergel. Heer
Dr. J.H. de Haas, Schied. Singel 29 Rotterdam en met poststempels Nieder-Ingelheim
21/7/83 en Rotterdam 21 JUL 83. (M.M.)
b. DH. Daar is my in den zin gekomen dat men, te Keulen plaats nemende voor
Ingelheim, waarschynlyk geen maandelyksche retourkaart nemen kan. 't Zal dus
1.
maar 't best zyn, in Rotterdam plaats te nemen, al is 't dan ook maar tot Bingen.
Dit voor 't geval dat gy volstrekt door 'n retourkaart haar verblyf tot één maand wilt
beperken. 't Spreekt vanzelf dat wy dien termyn niet stellen!
Hartelyk gegroet
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Dek
N. Ingelheim
20 Juli '83

Eindnoten:
1. plaats: oorspr. gevolgd door tot B.

[22 juli 1883
Brief van G.P. Rouffaer aan Multatuli]
22 juli 1883
Brief van G.P. Rouffaer aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1(½)
beschreven. (M.M.)
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Weledele Heer!
en

en

In de laatste week herlas ik Uwen 4 en 5 bundel Ideën, en heden herlas ik
voor een goed deel Uwe Minnebrieven.
En zie, ik schreide, ik schreide.
Eilieve, wil deze acceptatie honoreeren.
Moge het mij ooit gegeven zijn iets voor U te doen!
Capri, in de golf van Napels,
22 Juli 1883
Uw dw. Dr.
G.P. Rouffaer

[22 juli 1883
Briefkaart van Multatuli aan J.H. de Haas]
22 juli 1883
Briefkaart van Multatuli aan J.H. de Haas. Geadresseerd aan WED-Zeergel. Heer
e
Dr. J.H. de Haas. Schied Singel, 29 Rotterdam en met poststempels Frankfurt
23-7-83 en Rotterdam 23 JUL 83. (M.M.)
Zondag middag, 6 uur, van huis.
M. gaat Lientje afhalen, (met Wouter) en ik geef haar dezen mee om er op te
schryven dat L. wèl aangekomen is. Van nacht vertrekt er een post van hier. Ik
bereken dus dat ge dezen morgen redelyk vroeg ontvangen moet. Me dunkt, met
eerste bestelling. Schryf me eens, hoe laat ge deze ontvangen hebt.Ik ben goed te Ingelheim aan gekomen
1.
L de Haas.
van 't station
2.
hartelyke groet

Eindnoten:
1. Deze tien woorden in zwart potlood.
2. Deze vijf woorden in Mimi's handschrift.

[23 juli 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau]
23 juli 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4(⅙) beschreven. (M.M.)

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

663
Maandag middag
r

beste De Haas & Lina! Zooals gy, hoop ik, reeds p postkaart zult vernomen
hebben, is Lientje hier best aangekomen. Zy zeide my dat ook zy zelf van Keulen
t

een duitsche br. k had maar dat zy die door 't schokken van den wagen had
verknoeid. Daarom schreef ze maar 'npaar woordjes op de kaart die ik M. naar de
Station had meêgegeven.
Hartelyk dank voor al de blyken Uwer gulheid die Lientje meebracht. Wat 'n
beschuiten! Wouter is gistravend opgebleven. Hy rustte niet voor Lina haar koffer
uitpakte. Van ochtend vry vroeg speelden zy reeds juichend en jubelend in't boschje,
in gezelschap van de kleine geit. Ik weet niet wie van de drie 't vroolykst was. Op
dit oogenblik (½4) hoepelen zy. Ik hoor hen juichen.
Die regeling met het billet naar Mainz was zeer goed. En reeds overmorgen komt
Lientjes briefje tepas, daar Mies met haar en Wou naar F. fort gaat. Wouter is den
25 Januari jarig, maar daar dit zoo snel op't Kerstfeest volgt, is die dag toen niet
gevierd. Inplaats daarvan gaat hy nu op zn ½ jaarsfeest naar de dierentuin. 't Is
'naardig tourtje voor de kinderen. Natuurlyk 'savends weer thuis. Ik denk niet mee
te gaan, omdat ik zwak ben. 't Is my te roezemoesig.
beste Haas, m'n opmerking over 't niet geven van billetten voor kleine buitenl.
Stations was geen klacht, o neen! Ik weet zeer goed dat het Publiek dikwyls te veel
1.
eischt en onbillyk is. 't Was maar 'n opmerking tot uw governo Voor en na de koffi heb ik al veel met Lientje gesproken, vooral over 't Fransch.
Ik heb de boeken gezien die zy gebruikt en zal trachten haar wat op den weg te
helpen (of te houden) Makkelyk is dit niet, omdat de systemen zoo verschillen. En
meer nog! Verbeelje, Wouters duitsche meester is op reis en nu houd ik hem aan
den gang. Ik geef je te raden hoe hy - op 't gehoor af zooals zyn ‘Onderwyzer’ (!!)
2.
't woord ‘geraden’ uitspreekt, dat in letters brengt? Hy schryft:
‘den kratten weg.’
Die man zelf is in den war tusschen b & p, d & t, k & g! Pleizierig! En als ik nu
‘geraden’ uitspreek, merk ik aan Wouter dat hy denkt: ‘Och, papa weet het niet recht.
Kratten is beter!’Ik stelde Lientje voor, vandaag naar huis te schryven, maar zy
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zeide dat Papa haar had toegestaan dit natelaten. Hieruit begryp ik dat ge haar
hierin niet dwingen wilt, en dus drong ik er niet op aan. Maar over 'npaar dagen zal
3.
ik er toch op terugkomen, schoon 't haar geen cauchemar moet worden.
Dag beste Haas & Lina, hartelyk gegroet.
Uw liefh.
Dek
Ja, Lientje is zeer kinderlyk! Geen schyn van halfwassen nuffigheid. Ze speelt met
Wouter als haar gelyken. 't Is aardig.4.
Haar kamertje is - wacht, zoo:

Van links naar rechts en van boven naar beneden luiden Multatuli's toelichtingen:
Wouter, onze slaapkamer, trap, Mimi's kamer, myn kamer, Lientje's kamertje wat
kleiner dan de myne, dus verkeerd geteekend.
Maar ik heb wat drukte of liever préoccupatie. Daarom zoo slordig. Vergeef dat!
adieu!

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

(a) governo: naar uw goedvinden (it.)
gerade(n): recht, juist (du.)
cauchemar: nachtmerrie (fr.)
Multatuli tekende de eerste verdieping eerst met een indelingsfout, en streepte die door.
Daarnaast verscheen de tweede, gereproduceerde versie.

[25 juli 1883
Brief van Multatuli aan J.B.H. Bremer en C. Bremer Snelleman]
25 juli 1883
Brief van Multatuli aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman. Dubbel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
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25 Juli 1883
beste Bremers!
Kort na 't verzenden van m'n laatsten brief ontving ik inliggenden van m'n uitgever.
Twee dagen liet ik hem ongeopend liggen omdat ik bang was voor 't spook dat my
daaruit zou aangrynzen. Ik moet zooals ge ziet ‘werken’ d.i. vertellinkjes schryven
voor Droogstoppel en Kappelman. Daartoe is noodig dat ik me opsluit & afzonder.
Komt dus niet!
Hoe bitter 't me valt U dit te zeggen, kan ik niet beschryven. Wyt het echter niet
aan den heer Robbers, die volkomen in z'n recht is. Ik moet het in hem pryzen dat
hy, na zeer lang geduldig gewacht te hebben, nog zoo beleefd schryft. Neen, wyt
het hèm niet.
Het doet er nu niet toe, aan wien de schuld ligt. Aan my, omdat ik zoo'n
onoverwinnelyken hekel heb aan schryvery voor Publiek? 't Zy zoo.
Toen ik m'n vorigen brief schreef wist ik natuurlyk wel wat er dreigde, maar och
1.
- ik legde er my by neer. Ik stelde uit en stelde uit - nu kàn't niet langer. 't Is vis-à-vis
die Uitgevers-maatschappy 'n eerezaak: 't moet! Ook wordt er niet gevraagd of ik
in-staat wezen zal, geschryf te leveren dat drukkerswaard is: het moet!
Hoe m'n stemming is over zoo'n voortzweepen op m'n ouden dag by m'n zoo
vermoeid gemoed - och, waartoe dàt aangeroerd? Zend me SVP den brief van den
heer R. terug, maar vergryp U niet aan boosheid jegens hèm. Als verantwoordelyk
beheerder eener industrieele zaak doet hy z'n plicht. Hy heeft met stemmingen, &c
niets te maken. Ik had dan maar moeten zorgen niet onder zoo'n drukkende
verplichting te geraken, wat dan ook niet voor m'n pleizier geschiedde! (De
eindrekening der bouwery van m'n huis was 3000 mark hooger dan we verwachtten.
Ik had kunnen procedeeren - wat nog erger dan betalen is!)
Ik ben zeer verdrietig, en begryp dat gyl. 't ook zyt!
Adieu
tt
Dek
Nòg iets. Uit bekommering dat Albert schulden maken zou (Je suis payé pour savoir
2.
ce que c'est!) heb ik hem herhaaldelyk geschreven: ‘Kom liever hier dan dat je vast
vriest!’ Hoe nu te bewerken dat hy uit het U thans meegedeelde niet besluit om
wegteblyven, ook als 't hierkomen nuttig voor hem wezen zou?
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Zeg hem toch niets dat deze strekking zou kunnen hebben. Hy kan altyd komen,
3.
daar 't hem, by voortdurenden tegenspoed, om 'n dak & réfuge te doen zou zyn,
en niet zoo zeer om gezelligen omgang. Slechts dit laatste kan ik niet leveren of
genieten. Zeer hard!4.
't Is 'n waar gemartel voor me. Ik bèn geen schryver! Geen De Veer , geen Ten
5.
Brink , geen Huët of honderd andere personen van 't ‘métier’. Maar dit gaat alweer
Robbers niet aan. Wyt het hem niet.
Meen niet dat de zaak met geld in orde te maken is. t Is Elsevier niet om geld
maar om schryvery te doen.Mies is met (Lientje de Haas en) Wouter naar Frankfort om ter feteering van z'n
op heden gestelden verjaardag (ten rechte: 25 januari) daar den dierentuin te zien.
Hy had dien uitgang gekozen in plaats van geschenkjes. Ge begrypt dat ik gaarne
was meegegaan. Toch kan ik vandaag niets uitvoeren omdat deze brief me zoo
aangrypt. - ik had even goed kunnen meegaan.

Eindnoten:
vis-à-vis: tegenover (fr.)
Je suis payé enz.: Ik weet maar al te goed wat dat betekent. (fr.)
refuge: toevluchtsoord (fr.)
De Veer: Hendrik de Veer (1829-1890), nederlandse predikant en schrijver, hoofdredakteur van
Het Nieuws van den Dag.
5. Ten Brink: Jan ten Brink (1834-1901), nederlands letterkundige, schrijver van een bekende
Geschiedenis der Nederlandse letterkunde (1897).
1.
2.
3.
4.

[26 juli 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau]
26 juli 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Donderdag 26 Juli '83
beste Hazen! Ik vind het goed, u van tyd tot tyd eenig bericht te geven. Maar
meen volstrekt niet dat ik antwoord verwacht. Dat zou voor Ul. vervelend zyn. Doe
't niet!
Gister zyn de drie jongeluî - hm, Mies Lien en Wouter - den heelen dag uit geweest,
van 9 'smorgens tot ½10 savends. Ze hadden den dag doorgebracht in den dierentuin
te Frankfort, en zich best vermaakt. Tegen alle verwachting hadden zy goed weêr,
en reeds nu hebben wy Wouter moeten belooven dat hy aanst. jaar er weêr mag
heengaan. Hy beweert dat men er drie dagen moet blyven om al de beesten te zien.
(De verzameling is niet zoo groot als te Amstm, maar toch nogal interessant, vooral
't aquarium, naar ik hoor.)
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Lientje was ook zeer tevreden over haar uitgang. Ik kan niet genoeg goeds van haar
zeggen. Zy is vriendelyk, bescheiden, gepast vry, allerliefst voor Wouter, in één
woord: ze doet haar opvoeding eer aan. (ook is ze handig, en huismoederlyk attent
op kleinigheden.)
Zoo-even liep ik naar beneden om haar voortestellen eens naar huis te schryven,
wat U - zonder er nu juist 'n verplichting van te maken - aangenaam wezen zal. En
zie, Mies zei me dat ze't juist van plan was. Ik zal haar brief by dezen insluiten,
zonder hem te lezen, natuurlyk. (Of dezen by den háren, al naar't uitkomt.) - Tot
m'n schrik - neen, dat is onjuist, want ik moest het verwachten - kreeg ik dezer dagen
een nog altyd beleefden maar toch zeer dringenden maanbrief van den heer Robbers.
Hy is volkomen in z'n recht. Het is dan ook niet om me daarover te beklagen dat ik
't U meedeel, doch slechts ter opheldering waarom ik me minder ga bemoeien met
Lientje's leeren (fransch!) dan ik van plan was. Ik ben genoodzaakt, zeer tegen m'n
lust, die taak op Mimi overtedragen. 't Spyt me wel, want ik heb er zoo'n genoegen
in. Toch was ook daarby een ‘maar.’ Ik kan me niet vereenigen met het systeem,
zooals me dat blykt uit gesprekken met Lientje en uit haar boekjes, (boeken liever,
want ze zyn nogal geleerd.) Maar ik wil haar dit niet laten merken om haar 't
vertrouwen niet te ontnemen in't régime waarnaar ze zich nu eenmaal op school te
richten heeft. Myn opmerkingen dienaangaande hangen samen met m'n oordeel
over 't hedendaagsch onderwys in 't algemeen, waarin m.i. 'n zeer bedenkelyke
achteruitgang te bespeuren is.Mies komt me daar vertellen dat Lientje inplaats van haar brief naar huis te
schryven... met Wouter aan 't knikkeren is gegaan. We hebben er zeer om gelachten,
en vinden 't goed. Dit zal zeker in uw geest zyn. 't Is echt kinderlyk. Dit is ze trouwens
over 't geheel, zelfs waar ze wyzigheidjes verkoopt. Op haar reisje gister maakte
zy de opmerking dat... ‘Mainz 'n veel flinker vesting was dan Keulen.’ Sakkerloot!
1.
Pends-toi, Vauban !
Zeg, ignoreer als ze thuiskomt, die dingen. Anders drukt het haar later dat men
zoo acht op haar slaat. Ik houd van zulke opmerkingen, als bydragen tot
kleine-menschen studie.
Als er nu van haarzelf niets hierby is, denk dan maar dat ze knikkert. Inallengeval
is ze vroolyk en wel. Dit is 't voornaamste.
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Dat Mies niet schryft, moet ge wyten aan haar drukte: kippen, kinderen, tuin &c.
Wouter's Lehrer is op reis. Dus heeft zy ook de duitsche les voor haar rekening.
(NB. die ‘Lehrer’ spreekt het woord ‘geraden’ zóó uit dat Wouter op't gehoor af,
‘Kratten’ schryft. Pleizierig! Eerst had ik die duitsche les willen overnemen, maar 't
kan niet om dien brief van den heer Robbers. Zelfs moet ik de rekenles, waarin ik
zooveel pleizier had, uitstellen. Dàt spyt me héél erg, maar... Wouter schrikt er zich
best in. Hy speelt liever.
Het onweert en regent hier van belang. De kinderen kunnen niet buiten spelen.
Hartelyk allemaal gegroet. Antwoordt toch niet. Dat ik zoo vaak schryf, heeft tot
reden U bericht van uw kind te geven. Gy hebt zoo'n reden niet. Dus zwygt.
Adieu
Uw vriend
Dek
‘huismoederlyk attent op kleinigheden’ zei ik van Lientje. Gisteravend ½10 thuis
komende, liep ze terstond naar 'n opgehaald gordyn om 't neertelaten. Een van de
plaats geschoven vloermat schuift ze terecht, &c. Ik let op zulke dingen, vooral daar
we herhaaldelyk volwassen personen hier hadden die nooit 'n hand uitstaken. Er is
d

moraliteit in de zucht om iets verkeerds in orde te brengen, al gaat het ons zoogen
niet aan, of al is men er niet verantwoordelyk voor. 't Kan te ver gaan, dat weet ik
wel, maar by verreweg de meesten gaat die lust niet ver genoeg. of ontbreekt geheel
en al!

Eindnoten:
1. Pends-toi, Vauban: hang je maar op, Vauban. Vauban: Sébastien le Prestre, seigneur de Vauban
(1633-1707), befaamd frans vestingbouwer. Zie ook bij 11 augustus, (aan Snelleman), noot 12.

[30 juli 1883
Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
30 juli 1883
Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
N. Ing. maandag 30 Juli 83
lieve Lien! Van morgen ontvingen wy uw brief, juist toen die van Lientje verzonden
was, en in antwoord op den uwen wil ik gauw een woordje schryven om u te zeggen
dat er geen kwestie van is dat ze in iets lastig zou zyn. Ook niet voor deks werk,
ÀLS hy begonnen was. want helaas dat is hy nog niet. Hy zelf wilde werken, er kwam
een maanbrief van Robbers. dek antwoordde:
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ik stuur je copie binnen 8 dagen. hy richtte er een en ander op in, gaf Wou's rekenles
er aan, wil zich dwingen, voelt zich onlekker maar hy kan zyn tegenzin nog niet
overwinnen. het kost hem zooveel. Op dit oogenblik zit hy mathematische figuren
te trekken en bereidt zich voor in zyn gedachten. De kinderen spelen op den akker
met witrok ik zie ze door myn venster - maar al was hy aan 't werk zou Lientje hem
niet hinderen wel andere logés met wie hy zou spreken en zelfs redeneeren, en
veel en lang. we hebben ook werkelyk een paar logés afgeschreven die voor hadden
eenige weken te komen - maar och, zeg dit niet aan Haspels! die komt niet voor
zoolang àls hy er toekomt, en zulke afleidingen kunnen evengoed goed als kwaad
zyn. dat zyn van die onberekenbare zaken! en dek houdt veel van H., schrik hem
dus niet af àls hy er nog plan op mogt hebben en gy er van weet.
En nu over Lien! Ze maakt ons alles zoo makkelyk mogelyk. Ze is lief gezellig,
aardig met wou - kortom daar is maar goeds van te zeggen. Ze speelt als een kind
- en is gezellig en gepast vry met ons. heel aardig. Gister heeft ze een kippetje dat
de moeder verstooten had en dat dus half dood was, verzorgd en opgekweekt tot
het weer in orde was. over 't geheel hebben zy en wou een erge drukte met de
beesten, en 't weer is zoo heel erg niet. Vandaag is 't byzonder mooi maar ik herinner
me maar een dag (saturdag) dat ze een beetje thuis moesten blyven om den regen.
en toen zyn ze toch ook nog op den schommel geweest en hoepelen enz. Wat Liens
fransch aangaat, dat is een andere zaak. Ik lees dagelyks met haar en wilde haar
graag wat helpen. maar ronduit gezegd voel ik me niet erg thuis in al de regels die
ze moet bywerken. Als ik ze met haar samen bestudeer, dan schynt ze alles te
weten waarin de jufvr zegt dat ze te kort schoot. en om haar flink voorttehelpen zou
ik er my eerst hebben moeten inwerken. Wel vind ik haar uitspraak erg erg slecht.
- maar daarover maakt de jufvr geen aanmerkingen zegt ze. enfin, we werken zoo'n
beetje lezen en vertalen dagelyks eenige bladzyden, maar ik ben zeer bang dat je
niet tevreden zult zyn over den uitslagLien slaapt heel goed. ik wek haar 's morgens om half acht en zie dan dat je wel
gelyk had haar een slaapkopje te noemen, maar 's avonds heeft ze nooit last van
slaap! Gister avond hebben we-
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's avonds
dambord gespeeld wilde ik zeggen. een heerlyk genot voor Wou en Lien was er
erg op thuis - van avond als de lamp op is moeten we domino spelen en dek doet
dan mee.
Nu dag lieve groote Lien! Wat heeft je dochter een cadeaus meegebracht voor
Woutje! en zoo'n mooie hoepel. Heel veel groeten van dek en L aan u en Haas en
de kinderen. Mooi dat de jongens beide zoo zyn overgegaan en beide mooie
rangnummers! Heel veel groeten van Wou aan hen en 't riekje, lief kleintje! Addio,
addio!
tt
Mimi DD

[juli 1883
Aantekeningen in het Memoriaal]
Eind juli 1883
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 94-95. (M.M.)
1.

écale d'huîtres (Zola assommoir)
écaille (schaal, schil)m

op } à l'ouvrage (Zola I )m

houp } à l'ouvrage (Zola I )Solium t(r)emulentum
bedwelmend raygras
dolik of hondsdravikSecale cornutum niet
by Oudemans
hy heeft kaale cereale =
gewone roggewaggelen wiegelen
wandelenDavid Kalakaua
koning der Sandwich-eilanden-
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Max Eicheim
Die Kämpfe der Helvetier, Sueben
u Belgier gegen C.J. Caesar, neue
Schlaglichter auf alte Geschichten. 1866
Die Kämpfe der Helvetier
*
u Sueben gegen C.J. Caesar, 1876
beide te Neuburg (Baiern)
‘De bello gallico’ vol leugens!
Dio Cassius XXXIX, 25 zegt dat Pompejus last gaf geen brieven in den Senaat
voortelezen voor de viktorieberichten bewaarheid warenUit de Gedenkschriften van een voornaam Ned. Beamte door Mr. V.H.
by H.C.A. Campagne & Zoon
te TielMajoor Frans ToussaintJorissen De Patriotten te Amsterdamid. Ondergang van 't Koninkryk HollandMr. J.A. Sillem, het leven van Mr Joan Valckenaer‘belangwekkende Studien
van wyl Prof. Vreede over
den Raadpensionaris Van de Spiegel’esclandre schandaalphil = liefbraveeren (= blaguer)
Vondel's Fred. v. Nassouwe
op de wys van Wilhelmus-

*

Vertaling:
De strijd van de Helvetii, de Sueben en de Belgen tegen G.J. Caesar, nieuw licht op oude
geschiedverhalen.
De strijd van de Helvetii en Sueben tegen G.J. Caesar.
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2.

Fusz stapfen (geen singul.?)
Tapfneckeln = knikkerenemir meier-

grimper = klimmenKlinisch-forensische beteekenis der perverse geslachtsdrift
Geneeskundige Courant 1 & 8 April 1883
by Campagne & Zoon te Tiel‘zich schrap zetten’ Schrap tegen over elkander staan (N.v.d.D. 18 Juli '83 II)

Eindnoten:
1. ecale: bast, schil (fr.)
2. Fusz stapfen: voetstappen (geen enkelvoud?)

[6 augustus 1883
Brief van Multatuli aan P.A. Tiele]
6 augustus 1883
Brief van Multatuli aan P.A. Tiele. Twee dubbele velletjes postpapier en een enkel,
geheel beschreven. (M.M.)
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Nieder-Ingelheim
6 Aug- 1883
Waarde Tiele! Ja, dàt ontbreekt er nog maar aan dat ge excuses maakt over het
1.
laat zenden van dat overdrukje uit de Bydr. & Meded. v.h. Hist. Genootschap! Ik
wist niet eens dat die beste Vosmaer er werk van gemaakt had. Wel erken ik dat
ge my daarmee een zeer groot genoegen hebt gedaan. Hartelyk dank! Ook voor
Uw briefkaart, waaruit ik met blydschap zag dat het met uw asthma redelyk gaat.
‘Men kan er oud mee worden’ zegt de wysheid der volkeren. (Ook zònder asthma
is t oud-worden mogelyk, voeg ik er by, en dit verdient de voorkeur, dunkt me.) Ook
ik heb last van asthma, maar van 'n vreemde soort, naar 't schynt. Zóó vreemd dat
2.
'n holl. dokter die my herhaaldelyk ad hoc bezoekt, beweert dat m'n kwaal geen
asthma is. Wat dàn? Telkens meen ik te stikken uit gebrek aan adem. Om niet
hoofdig te schynen en z'n hartelykheid niet voor't hoofd te stooten, onderwierp ik
my aan een kuur met arsenik, waarvan hy zich groot effekt voorstelde. Maar 't hielp
volstrekt niet. ‘Dus was 't geen asthma’ redeneerde hy. Ik had geen lust me verder
te laten genezen van de kwaal die 't dàn wezen zou.
Met hartelyke belangstelling en deelneming vernamen wy 't overlyden van uw
kindje. Dat is zeer hard. Maar ook het ‘tobben met 'n ziekelyk kind’ zooals ge schryft,
3.
moet 'n zware bezoeking voor U en de moeder geweest zyn, en daarom, al klinkt
het wreed of ongevoelig, moet men betrekkelyk tevreden zyn met den treurigen
afloop. Maar toch: arme moeder! Ik druk haar en U in gedachte hartelyk de hand.
Zeer bitter is 't my by zulke gelegenheden altyd de verzuchting te uiten: wie weet
voor hoeveel smart de nu zoo bedroefde ouders bewaard blyven!Van ons pleegkind hebben wy tot nu toe niets dan genoegen. Hy is nu 7½ jaar
en 'n aardige prettige jongen. Natuurlyk zal ik hem niet volwassen zien. Ik hoop nu
maar dat hy voor m'n vrouw na m'n dood 'n steun wezen zal. Later rechtstreeks,
doch ook reeds
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indirekt terstond, omdat het besef dat hy háár hulp noodig heeft, haar sterken zal.
Hy weet nog altyd niet anders dan dat wy z'n ouders zyn. Z'n wezenlyke moeder is
onlangs overleden, en z'n vader - 'n knap fatsoenlyk man overigens, die dan ook
gedurende de 2 eerste levensjaren van 't kind hem zoo goed mogelyk verzorgd
4.
heeft - laat sedert eenigen tyd niets van zich hooren. Tant mieux! Jammer dat er
‘haken en oogen’ zyn die ons beletten den lieven jongen wettig te adopteeren. Dat
heeft - ofschoon hier de adoptie wettelyk nog bestaat - veel voeten in de aard, en
ik kan my in veel opzichten niet vry bewegen.5.

Wat is dat stuk van (over?) Steven van der Hagen belangryk! Door Vosmaer wist
ik er iets van. Ik wou dat het 20 maal langer was. Gy noemt het: ‘door hem zelven
verhaald’ en ik geloof dat dit juist is. Maar zyn er voor die meening andere kenmerken
dan die welke uit den aard van 't stuk zelfvoortvloeien? Wat kan hem bewogen
o

hebben de 3 persoon te gebruiken?
Ik houd zooveel van zulke brokken echte geschiedenis. Wat schryven de luî
aardig, die... zich niet toeleggen op schryvery! Ze staan tot schryvers van beroep
als fatsoenlyke vrouwen tot gemeene deerns. Ik blyf er by dat er iets prostitueerends
ligt in alle publiek geschryf van z.g.n. bellettristische aard. Dat ‘mooi willen zyn’ - en
dit moet men, op straffe van onverkoopbaarheid! - komt me altyd walgelyk voor.
6.
Honderd ‘Overwinteringen op Nova-Zembla’ met al de daarby behoorende
muillekkende beeren, glinsterende noorderlichten en - nooit geschreide! - tranen
7.
zyn me minder waard dan een dagboek van Gerrit de Veer . Bestaan er van dat
stuk (en dergelyke) onvervalschte uitgaven? Er zyn ‘letterkundigen’ die meenen
zouden te kort te doen aan hun beschaving, wanneer ze zulke autenthieke brokken
8.
uit vorige eeuwen niet verhanselen naar den schooleisch van den dag
9.

10.

Bennet & Van Wyk Rz . hebben gemeend:
‘de taal onzer voorouders zoo veel mogelyk (?) verstaanbaar te moeten
maken, zonder echter aan dezelve eene verhevenheid van styl te geven
die het veelal naïve en waarlyk oorspronkelyke geheel (!) zou doen
verdwynen.
Alzoo: ‘geheel’ en al mag't naive niet verdwynen. Gelukkig! En de ‘verhevenheid
van styl’ waarin anders de H.H. Bennet & V.
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Wyk zoo sterk zyn, zullen ze ditmaal zedigjes ongebruikt laten. Wel, wel!
Als bydrage tot de kennis van 't gezond verstand dier uitgevers kan dienen dat
zy:
‘de zoogenoemde inwerpen (?) of invoegsels, de beschryving der byzondere
landen of streken op den aardbol bevattende, en die, nu geheel verouderd zynde,
ons voorkwamen, thans naar de nieuwere berigten te moeten worden veranderd.’
11.
12.
Zulk volk zou in-staat zyn Semiramis optedirken met 'n krinoline, en Romulus
z'n broer te laten doodschieten met 'n revolver. Gelukkig dat het alleraardigste stuk
van onzen flinken Steven niet in handen van dezulken gevallen is! Maar wel had ik
13.
graag wat noten van U gehad. Wat is ‘romelisoen’ voor 'n ziekte? Kan't een
verbasterd spaansch woord zyn? (Misschien 'n soort van kortademigheid die, niet
wykende voor rattenkruid, geen aanspraak heeft op den eertitel van asthma. O, die
geleerden!)14.
Ik heb 'n Valentyn ('n echte, goddank!) en ga van avend eens nazien wat daarin
over St.v.d.H. te vinden is.Welke echte (of onverknoeide) reisbeschryvingen zyn er te krygen? Nu ja, echte
soms op auctien, maar die zyn zeker duur. Ik bedoel uitgaven als die van V. Wyk
15.
Rz, zonder de verbeteringen die hy zich veroorlooft? (Een ‘Wouter Schouten’ heb
ik. Hy is van 1676)
16.
Ik ben zeer belangstellend in den uitslag der pogingen om de Varna te vinden,
en begryp niet dat er niets meer blykt van ongerustheid. Of houdt men die voor zich
om de betrokkenen niet angstig te maken? Ik ben wèl ongerust! Over 'tgeheel echter
17.
vind ik die tegenwoordige N.P. tochten verkeerd bestuurd. Waarom niet met
internationale krachten stations gevestigd in 't Noorden, en wel permanent? Het
18.
personeel kon om de 2 jaar en à tour de rôle vervangen worden. Wanneer men
begon met Hammerfest of 'n andere geschikte plaats als hoofdstation, vanwaar uit
de onderstations successivelyk verder noordwaarts geschoven werden - (misschien
om op haar beurt hoofdstation te worden) dan zou men de zaak geregeld kunnen
aanpakken. Thans geschiedt alles zoo'n beetje op de gis, en zonder
overeenstemming. Ook kent men in Holland of Engeland - in Oostenryk of Italië nog
minder! - de goede tydstippen niet zoo goed als wanneer men
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in de buurt is. De perioden van 't los raken der ysmassa's zyn zeer verschillend.
Wie by vroegen dooi snel by de hand is, heeft veel voor.
Ik noemde ‘Hammerfest’ niet omdat ik bevoegd ben die plaats goed of aftekeuren,
19.
doch slechts omdat ze tegenwoordig telkens als relais blykt gebruikt te worden.
Maar heeft men er nooit aan gedacht om Archangel tot punt van uitgang te kiezen?
De visschersbevolking van die plaats zyn 't bezoeken van Spitsbergen en Nova
Zembla gewoon en zou gewis goede equipagie leveren voor de schepen die den
N. Pool willen naderen. Ook de ivoorzoekers die - zoo meen ik - elk jaar de Witte
Zee oversteken om mammouth's tanden uit de holen te halen van sommige eilanden
in de yszee - nog eens: zoo meen ik - zouden voor de Noordpool vaart te gebruiken
zyn.
't Komt me voor - hoe zal ik t uitdrukken? - dat men in die dingen tegenwoordig
te veel... chauviniseert. Men wil er ‘losgedonderde schoten’ by, zegge, overgezet
in 't moderne: afscheids dejeuners met toasten in de amsterdamsche rietlanden.
De zaak wordt vèrsjesachtig. Zoo komt in alles de klad. Wie precies weten wil wat
ik meen, moet maar eens 't een of ander artikel over die zaak lezen van De Veer niet Gerrit, o hemel! - de litterarische lamlendigheid die ons daaruit aanwaait lykt
20.
21.
niets op Barends & Heemskerk , niets op flinke manneheid . En:
men verneemt dat de firma N, N en Zoon, distillateurs in... 't een of ander,
sedert 11½ jaar gevestigd in deze stad, (...gracht, no -) ten-behoeve onzer
koene landgenooten, geheel belangeloos hebben afgestaan om in 't hooge
Noorden te worden gebruikt by 't feestmaal ter eere onzer geeerbiedigde
koningino god, ik weet niet verder. Die geeerde firma geeft 'n zakje ulevellen mee. Ziedaar!
Ziedaar en ajakkes! Waar blyft de REGEERING? De Staten van Holland die 'n premie
uitloofden gaven toch beter blyk zich de zaken aantetrekken! 't Is waar dat men toen
nog geloofde aan 't commercieel belang van den ‘doortocht’ iets dat ik nooit begrepen
22.
heb. Al slaagt men er in (zooals Nordenskiold) te Japan te komen, men kan toch
immers nooit staat maken op de route? Wie zou langs dien weg goederen willen
verschepen? Maar 't weten-
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schappelyk belang blyft bestaan, en daarom zeker ligt de zaak buiten 't kringetje
23.
onzer ephemere ministers.
Dat ik u zoo schryf over die N. Poolzaak, nu ja, wyt dat aan uw Steven V.D. Hagen.
Jammer dat hy niet in z'n kop heeft gekregen er heen te gaan. Hy zou er gekomen
24.
zyn, met of zonder ‘bolletyn .’ En aan hèm zou ik gevraagd hebben, wat ik nu aan
U vraag: hoe is (of hoe noemt men) den wind aan de noordpool? Is niet elke wind,
vanwaar ook komende, Zuid? Ik weet wel dat er stipt gesproken, geen Noord Pool
25.
bestaat, geen vast punt althans, maar nu eens de oscillatie weggedacht, hoe zou
'n stuurman die z'n wacht beschryft in 't Logboek, den wind definieeren? Elk zuchtje
dat hem raakt is van 't Zuiden gekomen, en zoodra 't hem gepasseerd is, wordt het
'n Noordenwind. Ra, ra, hoe is dit?
27.
28.
Misschien ontmoet ge den heer Volck of Pr. Buys Ballot . Van B.B. en veel
andere meteorologen gesproken, ik kan maar van geen sterveling te weten komen
wat ‘dépressie’ is? Of liever, ik kan de uitlegging van dat woord niet overeenbrengen
met de wys waarop 't telkens gebruikt wordt. Zou 't ook misschien weer - ik vraag
26.
dit stamelend - een van de termen zyn die men uitvond om... 'n technisch klinkende
determinatie te doen doorgaan voor verklaring? Want... dat doen ze soms, die
‘geleerden.’ Ze zyn om te stelen. Daar heeft nu weer de beroemde professer Palmieri
- ‘beroemd’ zyn die heeren eens-vooral. Ze brengen dat praedicaat mee in de wieg)
30.
31.
nu, de beroemde Palmieri weet te vertellen dat de katastroof te Ischia niet moet
geweten worden aan 'n aardbeving maar aan 'n... ‘onderaardsche instorting.’ Straks
zul je vernemen, als er 'n schip in storm vergaat, dat het niet van den wind komt,
maar van de golven. Als men't maar weet! De volkeren worden zonderling bediend
d

door de officieele wetenschap! Ook op z.g. n lager gebied. Ik raakte dezer dagen
in kennis met 'n zeer intelligent meisje dat jaren lang een H. burgerschool bezoekt.
Het kind was niet in staat 'n eenvoudig gesprek in 't fransch te voeren. In ‘wiskunde’
(zoo noemde zy 't) had ze nooit van de eigenschappen der evenredigheden gehoord.
29.
(Ook niet onder de ouwerwetse benaming van regel van drieen.) In ‘geschiedenis’
- kyk, 't was kurieus! En nogeens: ze was volstrekt niet dom. Dat onderwys de par
le Roi is hemeltergend. Is men blind in Holland? Meen daarom niet dat ik in dit
opzicht
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hoog loop met Duitschland. Ook hier is alles officieel-ellendig. Ik zou u daarvan
grappige staaltjes kunnen vertellen.
Adieu beste Thiele! Wees met uw lieve vrouw hartelyk van ons gegroet en geloof
my
Uw liefh.
DouwesDekker
Korrigeer maar alle slordigheden. Ik lees niet over, en weet dat ik dan de gekste
fouten maak.

Eindnoten:
1. Het betreft: ‘Brief van een vrijdenker, geschreven in 1633.’ Medegedeeld door P.A. Tiele in de
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 6 (1883), blz. 217-221.
2. ad hoc: voor deze kwestie (lat.)
3. moet: oorspr. stond er was.
4. Tant mieux: zoveel te beter (fr.)
5. Steven van der Hagen: nederlandse zeevaarder en handelaar; werd in 1599 door de ‘Compagnie
Van Verre’ naar Oost-Indië uitgezonden, waar hij voor Nederland gunstige verdragen afsloot
met de Vorsten van de Molukken. In dezelfde jaargang van de Bijdragen en Mededeelingen
(1883) stond dit reisverslag afgedrukt (blz. 377-421).
6. ‘Overwintering op Nova-Zembla’: episch gedicht in alexandrijnen van Hendrik Tollens (1819);
de eigenlijke naam was: Tafereel van de Overwintering der Hollanders op Nova Zembla.
7. Gerrit de Veer: hij was de scheepsdokter die tijdens de overwintering (1596-1597) een dagboek
bijhield.
8. verhanselen: verknoeien.
9. Bennet: Roelof Gabriël Bennet (1774-1829), nederlands schrijver van verhandelingen over
ontdekkingsreizen en uitgever van o.m. het dagboek van Gerrit de Veer.
10. Van Wijk: R.G. Bennet en J. Van Wijk Roelandsz, Nederlandsche zeereizen in het laatste der
zestiende, zeventiende en het begin der achttiende eeuw. Dordrecht 1830. Multatuli's exemplaar
van dit vijfdelige werk is in het bezit van het Multatuli Museum.
11. Semiramis: legendarische koningin van Assyrië (2000 v. Chr.)
12. Romulus en Remus: de legendarische broeders die Rome zouden hebben gesticht.
13. romelisoen: bloed-diarree. Zie brief van 1 september 1883.
14. Valentyn: François Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naauwkeurige en
uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten. Dordrecht Amsterdam
1726. In vijf delen. Het Multatuli Museum bezit het exemplaar van Multatuli.
15. Wouter Schouten: wschl. Willem C. Schouten uit Hoorn (overleden 1625). Deze schreef Journal
ofte beschrijving van de wonderlicke reyse, gedaan door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn
in de jaren 1615, 1616 en 1617.
16. Varna: het nederlandse stoomschip gebruikt bij de Noordpool-expeditie naar Dicksonhaven.
17. N.P.: Noordpool.
18. à tour de rôle: om beurten (fr.)
19. relais: pleisterplaats (fr.) Het schip, dat de Varna zou moeten opsporen, zou uit Hammerfest
moeten vertrekken.
20. Heemskerk: Jacob van Heemskerk (1567-1607), nederlands admiraal, samen met Willem
Barendsz de aanvoerder van de bemanning die, op zoek naar de noordoostelijke doorvaart, op
Nova Zembla overwinterde (zie noot 7).
21. manneheid: kennelijke verschrijving (door 't omslaan van de pagina) voor mannelykheid.
22. Nordenskiold: Adolf Erik Nordenskjöld (1832-1901), zweeds noordpoolreiziger die in 1878/79
erin slaagde rondom Noord-Azië naar de Stille Oceaan te varen.
23. ephemere: kortstondig als eendagsvliegen.
24. bolletyn: scheepsverslag.
25. oscillatie: het slingeren (van de aardas?); bedoeld zijn alle afwijkingen van het zuiver geografische
noorden dat bv. niet samenvalt met de magnetische noordpool.
27. Volck: één van de leden van het comité ter redding van de Varna.
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28. Pr. Buys Ballot: Christophorus H.D. Buys Ballot (1817-1890), nederlands meteoroloog, ontdekker
van de wet van Buys Ballot over de koers van winden die van een hogedrukgebied naar een
lagedrukgebied (depressie) stromen. Pr. is hier professor. Hoorde ook tot de leden van het
comité ter redding van de Varna.
26. 'n technisch: oorspr. stond er technische.
30. Palmieri: Luigi Palmieri (1807-1896), italiaans wis- en natuurkundige, direkteur van het
observatorium op de Vesuvius.
31. Ischia: een klein italiaans eiland bij Napels. Op 28 juli 1881 werd het eiland door een hevige
aardschok getroffen.
29. onder: oorspr. stond er van.

[6 augustus 1883
Brief van Mimi aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman]
6 augustus 1883
Brief van Mimi aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman. Dubbel en enkel
velletje postpapier, waarvan blz. 1-4 en 5 (½) beschreven. (M.M.)
N. Ing. 6 Aug. 1883
Beste vrienden!
Ik was bly toen u brief kwam en er uit te zien dat al speet deks laatste u ook, ge
hem toch begreep en dat er daardoor niets onvriendelyks voor ons in uw gemoed
was gekomen. Ja lieve Stine, het speet my ook heel erg. We hebben den heelen
zomer nog geen prettige logés gehad en ik wist bovendien dat het een teleurstelling
voor u zou zyn. En zàl 't nu wezenlyk helpen?! Dek heeft zich geheel afgezonderd.
Ook de rekenles voor Wou die hy dagelyks met zooveel genoegen gaf, is afgeschaft.
ook met Lientje de Haas bemoeit hy zich byna niet - hy heeft aan Robbers bepaald
copie beloofd - maar zal 't lukken? Zie dat vraag ik toch altyd nog maar. In deze
dagen durf ik met dek niets aanroeren en ook in andere dagen al roer ik niets aan,
komen we zelden tot een besluit.
Och ik weet zelf niet meer wat hierop behoorde te volgen. - Geestdrift of animo
om iets te verkondigen heeft dek niet. het zou me ook verwonderen als hy dat ooit
weer kreeg. en zelfs het kleine doel om ons huishoudentje gaande te houden (wat
toch de eigenlyke dryfveer tot al zyn laatste bundels geweest is) dunkt me
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haast dat hy missen moet. Ik zie niet in dat hy zooveel zou kunnen werken dat we
hier zouden kunnen blyven leven zooals we doen. Denk niet dat we op 't oogenblik
in geldverlegenheid zyn. neen, in 't geheel niet! maar hoe 't verder gaan moet zie
ik niet in. Het huis is ons te groot. dat is lastig en kostbaar en de in onze
omstandigheden heel noodzakelyke twee bedienden kosten ons veel te veel! We
hebben er herhaaldelyk over gedacht het geheel te verkoopen en als we dat zonder
verlies konden doen deden we 't zeker. maar dek vreest dat het verlies te groot zou
zyn om zelfs onze verplichtingen tegenover de geen die er ons aanvankelyk geld
voor gaf natekomen. Hy doet nu zyn best aan dat alles niet te denken om Robb. te
voldoen. arme!
Ik heb een tydlang gehoopt dat misschien de kippeteelt wat zou kunnen opbrengen.
Het aanvankelyke resultaat dat myn broeisel in leven bleef, deed my hoopen - maar
dek heeft er slechte moed op en welke voorstellen ik ook doe om een kippenhok
ergens te laten maken of inrichten hy keurt alles af en vindt dat het geld weggegooid
zou zyn. Op dit oogenblik heb ik al myn kippetjes verkocht zynde 30 voor 18 mark
den

samen. ik heb nu nog 39 hanen over. die zyn den 15 van dezen maand 3 maanden
oud. Ik heb een man aan den hand die ze koopen wil als ze groot genoeg zyn om
te slachten. en natuurlyk denken we ze dan ook zelf optepeuzelen. intusschen zitten
ze allen in 't kleine kippenhok dat ge kent maar dat heel rottig is, en waar het altyd
doorregent dus heel ongezond. en ik heb geen andere berging tenzy ik wat maken
liet. in of aan de remise of kelder. - ook ben ik niet helemaal zeker dat de voeding
niet kostbaarder zou zyn dan de opbrengst. als ik zeker was van slagen zou ik deks
1.
bedenkingen wel overwinnen. maar nu ik niet zeker ben dat het als geschäft goed
zou zyn durf ik me niet verzetten tegen zyn inzichten. ik had het alleen graag
geprobeerd in 't klein.
U pak met boeken hebben we met heel veel dank ontvangen. De confess. van
2.
R. doen my heel veel genoegen. nu die ben je spoedig tegemoet gekomen! maar
3.
het werk van B Cellini zag er zoo aantrekkelyk uit, en ik kende 't nog niet dat ik
daarmee eerst begonnen ben. Ook dek heeft wel lust dat te lezen en laat u beiden
hartelyk danken.
Dus, net voor de trouwparty verlaat je Holland? Ik hoop maar dat
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je op 't uitstapje om buiten te zyn en schetsen te maken goed weer hebben zult. Er
is ook voor de maand Aug. nog altyd buieg weer voorspeld en daar die mynheer
Overzier uit Keulen zyn voorspellingen voor Juli zoo goed uitgekomen zyn, ben ik
heel bang dat hy in Augustus weer gelyk zal krygen.4.
Ja, en 't pakje dat je al voor Wou gekocht had - kassian om voor hem mee te
brengen. Wat hebben zy gezegd by de Haas? Hy zou Lientje te gemoet reizen tot
Keulen, zoo was de afspraak. en wel aanst zondag over 8 dagen.
Maar voor ditmaal genoeg. Beiden hartelyk gegroet van ons alledrie maar vooral
van
Mimi

Eindnoten:
1. geschäft: zaak (du.)
2. De confess. van R.: ‘Les confessions’ van Rousseau. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778),
frans filosoof en schrijver van o.m. Confessions (Bekentenissen), zijn mémoires.
3. B. Cellini: Benvenuto Cellini (1500-1571), florentijns beeldhouwer, schreef een in 1728
gepubliceerde autobiografie.
4. kassian: spijtig (mal.)

[7 augustus 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau]
7 augustus 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje
briefpapier, waarvan blz 1-2 en 3 (½) beschreven. (M.M.)
N. Ingelheim, 7 Aug. '83
beste De Haas en lieve Lina! Hartelyk dank voor uw beider brieven, en natuurlyk
ook voor Tandem. Veel zal ik ditmaal niet schryven omdat ik beproeven moet my
uitsluitend bezig te houden met het métier, waartoe ik door omstandigheden nu
eenmaal veroordeeld ben. Het stuit me, maar er is niets aan te doen.
Lientje is zeer wel, en wy hebben niets dan goeds van haar te zeggen. Zy is o.a.
zeer lief voor Wouter, die daarvan wel eens misbruik maakt, de deugniet! Ik zou me
schamen als hy 'n ‘bedorven kindje’ werd, maar er moet wel op gelet worden dat-i
niet in die leelyke klasse van individuutjes overgaat. Aan hèm ligt het niet, als hy er
voor bewaard blyft.
Jammer dat Lientje en hy de laatste dagen door 't slechte weer niet zooveel
kunnen buiten zyn als anders de gewoonte was, maar ze amuseren zich zoo goed
mogelyk in huis. Lientje is gezond. Zy eet en slaapt goed. Ik hecht er aan dat ze
niet te laat naar bed gaat, waartoe nu en dan door 't een of ander avendspelletje
wel eens aanleiding wezen zou. Ik zei: ze slaapt goed, en dit zal wel waar zyn, maar
met verdriet merk ik dat ze dikwyls door muskiten
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wordt gestoken. Dit is 'n ware plaag. We hebben haar Wouter's gordyn willen geven,
waartoe hy z'n hooge toestemming gaf, maar ze heeft bedankt. Nu verjaag ik 's
avends tegen zonsondergang zoo goed mogelyk de muggen uit haar kamer, en
sluit dan 't venster. Dit helpt altyd iets, al blyven er altyd 'npaar zich verstoppen.
Heeft ze u geschreven dat ze met Mies & Wouter naar Wiesbaden geweest is?
Ze hebben zich daar goed geamuseerd, en o.a. 'n luchtballon zien opstygen. Savends
vry laat kwam de troep heel wel tevreden thuis. Tot m'n groot genoegen hoorde ik
van Lientje dat papa deze dagen met de broêrs naar de Tentoonstelling gaan zou.
Ik hoop dat ge daar schappelyk weêr zult getroffen hebben. 't Doet my zeer leed
dat het saisoen zoo ongunstig is, daar ik berekenen kan hoevelen hierdoor benadeeld
1.
worden. 't Is wel verdrietig. Over't geheel vrees ik dat de zaak ongunstige resultaten
zal opleveren, vooral nu de eigenlyke reis- & vakantie maand zich zoo slecht instelt.
2.
De weêrvoorspeller Dr. Oversier te Keulen pronostikeert regen, regen regen, heel
augustus uit! En, ik meen, ook nog in September. Tot nog toe heeft hy gelyk gehad.
Men moest zoo'n kerel ophangen. Wie weet hoe mooi 't zou geweest zyn als hy z'n
mond gehouden had.Ik hoor dat Mies pas geschreven heeft. Dit wist ik niet. Nu, ze groet u, even als
ik, hartelyk
Uw vriend
Dek

Eindnoten:
1. de zaak: de Tentoonstelling.
2. pronostikeert: voorspelt, van pronostiquer (voorspellen) (fr.)

[7 augustus 1883
Brief van Multatuli aan H.C. Muller]
7 augustus 1883
Brief van Multatuli aan H.C. Muller. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en
2 (⅖) beschreven. (M.M.)
Nieder Ingelheim, 7 aug 83
waarde heer Muller! o neen, ziek ben ik niet. De oorzaak dat ik U niet schreef,
was verdriet, zorg, préoccupatie, ergernis. Zeer gelukkig zou ik my achten indien ik
die dingen voor 'n flinke ziekte verruilen kon!
Waarom uw komst uitgesteld tot het einde der volgende week? Sedert lang
wachtten wy U. Is dit uitstellen, en 't verblyf te W.b. over 't geheel, 't gevolg van
onwel zyn? Dit zou me zeer leed doen.
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In allen geval, kom zoo spoedig 't u schikt. Het zal goed zyn my dag en uur te doen
weten, om voor 'n drager van uw koffer te kunnen zorgen. Beter nog voor 'n rytuig
aan de station, vooral als ge onwel zyt. De klim naar ons huis is lastig en duurt wel
¾ uur. Maak dat ik zorgen kan voor 'n rytuig.
Tot ziens alzoo vriendelyk gegroet.
tt
DD
daar men te W. b., naar ik meen, geen billetten naar Ingelheim geeft, zult ge te
e

Mainz 'n 2 billet moeten nemen.
Van 't bootje dat u te Mainz brengt, moet ge ± 8 minuten loopen naar de Station.
1.
Neem 'n man om uw Gepäck te dragen.

Eindnoten:
1. Gepäck: bagage (in duitse schrijfletters) (du.)

[7 augustus 1883
Brief van Multatuli aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman]
7 augustus 1883
Brief van Multatuli aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman. Dubbel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4 (⅖) beschreven. (M.M.)
s

N. Ingelheim 7 Aug 1883
beste Bremers! Vriendelyk dank voor 't aardige zoodje boeken! Ja juist, van zulke
1.
dingen houd ik veel. Die ‘études’ van Louis Reybaud (den schryver van Jerôme
2.
Paturot ) is 'nbest werk. Mies leest de autobiografie van Benvenuto Cellini, waarmee
zy zeer is ingenomen, en daarna begint zy aan de ‘Confessions’. Dáármee zal zy,
hoop ik, minder ingenomen zyn. Ik houd niet van Rousseau om z'n valsch
3.
natuurgeknutsel. Ik wil maar niet inzien dat 'n ‘bon villageois’ (bon? Je moet ze
kennen!) nader aan de natuur staat dan 'n stadmensch. Ook houd ik Rousseau voor
niet oprecht, al pronkt hy met zelfbeschuldiging. Juist dat pronken komt me verdacht
voor. Doch ook zonder dat, ik meen hem van leugens en opsiering te kunnen
e

overtuigen. En z'n gedrag omtrent Mad de
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4.

Warens vind ik afschuwelyk! Ook had hy 't recht niet haar handelwys (die ik lief en
5.
natuurlyk vind, ja zelfs: onschuldig, maar die toch du temps qui court overal als
hoogst ‘onzedelyk’ wordt verdoemd!) overteleveren aan Mr ‘Publiek.’ Maître Jean
Jacques was 'n lompert. Ook kan ik niet gelooven dat Voltaire jaloersch was op z'n
6.
‘styl.’ Ik beweer dat ‘le premier prosateur de France’ dikwyls zeer slecht schreef.
Maar dit zyn opinien uit vroeger tyd. 't Is lang geleden dat ik hem 't laatst onder
handen had. Zoodra ik kàn (Elsevier!) ga ik hem eens weer lezen.
Maar zelfs als ik me mocht overgeven aan zulke studien, dan nog zouden andere
dingen voorgaan. De u bekende aanmaning van den heer Robbers stoorde my o.a.
in de bestudeering der zaak van Kaspar Hauser. Daarvan vertelde ik U iets toen
gyl. hier waart. Welnu, onlangs is die mysterieuze geschiedenis weer ter tafel
gebracht door zekere te Regensburg verschenen brochure. Toen ik die gelezen
had - maar neen. Hebt gy lust en tyd U daarin te verdiepen? Dan zal ik beginnen
met U die brochure te zenden. Maar vraag er niet om als ge niet in stemming of
gelegenheid zyt, uzelf 'n raadsel optegeven. Want: 'n raadsel blyft de zaak! Dit
beweer ik na ook andere dingen dan die zeer eenzydige brochure gelezen te hebben.
7.
't Is 'n ware ‘question .’ My prikkelen zulke dingen, en niets liever zou ik doen dan
zoo'n mystère aan te pakken, als ik tyd en loisir had. Dit is echter niet het geval,
zooals ge weet. Met weerzin heb ik de schryvery die daarover handelt (veel reeds
maar niet voldoende) ter zy moeten leggen. En zoo zyn er veel dingen die my
aantrekken maar waaraan ik me niet overgeven mag. Ik blyf er by dat dit jammer
is. Zoo zyn er wiskunstige kwestien die ik meen te kunnen oplossen, indien ik me
daarmeê ongestoord kon bezig houden. En andere vraagstukken! Het leveren van
kopy voor de pers is my zeer moeielyk.
Ik behoef u niet te zeggen hoe ook my (en ons!) uw niet hier komen innig verdriet
doet, en ik blyf 't hard noemen aan ontbering van zùlken aard overgeleverd te zyn.
Gy (B) zegt, dat bericht in ‘gemengde stemming’ ontvangen te hebben. Dit doelt op
zekere voldoening over den dwang om vertellinkjes te leveren. Als ik ‘schryver’ was,
zou ik me daardoor misschien gevleid rekenen, maar och, ik vat die zaken ànders
op! My komt de
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veroordeeling ‘tot de luit’ wreed voor. Waarlyk, m'n landgenooten konden beter party
van me trekken, en dat ze dit stelselmatig nalaten, bewerkt dat ik ook voor ‘de luit’
ongeschikt wordt of... ben! Men ontneemt my de stemming die daartoe noodig is.
De eisch om mooijigheidjes te verkoopen terwyl men m'n gemoed aanhoudend
dringt tot bitterheid, - neen, beste Bremer uw indruk had niet ‘gemengd’ moeten
zyn.
En de vraag is of ik kan, of ik met den besten wil 't noodige leveren kàn? 't Is niet
meer dan ordinair-eerlyk dat ik Robbers tracht tevreden te stellen, maar tot nog toe
klinkt er geen snaar in m'n gemoed die aan den eisch beantwoordt. Altyd dwalen
m'n gedachten af naar dingen die den leverancier van mooijigheidjes niet dienen.
't Is martelen!
Ik zal maar eindigen, want eenmaal op dien tekst komende neemt wrevel de
overhand. Misschien schryft Mies hier 'n woordje by.
Hartelyk gegroet!
Dek
Ik hoor van Mieske dat ze pas geschreven heeft. Dit wist ik niet. Nu, ze groet u, en
ik ook!

Eindnoten:
1. Reybaud: Louis Reybaud (1799-1879), frans econoom en schrijver.
2. Paturot: satirische roman: Jerôme Paturot à la recherche d'une position sociale (J.P. op zoek
naar een maatschappelijke positie).
3. bon villageois: brave dorpeling (fr.)
4. de Warens: baronesse de Warens (1700-1762); zij liet Rousseau jarenlang in haar kleine landhuis
Les Charmettes wonen.
5. du temps qui court: indertijd (fr.)
6. le premier prosateur enz: de eerste echte prozaschrijver van Frankijk. (fr.)
7. question: vraagstuk (fr.)

[8 augustus 1883
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]
8 augustus 1883
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
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s

Nieder-Ingelheim 8 Aug '83
beste Vos! Eerst nu antwoord op de zoo lieve brieven van U en de Uwen, kort na
uw vertrek van hier aan ons geschreven! Waarlyk, die vertraging spruit niet voort
uit onhartelykheid. Ik herinner my levendig den indruk die Uw lieder schryven op
ons maakte, en hoe ik terstond wilde antwoorden. (Ook wy hebben gewuifd toen
uw trein voorbyging, maar uw sein niet gezien.) Ook weet ik nog dat ik 'n beetje het
land had over 't interessante van uw reis. Zoo zyn we! Het hinderde my dat Italie
(Rome!) den indruk verdringen zou, dien uw verblyfje ten onzent u had meegedeeld.
Ge moet gevoeld hebben hoe hartelyk welkom gy waart. Ik neem 't u byna kwalyk
dat ge niet 't een of ander hebt stuk geslagen, gy of uw achtenswaardige vrouw of
ondeugende dochter. Nu, zùlke vriendschapsbewyzen zyt ge niet gewoon te geven,
7.
maar heusch, als ge een glas gebroken hadt, zou ik 't statu quo nunc gelaten
hebben. Hoogstens had ik 't versierd met 'n papieren ster! Dat ik 't land had ('n heel
klein beetje!) over de belangrykheid van uw reis, is waar. Labruyère (of Lar.
3.
foucauld) zegt ‘il y a dans Ie malheur de nos amis toujours qquechose qui nous
1.
fait plaisir.’ Is ook 't omgekeerde waar? Moet het ons landerig maken als onzen
vrienden iets goeds wedervaart? Het zou wèl te verklaren zyn. We willen van dat
2.
goede de autor zyn, of althans daartoe iets bebben bygedragen. Voortredeneerende
zou 't er op uitloopen dat we al onze vrienden op water & brood zetten om 't plezier
te hebben hen eenmaal 'sjaars op 'n aangelengd lepeltje Liebig's extract te tracteeren.
Mevrouw de Salis ('n zeer oude dame die op my gesteld scheen te zyn) riep eens
uit de volheid van haar hart uit: ‘Och, ik wou dat Mr D. eens ziek werd: Wat zou ik
hem lekkere soepjes koken, niet waar Anna?’ Anna was 't meisje dat die soepjes
brengen zou. En Anna zei: ‘ja Mevrouw:’ Ze scheen dus Larochfouc. (of Labruyère)
gelezen te hebben. Ook is 't mogelyk dat ze van plan was van die soep te snoepen
(ze wàs snoepig, dat moet ik
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zeggen!) en daarom haar meesteres wou sterken in haar venynigvriendelyk
voornemen.
Wat zou ik je hartelyk ontvangen hebben, als je van Mainz by ons was
teruggekeerd, omdat er bericht was gekomen dat Italie verdwenen was!
Zoodat ik maar zeggen wil dat je langer had moeten blyven. Is er kans dat
‘gylieden’ 't hervat? Of zou uw Alex misschien pleizier hebben eens hier te komen?
Maar liever had ik u allen te-gelyk. Het kamertje waarmee Marie genoegen heeft
genomen, is nu wat opgeknapt, en van rommel- tot logeervertrekje verheven. Ja,
ik wou heel graag dat ge hier wat langer kondet blyven. Ik verbeeld me dat ik U
zooveel zou te zeggen hebben.
Maar nu nog iets over m'n lang zwygen. We waren zéér dankbaar voor uw prettige
brieven (dit is geen frase maar letterlyk waar) doch weifelden waar wy 't antwoord
zouden adresseeren. Ge gaaft ons geen adres op te Rome, en Napels lag nog in't
verschiet. Bovendien was me ook dáár 't adres van uw zoon onbekend. Toen wou
4.
ik aan den heer Nyhoff schryven. Dit stelde ik uit, en 't was verschoonbaar want ik
lig bedolven onder préoccupaties. ('t leven is zoo vol!) Daarop volgde een gloeiende
kool. (de eerste, want straks volgt er 'n andere) De heer N. zond my, natuurlyk naar
aanleiding van iets dat van U moet zyn uitgegaan, een ‘Vaderland’ waarin de kwestie
van N. Guinee behandeld wordt. Ik bedankte hem of wou dat doen - wacht, de
begonnen brief gaat hierby. Maak den heer N. m'n excuses asjeblieft. In dien brief
had ik uw adres willen vragen. Sedert dien tyd volgde de eene préoccupatie op de
andere.
Daar volgde eenige dagen geleden de tweede kool. Die beste knappe Tiele zendt
me een overdrukje behelzende dat pikante stuk over (van?) Steven van der Hagen.
Hy maakt NB. z'n excuses dat hy 't eerst nu zendt! Ook dàt komt alzoo weer van U!
En Ischia! Napels: Hoe vaart uw zoon? Is er reden tot ongerustheid? Ziedaar nu
goddank, de oorzaak dat ik eens alle andere préoccupatie op zy zet om U te vragen
om 'n postkaartje. Schryf me geen brief. Dat kunt ge niet doen zonder hem lang te
maken. Uw indrukken moeten overstelpend wezen. Ik ken de domme
onbescheidenheid die er in liggen zou iets te willen vernemen van uw italiaansche
reis. Maak er 'n werk in 6 deelen van!
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Zeg my alleen of gy en de uwen wel zyn, en of er geen gevaar voor uw zoon is? Ik
5.
zie dat Palmieri en de Rossi aan 't kibbelen zyn. Daar zyn ze geleerden voor. Straks
8.
6.
komt er 'n andere: ‘i’ voorstellen de aarde te vaccineeren. Wel zeker, 100 lr
9.
10.
11.
dynamiet in den Epomeo , en moeder Gea heeft 'n fontanel meer! (Opmerkelyk
12.
dat de dezer dagen door aardschuddingen bezochte streken - Ischia, Oporto en
Gilroy in Californie - zoowat op dezelfden breedtegraad liggen. De kwaal schynt de
13.
aarde in haar lenden te zitten à l'instar van de cholera.
14.
De kwestie over instorting of gas-ontploffing is oiseus . 't Een belet het ander
niet. Oorzaak en gevolg wisselen aanhoudend van rol en beteekenis. Gasontploffing
bewerkt instorting, en door instorting worden bestanddeelen met elkaar in aanraking
gebracht die ontploffing te weeg brengen. De kip komt uit het ei en 't ei uit de kip.
Wy zyn, op 'n beetje na, wel. Ik heb last van m'n asthma, maar niet erger dan
gewoonljk. Mies heeft dikwyls last van kiespyn. Zulke schynbare kleinigheden, of
de aaneenschakeling daarvan bederven 't leven. Wouter is 'n aardige jongen en
geeft ons veel geluk. Gister had hy de koorts, maar dit zal van 't groeien komen.
Vandaag is hy weer in orde en zoo dartel als 'n veulen.
We hebben hier ellendig weer. Regen en wind zonder ophouden. Dit is de schuld
r

van zekeren D Oversier te Keulen, die in meteorologische woede de heele
Augustusmaand tot ‘Kalte Niederschläge’ heeft veroordeeld. Die arme tentoonstellers
te Amsterdam!
r

Dezer dagen kryg ik D Muller by me, een der hoofdmannen van den ‘Dageraad.’
Leest ge het tydschrift van die Vereeniging? Er komen gewis goede stukken in,
maar 't komt me voor, dat de teksten wat afgezaagd zyn. Of ligt het aan de manier
van behandelen? Wat my betreft, ik ben verzadigd, ‘beu’ van redeneeren, oreeren,
betoogen, debatteeren. Wat dàn? Ik weet het niet. Er is 'n beletsel waarmee ik geen
raad weet: de onmogelykheid (volstrekte of betrekkelyke?) om de vrydenkers te
disciplineeren. De tegenparty put sterkte uit haar eigen dwaling, 't autoriteitsgeloof.
r

De Paus, D Kuyper, ‘de schrift’ &c ‘heeft gesproken!’ Dit geeft 'n éénheid die nooit
bereikt kan worden door luidjes wien 't ‘mnheer, dat ben ik niet met u eens’ in den
mond bestorven ligt,
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en die dat niet-eens-zyn per se mooi vinden. 't Kleedt 'n mensch! Misschien ware
de zaak in orde te brengen door te wyzen op 't verschil tusschen: eens-zyn in
meening, en één lyn trekken in handeling. Maar by de uitvoering van dit program
zou men zich al heel gauw verliezen in subtiliteiten. Ook erken ik dat het 'n verdrietig
werk wezen zou, 'n man optehangen dien men voor onschuldig houdt, omdat men
15.
beloofd heeft dezen of genen ἀυτος die 't gelast heeft, te steunen.
't Liberalismus heeft geen vaandel, geen leus, en alzo: geen tucht. - Met zeker
kwaadaardig genoegen lees ik in uw brief dat ge soms zoo'n moeite hebt te schryven,
d.i. letters te zetten! Goddank dat ik alzoo de eenige niet ben! Gut, daaronder lyd
ik zoo dikwyls. Maar aan de conditioneering uwer brieven had ik 't nooit gemerkt.
Ook nu niet, maar ge moet de kwaal toch kennen, daar 't u anders niet in 't hoofd
komen zou, haar te noemen. My plaagt ze vreeselyk, onverklaarbaar.16.
Kunt ge my ook 'n titel van 'n werk opgeven waarin 't Etrurisch behandeld wordt?
(nieuw-Etrurisch zal er wel niet wezen) Als ge hier kwaamt en wat langer bleeft, had
ik natuurlyk veel te vragen. Toe, schryf 'n werk in veel deelen! Vertel me toch eens
hoe de ouden cyferden. Dat kan ik maar niet vatten. En of ze schroeven hadden?
Ik zag er nooit een in museums.Ik heb dit blaadje overgeschreven omdat ik na 't lezen eener courant woedend
van verontwaardiging, u 'n plukseltje aanbood. Maar 't mag niet want die krant is
van myn besten Funke. In allen geval zou ik eerst hèm verlof moeten vragen. De
behandeling die ik steeds van hèm ondervond maakt elken aanval van zyn blad tot
17.
'n impieteit. Maar moeielyk is 't, m'n mond te houden! Bovendien, waarom juist
dàt krantje aantevallen, alsof de andere beter waren! O die ‘Pers’!r

D Muller is reeds hier geweest. Hy komt overmorgen terug, en zal 'npaar dagen
blyven. Hy is ons best bevallen. Ik wist reeds van anderen dat hy flink en eerlyk is.
Ook kende ik hem als schryver uit den Dageraad. Hy streeft vurig naar vooruitgang,
ontwikkeling. Moet, mag ik hem aansteken met myn moedeloosheid? - Mieske zal
uw vrouw en dochter schryven, maar als ik nu dezen liggen laat om daarop te
wachten, riskeer ik dat ik hem weer verscheur. Doe voorloopig myn hartelyke groet,
en zeg vooral
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dat wy zoo'n heerlyke herinnering hebben van uw verblyf in ons huiske. Wouter wil
bouketjes voor u maken als ge weer komt, en ‘uit z'n eigen tuin.’ Goudsblommen
spelen daarin de hoofdrol maar goed gemeend is het.
Dag beste Vos, schryf 'n groot werk, toe! Dag, lieve mevrouw en Marie. (Laat de
laatste nooit aan Vauban vertellen dat ik... niet aan 't nut van vestingen geloof.)
Heerejezis, 't stormt alweer. Die Oversier! Bedank den heer Nyhoff voor zn
‘Vaderland’ en schryf me op'n briefkaart of uw zoon wel is? Adieu, uw oprechte
vriend
Dek

Eindnoten:
7. statu quo nunc: in de huidige toestand (lat.)
3. Lar. foucauld: François, duc de la Rochefoucauld (1613-1680), frans veldheer en schrijver van
beroemde ‘Maximes’, levenswijsheden.
1. il y a enz.: er schuilt in het ongeluk van onze vrienden altijd iets dat ons plezier doet. (fr.)
2. autor: de handelende persoon (lat.)
4. Nijhoff: Martinus Nijhoff (1826-1894), nederlands boekhandelaar en uitgever (van Vosmaer).
5. de Rossi: Gian Battista Rossi (1822-1894), italiaans oudheidkundige.
8. ‘i’: bedoeld: andere italiaanse naam op i.
6. Lr: liter.
9. Epomeo: berg in Italië, in de baai van Napels.
10. Gea: Aarde.
11. fontanel: breukrand.
12. Oporto: oorspr. stond er Lissabon.
13. à l'instar de: naar het voorbeeld van (fr.)
14. oiseus: zinloos (naar 't fr.)
15. ἀυτος: zelf (gr.); verwijzing naar Idee 52, zie V.W. II, blz. 319.
16. Etrurisch: oorspr. stond er 't oud Etruskisch. Taal van 't volk der Etrusken, bewoners van
midden-Italië voor de opkomst van Rome.
17. impieteit: gebrek aan respect (naar 't fr.)

[11 augustus 1883
Brief van Multatuli aan A.D. Baron van Verschuer]
*11 augustus 1883
Brief van Multatuli aan A.D. Baron van Verschuer. (Brieven WB X, 130-132).
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Nieder-Ingelheim 11 Aug. '83.
(....)
Onder de vele dingen die ik niet begryp is ook de verregaande déceptie die 'n
1.
carrière als de uwe oplevert . Deze uitdrukking is onjuist. Ik begryp de déceptie wel,
maar ik zoek naar de oorzaken die haar teweeg brengen en wettigen. 't Is
onbetwistbaar dat de maatschappy in 't contract dat zy met u (gy met haar, om 't
even) aanging achterstallig is, niet volgens 'n noembaar wetsartikel natuurlyk, maar
in-gemoede. De bedenking dat de Staat u geen beter inkomen of sneller promotie
beloofde, dat ge by 't kiezen uwer carrière vrywillig de risico van tegenvallen voor
uw rekening naamt, zou grond hebben voor 'n rechtbank als ge gek genoeg waart
den Staat te dagvaarden wegens wanpraestatie. Maar die praatjes zyn zonder
waarde als men zich plaatst op hooger standpunt dan 'n rechter mag innemen. Het
belang van den staat kan met zulke toestanden niet gediend zyn. Maar ik voel me
niet in staat de middelen aantewyzen die verbetering kunnen brengen in den
toestand. Wèl meen ik te weten wat ik zou te doen hebben als ik baas was. M'n
niet-weten doelt op de maatschappy zooals ze thans is. Myn ideaal zou wezen een
zeer klein leger, doch zeer hoog betaald, in rang en eer zoowel als in geld. Het
eenvoudig soldaat-zyn moest 'n hoog standpunt opleveren. De geest der eeuw neigt
2.
tot het herabsetzen van alle individueele waarde om die te vervangen door
3.
getalsterkte. (Zie de kiezery!) Men wil veel waar voor z'n geld, 'n groot quantum ,
en let hoe langer hoe minder op 't gehalte. Deze fout heerscht ook in andere vakken,
in de industrie, byv. Overal wordt gespeculeerd op goedkoopte.
Wat nu 't leger betreft, staat nederland, vooral in appréciatie, zeker 't allerlaagst.
Of dit ook in betaling 't geval is weet ik niet, doch daarby moet wel in rekening worden
gebracht dat in ons landje 't geld goedkooper is dan byna overal elders. Minder dan
elders wordt de ellendige betaling door waardeering aangevuld. Nederland heeft
z'n waardeering noodig voor andere dingen, by voorkeur voor de zoodanige die niet
4.
5.
6.
te converteeren zyn in iets degelyks. Albrecht Beyling , Hambroek , Claudius
7.
Civilis kunnen geen rekening presenteeren ‘voor aan UEDd. geleverde stof tot
8.
chauvinisme.’ Men kan er dus op toe bluffen à coeur joie ! Wat nog leeft, nog in de
buurt is, moet verwaarloosd worden, ja
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schandelyk geïgnoreerd. Gister nog ben ik verontwaardigd opgevlogen by 't lezen
van 'n tweetal berichtjes die in 'n krant vlak onder elkander stonden. Een bakker
had vergunning gekregen zich hofleverancier te noemen. 't Schynt dat z'n
9.
‘Weihnachtsstollen ’ byzonder in den smaak van Z. (of H.) Majesteit waren gevallen.
Die koeken werden vermeld, de naam van den vent werd genoemd, de straat waar
hy woonde werd aangewezen. Zelfs deelde men den volke mede welken anderen
koekbakker hy in 't bakken van die Stollen had opgevolgd. De redactie van die krant
zorgde er dus wel voor dat de nederlandsche Natie in alle byzonderheden te weten
kwam hoe 't met dien man geschapen stond en wat er met hem gebeurd was. Er
mankeerde nog maar aan dat men er 'n lofrede aan toevoegde op Z.M. onzen
geëerbiedigden Koning die zoo koninklyk ware verdiensten (hier in zake
‘Weihnachtsstollen’) weet te beloonen. Laat ons hopen dat we dit nog te goed
hebben.
En zie vlak boven die belangryke uitvoerige mededeeling, lezen wy:
10.
‘In 't Amstelhotel is by dr. Mezger in behandeling gekomen een luitenant van
het O.I. leger... (waarom niet liever: 'n persoon? 'n individu? 'n kerel?)... die te (?)
11.
Atjeh drie kogelwonden en drie-en-twintig klewanghouwen bekwam.’
Geen woord meer. Zelfs de naam niet van den lyder.
Drie kogelwonden, drie-en-twintig klewanghouwen!
Hoeveel kogelwonden, hoeveel klewanghouwen moet iemand ‘bekomen’ hebben
voor 't de moeite waard is den naam te melden van den arme die in nederlandsche
dienst - in 'n vuile zaak, dit is waar, maar dit is zyn schuld niet - gemarteld werd?
Ik ben bitter gestemd. Laat me maar eindigen.
Hartelyk gegroet
t.t.
Dek.

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

6.

7.
8.
9.
10.

carrière: Verschuer was bij zijn pensionering kapitein der artillerie.
herabsetzen: kleineren (du.)
quantum: hoeveelheid (lat.)
converteeren: omzetten.
Beyling: Allairt Beylinc, legendarische nederlandse oorlogsheld ten tijde van de hoekse en
kabeljauwse twisten; in 1425 wordt hij in Schoonhoven belegerd door de Hoeksche Floris van
Kijfhoeck. Als de stad wordt overgegeven, wordt Beylinc op parool vrijgelaten. Hij moet een
losprijs van duizend hollandsche schilden betalen. Als Beylinc dit bedrag niet bij elkaar kan
brengen, meldt hij zich, trouw aan zijn woord, bij zijn vijanden. Deze veroordelen hem ter dood
en Beylinc wordt levend begraven.
Hambroek: Antonius Hambroek (1607-1661), nederlands predikant, werd in 1648 beroepen op
Formosa (Taiwan). Toen het eiland in 1661 door Chinezen werd veroverd, hield alleen het fort
Zeelandia stand. De gevangen genomen Hambroek werd door de Chinezen naar het fort gestuurd
- op voorwaarde dat hij zou terugkomen - om het garnizoen tot overgave te bewegen. Hij keerde
onverrichterzake en vrijwillig terug en werd door de Chinezen onthoofd.
Claudius Civilis: Julius (Claudius) Civilis, aanvoerder der Bataven ten tijde van hun opstand
tegen de Romeinen in 69 en 70 n. Chr.
à coeur joie: naar hartelust (fr.)
Weihnachtsstollen: Kerstbroden (du.)
Mezger: Johan Georg Mezger (1839-1909), nederlands arts, oefende zijn praktijk uit in het
Amstelhotel, later in Wiesbaden en Domburg; hij was de eerste society-arts, die uit de hele
wereld vorstelijke patiënten aantrok. Het bericht las Multatuli in Het Nieuws van den Dag van 8
augustus 1883.
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[11 augustus 1883
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
11 augustus 1883
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
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s

N. Ingelheim 11 aug 83
Hartelyk dank, beste kerel! Dat ge alzoo alweer verhinderd zyt te komen, is heel
verdrietig! Uw beroep is 'n ware slaverny. Alles krygt of neemt verlof in de
zomermaanden, schoolmeesters, professers, rechters, tot koopluî toe. Ja, ik had u
gaarne willen spreken. Schryven is gevaarlyk en omslachtig. Nu kan ik op 't oogenblik
niet by U komen, maar wel tracht ik daarnaar. (Er zyn ook andere redenen die my
naar Holland trekken). Om dat doel te bereiken moet ik probeeren Robbers tevreden
te stellen die my maant. Ik mag't hem niet kwalyk nemen, en wyt het dus hèm niet
dat ik me moet opsluiten en afzonderen om in godsnaam - kopie te fabriceeren. 't
Walgt my, maar dat is nu de vraag niet. Hoe dit zy, ik kan onmogelyk van hier voor
ik my dien graat uit de keel gehaald heb. En ik wil me daartoe inspannen. Mn
tegenzin in publiekschryvery is onbeschryfelyk. Hy is't best te vergelyken met de
angst van 'n jong nufje die 'n spinnekop moet aanpakken. Elke aanraking met Publiek
doet me rillen. Ik weet wel dat die stemming overgaat (by buien althans) maar voor
't zoo ver is voel ik me beroerd. Het ergste is dat die tegenzin m'n zoogenaamd
‘talent’ smoort, dooft, verlamt, hoe moet ik zeggen? By 't lezen van een en ander
dat door middel van de pers tot me komt kan ik niet anders dan bitter gestemd zyn.
Op allerlei gebied zit de kwakzalvery ten troon. Ik maak weinig onderscheid tusschen
zoogenaamd hoog of zoogenaamd laag.
1.
Het idiote zwygen der Hollanders als 'n bezopen engelsche resident ons 'n eiland
afneemt (een der grootste en misschien 't vruchtbaarste van de wereld!) als hun
Koning, hun ministers en hun Kamers niet eens blyk geven dat zy weten wat er
geschiedt, nu
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zooiets ergert me nauwelyks meer dan de nette juffrouwen of hoogstfatsoenlyke
jongelingen die zich in de krant aanbieden voor 't kan me niet schelen of
slachtersleerling. Overal blyk van dezelfde verrotting en: met het berusten daarin.
Dit laatste is juist de ellendigste kant in 't ziekteverschynsel. De Hollanders weten
niet eens dat ze ziek zyn en op de nominatie staan uittesterven. Dat daaraan iets
verbeurd zou zyn (als volk, bedoel ik) kan betwyfeld worden, maar my is't vreeselyk
omdat ik, nu eenmaal Hollander zynde, me in dat land moet bewegen, met dat volk
iets moet trachten te bereiken. Dit laatste nu heb ik al lang opgegeven, maar 't
verdriet over de deceptie blyft. De bitterheid daarover en de wrevel tegen 't volk dat
daartoe aanleiding geeft, maakt dat ik, om zoo te zeggen, maar een kleur op m'n
palet heb. Schilder daar eens mee!Neen, beste hartelyke vriend, by 't geen ik U had meetedeelen komt geen hulp
van uwe zyde te pas! In dien zin heb ik U niet noodig, volstrekt niet. Het betreft 'n
plan dat ik wou uitvoeren om... aan wat macht te komen buiten de holl. grenzen.
De begeerte om u daarover te spreken ligt alleen in de natuurlyke behoefte aan
uiting. Juist m'n zwygen ('t moet wel, en byna onbepaald) dringt me soms tot eenige
uiting - om niet te stikken! - en daartoe had ik u gekozen. Ik blyf er dan ook by dat
ik u spreken wil. Niet echter omdat ge my, in wat ook, kunt helpen, o neen! Toch
heeft het z'n nut voor my, den indruk te zien dien m'n plan op u maakt.
Wat het beroerdste is, ik moet om de zaak aantevangen en door te zetten (d.h.
te beproeven, want nooit is men zeker van slagen) me daarmee exclusief bezig
houden, zonder preoccupatie, en hierin wordt ik nu weer belet door de
noodzakelykheid om eerst me te kwyten vis-à-vis Robbers.
d

By 't lezen der geschiedenis van zoogen groote mannen, of van dezulken die
iets belangryks tot stand brachten, verwondert het me altyd dat ze zoo zelden
2.
geplaagd werden door dagelyksche zaakjes. Hoe zou Garibaldi 't gemaakt hebben
als hy, voor 't aanvangen van deze of gene onderneming - het inpakken van Napels
3.
byv. - eerst 'n vel of 25 vertellinkjes had moeten leveren? Zulke exigenties van 't
leven breken 't élan.Wel wat doet het my een genoegen dat ge tevreden moogt zyn
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over Coenraad. Hy is 'n lieve jongen. Groet hem hartelyk van Oom en Tante.4.
Hoe zoo'n reddingsleger kan bestaan, is my 'n raadsel! Stel eens dat je'r nooit
van gehoord had, en iemand zei het te willen oprichten, zou je gelooven dat het
mogelyk was? Niet omdat het ‘geloof’ voor een zotterny zou terugdeinzen, o neen,
maar zou je't mogelyk achten uit 'n praktisch oogpunt? Zou je de zaak voor
5.
uitvoerbaar houden? Ik niet. Tòch bestaat ze. Er blykt dus dat die Booth z'n volkje
beter kent dan wy (of ik) ònze geestverwanten. We moeten in zekeren zin respect
hebben voor dien kerel. 't Is toch maar waar dat Booth invloed heeft, dat heb ik niet!
Het plan waarover ik u spreken wou betreft juist het zoeken van 'n middel om iets
6.
anders dan praatjes en woorden te leveren, nam: macht. - Over V Andel's brochure
denk ik precies als gy. De welmeenende jongen doet net of m'n heele zyn zich oplost
in zeker gekibbel met V. Vloten. Hy verheft den aanval van dien man tot iets
wezenlyks. 't Is juist zooals gy zegt: zwyg of vernietig. Dat lamme gepolemiseer is
degradant.Buiten wat asthma, voel ik me wel. Maar die stryd tegen gebrek aan harmonie
tusschen willen en kunnen plaagt me. En dan de afwisseling van stemming! Soms
opgewonden vurig, soms kalm redeneerend, soms afgemat, dof en krachteloos.
Daarvan moet gy - artist! - ook ondervinding hebben, al zy 't dan dat uw artistieke
indrukken voortdurend moeten ondergaan in t métier! Wat 'n koeliewerk! Je moet
kunst leveren als artist, en tegelykertyd sjouwen als 'n kruier. En dat deed je sedert
25 jaar! Dat er iets feestelyks wezen moet, begryp ik. 't Is ook in 't belang van de
7.
Directie. Gut, wat is 't gek wat je my schreef van dien Nierstrasz. Toch heb ik
medelyden met zoo'n man. Die leelyke passie schynt 'n kwaal te wezen, iets
ziekelyks. Dit werd onlangs ook beweerd in de Geneeskundige Courant. Ook las ik
8.
daarin dat zekere Ulrich in brochures party had getrokken voor die liefhebbery.
Daar hoort courage toe! Uit veel indices blykt me dat ze nogal algemeen is of wordt.
Ik wyt dit aan de bespottelyk-bekrompen denkbeelden omtrent de natuurlyke
geslachtsdrift. Als men die tot misdaad maakt, spreekt het vanzelf dat de natuur
zich 'n uitweg baant, en, stipt genomen, is alzoo de benaming: ‘onnatuurlyke
geslachtsdrift’ onjuist. Als 't onnatuurlyk was zou ze niet bestaan. Maar... er is mooie
en leelyke natuur.-

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

696
Zeker heb je geen tyd om te lezen. Anders zou ik je eens vragen of je de
geschiedenis van Kaspar Hauser kent. Ik herinner me van '28 of '29 dat die zaak
begon. Hy was als vondeling, op't oog 16, 17 jaar, te Neurenberg op straat gevonden,
kon ternauwernood loopen en spreken. Eerst hield men hem voor 'n idioot, toen
voor 'n gewikste landlooper, vervolgens... voor 'n verdonkeremaande prins van
Baden. Die kwestie is nòg niet uit. Tweemaal werd er 'n aanslag op z'n leven gedaan,
(in '32 met doodelyken uitslag) maar de ontkennende party, de badensche hofparty
beweert dat hy 't zelf heeft gedaan. Hoe dit zy, nog altyd wordt die zaak behandeld.
Er is 'n heele litteratuur over. Onlangs kwam ik er weer toe een en ander daarvan
te lezen, en 't jeukt me, my met die zaak te bemoeien. Interessant is ze. Maar zoo
is er zooveél dat ik zou willen onderzoeken en waar ik niet toe komen kan. Altyd
préoccupaties. En als ik me in zoo iets verdiep, ben ik verloren voor alle andere
dingen. Als proefstuk voor psychologische scherpzinnigheid is er zeker geen
geschikter onderwerp dan die Kaspar Hauser. Ik heb er veel over gelezen en zou
9.
nog altyd niet kunnen zeggen aan welken kant ik me scharen zou als ik 'n votum
moest uitbrengen. Hoe moeielyker hoe pikanter. Wat eenvoudig helder is, boeit niet
lang. De bybel zou lang vergeten zyn als men er uit wys worden kon.M'n vrouw is wel, op wat last van kiespyn na, en Wouter blyft ons veel geluk
geven. Hy is waarlyk 'n aardige jongen. Maar we moeten gedurig au qui vive zyn.
Anders wordt hy ondeugend en lastig. Hy is vol leven.Beestachtig weer hier! Een meteoroloog te Keulen Oversier heeft het voor heel
Augustus voorspeld. Tot nog toe heeft hy waargesproken, helaas! 't Stormt en regent
maar al door! Dat moet ook zeer ongunstig werken op de Amsterdamsche
Tentoonstelling, dunkt me. Ook zonder slecht weer had ik er al lang geen groot idee
van.
Dag beste trouwe kerel, hartelyk gegroet!
Uw vriend
Dek
Misschien loopen m'n zinnen niet rond. Ik lees niet na, en weet dat ik soms woorden
oversla

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

eiland: Nieuw-Guinea (Irian).
Garibaldi: Guiseppe Garibaldi (1807-1882), italiaans vrijheidsstrijder.
exigenties: (van exigences): vereisten (fr.)
reddingsleger: (Salvation Army), Leger des Heils, officieel opgericht in 1878.
Booth: William Booth (1829-1912), engels Methodistenprediker, eerste generaal van het Leger
des Heils; uitgever sinds 1880 van The War-Cry (de Strijdkreet).
Van Andel's brochure: zie bij 29 mei 1883.
Nierstrasz: Johannes Leonardus Nierstrasz (1822-1881), sinds 1860 gemeente-sekretaris van
Rotterdam. Was gehuwd, maar stond bekend als praktiserend homosexueel.
Ulrichs: C.H. Ulrichs: Forschungen über das Rätsel der mannmänlichen Liebe, von Numa
Numantius. Leipzig, 1864-1868, 5 dln.
votum: stem (kiesr.) (lat.)
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[11 augustus 1883
Brief van Multatuli aan J.F. Snelleman en J.H. Dupont]
11 augustus 1883
Brief van Multatuli aan J.F. Snelleman en J.H. Dupont. Twee dubbele velletjes
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
s

Nieder Ingelheim 11 Aug 1883
Waarde Snelleman, of laat my liever me tot U beidjes wenden, en U aanspreken
1.
als bruidegom en bruid ! Hartelyk geluk gewenscht met Uw verloving, en dank voor
de mededeeling. Eergister avend heb ik terdeeg aan U en Uw feest gedacht, en
door 'n huiselyke oorzaak werd ik zeer tegen m'n zin verhinderd U daarvan
telegrafisch blyk te geven, wat me geducht speet. Ik wensch u van harte toe dat
uwe vereeniging u al 't heil moge opleveren waartoe ze vatbaar is. De teleurstelling
die velen ondervinden ligt soms in onberedeneerde overspanning der verwachtingen.
Kan de natuur 't helpen dat wy verkeerd rekenen, en vyf pooten toeschryven aan
de schapen onzer illusien? Zy geeft er, en ze moet wel, maar vièr. Ook 't huwelyk
heeft maar vièr pooten, of liever: 't mag en kan om noch monster noch mank te zyn
2.
niet meer of minder hebben dan uit den aard der zaak voortvloeit. Fontenelle
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(meen ik) heeft gezegd: ‘j'ai connu de bons mariages, mais je n'en ai jamais vu de
3.
délicieux.’ Ik weet niet wat hy met ‘delicieux’ bedoelt, doch als hy daarmee zeggen
wilde dat geen huwelyk ooit beantwoordde aan de eischen die we stellen in onze
hoogdravende verbeelding, had hy gelyk. Dan echter is 't ook maar 'n waarheid à
4.
5.
la Palisse - zooals de meeste dictons , ten zy ze ònwaar zyn - want niets ter wereld
beantwoordt aan de illusie. En dit niet omdat de Natuur 't goede niet levert, maar
omdat wy meer dan 't goede - d.i. iets ànders dan 't ‘goede’ - verwachten. De beste
bruidegom (wezenlyk, Jo!) is maar 'n mensch. En de liefste bruid - (waarachtig,
Snelleman) is maar... nu ja, ook maar 'n mensch! Och, weest er bly om! Engelen
zyn 'n vervelend volkje. Niets gaat boven 't eenvoudig-goede. Daarom zeg ik zoo
weinig niet, als ik U van ganscher harte 'n goed huwelyk toewensch.
Ik mag niet lang schryven, omdat ik... schryven moet. 't Heeft iets van den
molenaar die zich van wyn moest onthouden omdat-i geen water had. Ik moet de
dingen waarin ik 't hartelykst deel neem, wegdringen om me bezig te houden met
schryvery voor 't métier, iets dat me vreeselyk tegen de borst stuit. Niemand zal ooit
kunnen beseffen hoe alle publiciteit me walgt. Ik blyf er dan ook by dat er iets
indelicaats, en dus: onzedelykheid in ligt, zich en z'n intieme gedachten te laten
kyken aan Publiek. En 't ergste daarvan is nog dat men z'n vrienden moet afschepen
met den afval van z'n gemoed, of zelfs met niemendal. De natuur geeft niets present,
maakt twee nooit tot drie. Wie z'n ziel op de pers laat leggen, kan haar niet gebruiken
6.
voor wat anders. Wees zoo goed aan Henriette te zeggen dat ik er naar verlang,
haar te schryven. En U, Snelleman, verzoek ik - zeker zult ge lachen, omdat ge niet
terstond het verband vat - U verzoek ik latyn en grieksch te leeren. 't Verband zit
hem in Henriette's studien en 'n gesprek dat ik eergister had met Dr Muller (den
7.
Dageraadsman) over 't al of niet nuttige van 't klassieke. Meen niet dat ik een
naprater ben van de ouwerwetsche aanhangers der zaak. Ik meen goede gronden
voor m'n opinie te hebben als zelfstandig beoordeelaar en zelfs als vinnig
tegenstander van de luî die schynen te denken dat latyn en grieksch àlles, of zelfs
't voornaamste, is. O neen. 't Is byzaak, maar 'n nuttige byzaak, en als zoodanig
niet te versmaden. Als huwelyksgeschenk bied ik u dus den raad aan, u te gaan
8.
verdiepen in mensa, mensae .
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En... terstond, alsjeblieft! Want zie, als ge den sprong door dat tonnetje uitstelt tot...
ja, tot wanneer? Als ge uitstelt, zal er 'n oogenblik komen dat Jo uw gedeclineer
9.
toepast op zich zelf, en huilend by haar mama zal komen klagen dat de honeymoon
10.
uit is, want dat haar booswicht van'n ega haar verraden heeft pour les beaux yeux
11.
van τύπτω,τύπτεις (vraag aan Henriette.) Als ge nu terstond begint, kan ze 't later
niet uitmaken voor 'n nieuwe liefde. Jo zelf moet er op aandringen. Ik geef haar in
overweging u op rantsoen te stellen (7½ kus daags?) tot ge haar in 't grieksch kunt
bezweren U op ruimer dieet te stellen, en haar te verzekeren dat ze 't liefste vrouwtje
van de wereld is.
(Zonder gekheid, als redakteur is bekendheid met de z.g.n. klassische
litteratuur, ook als men de schryvery slechts beschouwt als: industrie, als
kostwinning, zeer nuttig. ‘Zoogenaamd’ klassiek, zeg ik want ik weet niet
wat men eigenlyk met dat woord bedoelt. Op zichzelf beschouwd is't
bestudeeren van oude talen niet belangryker of verhevener dan 't leeren
van boerenfriesch. Maar wèl is't van belang, in verband met de eischen
des tyds, en ter beoordeeling van wat er op de ‘oudheid’ gevolgd is en
nu bestaat. ‘Klassieke’ studien (mooi of leelyk dan, die vertellinkjes en
wyzigheidjes der oudheid. Ik loop er zeer dikwyls niet hoog mee, o neen!)
toch geven zy inzicht in de wordingsgeschiedenis der denkbeelden. Maar
nu toucheer ik aan dingen waarover ik aan Henriette schryven wou en
wil, dus basta voor vandaag.)Ja, basta! Wat 'n rare felicitatie-brief. Neem 't voor lief. Dat zùlt ge. Want in de
stemming dezer dagen ziet ge alles (ook malle brieven) door 't gekleurd glas van
uw eigen geluk. Ja, liefhebben is: goed zyn. Welnu, hebt elkander lief, en weest
goed en weest gelukkig!
Maakt ge een reisje? Zoo ja, waarheen? Leidt uw weg langs N. Ingelheim?
Natuurlyk zult ge hartelyk welkom zyn. Maar als ge niet hier komt, maak geen
excuses. Ik begryp en billyk zelfs, dat men op 'n huwelyksreisje liever slechts
vreemden ziet.
Mag ik u verzoeken myn beleefde groeten over te brengen aan de familie Dupont?
ja, allemaal hartelyk gegroet!
Uw liefhebbende
Dek
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O Snelleman, o Snelleman, berst van jalouzie, broodnyd, woede! M'n vrouw heeft
30 zeer welvarende zeer flinke, zeer mooie, zeer geslaagde zeer... al wat je wilt
12.
halfwas kippetjes voor (ik meen) 60 penning 't stuk verkocht! Pends-toi, Crillon!
(Toch betwyfel ik de réussite der zaak op groote schaal)
alzoo: ne te pends pas!)

Eindnoten:
1. Johan François Snelleman trouwde op 23 augustus met Josepha Hendrika Dupont.
2. Fontenelle: het citaat is van F. de La Rochefoucauld (1613-1680), nl. uit diens Maximes, no.
113.
3. J'ai connu de bons mariages enz.: ik heb goede huwelijken gekend, maar nooit verrukkelijke
(fr.)
4. La Palisse: une vérité à La Palisse is een franse uitdrukking voor ‘een waarheid als een koe’.
5. dicton: zegswijze, gevleugeld woord (fr.)
6. Henriëtte: een zuster van Jo Dupont. (Zie bij 19 december 1882.)
7. Dr. H.C. Muller was leraar grieks en latijn.
8. mensa, mensae: de tafel, van de tafel (lat.) Mensa is het gebruikelijke voorbeeld om de verbuiging
van de eerste deklinatie te leren.
9. honeymoon: wittebroodsweken (eng.)
10. pour les beaux yeux: omwille van de mooie ogen (fr.)
11. τύπτω, τύπτεις: ik sla, jij slaat (gr.), voorbeeld van griekse vervoeging.
12. pends-toi, Crillon: hang je maar op, Crillon (fr.). Louis de Crillon (1543-1615), was een befaamde
kapitein en wapenbroeder van Hendrik IV. Deze schreef hem een beroemd briefje na de
overwinning bij Arques: ‘Pends-toi, brave Crillon, wij hebben gewonnen bij Arques en jij was er
niet bij!’

[12 augustus 1883
Bespreking van Een onkruidzaaier in De Amsterdammer]
12 augustus 1883
Bespreking van H.M. van Andel, Een onkruidzaaier in De Amsterdammer, no.
320. (M.M.) Fragmenten.

Multatuli en Dr. Van Vloten.
Een onkruidzaaier door H.M. van Andel. Purmerend. J. Muusses & Co.
1883.
Dan zegge men nog dat wij Nederlanders niet ontvlambaar zijn! De onbeperkte
vereering, die de heer van Andel, in dit werkje, Multatuli bewijst, getuigt er van, en
hij staat niet alleen. Honderde vurige aanhangers en geestverwanten loven den
genialen man (....)
De hartstocht der liefde weegt de woorden niet, maar meent steeds zich nog te
zwak te uiten. (....)
Hoe noodig het echter ook moge wezen, dat vurige overtuiging de banden der
maatschappelijke kilheid verbreke, toch is er iets treurigs in het schouwspel, dat
twee mannen, als dr. van Vloten en Douwes Dekker zich zoo schril van elkander
afwenden. Immers beiden staan op één grond, waar zij den strijd voeren voor vrijheid
van leven en gedachte; of treffen de pijlen niet, die beiden richten tegen de
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flauwhartigheid der zoetsappige, maar juist daarom verraderlijke lieden van gewoon
fatsoen, die slechts van waarheid en recht willen hooren, als zij er zelve door gebaat
worden? Wat dreef dan dr. van Vloten tot den hevigen en hatelijken uitval tegen
Multatuli? Waarheidsliefde, zal hij zelf antwoorden, en
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zijne vrienden zullen verzekeren dat deze bij hem niet minder werkt, dan de heer
v. A. omtrent Multatuli getuigt, o.a. bl. 118, ‘om iets te noemen eene kleine
onwaarheid in een gedicht opgesloten doet hem pijnlijk aan, en juist omdat dichters
zich veel aan kleine tekortkomingen schuldig maken, gekneld als ze zijn in hun
keurslijf van maat en rijm, heeft M.T. een verklaarden hekel aan verzen. Hij ontkent
niet dat er dichters wijsgeeren zijn die verzen maken, maar meestal is dit 't geval
niet, en waar hij een verzenmaker op leugen betrapt, lijdt hij inwendig.’
Wanneer nu dr. Van Vloten eens zeide: ‘Het gaat mij evenzoo, als ik een
prozaschrijver op een leugen betrap, het leed hierover maakt mij bitter, ook tegenover
Multatuli, omdat zijn proza verleidelijk schoon is en daarom gemakkelijker het
leugentje aangenomen wordt en zoo voorbereidt voor grooter leugen.’ Zouden die
woorden dan ook niet mogen gelden? Rechtvaardigheid is evengoed eene waarheid,
waarvoor Multatuli en dr. v. Vloten leden en streden met moed tot stoutheid, of
zooals eenigen willen, tot onbeschaamdheid toe. Wie kan hier echter de maat
bepalen? Hoe het zij, wij hebben in ons land mannen noodig, die of voor inslapen
behoeden, of ons uit onze droomen wakker prikkelen. Jammer, zeiden wij, dat zij
zich scherp tegen elkaar keerden, want zoo verminderde beider macht en invloed.
Wel is het natuurlijk dat ieder hunner zijn eigen aard behouden wilde. Multatuli
gedreven door het vuur, dat een kunstenaar bezielt, zint er op het menschelijk leven
te hervormen; van Vloten vergeet nooit, dat hij aan geleerdheids borst gezogen
heeft en ijvert dus meer voor juistheid van begrip. Bij den eenen is de daad, bij den
anderen de gedachte de hoofdzaak. (....)
Als het niet wat vreemd klonk, zoude ik het wagen te zeggen, dat de Haarlemmer
geleerde met wat meer eigenschappen van eene vrouw, en Multatuli met die van
een vast beraden man, grooter invloed op hunne landgenooten zouden uitoefenen;
beiden hebben echter de hartstocht van den haat gemeen, haat tegen leugen, iets
dat zij wel eens met persoonlijk leed schijnen te verwarren. Het kan hier nu de plaats
niet wezen tusschen Rome en Carthago, tusschen van Vlotens aanval en Multatuli's
afkeer te beslissen. Een nieuw boek zoude moeten samengesteld worden, zoo men
dit grondig wilde doen.
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Het is slechts om het werkje van den heer v. Andel te doen. (....) Vrienden echter
schaden wel eens vrienden, wier deugden zij bovenmate verheffen of wier gebreken
zij zelfs prijzen.
Zoo is wezenlijk onbegrijpelijk wat op bl. 13 over de spellingleer, in verband met
vergelijkende taalstudie, gezegd wordt. Die maar een weinig met het onderwerp
bekend is, weet dat juist niet M.T. maar lang voor hem vele anderen, en thans
bijzonder de jongere taalgeleerden bij ons, die vergelijkende taalstudie beoefenden
en wel degelijk daaruit de spelregels zamenstelden. Hoe is het mogelijk te beweren
dat M.T. juist de aandacht op deze verwaarloosde studie vestigde, waar reeds
anderhalf eeuw geleden Lambertus ten Kate het deed? (....)
Wij houden het er evenwel voor dat de heer v. A., M.T. in 't algemeen goed
verdedigt tegen de aanvallen van dr. van Vloten en menig juiste verklaring geeft
van M.T. handelswijze zoo o.a. bl. 16.
Naar wij toch meenen is er misschien wel niemand in den lande beter instaat de
zwakheden en gebreken des schrijvers van de idéen te ontdekken dan dr. van
Vloten, maar wij voegen er dadelijk bij, dat ook niemand minder in staat schijnt de
wezenlijke deugden - en dat zijn vele - van M.T. te begrijpen. Voor hen, die in eene
juiste waardeering van M.T. belangstellen, is het noodig voldoende vergelijkingen
bij de hand te hebben en andere mannen in andere landen, die gelijksoortige
opofferingen deden en gelijksoortige talenten bezitten, naast M.T. te plaatsen. (....)
Wij merken slechts op dat onze landgenooten noch zoo vervolgd, noch eindelijk
zoo in eere geraakten, als de velen, die thans in andere landen gelijksoortig lijden
en strijden achter zich hebben, als M.T. en dr. v. Vl. Komt dit dewijl wij voor alle
buitengewone dingen bang zijn, dus ook voor ongemeenen ijver en talent! Hebben
1.
2.
wij daarom een Busken Huët, een Molenschot , een Alma Tadema het land uit
gedreven? terwijl de laatstgenoemden elders eene eere genieten, die zij bij ons
nooit hadden kunnen verkrijgen? - Wanneer toch een man als Molenschot tot Senator
van Italië benoemd wordt, kijken wij rond, waar in de Eerste Kamer onze talenten
en onze geleerden te vinden zijn?
Doch waartoe van de droeve dofheid, die zooveel energieke menschen tegenwerkt,
op te halen? Ter verdediging der welgezinde
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en goed geloovige landgenooten, die zoowel dr. van Vloten als M.T. van allen
onmiddelijken invloed op landszaken uitsloten, moge aangevoerd worden, dat beiden
dikwijls zoo bitter zijn en hunne gaven en hunne kennis schaden door steeds ernstig
en somber te kijken. Frissche vroolijkheid en vriendelijkheid ontbreekt in hunne
werken te veel. Dit is een gebrek en wordt hoog aangerekend in een land, waar
persoonlijke indrukken veelal over aanzien en waardeering beslissen.
Hoe het zij, den heer v. A. kunnen wij het niet euvel duiden, dat hij dr. v. Vloten
van wreedheid jegens M.T. beschuldigt.
Zoo heeft het op ons ook een ongunstigen indruk gemaakt, dat dr. v. Vloten in
zijn tegenschrift gebruik maakt van twee bijna banale beschuldigingen, die telkens
wederkomen, als iemand naar iets goeds streeft, dat buiten den gewonen kring ligt.
Verwijt hem dan maar, dat hij slechts eigen belang of eigen verheffing op het oog
heeft, maak dus zijne beginselen verdacht, om de waarheid, die hij beoogt, te
vervalschen. Alle groote mannen ondervonden dit in der tijd. Nog in 1848 werd prof.
Thorbecke voor een schreeuwer, voor iemand, die slechts zich zelven zocht, openlijk
uitgemaakt. Wanneer toch iemand iets goeds voorstelt, dat het eigen belang of de
vooroordeelen der heerschende partij hindert, roept deze, als zij het goede zelf niet
bestrijden kan of durft. ‘De man doet het alleen om zich zelven’, zoo eigen gezindheid
den bestrijder aantijgende. Deze vulgaire wijze van doen, hangt samen met de
beschuldiging van onzedelijkheid, eene beschuldiging, waarmede men veel bij ons
uitrichten kan. Wanneer gij geen enkele argument meer tegen eenen schrijver of
spreker inbrengen kunt, dan zoekt gij naar zijne zedelijkheid of onzedelijkheid,
waaronder men dikwijls dan nog slechts eene physieke verstaat. (....)
Wij hadden dus gaarne gezien dat dr. van Vloten niet mee gedaan had met hen,
die de daden en werken van M.T. meenen te verkleinen door den klank van
onzedelijkheid uit te schetteren. Calvinistische ruwheid en wreedheid geeft daardoor
dikwijls aan dorheid en bekrompenheid een eerepalm, terwijl zij op de hoogere
zedelijkheid die lijdt en strijdt voor waarheid en recht, geen aandacht vestigt. Wijl
de gebreken en de deugden van M.T. niet de gewone zijn, wekt hij zooveel sympathie
en antipathie, maar
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nu moest iemand als dr. Van Vloten, aan die vrouwenpraatjes of praatjes over
vrouwen geen aandacht wijden. Er waren grooter gebreken en hooger deugden te
behandelen. Dat de heer v. A. nu weer aan dr. Van Vloten onzedelijkheid verwijt,
is natuurlijk, en wij gelooven dat de onzedelijkheid, die de schrijver bedoelt, wezenlijk
grooter is dan die, welke aan M.T. verweten wordt.
Ook op het punt van principes deel ik de meening van M.T. Huichelarij vindt altijd
wel frazen, die voor principes doorgaan, om van iets schoons of edels af te raken.
Dr. v. Vloten zal dit misbruik evengoed kennen en mag nu daartegen niet
beginselloos zetten, want dit is M.T. nooit geweest. (....)
Minder juist achten wij de bewering van den heer v. A. dat M.T. geen schrijver is,
maar een mensch. Dit hangt te zamen met het ijveren van M.T. tegen schrijverij. Er
is iets komieks, iets naiefs in die stelling. Alsof de geheele mensch niet noodig ware
om den stempel van echtheid op een goed geschrift te zetten. M.T. ijvert echter
tegen het pronkzieke, het ijdele vertoon. (....)
Intusschen wordt daardoor het wezen der kunst, die op eene stemming, juist niet
op begrippen werken moet, licht miskend. Wel moet alles op den duur tot daden
herleid worden, doch het is niet steeds noodig, dat de schrijver zelf die daden
aanwijst. Het is echter natuurlijk, dat M.T. soms zich met afschuw wendt van lezers,
die roemen over zijn mooi boek, maar noch doen noch denken, gelijk M.T. als waar
en eerlijk aanbeveelt. (....)
Ons bedunkens heeft de heer van A. een groote fout begaan, met zijn boekje,
dat toch lang niet alles omvat, nog bijzonder te verkleinen door meer dan een derde
gedeelte er van te besteden eerst aan den overdruk, uit een Engelsch Tijdschrift,
der beschouwingen van een Engelsch kapitein over ons defensie-wezen. Dwazer
kon het wel niet, vooral ook, wijl het den schijn krijgt, alsof v. A., M.T. afvallende in
de zaken, waarover v. A. oordeelen kan, de waarde van het overige, waarin deze
als dilettant zich uit, vermindert.
Vreemd is ook de overdruk van een gedeelte uit M.T.'s stuk over de specialiteiten.
Hoe geestig en krachtig ook gezegd, is het toch een aloude en herhaaldelijk
verkondigde waarheid, die omtrent de specialiteiten verkondigt wordt. Reeds
Petrarca, de vader van het Italiaansch humanisme, predikte ijverig die leer, en
honderden
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humanisten na hem hielden niet op het middeleeuwsche specialisme te bespotten.
Het geheele onderwijs kreeg daardoor een stoot ten goede. Nu men echter weer
van dien weg zich zoekt te verwijderen, mag ook de taal van M.T. zich wel doen
hooren. In dit boekje was het echter onnoodig.
En hiermede besluiten wij onze aankondiging met den wensch, dat de heer van A.
veel en lang het humanisme in alle verscheidenheid moge bestudeeren en daardoor
eens een juister en helderder oordeel over M.T. en zijn tegenstander v. Vl. moge
uitspreken. Beiden verdienen het, en de geestdrift, die de heer v. A. betoont, doet
veel van hem voor de waarheid verwachten; maar daartoe is ook moeite en nadenken
noodig.

Eindnoten:
1. Molenschot: Jacob Moleschott (1822-1893), nederlands natuurkundige en (materialistisch)
filosoof, hoogleraar in Zürich en Rome, waar hij in 1876 tot senator werd benoemd.
2. Alma Tadema: Laurens Alma Tadema (1836-1912), nederlands schilder, werkte sinds 1870 te
Londen.

[12 augustus 1883
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
12 augustus 1883
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel gevouwen velletje
postpapier, waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.)
N. Ingelheim 12 aug 83
lieve beste Lina! Een enkel woordje maar om U te bedanken voor uw brieven.
Maar beste meid, ik verzoek U in de bewuste zaak niets te doen. O neen! Ik moet
en wil die rationeel ten eind brengen. Intusschen dank voor uw hartelyke meening.
In haast gegroet!
Dek
Lientje is wel. Van haar heb ik niets dan goeds te zeggen. Ik moet uit. daarom zoo
haastig.

[14 augustus 1883
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]
14 augustus 1883
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
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Nieder Ingelheim 14 Aug 83
beste Vos! Dank voor Uw brief. Mies heeft kiespyn. Ze moet naar Mainz om te
laten trekken, en dit kan (nog) niet omdat zy de kinderen - we hebben 'n logeetje
uit Rotterdam - noch meenemen noch thuis laten kan.
1.
Ik zou u niet zoo spoedig geantwoord hebben als 't niet was om Aitzema , waarvan
straks meer.Dat uw zoon zich te Casamicciola flink gehouden heeft, begryp ik best. By
gelegenheden van byna gelyksoortigen aard heb ik altyd opgemerkt dat de Hollander
- d.i. de beschaafde, want ook hier komt het op: pectus neer - minstens niet
achterstaat by andere volkssoorten.
Och, ik ben zoo bly dat ge met genoegen hier geweest zyt. Maar 't was te kort!
Ja zeker heb ik met belangstelling en ingenomenheid uw stukken in den Spectator
gelezen. Maar 't speet me byna dat ge uw indruk-
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ken broksgewys gaaft. Ik had zoo graag - nu, ge weet het - 'n werk in 6 deelen
gehad. Toch erken ik dat ik daarin liever veel archaeologische historie dan
kunst-beschouwing gevonden had. En dit laatste is toch meer uw smaak. Als ik nu
zeg dat myn fout ligt in gebrek aan kennis zou 't den schyn hebben alsof ik wèl ver
was in historie. Daarom zeg ik 't niet. Een verweerde steen met ertrurisch opschrift
boezemt me meer geestdrift in dan de lynen van 'n Venus of Apollo.2.
Hoe weet men dat Apelles 'n groot schilder was? Hebt ge u die vraag wel eens
voorgelegd?De Paryzenaar is stug, koel, onbeleefd, zeer op de penning (o!) dor, indécent,
verwaand, onkundig, bourgeois, smakeloos (als er geen geldgevende industrie by
te pas kan gebracht worden) &c &c. De renommée van dat volk is 'n boekenpraatje.
Ik heb dit sedert lang geweten, en zie tot m'n genoegen dat - na sommige anderen
reeds - ook gy nu iets dergelyks zegt. Toch betwyfel ik of uw oordeel zóó ongunstig
is, als ze m.i. verdienen. De vraag: wat noem je eigenlyk 'n ‘Paryzenaar’? laat ik nu
3.
daar. Ik spreek van hen met wie de vreemdeling gewoonlyk in aanraking komt. t
Is vee!Schryf me eens hoe 't met Alex' vakantietyd staat? Ik van myn zy heb iets te
overleggen in verband met de verplichting om kopie te leveren aan Elsevier. Neemt
Alex er genoegen mee dat ik hem verwaarloos? (d.i. tot op zekere hoogte. Heelemaal
zal me wel onmogelyk zyn, al was 't maar om 'n pretext te hebben m'n schryvery
uittestellen. Gut, ik heb er zoo'n hekel aan.)
En Aitzema! Sedert jaren wou ik hem dolgraag hebben, en toch durf ik nu niet ja
4.
zeggen op 't vriendelyk aanbod van den Heer Boele . (Toch niet: Boelen, de man
die zooveel verzen begaat, vertalingen byv. van brokken uit Victor Hugo's
5.
Torquemada ?) Kyk, ik ben bang geworden voor Aitzema, vooral ook omdat ik uit
uw brief moet opmaken dat het werk zoo volumineus is. Dit wist ik nièt. Je spreekt
van ‘waggon lading.’ Dit maakt de verplichting heel groot, beste, beste Vos, en dan
ben ik 'n lomperd als ik later de heer Boele geen weerklank geef, of geen weerklank
genoeg, na zoo'n groot geschenk. Ik denk hier zoo aan, omdat ik onlangs zoo tobde
6.
over mn onbeleefdheid jegens den heer Nyhoff , die me NB (met u) den heel en
7.
Bor ten-geschenke gaf!
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(Wat ik in dien Bor gestudeerd heb! Ik houd van hem, omdat-i geen
‘schryver was’ maar leverancier van autenth. stukken. Nu dit was Aitzema
ook, niet waar? Een waggonlading is my niet te veel, o neen, maar wel
als geschenk.
Ziedaar n parenthesis die vast groeit aan den tekst. Ik ben er verlegen mee! Aitzema
is zeker heel duur. Ik wou dat ik 't niet gevraagd had. Voor langen tyd reeds droeg
s

ik Gebr Cohen te Arnhem op, my eens te waarschuwen als er een op 'n verkooping
kwam, maar ze schynen er geen tegengekomen te zyn, want ik vernam niets.
Nu weet ik niet wat ik doen moet. Ik mag u niet opdragen ‘zeg den heer B dat ik
Aitzema van hèm niet ontvangen wil’ Dat is lomp. En 't wèl aannemen is ook
bezwarend. Help my eens, beste Vos, in 't beslissen, maar denk niet te gering over
de verplichting die ik op me laad jegens 'n onbekende. Zeker zou ik den heer Boele
8.
uit het water (trachten te) halen (‘geheel gekleed, zooals't N.v.d.D. zegt.) Maar dit
zou ik trachten ook zonder Aitzema. Bovendien weet ik niet of die heer gewoon is
9.
in't water te vallen, en of ik er - le cas échéant - by zou wezen? Ook niet of ik by
10.
die gelegenheid wel Nieuws-v.d.D mässig -‘gekleed’ zou zyn. Verbeeldje eens dat
ik juist op dat oogenblik in hemdsmouwen wandelde! Dat alles weet ik niet, maar
11.
wel dat het me vreeselyk drukt als iemand rechten heeft erlangd op uiting van myn
zy, zonder dat ik daaraan voldoe. Je kunt toch niet aan den heer B. zeggen: ‘'t Wordt
je genadig toegestaan hem dien Aitzema te zenden, maar je moet goedvinden dat-i
12.
je daarna niets van zich doet hooren.’ Een fatsoenlyke uitweg is er, maar 't is 'n
13.
14.
halve slenter . Ziehier. ‘Wacht met Aitzema tot-i liquide is met Elsevier.’ Een halve
15.
slenter, want dat Aitzema & m'n pers-cauchemar elkaar niet verdragen, is waar.
Vooral nu ik hoor van 'n wagenvracht! Wat 'n verzoeking met al die folianten op den
grond te liggen! Ja, stel uit, stel uit! Het is 'n ware marteling voor iemand die weten
wil, gedoemd te zyn tot mededeeling, tot uiting. Toch is ook uiting behoefte en genot,
maar... niet aan vreemden, niet uit plichtsbesef, niet op kommando, niet: in druk!Schryf me vooral hoe Alex met z'n vakantie staat? En of ik me wat mag
afzonderen? Ik zou juist zoo'n genoegen scheppen in den omgang met 'n produkt
van den laatsten tyd. Alex behoort tot
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het geslacht dat over 20, 30, 40 jaren de ‘mensheid’ vertegenwoordigt. Hy zal de
16.
Europesche revolutie beleven ('n gruwelyke jacquerie , helaas!) en vooral, hopen
wy, de herstelling op nieuwe basis. Zoo'n jongeling interesseert me als 'n omgekeerde
17.
oudheid, archaeologie au rebours . Ik heb indrukken opgevangen van personen
18.
19.
die over ‘ouden Frits’ spraken als iets actueels, niet omdat zyzelf den tyd
beleefden waarin hy populair was, maar omdat zy ouderen over hem hadden hooren
spreken. M'n vader sprak van Ouden Frits alsof hy hem gekend had. Door die
actualiteitsindrukken uit m'n jeugd te verbinden aan wat ik voorzie in de toekomst
van zeer jonge lieden, verleng ik m'n leven tot ± 140 jaren. En daarom... zend Alex
hier als hy kan, mag en wil. Maar, heusch, ik moet schryven voor Elsevier. Nu kryg
je in geen jaar 'n brief van me.
Dag beste Vos, dag lieve mevrouw en Marie, hartelyk gegroet van
Uw liefh.
Dek
Wou is aardig en lief, maar 't is niet makkelyk hem optevoeden. t Is 'n kleine deugniet.
Telkens moeten wy strenger zyn dan ons aangenaam is. Hy is als geknipt voor 'n
bedorven kindje, en dat mag toch niet!

Eindnoten:
1. Aitzema: Lieuwe van Aitzema (1600-1669), nederlands geschiedschrijver van o.m. Saeken van
staat en oorlogh in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, verschenen in zeven foliodelen en
later in zestien kwartodelen.
2. Apelles: grieks schilder, 4e eeuw v.Chr., van wie geen werken zijn teruggevonden.
3. met wie: oorspr. stond er die.
4. Boele: P.A.M. Boele van Hensbroek (1853-1912), direkteur van de uitgeverij Nijhoff, dichter en
vertaler.
5. Torquemada: Thomas de Torquemada (1420-1498), groot-inquisiteur in Spanje, vermaard om
zijn wreedheden.
6. Nyhoff: Martinus Nijhoff (1826-1894).
7. Bor: Pieter Christaansz Bor (1559-1635), nederlands geschiedschrijver, o.m. van Oorspronck,
begin ende vervolgh der Nederlandse oorlogen, beroerten enz. dat het tijdvak van de dood van
Karel V tot de dood van Willem I behandelt. Het Multatuli Museum is in het bezit van Multatuli's
exemplaar, in 4 delen.
8. N.v.d.D: Nieuws van den Dag, Funke's krant.
9. le cas échéant: als het geval zich voordoet (fr.)
10. v.d. D-mässig: v.d. Dag-matig (du.)
11. erlangd: verkregen (germ.)
12. doet: oorspr. stond er laat.
13. slenter: intrige, bedrog.
14. liquide: (hier) vrij van schuld.
15. cauchemar: nachtmerrie (fr.)
16. jacquerie: slachtpartij (fr.)
17. a(u) rebours: omgekeerd (fr.)
18. over: oorspr. stond er van.
19. ouden Frits: Frederik II, de Grote, (1712-1786), Koning van Pruisen, liefhebber van kunst en
filosofie.

[16 augustus 1883
Brief van A. van Daehne van Varick aan Multatuli]
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16 augustus 1883
Brief van A. van Daehne van Varick aan Multatuli. Twee dubbele velletjes
postpapier, waarvan blz. 1-6 en 7 (⅖) beschreven. (M.M.)
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den Haag, 16 Augustus 1883
Hooggeachte Heer, Vriend,
Ik had mijzelve gevleid het voorrecht te zullen hebben UEd. persoonlijk dezen
zomer te komen bedanken voor den hartelijken brief, die mij den 24 Juni uw antwoord
op de toezending mijner brochure overgebracht heeft. Doch toen ik voor eenige
dagen laatst Rome verliet, was ik verplicht onmiddellijk door te reizen; wellicht vind
ik echter binnen kort eene andere gelegenheid bij mijne terugreis, zoo die niet over
Parijs bepaald wordt. Ik had U willen zeggen dat geen oordeel over mijn geschrift
mij zoozeer vereerd en verblijd heeft dan het Uwe. Gij weet wat overtuigingsplicht
1.
is en Uw kemels vel toont dat Gij dien ook volbracht hebt. Voor mij blijft Uw figuur
het symbool van politieke integriteit een hartverheffend voorbeeld, dat ik steeds met
eerbied blijf aanstaren en mag ik 't U vertrouwlijk zeggen, van verre wil navolgen.
UEd. heeft dit begrepen en mij Uwe aanmoediging geschonken: de roem dezer
wereld gaat voorbij, de vreugde is een dwaling vol wroeging doorgaans, maar de
strijd voor Waarheid en Recht is alleen het echte hart waardig. Ik begrijp dat de strijd
der Katholieken tegen de valsche machten dezer Eeuw Uw nobel hart aantrekt en
dat Gij U nader voelt tot hen dan tot een der religieuse of politieke sekten, die ons
vaderland vervalschen en bederven. En waarlijk, voor zoover de waarheid den
menschelijken geest kenmerken kan bieden, vereenigt die de Kath. leer; overal en
2.
in alle eeuwen is zij eén, zij transigeert niet, zij is van haar triomf gewis, haar macht
3.
ligt in het sacrificie , de zelfverloochening, de verachting van al wat voorbij gaat;
aan haar behooren de Heiligen, de Genien wier aandenken zij alleen kan bewaren,
vereeren, en die zij alleen volkomen bevrediging voor hart en geest, zoover die hier
beneden mogelijk is, heeft kunnen schenken. Gij moet die kerk lief hebben, ik ben
daar zeker van - maar mag ik rond, eerbiedig tot U spreken: ik zou zeggen: non
4.
plus sapere quam sapere oportet, sed sapere ad sapientiam . Men kan van God
niet het tegenstrijdige verlangen: een eindig menschelijk verstand in staat het
oneindige te begrijpen; een sterfelijk oog bekwaam den vollen, godlijken glans der
waarheid reeds hier beneden te verdragen; een vleeschlijk hart voor geen
teleurstelling vatbaar. Maar wat den eindigen menschen noodig en nuttig
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te weten was, is geopenbaard, zoo leert de kerk, en wie zich daarmeê tevreden
5.
6.
stelt, kan op zijn sterfbed, gelijk Veuillot , le Christ mon orgueil noemen. Men heeft
U wel eens met Veuillot vergeleken en ik doe het ook gaarne: zijn laatste jaren, sints
hij volkomen met de wereld gebroken had waren vol bovennatuurlijke vrede. Met
Rouffaer heb ik veel geredeneerd over een paralel tusschen U en den edelsten
7.
strijder voor de Cath. kerk. R. is een heldere geest en een edel hart, hij moest in
Rome blijven, nu wil hij tot voltooïng zijner opvoeding de academie van Delft
bezoeken!
Uw oordeel over mijn geschrift is zeer juist; maar praktisch kan men alleen
vorderen wat mogelijk is, en alles wat in den tijd geboren is, kan ook zoo weer
vergaan; wij leven nu in eene sociale transformatie, waarvan niemand den uitkomst
voorziet. Het is reeds veel wanneer men de rechte beginselen redt. Hoe ware Uwe
oplossing geweest? Ik zou er grooten prijs opstellen die te kennen. Uw blik is scherp
en verreikend, en bij een tweede, verbeterde, meer beschaafde editie of wel bij een
omwerking zou ik mijn oordeel gaarne naar het Uwe verbeteren. Mag ik U daarom
verzoeken?
Tevens ben ik ook zeer verlangend te vernemen, wat Uwe ‘preoccupatie’, mij en
den inhoud mijner Brochure betreffende, wel zou kunnen wezen. Vergeefs verdiep
ik mij in gissingen: ik weet dat Uwe hoop op het jonger geslacht van Neerland
gevestigd is, wellicht hebt Gij mij eenige wenken voorbehouden. Ik behoef u niet te
zeggen dat ik die in het diepst mijns harten bewaren zou.
Het verblijdt mij zeer dat UEd. en Echtgenoote veel geluk hebben in Uw pleegkind.
Ik hoop dat de zonstralen ‘den schildpad’ nog eens naar buiten zullen lokken en zijn
oude vrienden, bewonderaars nog iets van hem te zien zullen krijgen. De afzondering,
na eene levenservaring als de Uwe was, heeft wellicht nog een laatste woord gerijpt,
dat U ons niet onthouden mogt. U mag alleen de eeuwigheid ruste geven. Soms
vraag ik mijzelf af of Rome niet ook Uw later vaderland moest wezen, Uw figuur
past daar tusschen zooveel grootheid van denken en lijden, en 't heerlijk klimaat
zou U aan Insulinde doen denken. Ik leef in het Coliseum en op den Pincio en zou
mij moeilijk weer in Holland
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kunnen wennen. De eerste wiens naam ik in een blad hier aantrof was ‘Duymaer
van Twist’, als Eerevoorzitter eener Maatschappij tot bevordering van deugd en
welstand onder de arbeidende klasse - En wat later een rekwest van generaals en
professoren aan Z.M. tot doorzetting van de vernietiging van het
8.
Souvereiniteits-Recht van den Sultan van Atchin - En eene oproeping in den
S

Lutherschen tempel van D Domela Nieuwenhuis - Te midden van zooveel lafheid
en bedrog, begrijpt men dat zelfs een man als Gij mismoedig werdt. Maar van Uw
kant: vergeld zooveel ondank niet dan met edelmoedige Vergiffenis: de eenige
erkenning Uwer waardig is Hierboven, en de jongeren waarderen U steeds inniger,
naarmate den tijd uw voorzeggingen kroont. Ik zou ook gaarne meer schrijven, maar
wellicht was ik reeds te onbescheiden. Vergeve Uwe welwillendheid mij, en gelieve
zij te ontvangen met mijne respectueuze groeten aan Mevrouw Douwes Dekker,
voor u zelve, Hooggeachte Heer, de verzekering mijner innige vriendschap en
dankbaarheid.
A. van Daehne

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

kemels vel: toespeling op de inleiding bij de eerste bundel Ideën, vgl. V.W. II, blz. 309/10.
transigeert: sluit kompromissen (naar 't fr.)
sacrificie: opoffering (naar 't fr.)
non plus sapere enz.: niet meer weten dan men behoort te weten, maar weten naar ons verstand
(lat.)
Veuillot: Louis Veuillot (1813-1883), frans katholiek publicist, krachtig verdediger van het geloof.
le Christ, mon orgueil: Christus, mijn trots (fr.)
R.: G.P. Rouffaer.
Atchin: Atjeh.

[18 augustus 1883
Brief van Multatuli aan H.C. Muller]
18 augustus 1883
Brief van Multatuli aan H.C. Muller. Enkel gevouwen velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
N. Ingelheim, 18 aug 83
beste Muller! Ja, kom terug, en blyf langer. Ge zult ons zeer welkom zyn. Dit
eens-vooral.Ik schreef u twee maal al 'n veel te langen brief. (W & g. ‘wodan’ & ‘god’ en:
Dageradiana.) Maar beide keeren werden zy te uitvoerig, en telkens werden zy te
uitvoerig om niet nog meer breedte te eischen ter voorkoming van misverstand.
1.
Daarom laat ik alles liggen, en bepaal me tot deze paar regels. Groet den geheelen
Dageraad. Ik brand van verlangen U allen meetedeelen in welke
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punten ik van U verschil. Ik voorzie: verwondering = afkeuring = verwyt, en gelyk:
beschuldiging van afval. Daar tegen wil ik protesteeren. Maar 't eischt 'n
breedvoerigheid waartoe ik thans geen tyd heb. Ik moet vertellinkjes schryven die
geldwaarde hebben voor Jan Rap & ZED maat. De (meer of min)-gelyk gezinden
hadden moeten zorg dragen meer nut van me te trekken. Maar dit is nu eenmaal
2.
te laat. Even als Jezus zeg ik: ‘gyl. hebt niet gewild!’ of hy recht had tot die klacht
weet ik niet.
Bedank den hartelyken De Vries voor z'n poeders!Dag beste kerel, kom terug. Wy beiden groeten u heel vriendelyk
Dek
3.

4.

Büchners wegschuilen achter de z.g. n beteekenis van de α privans (bezoek by
5.
Darwin) is subtiel, specieus , kleingeestig en... onjuist! Ook zegt hy veel over Darwin
6.
('t voornaamste!) dat ik vierkant tegenspreek. De (zeer beminnelyke, zachtmoedige,
7.
achtenswaardige) Darwin was juist niet wählerisch in 't voor wáár houden van
feiten. Hy laat zich telkens foppen door kwakzalverige specialisten, o! o!

Eindnoten:
1. den geheelen: oorspr. stond er alle.
2. Even als: oorspr. stond er Als.
3. Büchner: Ludwig Büchner (1824-1899), duitse arts en materialistische filosoof, schrijver van
Kraft und Stoff (1855).
4. α privans: de ontkennende a in verbindingen als asymmetrisch, amoreel etc.
5. spécieus: gezocht (naar het fr.)
6. ('t voornaamste): naderhand ingevoegd.
7. wählerisch: kieskeurig (du.)

[19 augustus 1883
Brief van C.H. de Jong aan Multatuli]
19 augustus 1883
Brief van Cornelia Hendrika de Jong aan Multatuli. Dubbel velletje briefpapier,
geheel beschreven. De brief is onvolledig bewaard. (M.M.)
Amsterdam 19 Augustus 1883.
Hoogeerwaarde Heer,
U te bedanken voor zeer veel, wat ik door uw Ideën ontvangen heb, is al sinds
jaren mijn wensch geweest, den moed, dit schriftelijk te doen op gevaar af mij
verkeerd uit te drukken, vond ik in uw klacht over het verhaaltjes schrijven voor
publiek. Zoo u wist hoeveel goed u doet zou het pijn hebben u minder zeer doen.
De beminnelijkheid van de schooljuffrouw, die het harde omsluierde, deed mij in
den christelijken godsdienst de vereering van de hoogste liefde zien, ik wilde gaarne
godsdienstig zijn en doen wat van me gevraagd werd, maar dat wachten op geroepen
worden, dat afschuwelijke niet weten, wat er eigenlijk gedaan moest worden! Door
een toeval hoor ik het corrigeeren van de versjes
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door Pennewip. Dat vond ik aardig, ik wilde er meer van weten. Er werd als
waarschuwing bij gezegd, dat u geen godsdienst had, maar geen nood voor mij,
die alles zoo precies wist. Wat ben ik u dankbaar voor de zielepijn, die uw idee:
1.
‘Men had Jezus geen gewijd harnas aan moeten doen’ , me gaf; het was de eerste
stoot, die mij lossloeg uit de knellende banden. U zal vragen, hinderden de praatjes
van de slechtheid niet? Neen daar was ik te onwetend voor. Op school was ik trotsch
op mijn waarheidszin en ieder zag daar met verachting neer op een leugen, die men
begreep. Oprechtheid spreekt uit elk woord van uw ideën en het liegen was voor
ons begin en eind van slechtheid. Dat ik zeker was van uw waarheidsliefde heeft
mij zoveel goed gedaan. Uw ‘liefhebben is goed zijn’, heb ik herhaald als een
tooverspreuk. U zegt in 1067: hoe vreemd het schijne, dat 'n ontwikkeld meisje
inderdaad onwetend en onnoozel blijven kan tot het stompzinnige toe, het is 'n
ste

waarheid dat dit verschijnsel zich dikwijls voordoet.’ Tot mijn 22 jaar had ik een
oudtestamentischen eerbied voor moeders. God is liefde, werd mij herhaald en
kinderen zijn een zegen des Heeren. Men had elkander lief en als belooning daarvoor
kreeg een vrouw kinderen, die een man de zijnen mocht noemen, omdat zijn vrouw
ze verdiend had. Ik kon dus van onechte geboorte het kwaad maar niet begrijpen
en heb dikwijls onaangenaamheden gehad door te beweren dat als God van die
vrouwen meer hield dan van anderen, dit niemand aanging. Tegen deze opvatting
stuitten alle gemeene praages af. - In Velp werden eens twee onechte kinderen
gedoopt en de dominee, die niet getrouwd was en die ik dus van jaloezie verdacht,
bad om genadige vergeving voor de schuld van de gemeente. Wat was ik buiten
mijzelve - en ik moest wachten tot het uit was, want ik had de mij toevertrouwde
schoolkinderen thuis te brengen. Woedend aankijken met tranen van machteloosheid
was al wat ik kon en daarmee heb ik mij reeds een scherpe vermaning van de
hoofdonderwijzeres op den hals gehaald, die ik niet wilde verdragen, omdat ik in
mijn recht was. Zij eindigde dan ook daarmede, dat ik ook zoo dom was en niets
begreep. De dominee kwam zijn excuses maken (....)

Eindnoten:
1. gewijd harnas: verwijzing naar Idee 265, V.W. II, blz. 464.
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[21 augustus 1883
Brief van Multatuli aan J.G. Robbers]
21 augustus 1883
Brief van Multatuli aan J.G. Robbers. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (⅔) beschreven. (M.M.)
Nieder-Ingelheim, 21 Aug 1883.
Waarde heer Robbers!
Meen in godsnaam niet dat ik U en m'n verplichting jegens U vergeet. Ik tob met
allerlei inwendige bezwaren, doch hiermede hebt Gy als verantwoordelyk Directeur
eener handelszaak niets te maken.
Wat ik U nu schryven wil, is dit. Uw rechtmatige eisch bestaat uit twee deelen.
Primo hebt ge recht op Kopy, ook om de waarde van het door U gekochte te
e

verhoogen. Maar in de 2 plaats komt u zekerheid toe betreffende de 2000 gl die
ge my vertrouwend voorschoot. Kan 't u eenig genoegen verschaffen als ik u doe
geruststellen omtrent dit tweede punt? Geheel zeker ben ik niet, maar ik geloof wel
dat ik U, wat dàt aangaat wel aan securiteit helpen kan.
Meen niet dat ik dit voorstel om me met 'n slenter aftehelpen van de verplichting
om Kopy te leveren. Volstrekt niet! Maar 't drukt me zoo dat gy om mynentwil
tegenover uw lastgevers in 't aspect komt van 'n roekeloos beheerder. Ik verklaar
uit drukkelyk dat ik evenzeer als zonder die beoogde garantie aansprakelyk blyf
voor Kopy. Dit spreekt trouwens vanzelf want indien ik er in slaag een soliede
persoon voor die 2000 gl te doen instaan, laad ik omtrent die persoon dezelfde
verplichting op my, daar ik toch op 't oogenblik geen kans zie hem anders dan door
't leveren van schryvery te voldoen. Hoe dit zy, ik wil en zal Kopy leveren. Als ik nu
maar eerst van de grief verlost ben dat gy om mynentwil voor 'n slordige koopman
zoudt worden uitgemaakt. Dat hebt ge waarachtig niet aan my verdiend!Wat de reden van m'n getob is? Ziek ben ik volstrekt niet. Integendeel. Lichamelyk
voel ik me op nbeetje asthma na, dat ook maar by buien komt, zeer wel. Maar ik
voel me puriteinsch, keutelig, schroomvallig in denken en uitdrukken. Geen woord
dat ik schryf, bevalt me. Ook zelfs by 't schryven van part. brieven is dit het geval.
Ik verscheur telkens 't geschrevene. Als ik 'n blaadje één dag laat liggen, ben ik
zeker dat het liggen blyft, want
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niets bevalt me by 't nalezen. Dit lot zal ook dezen brief te beurt vallen als ik hem
niet terstond weg zend.
Voorloopig heel vriendelyk en hoogachtend gegroet van
UEDDWDienaar
Douwes Dekker

[22 augustus 1883
Brief van Multatuli aan H.C. Muller]
22 augustus 1883
Brief van Multatuli aan H.C. Muller. Drie dubbele velletjes postpapier, waarvan
blz. 1-10 en 11 (½) beschreven (M.M.)
Nieder Ingelheim, 22 Aug '83
1.
beste Muller! Uw postkaart doet me aan! Ziedaar nu de onwaarde van schryvery !
Kon men schooner brief schryven? Aan kopy loon is die p. kaart geen kwart penning
waard. Hartelyk dank aan U drieen die hem afzonden en aan hen allen die u
opdroegen me zoo vriendelyk te behandelen.
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Maar beste kerels, ik kan waarlyk niet komen. Ik ben zeer belemmerd in m'n
bewegingen. Zoo gaarne wilde ik ook de tentoonstelling zien maar ook dat kan niet.
Och, spaar me de uitlegging. Ze is verdrietig.
16.
Maar zonder den ellendigen kath. Imperat. die me hier vast houdt, zou 't de
vraag zyn of ik geschikt ben voor byeenkomsten, debatten, oraties & feestelykheid?
Misschien niet, doch hierover behoef ik niet natedenken: ik kan niet!Daar kwam m'n vrouw by me, zy die even als ik geroerd was door den
innig-hartelyken toon van Uw briefkaart. Ze poogde my te bewegen daaraan te
beantwoorden door uw uitnoodiging aantenemen. Maar na eenige opmerkingen
moest ook zy erkennen dat het onmogelyk is. Ik lig aan ketenen. Basta!Beste Muller! Gy zult hier altyd welkom zyn, en ieder die door U gezonden wordt.
Vergeet dit niet.
Wilt ge zoo goed zyn, m'n vrouw:
M.F.C. Douwes Dekker
geb. Hamminck Schepel
voortestellen als Lid? Ook wenscht zy abonnée op het Tydschrift te zyn. Laat dan
s.v.p. de gratis-toezending aan my ophouden. Ik ben u zeer dankbaar voor de zoo
trouw gezonden nummers.
Hé, was de gissing juist dat het aan Juff. Haighton uitgereikte stuk slechts 'n
formulier was dat gewoonlyk wordt gebruikt voor leden die van Gemeente
verwisselen? Ik kan niet gelooven dat men er iets gedrukts op nahoudt voor personen
die de kerk (d.i. de heele geloovery) den rug toekeeren. De zoodanigen zyn zoo
talryk niet. De Heeren houden zich onnozel en doen alsof Juffr. H., van woonplaats
verwisselende, zich elders wil laten inschryven. Ook zònder verplaatsing kan zy,
2.
meen ik , met het ontv stuk zich laten opnemen onder de leden der Waalsche
3.
Gemeente te Amsterdam. Er is iets grappigs in die Jocrissiade , iets dom-slims.
Maar 't lag in den aard der zaak. Hoe kan iemand ontslagen worden uit het
Kerk-verband daar die Kerk door geen persoon, door geen collegie,
vertegenwoordigd wordt? By 't Katholiscisme is dit anders. Paus en concilie hebben
4.
stem. Vandaar dan ook dat die kerk kracht uitoefent. De heel- of halfbakken
Protestanten zyn machteloos. Zie eens, ze durven niet eens den minister aan, die
15.
Poppink strafte omdat hy zich schuldig maakte aan gebrek
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aan eerbied voor dien Tetzel! Het stuk van den Dageraad over die zaak is, meen
ik, best geschreven, maar ik verwonder me dat ook dáárby m.i. de hoofdzaak uit
5.
het oog is verloren, namelyk: dat de onderwyswet-zelf 'n onding is. Ik laat daar of
Poppink tegen die wet handelde - misschien niet eens. Me dunkt dat hy nogal
flauwtjes party trok voor Luther, flauwer dan hy eigenlyk tegenover de protestanten
kan verantwoorden. En hy spaarde de katholieken door niet hun kerk doch de
misbruiken in die kerk te laken. Maar, eilieve, wat is dat voor 'n wet die zulke kwestien
kan in 't leven roepen? Eerbied voor 't gevoelen van andersdenkenden is onzin.
Men neemt 'n gevoelen al of niet aan, maar ‘eerbiedigt’ wat eer verdient, en dit is
6.
met 'n ‘gevoelen’ nooit het geval. Een gevoelen ontzien (respicere) kan te pas
komen. Ik ontzie Bismarck (en den Ingelh. agent van polisie) omdat ik 't kortste end
trek als ik met een hunner in conflict kom. Ik ontzie den waan der krankzinnigen als
ik in 't gekkenhuis ben, omdat ze met hun allen de macht hebben my 'n kool te
stoven. Ik ontzie 't plebs by 'n processie, omdat m'n hoed 2, 3 mark kost.Maar eerbied? Dank je wel! Laat ons die aandoening bewaren voor: goede trouw,
offerwilligheid (waar offer noodig is!) oprechtheid, eerlykheid, moed, &c.De Onderwyswet is 'n domheid, 'n politieke fout, 'n schandelyke tyrannie, 'n gruwel!
Tot op zekere hoogte ben ik in m'n oordeel over dat prul geheel aan den kant der
styf-orthod. & Jezuiten. Dat die heeren eigenlyk beoogen zelf de macht in handen
te krygen die ze nu den Staat misgunnen, weet ik wel, en dáártegen zou ik me
verzetten (als ik kon. Want ik heb niets intebrengen, wat zeer jammer is!) Maar
zóóver zyn we nog niet. We leven onder de macht van haagsche pausjes, haagsche
consilietjes. Poliepen! Knip er wat af, 't groeit weer aan. Die verkiezingen? Lood om
oud yzer! Verandering in 't stelsel van kiezen? 't Geeft niets! althans zoolang men
zich bepaalt by den eisch: den census afteschaffen of te wyzigen. Misschien zou 't
(doch dan ook maar voor korten tyd) baten, de groepeering der stemmen iets
natuurlyker te maken. Toch dàn ook bleven wy overgeleverd aan de
krantenschryvers, en na weinig tyds zouden de door 't gansche land gekozenen
zich aaneenklieken tot 'n focus van bederf. Men meene niet dat (zg.n. politieke)
7.
partyschap die heeren verdeelt. Dat is't spelletje dat ze
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8.

in 't Publiek spelen pour se donner un genre . Als ‘Kamerleden’, verdeelers van den
buit, zyn ze homogeen. ‘Geen vreemde eenden in den byt’ is hun parool. De eenling
die, onder hen verdwaald rakende, zou trachten zichzelf te blyven, wordt dood
verklaard en kan niet den minsten invloed uitoefenen. 't Is 'n verrotte boel! Er is 'n
9.
Cromwell noodig, iemand die 't: ‘weg met die voddery!’ uitspreekt. Nu dit is geen
kunst. Maar 't moet zóó kunnen gezegd worden dat de ‘geachte leden’ er naar
luisteren en hun biezen pakken. Cromwell wist op wien hy rekenen kon.
Neem zulke opmerkingen niet aan als: politiek regeerings systeem. Godbewaarme!
Medicyn is geen voedsel. By kanker is de eisch niet dat men den patient 'n leefregel
voorschryve die voor den gezonde past. Er moet gebrand en gesneden worden. Na
't slagen van die kuur is 't hygienisch dieet van later zorg.
Beschaving? Algemeene leerplicht? Wel, de haagsche heeren hebben behoefte
aan beschaving. Als ik eens 'n lystje leverde van de blyken dat zy gewoonlyk ook
in allerlaagsten zin, beneden hun roeping staan... nu ja, dan was er nòg niets bereikt!
De tyd van spreken, schryven, redeneeren, betoogen, debatteeren, parlementeeren
is voorby. Die kunstjes zyn (als verlepte stadhuiswoorden) afgedaald tot den
ondersten treê van den maatschappelyken ladder.
10.
11.
‘Et pourquoi parlez-vous donc?’ riep men eens Emile de Girardin toe, toen hy
iets dergelyks betoogde. Nu ja, hy sprak in 't Publiek, en ik schryf nu aan... de auteurs
van dien schoonen briefkaart.Dag beste Muller. Mn vrouw heeft wat last van kiespyn, maar is overigens wel.
Zy laat u hartelyk groeten. Wouter is gister met ons naar de kermis geweest, zegge:
duitsch kermisje, de Mainzer Messe. Hy heeft het geraamte van 'n walvisch gezien,
12.
en 'n zoeloe of twee, sakkerloot! ‘Diese Leute haben gar keine Religion!’ verzekerde
de explicateur. (Hèm keek de Religion de oogen uit, en ook Publiek was er vol van,
dat spreekt.) De entree was 10 pf. Ik dacht er aan, me voor 9 te laten kyken. Maar
ik wou dien bruinen stakkerts geen afbreuk doen. De walvischman had de Religion
gehad z'n skelet hier en daar met wat traan te begieten. Z'n tent rook naar Nova
Zembla. Al die religionsmenschen foppen elkaar zoo hard ze maar kunnen. Dat
men kwakzalvert kan ik
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begrypen. Maar dat twee of meer kwakzalvers er in slagen elkander vice-versa te
13.
bedriegen, komt me vreemd voor. Nog altyd lachen de auguren niet als ze elkaar
*
aankyken. Adieu, hartelyk gegroet en geloof dat het me zeer spyt niet te kunnen komen.
t.a.v.
Dek

Eindnoten:
1.
16.
2.
3.
4.
15.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

schryvery: bedoeld: literatuur voor de drukpers.
kath. Imperat.: categorische imperatief, morele regel volgens Kant.
meen ik: oorspr. gevolgd door zich.
Jocrissiade: Jocrisse is in oude kluchten het type van de onnozele vrouw die men alles wijs kan
maken.
kracht: oorspr. stond er macht.
De onderwijzer J.W. Poppink te Winterswijk was door de onderwijsinspectie geschorst, omdat
hij volgens de pastoor aldaar op een neutrale school de Hervorming had onderwezen op een
voor katholieken kwetsende manier. Het Bestuur van de Dageraad had een adres gestuurd aan
de Minister van Binnenlandse Zaken.
is: oorspr. stond er heeft.
respicere: in zijn waarde laten (lat.)
ze: oorspr. stond er de Heeren.
pour se donner un genre: (eigenlijk du genre) om er mee te pronken (fr.)
Cromwell: Olivier Cromwell (1599-1658), leider van een republikeinse revolutie en daarna
regeringsleider van Engeland.
Et pourquoi parlez-vous donc?: En waarom spreekt U dan? (fr.)
Girardin: Emile de Girardin (1806-1881), frans polemisch schrijver en pershervormer.
Diese Leute enz.: Deze mensen hebben geen enkel geloof (du.)
auguren: vogelwichelaars, priesters die uit de vlucht van vogels voorspellingen afleidden.
orator: redenaar.

[24 augustus 1883
Brief van C.H. de Jong aan Multatuli]
24 augustus 1883
Brief van Cornelia Hendrika de Jong aan Multatuli. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2 (¼) beschreven. (M.M.)
Amsterdam 24 Aug. '83
Hoogeerwaarde Heer,
Mijn adres - Muiderstraat 10 - heb ik niet geschreven, omdat ik geen antwoord
verwachtte. U heeft wel wat anders te doen dan elken brief te beantwoorden. Dat
uw schrijven een groote verrassing voor mij was, spreekt van zelf; ik zal het bewaren.
Ik schrijf u zoo spoedig, omdat u niet zeker was van de aankomst van uw brief; hoe
uwe pogingen om mijn adres nauwkeurig te weten mij onaangenaam zouden kunnen
1.
zijn , begrijp ik niet. Uw adres heeft de Heer Versluys mij geschreven.
Geloof toch, dat u ons, vrouwen, veel goed doet met het uitoefenen van uw
hoogpriesterlijk ambt.
*

14.

Dat deed ook Cicero zelf niet, als hy 'n anderen ‘orator’
dien auguren hun strak gelaat te verwyten.

ontmoette. 't Voegde dus hem niet,
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Met innige dankbaarheid.
Uw u liefhebbende leerling
C.H. de Jong

Eindnoten:
1. Multatuli was steeds zo hoffelijk, tot het uiterste te trachten ongetrouwde vrouwen niet te
kompromitteren door getoonde belangstelling van mannenzijde.

[25 augustus 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]
25 augustus 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (½) beschreven. Een los strookje papier is bijgevoegd. (M.M.)
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25-8-1883
N. Ingelheim Saturdag
beste DeHaas! Daar Lientje morgen vertrekt, wil ik haar 'n enkel woordje
meegeven. Het hindert my dat we haar zoo alleen laten gaan. Maar zeker zou 't U
bezwaren als een onzer haar begeleidde en ook is Mimi's byna aanhoudende kiespyn
'n bezwaar. Toch zou zy haar naar Bingen gebracht hebben als ze niet, volgens 't
door U opgegeven program, daar kon blyven zitten. Ik moet er nu in godsnaam m'n
hart aftrekken. Maar wees zoo goed, te Keulen bygaande postkaart in de bus te
werpen met één woordje er op, dat wy weten of Lientje daar goed aangekomen is?
Neen, dit zal ik haar zèlf opdragen. Zy heeft er tyd in overvloed toe. - Lientje heeft
zich voorbeeldig gedragen. Onbewust voert zy heel aardig den stryd tegen de
moeielykheden die haar dubbelsoortig leeftydje meebrengen. Ze is nòch kind, nòch
volwassen, noch zelfs halfwassen. Nog altyd heerscht het kinderlyke voor, en dit is
opmerkelyk in 'n meisje dat schoolgaat!Och, beste Haas, ik heb 'n verzoek aan U. Zoudt ge voor my de flesch water die
Lientje in haar koffer heeft, eens aan 'n bevoegde ter analyse willen geven? Dat
water wordt hier voor zeer goed gehouden, en ik beweer het tegendeel niet. Althans
niet voor zoo ver moeder natuur het in de put brengt. De grond hier, arm aan humus,
is als tot filtreeren gemaakt. (Zeker zal 't niet ontbreken aan de noodige kalkdeelen!)
Maar de put is veel te toegankelyk dan dat ik niet vreezen zou voor ingevallen of
ingeworpen dingen. Wie weet of we niet het extract drinken van ouwe schoenen of
overleden hazen, katten en vogels. Soms meen ik iets aan 't water te ruiken dat
1.
daaraan denken doet , maar... ligt dit misschien aan onreinheid by 't reinigen van
glazen of potten in de keuken? Om daarvan zekerheid te hebben ben ik zoo vry u
dit verzoek te doen, natuurlyk als ge daartoe in de gelegenheid zyt en er geen last
van hebt. De flesch is met zorg schoongemaakt.
Dag beste DeHaas, wees met Lina hartelyk gegroet van
Uw liefh.
DD
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Lientje heeft zich by ons best, best gehouden. Voor Wouter was zy zeer lief en
inschikkelyk, meer dan de deugniet soms verdiende. Hy zal haar zeer missen.

Bij deze brief was ingesloten een strook papier met daarop, zeer
waarschijnlijk in het handschrift van Lientje de Haas-:
2.

moudre situé onze langue natte coq navire indépendance
2.

Doux L ainsi nid d'homme

Eindnoten:
1. daaraan denken doet: oorspr. stond er daarop heen wyst.
2. Beide taalbouwsels zijn waarschijnlijk nederlandse zinnen, in schijn-frans genoteerd. De eerste
begint met ‘Moeder ziet-uwé...’ en de tweede luidt: ‘Doe wel en zie niet om.’
2. Beide taalbouwsels zijn waarschijnlijk nederlandse zinnen, in schijn-frans genoteerd. De eerste
begint met ‘Moeder ziet-uwé...’ en de tweede luidt: ‘Doe wel en zie niet om.’

[26 augustus 1883
Advertentie Multatuliana in het Algemeen Handelsblad]
26 augustus 1883
Advertentie inzake een tentoonstelling van Multatuliana in het Algemeen
Handelsblad, no. 16762. (M.M.)

Multatuliana
Ter gelegenheid van het Internationaal Vrijdenkerscongres, te houden te AMSTERDAM
in het Lokaal Frascati (O.Z. Voorburgwal 304) den 30sten Aug. - 2 Sept. a.s.,
wenschen de Ondergeteekenden eene poging te doen ten einde te verzamelen alle
Boeken, Brochures, Portretten, enz., betrekking hebbende op Multatuli en diens
Werken. Zij, die genegen zijn het hunne gedurende die dagen ter beschikking te
stellen, worden verzocht het zoo spoedig mogelijk aan den laatst Ondergeteekende
in te zenden.
Dr. H.C. Muller
P. Westra
H.J.T.M. Koning.
Bloedstraat 24.
Amsterdam,
24 Augustus 1883.

[26 augustus 1883
Brief van G.C. de Haas-Hanau aan Mimi]
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26 augustus 1883
Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan Mimi. Twee dubbele velletjes postpapier,
waarvan blz. 1-7 en 8 (¾) beschreven. (M.M.)
Lieve Mimi
Toen ik U verleden week zeide dat ik er naar verlangde U eens uitvoerig te
schrijven, had ik vooral op 't oog het onderwerp van mijn laatsten brief aan Dek.Maar eerst dit: Gisteren met Lientje over Ingelheim sprekend, hoorde ik toevallig
dat daar heden (zondag) voor 14 dagen van mij twee brieven tegelijk zijn bezorgd:
één aan U en één aan Dek
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geadresseerd. Wat moet U dàt dwaas voorgekomen zijn! Weet dan dat ik dien aan
U vrijdags vóór 3 uren en dien aan Dek s' Zaturdags op dien zelfden tijd verzond.
Als ik ze op denzelfden dag geschreven had, spreekt 't van zelf dat ik ze aan één
adres en in elkaar gesloten gezonden zou hebben. Nu heeft het den schijn of ik
geheimen voor U had. Dat zou even onzinnig als belachelijk zijn! Gij kent me hoop
ik, genoeg, Mimi, om me tot zulke nonsens niet instaat te achten, niet waar? Daarover
dus verder geen woord.
De inhoud van mijn brief aan Dek is U natuurlijk bekend. Zoo ook zijn antwoord.
Die zaak is dus afgedaan. Dek's wil is mij een wet waartegen ik niet 't minste zou
willen inbrengen en daarmede basta. Wilt Gij mij echter toestaan U eens uitteleggen
hoe ik er toe gekomen ben zoo'n plan te maken en dat Dek onder de oogen te
durven brengen? Als ik U alleen zeg dat ik zoo gehandeld heb omdat ik het niet
laten kon is dat volkomen waar en in zeker opzicht voldoende. Maar ik stel er prijs
op U dit eenigszins te mogen verklaren. Zonder dàt zoudt Ge me allicht verkeerd
kunnen beoordeelen en dàt zou me spijten.
Ge weet hoe hoog ik Dek schat en 't is U bekend hoe ik denk over zijn werken. 't
Zijn en blijven voor mij onuitputtelijke bronnen van levenswijsheid en edel genot. 'k
Zou niet kunnen zeggen wat ik er al niet aan te danken heb. Daaruit vloeit voort,
als Dek behoefte zou gevoelen om nog méér te schrijven, ik dit feit zou beschouwen
als hoogst gelukkig en boven alles nuttig. Nu Dek echter schrijven moet tegen zijn
zin, gedwongen omdat hij 't beloofd heeft; nu hij schrijven moet niettegenstaande
hij duizend redenen heeft om liever niet te doen, nu vind ik het ellendig en drukkend
voor elk die 't waarlijk goed met hem meent. Ik kan mij dan ook maar niet begrijpen
hoe niet velen daartegen protesteeren en 't Dek mogelijk en gemakkelijk trachten
te maken dien last van zich af te werpen. Die geest bezielt me; van die gedachte
ben ik zóó doordrongen, dat ik ze, als de gelegenheid zich voordoet, telkens en
onder allerlei vormen uit. Reeds meermalen bracht ik het onderwerp te pas, maar
tot nog toe vond ik slechts weinigen die 't hierover met mij eens zijn. Waaraan kan
dat liggen, Mimi, voel ik zoo mis? Is mijn bewering zoo dom, mijn conclusie zoo
verkeerd? Er zijn toch zoo héél véél menschen
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die Dek even lief hebben als ik, hoe kan 't komen dat wij op zoo'n voornaam punt
hem betreffend, zóó van meening verschillen? Begrijp jij dat, Mies? Ik niet, hoor.
‘Wil je dan absoluut hebben dat Dek niet meer schrijft?’ vroeg mij laatst een zeer
goed' vriend van Dek, nadat ik op diens positie met nadruk gewezen had. Kan jij
zoo'n vraag uit den mond van een liefhebbend en waardeerend vriend, verklaren,
beste Mies? Voor mij is en blijft 't een onoplosbaar raadsel. - Onder de gegeven
omstandigheden begeert Dek geen hulp. Soit, dat is zijn zaak, dat pleit alweêr voor
hem.
Maar naar mijn inzien was 't ons aller plicht tegenover hem geweest te trachten
hem een ‘arbeid’ te besparen die om bondige redenen hem stuiten moet.
Voor al dezen die iets begrijpen van den strijd die hij voeren moet om zijn tegenzin
te overwinnen, zullen de vruchten van zijn arbeid, hoe heerlijk ook overigens, zoo
bitter zijn als gal.Wat zijn menschen die zoo in alles kunnen berusten voor zichzelf toch gelukkig!
Wat worden ze minder geplaagd dan wij! Want 't is en blijft voor sommigen een
plaag aan zoo iets niets te kunnen doen.
Toen ik bij niemand grond genoeg vond om in combinatie een plan te maken,
besloot ik 't alléén te wagen. Och, Mies 't is misschien dwaas pretentieus van me
geweest aan Dek zoo iets voortestellen, maar ik kon 't niet laten. Hoe hij die handeling
gevonden heeft laat ik in 't midden. Hij heeft 't recht haar te veroordeelen, maar dat
zou ik nog liever hebben dan dat hij mij rekenen zou onder de velen die berusten
in de omstandigheden en met onverdeeld verlangen zijn toekomstig gedwongen
werk tegemoet zien. Op gevaar af dat hij mij, onbescheiden, en lastig, prétentieuse
vindt, protesteer ik tegen hetgeen Dek in dit geval zoo eigenaardig zijn ‘métier’
noemt. Helaas 't helpt niet. Dek zal en wil zich geweld aan doen en nogmaals hij
zal aan 't publiek toonen waartoe een Multatuli instaat is. Voor enkele vrienden zal
't echter zeker een pijnlijk verwijt zijn en blijven. - Denk toch vooral niet, lieve Mimi
dat ik op de zaak wil terugkomen. Over zulke interessante zaken spreekt men met
de hoofdpersoon maar eens. Dek heeft ‘neen’ gezegd en daarmede is alles uit.
Toch voelde ik behoefte er met U over te spreken. Ik ben er te vol van om er over
te kunnen zwijgen en 'k weet niemand die mij zoo
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goed zal begrijpen als Gij. Daarom kwam ik met vertrouwen tot U. 't Is me een pak
van 't hart over dat onderwerp eens opgebiecht te hebben, en 'k weet zeker dat zoo
ik in een of meer opzichten absolutie van Dek of U nodig had, dat Gij mij die reeds
geschonken hebt.
Antwoord me maar niet, Mimi, ook zonder dat hebt Gij toch genoeg te doen. Als
Ge me alleen maar aanhoort ben ik al tevreden. Och ik kon 't bovenstaande heusch
niet voor me houden. Maar 'k beloof het je, Mies, je zult er van mij geen woord meer
[over horen].
Ik heb door alles heen in de laatste dagen te veel over het bewuste onderwerp
gedacht, om er niet vol van te zijn. Daarom zal ik U voor deze keer dan ook niet
schrijven over andere zaken. Alleen nog dit over Lientje. In heel veel opzichten heeft
de reis haar goed gedaan. Ze ziet er beter uit, ze is lustiger en vrolijker en ze eet
beter dan vroeger. Met veel wijsheid geeft ze me les in 't klaarmaken van een en
ander en zegt telkens ‘dat Mevrouw alles zoo smakelijk bereiden kan’ Ze zal me
‘met een en ander eens op de hoogte helpen’ zegt ze. En ze is al bezig geweest.
Ze heeft van daag een kinder diner klaar gemaakt op 't speel fornuis. In den tuin
heeft ze daar alles klaar gemaakt en gekookt en gebakken tot tulband en pudding
toe. Soep, vleesch, groente, aardappelen, rijst, appelmoes en nog veel meer. 't
Diner duurde van 4 tot 5¾ uur, 't mocht dus wel een gala diner heeten. Och wat zijn
jij en Dek lief en zorgzaam voor haar geweest! Ze komt niet uitgepraat over Ingelheim
en geen wonder! 'k Wou dat ik óók maar eens iets van beteekenis voor je doen kon!
'k heb nog altijd hoop op de toekomst! Wie weet. Als we met geweten hadden dat
Dek rust nodig had en dat alle afleiding op 't oogenblik verkeerd was, zou ik Lien
van Ingelh zijn komen halen, deels uit verlangen om van de gelegenheid gebruik
temaken (dat begrijp je) U weêr eens te zien, deels om Dek en U 't onaangename
te besparen dat ik bij nader inzien wel begreep dat er voor U gelegen was in ons
uitdrukkelijk verlangen in 't alleen laten gaan van Lientje. En dat ik hierin me niet
heb vergist bewezen Dek's hartelijke woorden daarover in zijn brief aan Haas! Maar
alles in aanmerking genomen mocht ik er niet aan denken, nog minder van reppen
om haar te gaan halen. Daarom heb ik het dan ook met gedaan met Haas' billijken
en goed vinden.
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Dag, Mimi, groet Dek en Wou van mij als Ge 't ten minste niet verkeerd vindt hem
te zeggen dat ik U dezen schreef.
Adieu, adieu, nogmaals hartelijk bedankt voor alles.
tt
Lina

[26 augustus 1883
Bericht Multatuliana in de Nieuwe Rotterdamsche Crt.]
26 augustus 1883
Bericht inzake een tentoonstelling van Multatuliana in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, no. 235. (M.M.)
Tijdens het vrijdenkerscongres, in de eerste dagen der volgende maand te
Amsterdam te houden, zal in een der zalen van het lokaal Frascati eene
tentoonstelling van Multatuliana gehouden worden. Men hoopt eene volledige
verzameling van de werken van Multatuli, van strijdschriften vóór en tegen hem,
portretten enz. bijeen te brengen, en wil van deze gelegenheid gebruik maken, om
bij de hier ter stede vertoevende vreemdelingen, die het congres bijwonen, Multatuli
en zijn streven meer bekend te maken.

[27 augustus 1883
Brief van Multatuli aan H.C. Muller]
27 augustus 1883
Brief van Multatuli aan H.C. Muller. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Nieder Ingelheim 27 Aug. 1883
Waarde Muller! Met schrik las ik heden ochtend in t ‘Nieuws’ de annonce:
Multatuliana. Reeds in't algemeen heb ik 'n afkeer van alles wat naar vertooning
gelykt, maar vooral na den ‘schamelen’ afloop van dat z.g.n. Huldeblyk, komt my 'n
k

zoodanige expositie ongeraden voor. Men maakt het den V. Vlotens en derg volkje
wat al te gemakkelyk den spot te dryven met m'n onmacht, en 't ergste is dat ik hun
nog moet gelyk geven op den koop toe. Ik zelf vind iets belachelyks in de
onevenredigheid tusschen m'n willen en kunnen. Ook vooral tusschen m'n werkelyken
toestand en de betuigingen die sedert jaren tot me kwamen, en nog dagelyks
aanhouden. Ja, gister en heden nog!
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Wilt ge my 'n genoegen doen? Adverteer dan dat bedoeld plan op myn verzoek is
opgeheven. Maar dit vraag ik: alleen aan U. Met dien heer Westra wil ik op geenerlei
wys in aanraking komen. Ik heb hem alzoo niets te verzoeken, tenzy dat hy my zoo
grof en onbeschoft mogelyk uitschelde - wat hy meer gedaan heeft. Is die man
1.
mente compos ? Ik heb redenen dit te betwyfelen, en de bewysstukken voor die
opinie zouden een niet onaardige vertooning maken op de voorgenomen uitstalling.n

Dank voor uw 2 briefkaart. Ze had, denk ik, m'n antwoord op de eerste gekruist.
Ik kan waarlyk niet van huis. Geloof toch dat het me moeite kost deze verzekering
te herhalen na de my zoo duidelyk gebleken hartelykheid uwer herhaalde
uitnoodiging. 't Is waarachtig geen koppigheid of onwil. Ook om de Tentoonstelling
te zien, had ik zoo gaarne dezer dagen Amsterdam bezocht. Nogal natuurlyk, niet
waar, dat ik daarin belang stelde? Maar - ik kan niet! Ik moet thuisblyven om - zoo
mogelyk, want walging maakt me onmachtig - vertellinkjes te schryven. Men heeft
dit zoo gewild. Dat ik daarover bitter ben, is waar. Doch 't is niet om mynentwil. Zoo
gaarne had ik iets goeds tot stand gebracht, en er is gebleken dat dit onmogelyk is.
2.
Het schynt dat ik van de treurigheid die my vervult 'n voorgevoel had toen ik blz
den Havelaar schreef wat de aandoeningen zyn van den welrneenende als hy zich
3.
- nu ja, zie maar na. In de uitgaaf van '75 is 't blz 83 .M'n vrouw & Woutertje zyn wel. De eerste groet U. Wouter laat zich met zulke
banaliteiten niet in. Hy beroemt er zich op dati zoo vlug is in't vangen van
geëmancipeerde kippen. Ook 'n verdienste!
b

Dag, beste Muller, bedank die 7 heeren wel voor hun vriendelyke, p. kaart. Wees
hartelyk gegroet van
t.t.
Dek

Eindnoten:
1. mente compos: goed bij zijn hoofd (lat.)
2. blz: oorspr. gevolgd door 80. 81 van.
3. blz 83: in de vierde druk van 1875 staat de bedoelde passage op de blz. 80 en 81. Vgl. V.W. I,
blz. 83.

[28 augustus 1883
Briefkaart van A. van Daehne van Varick aan Multatuli]
28 augustus 1883
r
Briefkaart van A. van Daehne van Varick aan Multatuli. Geadresseerd aan S
Wohlgeboren Herrn Douwes Dekker Nider Ingelheim Rheinhessen en met
poststempel Wiesbaden 28-8-83. (M.M.)
Hooggeachte Heer,
Een sterfgeval heeft mij naar Wiesbaden geroepen. Op 't oogenblik van vertrek
werd mij uw kaart ter hand gesteld. Mijn
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adres is Nerothal 27. Was ik niet ongesteld geworden (koorts) dan had ik U & Mevr.
D.D. reeds een bezoek gebracht. Mijn oude vader is ook krank, ik houd hem
gezelschap. Ik heb nog eenige dagen vacantie - maar weet niet wanneer ik vrij
wezen zal - met innige sympathie Aug. van Daehne

[30 augustus 1883
Advertentie Multatuliana in het Algemeen Handelsblad]
30 augustus 1883
Advertentie inzake Multatuliana in het Algemeen Handelsblad, no. 16766. (M.M.)

Multatuliana.
Op verzoek van den Heer E. DOUWES DEKKER brengen de Ondergeteekenden ter
algemeene kennis, dat het bijeenverzamelen der Multatuliana geen voortgang zal
hebben.
Dr. H.C. MULLER.
P. WESTRA.
H.J.T.M. KONING.
Bloedstraat 24.
Amsterdam,
29 Augustus 1883.

[30 augustus 1883
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]
30 augustus 1883
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. Het eerste vel bevindt zich in de kollektie van het Multatuli Museum;
het tweede in het Vosmaer-archief. (M.M. en A.R.A.)
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beste Vos! Dank voor je hartig stukje in den Spectator. Juist, men kan niet lezen!
1.
Die Birnie - nu, ge hebt er 't noodige van gezegd. Of 't baten zal? N.E.E.N! Ook
uw stuk zal men weer niet kunnen lezen. En als ge't toelicht, zal weer die toelichting
niet begrepen worden. Of houdt men zich zoo? Dit weet ik waarlyk niet. In de
Portefeuille wordt Birnie's werk geprezen en hiermee kan ik, na wat gy er van zegt,
vrede hebben, doch ook daar wordt z'n hoogst geniaal voorstel om 't ‘woord van
2.
Multatuli: genot is deugd’ te veranderen in: ‘deugd is genot’ met 'n pedant: ‘onzes
inziens te recht’ vereerd. M.a.w. niet begrypende dat men hier 'n paradox voor zich
3.
heeft, wil men dien vervangen door 'n gemeenplaats a la vader Van Alphen!
4.
5.
Het is door volkje van die soort dat Talleyrand's pittig: ‘Surtout pas de zèle’
15.
wordt verhanseld in: ‘pas trop de zele.’ ‘Want, zeggen zy, yver is 'n goede
hoedanigheid.’
6.
Een verfranschte Duitscher (de man van ‘Vieux Delft & Moraal’ in de Mill. Stt.
had eens m'n Specialiteiten in handen. Natuurlyk kon hy perfect hollänsj lezen. Hy
vond alles ‘hiel geut en moi, maar had toch één aanmerking. Ik had 'n fransch
spreekwoord niet goed aangehaald. Het was niet: ‘C'est mal étreindre que
7.
8.
d'embrasser trop peu .’ Men moest zeggen: ‘qui trop embrasse, mal étreint .’ Zóó
wàs het!
Wat had Jezus 't makkelyk! Heb je'r ooit van gehoord dat men z'n uitdrukkingen
10.
trivializeerde? Ja toch, maar er is verschil. Het: ‘hoor, hy roept z'n vader !’ was
9.
kwaadaardig, maar niet bête . Men gaf blyk te begrypen wat hy meende. Aan
boosaardigheid
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overigens ontbreekt het den Birnie's ook niet. Zie de insinuatie dat de door hem niet
11.
begrepen paradox 'n captatie van welwillendheid is aan't adres van pierewaaiende
kwajongens. Ik ken den heer Birnie niet, doch betwyfel zeer of hy tevreden wezen
zou met het quantum ‘genot’ - in lagen zin nu - dat ik me ooit veroorloofd heb. Myn
genot heeft van kinds-af altyd op geheel ander terrein gelegen dan waar men kans
heeft deugnieten of vuilikken te ontmoeten. Er blykt me telkens dat zeer velen waaronder nu Birnie - by 't woord ‘genot’ terstond en uitsluitend denken aan iets
leelyks. Dit is by my 't geval niet. Ik verkneuter me by de gedachte aan 'n opgelost
raadsel, aan voortgang op de baan van 't weten, aan verbetering der
maatschappelyke toestanden. Ziedaar m'n smaak, want verdienste noem ik 't niet.
Maar zeker is de smaak derzulken niet verdienstelyk die aan de uitdrukking ‘genot’
per se 'n andere beteekenis verbinden.
Op 't rooken na - dat ik afkeur - en 'n te ver gedreven lust in contemplatie, die 't
voortbrengen in den weg staat en dus iets van luiheid heeft, ken ik in my geen
12.
enkelen lust in eenig genot, die niet avouabel of zelfs - volgens gewoon-zedelyke
begrippen- - pryzelyk is, te opmerkerlyker omdat ik die gewoon-zedelyke begrippen
niet eens voor bindend houd. Al zy 't dus maar smaak zaak, toch is 't wel wat hard
zich dan te hooren uitmaken voor 'n apostel van 't gemeene! Ik zou zoo'n Birnie z'n
intérieur wel eens willen zien, en hem uitnoodigen dat te vergelyken met het myne!
Och, beste Vos, ik ben verdrietig. Daar is me vandaag weer iets overkomen, iets
zóó ellendig-triviaals, kyk! Herhaaldelyk zei ik tot Mimi: ‘ik wou dat Vos hier was. Ik
ben benieuwd wat hy er van zeggen zou.’ Schryven kan ik 't U niet. Het is te bitter.
Maar onthoud het. Zoodra ik U spreek, zal ik 't u vertellen.13.
Op m' vraag hoe 't staat met de vakantie van Uw Alex , hebt ge niet geantwoord.
Ik gis de reden daarvan te vatten. Het is diskretie. Welnu, weer vragen wy U heel
vrindelyk of hy komen mag? Het komt ons best gelegen, en ik zal wel zorgen dat
hy zich niet verveelt. Houdt hy van rekenen? Ik ga alle avenden naar bed met 'n
vraagstuk dat allergekst is. Als hy hierkomt zal ik hem aansteken met m'n woede
over de tot nog toe mislukte pogingen om 't optelossen. Ook kan hy in den tuin
werken. Ook wandelingen met ons maken. Ook (Mies en ik meedoende) met Wouter
spelen.
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Toe, zend hem ons. Een telegram dat-i onderweg is, is voldoende. De aankomst is
14.
'savends 8 uur. Ik zal met 'n rytuig aan de station zyn. Als 't niet om den wagen
was, hoefde die telegram ook niet. Hy kan elk oogenblik te-recht. Er is volstrekt
geen bereddering of omslag by.
Daar hy in Holland slechts plaats kan bekomen tot Bingen, moet hy daar (of iets
vóór Bingen reeds) den Schaffner opdragen:
o

1 een billet te nemen naar Ingelheim.
o

2 z'n bagage billet te verwisselen tegen 'n ander dat van Bingen naar Ingelheim
geldt.
De Schaffners doen dat graag voor 'n kleine fooi.Dag, beste Vos, onze hartelyke groete aan Uwe vrouw en Marie! Kondet gy allen
komen, heel graag! Er is ruimte genoeg. Ja, ik zou 't heel prettig vinden. Ik zou m'n
hart eens luchten over wat my vandaag zoo geërgerd heeft!
Uw vriend
Dek
Ge begrypt dat wy 't verslag van uw zoon met groote belangstelling gelezen hebben.
Palmieri is nu aan 't betoogen dat de aardbeving op Ischia... niet belangryk is
geweest. O, die geleerden! Archimedes vond ook de inneming van Syrakuse niet
belangryk. En z'n eigen dood niet. Althans dáárover heeft hy nooit iets gezegd.n

Over de wyze van rekenen der Gr. & Rom vind ik iets (?) van Bilderdyk in z'n
e

corresp met de Tydemannen. ‘Iets’ met 'n vraagteeken, want het is... nièts. Hy had
beweerd dat-i er zooveel over te zeggen had, maar toen de goede achtenswaardige
Tydeman dat óók weten wou, zeidi dat hy... geen lust had er iets van te zeggen!
Die B. was 'n ellendige kerel.Ik verwachtgeen brief, heusch niet. Ga u niet in 't hoofd halen dat ge my schryvery
schuldig zyt. Dat drukt 'n mensch zoo. Maar stuur uw Alex of komt allemaal.

Eindnoten:
1. Birnie: in De Nederlandsche Spectator van 25 augustus 1883 schrijft Vosmaer over G. Birnie,
Denkbeelden over onsterfelijkheid bij de Hindu's.
2. genot is deugd: Multatuli's opvatting dat voor het onbedorven, natuurlijke geweten een gevoel
van genot een teken is van deugdzaam handelen. Vgl. V.W. II, blz. 393.
3. Van Alphen: Hiëronymus van Alphen (1746-1803), de schrijver van de bekende ‘Kleine gedichten
voor kinderen.’
4. Talleyrand: Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), frans diplomaat en minister
onder Napoleon.
5. Surtout pas de zèle: Vooral geen uitsloverij (fr.)
15. verhanselen: verknoeien.
6. verfranschte Duitser: August Demmin (1823-1898), kenner van aardewerk en porselein, auteur
van o.m. een encyclopedie van monogrammen in de ceramiek. Vgl. hoofdstuk ‘Vieux Delft en
moraal’ uit Millioenenstudien (V.W. V, blz. 217 e.v.)
7. C'est mal étreindre enz.: men omarmt niet goed als men te weinig kust (fr.)
8. qui trop embrasse enz.: wie teveel kust omarmt slecht (fr.); met de betekenis: niet te veel hooi
op je vork nemen.
10. hy roept z'n vader: reaktie van de toeschouwers op Golgotha, bij een der kruiswoorden van
Jezus (Math. 27:47-49) (Eigenlijk: hij roept Elias).
9. bête: stom (fr.)
11. captatie van welwillendheid: captatio benevolentiae - beroep op welwillendheid (lat.), een in de
oudheid aanbevolen retorische kunstgreep aan het begin van een redevoering.
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12. avouabel: waarvoor men kan uitkomen (naar 't fr. avouable).
13. Alex: Alexander Vosmaer (1866-1944), zoon van Carel.
14. Ik zal met: oorspr. stond er Er zal.

[30 augustus 1883
Brief van Multatuli aan A.J.F. Clant van der Myll-Piepers]
30 augustus 1883
Brief van Multatuli aan mevr. A.J.F. Clant van der Myll-Piepers. Dubbel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4 (1/10) beschreven. (M.M.)
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N. Ingelheim, 30 Aug '83.
lieve beste Jeanne! Hartelyk dank voor je brief die m y 'n gloeiende kool was! In
lang schreef ik je niet, en de oorzaak was, als gewoonlyk préoccupatie. Dit is 'n
groote fout, ik weet het wel. t Is blyk en gevolg van wanorde in 't gemoed. Als ik
eens op myn manier met je spreken kon, zou ik je duidelyk maken wat daarvan de
oorzaken zyn. ‘Op myn manier’ beteekent: niet by 'n kort bezoek begrensd door 'n
paar spooruren, maar op oogenblikken dat uiting me schikt, liefst hier omdat ik dan
de gelegenheid voor 't kiezen heb. Schryven valt me hoe langer hoe moeielyker,
om meer dan een reden. Ik word, misschien door etymologische navorschingen
1.
maltentig, prude, bégueule int kiezen van m'n woorden.
(Zoo-even stuitte ik by 't woordje: ‘reden.’ Had ik: ‘oorzaak’ moeten
zeggen? Misschien wel. 't Is lastig.)
Vervolgens zyn er dingen, my betreffende, die ik in 'nbrief niet wil aanroeren. En
dan nog iets dat ik allergekst vinden zou als niet onlangs ook 'n ander (de heer
Vosmaer) er ook over geklaagd had. Ik meende alleen te staan met de kwaal die
nu volgt: het letters zetten gaat me hoe langer hoe slechter af! Ik heb wel eens
gehoord van schryfkramp, dit is 't niet, maar 't krabbelen van de pen maakt me
zenuwachtig, en ik heb moeite de woorden leesbaar te maken. Soms gaat het over,
2.
3.
als ik en train kom, maar de eerste paar bladzyden, vorderen groote inspanning.
Het verwonderde my van Vosmaer te hooren dat hy, die gewoonlyk zoo flink schryft
(ik bedoel nu z'n handschrift) de kwaal ook kent, maar by nadenken gaf me dit
aanleiding om de oorzaak te vermoeden. Toen hy me dit meedeelde was hy vervuld
van indrukken over z'n italiaansche reis, alzoo: gepreoccupeerd, juist myn geval.
Maar dit alleen zou me niet stom maken. Er hoort by: de beide oorzaken die my de
uiting beletten. Ik kan me niet ‘loslaten’. De slotsom is dat je niets aan me hebt, en
ook dit doet me zeer. Neem de proef of dit voortkomt uit onhartelykheid, door hier
te komen! Ja, stel den heer Clant dit voor! We hebben plaats voor U vieren. De
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inrichting is wel eenvoudig, niet steedsch-netjes (o, daar scheelt veel aan!) maar
voldoende. Hoofdzaak is ruimte kamers-tjes- bedden en plaats aan tafel. Dat alles
is er. Ik zou 't allerliefst van den heer Clant vinden als hy ons dat genoegen wou
aandoen. De heer en Mevrouw Vosmaer zyn hier op hun uitreis naar Italie ook
geweest (met Marie V.) doch veel te kort gebleven. Ik mocht dat niet kwalyk nemen
daar zy naar Italie en hun zoon verlangden, maar gyl. zoudt, hoop ik, langer blyven.
Och, beste Jeanne, by uw vertrek zoudt ge begrypen waarom ik zóó mal
gepréoccupeerd ben. Qui trop embrasse mal étreint. Zóó ist met me! Intusschen
spoedt m'n leven ten eind. Niet alles kunnende afdoen - geen 1/100 deel zelfs van
wat ik tracht te étreindre! - ontzinkt my de moed iets aantepakken. Ik ga gebukt
onder den chaos van indrukken - och, ik zou 't je uitleggen in 'n welbespraakt uurtje
als je hier was!
't Komiekste by dat alles is dat ik wèl ben. Dit neem ik me byna kwalyk. Buiten
4.
wat aanvallen van asthma (? misschien slechts 'n zenuwachtige kramp) die trouwens
niet eens lang aanhouden, voel ik me... schandelyk gezond. Ook Mies is wel, behalve
wat tandpyn nu en dan, en Wouter geeft ons by voortduring veel genoegen. Hy is
nu 7½ jaar, en is (of wy vinden hem) zeer beminnelyk. Mies leert hem schryven,
lezen & piano. Ik, rekenen. Om aan de wet te voldoen (schooldwang) of om de wet
te ontduiken, daari anders naar school zou moeten, krygt hy 2 maal sweeks les van
'n duitschen meester. Ja hy is 'n aardige jongen, met de noodige deugnietenstreekjes.
't Is dikwyls moeielyk hem niet te bederven.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

maltentig, prude, bégueule: uiterst nauwgezet, terughoudend en preuts (de beide laatste fr.)
en train: op gang (fr.)
vorderen: oorspr. stond er veroorzaken my.
wat: oorspr. stond er myn.

[1 september 1883
Brief van P.A. Tiele aan Multatuli]
1 september 1883
Brief van P.A. Tiele aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
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Utrecht 1 Sept 83
Waarde Vriend! Ik ontving uw brief toen ik op het punt stond naar België te gaan
om daar op een paar bibliotheken eenigen tijd te werken, en heb met opzet uitgesteld
tot ik weer terug en het eerste dringende werk verricht was, om u op mijn gemak te
kunnen antwoorden.
1.
Mijne vrouw dankt u voor uw deelnemend woord. Zij denkt heel verstandig over
't gebeurde en 't gevoel van leegte is gelukkig veel minder geworden. Wij gaan met
November verhuizen en denken dan een zoontje van een onzer bekenden die hier
op 't gymnasium komt, bij ons in huis te nemen. Ik hoor dat het een lieve jongen is
en verheug er mij in voor mijn vrouw. Dat gij beiden aan uw pleegkind vreugde
beleeft doet mij veel genoegen. Aan een herdruk onzer oude onvervalschte
1.
reisjournalen is behoefte , maar die behoefte wordt door zoo weinigen gevoeld dat
een paar uitgevers, die ik er vroeger over sprak, hem niet durfden ondernemen.
Van de 1e uitgave van 't journaal van Gerrit de Veer was niet eens een exemplaar
op een onzer openbare bibliotheken, terwijl de Engelschen hunne oude vertaling
tweemaal herdrukt hebben! Verleden jaar kwam het te koop en is toen op mijn
aanwijzing voor de Amsterdamsche Bibliotheek aangekocht.
Eenige aardige oude reisjournalen staan in het boek van J.K.J. de Jonge, De
e

e

opkomst van het Ned. gezag in O.I., vooral in het 2 en 3 deel (er zijn 8 dln
verschenen, maar 4-8 handelen uitsluitend over Java), maar wat de vroeger gedrukte
betreft, zelfs in den bundel Begin en Voortgang der O.I. Compagnie (1646. 2 dln in
o

obl. 4 ) zijn die voor een deel verknoeid. De zoogenaamde ‘inwerpen’ die Van Wyk
Rz. wilde moderniseeren, zijn reeds nieuwere invoegsels van den uitgever van
‘Begin en Voortgang.’
1.
Wat Steven van der Haghen betreft over zijn tweede reis naar Indië heb ik in
denzelfden bundel waarin zijn autobiographie stond eenige documenten gevonden
en met andere uitgegeven. Ze gaan hierbij en zullen u misschien interesseeren.
Zijn denkbeeld om den isthmus van Ambon door te graven teekent den Hollander
2.
die tegen zulke dingen niet opzag. - Valentijn heeft
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zijne berichten omtrent oude Holl. zeetochten allen uit de gedrukte journalen geput,
en zoover ik kan nagaan geene geschreven stukken gebruikt, wel voor den lateren
tijd, maar dan deelt hij ze in extenso mede.
Gij hadt eenige noten van mij verlangd. De moeielijkheid daarbij is: wat op te
helderen, wat niet? Romelisoen had ik kunnen verklaren, 't is waar, Roode melisoen.
3.
Melisoen is dysenterie volgens Kiliaen . Dus denkelijk bloed-diarrheé Maar daar ik
geen linguist ben, kon ik mij licht in de vingers snijden, zoo als bij mijn conjectuur
ter verklaring van hantsier=hansier (hanséatique)? Want dit is waarschijnlijker gantier,
handschoenenmaker.
Met zekerheid kan ik niet zeggen of de autobiographie autograaf is. De
documenten betr. V.d.H. zijn met twee, drie verschillende handen geschreven. Met
dezelfde (minst duidelijke) hand zijn de autobiographie en het uittreksel uit het
journaal in bijg. documenten. De andere stukken zijn voor een deel stellig afschriften.
Uwe meening omtrent het wenschelijke van vaste poolstations deel ik geheel, maar
4.
gij weet dat de Oostenrijker Payer daarvoor al zijn best gedaan heeft, bij
verschillende regeeringen, maar slechts bij zeer enkelen steun heeft kunnen vinden.
Men vond de kosten te groot daar men het groote nut niet begeep. Dat men
Archangel niet als punt van uitgang neemt is meen ik omdat de Witte Zee te lang
dicht blijft, terwijl aan de noordkust van Noorwegen altijd open zee is. Bovendien
zijn de tegenw. poolvisschers (ijszeevaarders) bijna uitsluitend Noren.
Uwe vragen omtrent de poolwind en depressie zal ik in gedachte houden en als
ik een weerkundige spreek, dezen raadplegen. Wees met Mevrouw hartelijk gegroet
van mijne vrouw en den uwen
P A Tiele

Eindnoten:
Zie Multatuli's brief van 6 augustus 1883.
Zie Multatuli's brief van 6 augustus 1883.
Zie Multatuli's brief van 6 augustus 1883.
Valentijn: François Valentijn (± 1660-1727), nederlands predikant en schrijver van Oudt en Nieuw
Oostindiën oft Nederlands mogendheid in die gewesten (1726).
3. Kiliaen: Cornelis van Kiel - Kilianus - (1528-1607), nederlands taalkundige, schrijver van een
beroemd woordenboek der nederlandse taal: Etymologicum Teutonicae linguae (Antwerpen
1574).
4. Payer: Julius von Payer (1838-1915), Oostenrijks schilder en noordpoolreiziger, bereikte met
1.
1.
1.
2.

o

een schip in het drijfijs een breedte van bijna 83 .

[11 september 1883
Brief van A. van Daehne van Varick aan Multatuli]
11 september 1883
Brief van A. van Daehne van Varick aan Multatuli. Twee dubbele velletjes
postpapier, waarvan blz. 1-6 en 7 (⅔) beschreven. (M.M.)
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Hooggeachte Heer en Vriend,
Hoogst vereerend waren mij uwe beide missiven. Wat Gij van historische personen
en zaken zegt is treffend waar, en uw weemoedig scherpe beoordeeling ter gelijken
ure de volkomen veroordeeling van de nietchristelijke wereldbeschouwing. Immers
uw toorn en uw droefheid gelden het misbruik van 's menschen vrijen wil, die het
zinlijk eigenbelang verkiest boven de dienst van Waarheid en Deugd. Maar is niet
die vrije wil 't kostbaarst kleinood der menschelijke waardigheid die het kath.
Christendom van den aanvang af verdedigt heeft tegen alle ketterijen en
vrijdenkerijen? De mensch wandelt dus niet als een instrument eener onverbidlijke
natuurwet; hij kán kiezen tusschen zijne daden, hij is daarvoor verantwoordelijk. Dat
gegeven zijnde komt de vraag: aan wien is hij verantwoordelijk? Aan zijn geweten
in de eerste plaats, zegt men. Volkomen waar, mits men het onfeilbaar geweten
aanneme: onafhankelijk van alle verkeerde, bizondere meeningen. Dus een geweten,
een oordeel, dat zich te richten heeft naar een absoluten, eeuwigen, boven allen
verheven maatstaf. Uit de mensch alleen nu kan die regel van oordeel niet komen:
't is slechts aan weinigen gegund naar de Waarheid te zoeken (die daartoe tijd en
1.
aanleg bezitten), en aan die weinigen gelukt het vinden daarvan niet dan naar een
langdurig zoeken en altijd vermengd met vele dwalingen. En dan nog heeft geen
mensch recht zijn vinden aan anderen als waarheid op te leggen. Dus moet de regel
voor het menschelijk zijn, afdalen uit een hooger Verstand, uit een hooger Zijn. Dat
Zijn heeft de menschheid God genoemd, het Eeuwig Zijn, dat niet geboren is en
dus niet sterven kan; het almachtig Zijn waarvan alle andere wezens in hun kracht
en duur afhanklijk zijn. Dat zijn is geen Materie, die niet denkt; dus een Geest die
wel denkt en handelt. - Kan zulk een Geest zich aan den mensch openbaren? Mij
dunkt, niets staat daartoe in den weg én van den kant van dien Geest én van den
kant van de mensch. - Heeft zich die Geest geopenbaard? Zoo ja, dan is dit een
feit, waarop de regelen der historische kritiek toepaslijk zijn. De
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2.

2.

veracitas en de capacitas der getuigen beslist in dezen. Maar zulk een Godsdaad
moet nog daarenboven zijn eigen kenteekenen hebben: innerlijke en uitwendige.
3.
3.
De laatste zijn profetien en wonderen. De eerste de perpetuiteit en universaliteit ,
eenheid en heiligheid.
Wie deze gegevens overdenkt, moet dunkt mij tot het besluit komen dat de
verschijning der Cath. kerk zulk een Godsdaad is; dat het moreel zeker is dat God
zich aldus geopenbaard heeft: De Rede vindt hier motieven van evidente credibiliteit.
Zoo is het gelooven redelijk en niet een fantastisch voor waar houden, als uw logeetje
het deed aangaande het huis van 't Schimmelspel. - Maar de mensch is vrij, hij kan
die bedoelde openbaring aannemen of verwerpen. Daarin ligt zijn verdienste - een
werk dat vergelding wacht. Het geloof is een gave zegt Gij, volkomen waar: positief
kan de mensch geen genade verdienen (anders was de genade geen genade meer),
wel negatief: door het uit den weg ruimen der bezwaren, opdat hij die genade
ontvange. Besluit de mensch echter van zijn kant om voor de godlijke Waarheid zijn
rede te buigen, als hij tot hem komen wil en naar die Waarheid zijn wil te regelen,
dan komt de Genade des geloofs tot hem, onfeilbaar krachtens godlijke belofte. En
dan schenkt die genade des geloofs eene metaphysieke zekerheid, die van Gods
woord, die oneindig hooger staat dan de matemathische. Die ervaring genoten alle
ware Kath., van den H. Paulus en S. Augustinus tot het geringste dorpskind. - Wat
nu de essentie Gods betreft en Zijn wereldplan, dat kunnen wij in dit leven niet
begrijpen. Daartoe is ons verstand niet gemaakt, later als het losgemaakt is van zijn
stotlijk omhulsel, krijgt het een nieuw licht, en zal het begrijpen - Dat is de belooning
van 't geloof in 't eeuwig leven. Thans kunnen wij slechts door ootmoedige
onderwerping die belooning verdienen. Gij glimlacht! Welnu, roep den waren God
4.
tot U en Hij zal tot U komen! Beproef het slechts met entierisme - Stel het niet uit,
hooggeachte, diepvereerde Lijder, van Hem hebt Gij Uw genie, van Hem Uw
doornenkroon die dat genie zoo waardig kroont - Gij hebt vruchtloos de natuur en
Uzelven geraadpleegd, wend U op den avond van Uw leven tot Hem die alleen Licht
en Troost kan schenken. Fecisti nos ad Te Domine et irrequietum cor nostrum,
5.
donec requiescat in Te
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Vous qui pleurez, venez à ce Dieu, car Il p leure
vous qui souffrez venez à lui car Il guérit
vous qui tremblez venez à lui car Il sourit
*
vous qui passez venez à lui car Il demeure.

Heilig uw lijden, door het te vereenigen tot heil der menschheid en in de eerste
plaats van U zelven, met het lijden van Jezus den God-mensch; offer Hem Uw hart
en Hij zal U verlichten. Hij alleen is onfeilbaar en almachtig en Hij zal U met meer
dan matemathischen zekerheid bewijzen, dat Zijn onfeilbaar licht voortstraalt in de
éenig ware, zaligmakende kerk.
Vergeef mij deze vrijmoedige beantwoording, waartoe Uw schrijven mij
uitnoodigde, vergeef het gebrekkige daarvan; ik was gisteren in Frankfort en schrijf
U nu in ijle - en U alleen, in vertrouwen; ik was wellicht hier en daar onnauwkeurig;
6.
het verkeerde in mijne redeneering zult Gij gemaklijk kunnen aanvullen - het fond
is waar - Zeker zou ik, waarlijk, liever nog een maand bij U blijven dan naar Rome
te vertrekken, maar Gij hebt zelf begrepen wat daartoe in den weg staat. Toch moet
ik U nog voor mijn vertrek zien. Zend mij een briefkaart, wanneer Gij mij de eer wilt
doen mijn gast te wezen in het Hotel de Hollande te Mainz. Of komt Gij nog te
Wiesbaden deze week? De reis naar Ingelheim is bezwaarlijk, ik ben weer koortsig
en rhumaties. Doch wanneer Gij er prijs op stelt in uw studeervertrek te blijven en
7.
U te Maintz ungemüthlich voelt, zal ik nog eens naar Ingelheim komen. Ik twijfel
niet, ik zeg dit omdat Gij aan mijn gevoelens ten Uwen opzichte schijnt te twijfelen,
ik twijfel niet aan het belang van Uw plan: ik ben daar zeker van - ik geloof daaraan
8.
met moreele zekerheid, sit veniam dicto , - ik ben daar zeker van ook bij mogelijke
mislukking. De tijdelijke uitslag kan nooit maatstaf wezen van juistheid van inzicht
en adel van doel, in deze aardsche maatschappij. Integendeel deze wereld behoort
van ouds aan schurken en leugenaars, niet aan heiligen en profeten, maar de
eindtriumf behoort aan Waarheid en Recht. Niet te

*

Vertaling:

Gij die weent, komt tot deze God, want Hij weent,
Gij die lijdt, komt tot hem want Hij geneest,
Gij die beeft, komt tot hem want Hij glimlacht,
Gij die voorbijgaat, komt tot hem, want Hij blijft. (fr.)
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overwinnen maar te strijden is ons geboden. Òns Rijk ligt aan de overzij van het
graf. - Uw mededeeling zal mij een heilig geheim blijven, op mijne zwakke mee
werking (wellicht doet Gij mij te veel eer aan) kunt Gij rekenen. Mijn leven is
onherroeplijk gewijd aan de verdediging van de Kath. Waarheid, en zooals Gij te
recht opmerkt, kan bij verschil van uitgangspunt toch tijdelijk eenheid van streven
bij ons bestaan, tegen den gemeenschaplijken materialistischen vijand. 't Kan eisch
zijn de ridderdegen van 't duel ter zij te leggen om de zweep te hanteeren tegen 't
gemeen wiens vuilniskar ons strijdperk bestuift en bespat. In haat tegen de bestaande
toestanden sints 1789, doe ik voor U niet onder en volgaarne trotseer ik op Uw
veldheerswoord elk gevaar, of liever sints ik katholiek ben ken ik geen gevaar meer
van tijdelijken aard. Daarenboven is Uw strijd voor den Javaan, dezelfde als de
mijne voor den Paus - De Paus is ook de vader van den Javaan en zal eenmaal
zoo erkend worden, als het alles éen kudde onder éen Herder zal geworden zijn.
Nog een vraag: Acht Gij de uitvoerbaarheid van Uw plan nabij? Of liever antwoord
mij slechts hierop eerst: of ik U te Maintz of Wiesbaden kan wachten of wel of ik
naar Ingelheim moet komen.
Ik begrijp ook dat te I. Uwe positie minder aangenaam is dan in een streek, waar
Uw bizondere verhouding tot de kerk minder in 't oog valt. Toch is de oude zetelplaats
van den grooten Keizer om zijn grootsche herinneringen benijdenswaardigVergeef, hooggeachte Heer, mijn slordig schrijven. Groet hartelijk Mevrouw Uw
Gemalin en het aardig Woutertje en geloof dat ik ben met eerbied en vriendschap
Uw Dr. en Broeder
August van Daehne

Eindnoten:
naar: kennelijke verschrijving.
veracitas, capacitas: waarheidsliefde, bekwaamheid (lat.)
veracitas, capacitas: waarheidsliefde, bekwaamheid (lat.)
perpetuiteit, universaliteit: eeuwigheid, alomvattendheid.
perpetuiteit, universaliteit: eeuwigheid, alomvattendheid.
entierisme: volledige overgave (naar het fr.)
Fecisti nos etc.: Gij hebt ons gemaakt om tot U te komen, Heer, en ons rusteloos hart, opdat
het tot rust kome in U (lat.)
6. fond: grondslag (fr.)
7. ungemüthlich: onprettig (du.)
8. sit veniam dicto: (sit venia dicto) er zij vergeving voor de uitdrukking (lat.)
1.
2.
2.
3.
3.
4.
5.

[11 september 1883
Brief van Mimi aan mevr. C. Bremer-Snelleman]
11 september 1883
Brief van Mimi aan mevr. C. Bremer-Snelleman. Twee dubbele velletjes briefpapier,
waarvan blz. 1-7 en 8 (⅘) beschreven. (M.M.) De brief werd op 12 september
voltooid.

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

740

N. Ing 11 Sept. 1883
Lieve Stine. Ik heb je brief van 17 Aug uit Houffalize naast me liggen, met plan hem
doorteloopen al beantwoordende. Het boekje van v. Andel! Ja, hy heeft het ons
gezonden. Dek heeft er hem niet op geantwoord - hy heeft zoo'n tegenzin in
schryven, en dus was hy ook niet onverdeeld ingenomen met dit werkje. De schryver
meent het klaarblykelyk heel hartelyk. En soms raakt hy van Vloten wel goed.
Overigens vinden wy zyn lange aanhalingen aan 't éind onbekwaam. Maar het spyt
dek dat iemand zoo uitvoerig v. Vloten bestrydt. Al dat schelden van van Vl. zegt
D, zou niets te beteekenen hebben als ik niet op elk gebied geignoreerd werd. Neen dat stuk van v. Vloten hebben we niet. ook nooit gelezen en dat van v. Andel
te lezen was al pynlyk genoeg voor dek. hy heeft het ook slechts doorgebladerd.
‘In dit boekje schynt net of die van Vloten m'n speciale vyand was. Ik stel hem zoo
hoog niet! Hy is een slecht mensch, maar hy zou me niet deeren als 't groote publiek
anders was. 't Spyt me wel dat hem zooveel eer is gedaan, om hem zoo speciaal
te bestryden!’ zoo zegt dek.

12 Sept.
Gisteravond overviel my de slaap, wat meer gebeurd. en zoo sloeg ik myn portefeuille
dicht en wachtte tot hedenavond. - Ja, ons huis wordt ons veel te duur. De belasting
was heel laag, maar dit jaar is ze 8 maal verdubbeld. De 2 bedienden die we beiden
hoog moeten betalen maken het leven ook duur. daarby alle menschen zoeken ons
te plunderen, en weldra zal ik niet weten waar 't vandaan moet komen. ‘Men’ vergeeft
hier dek niet dat hy zoo afgezonderd leeft en niet in den kroeg komt! Als hy 't wèl
deed zouden we ook spoedig in hun chicanes getrokken worden, wat even
onaangenaam zou zyn. Daarby komt - ook allerlei kleine misère. Je weet hoe Katchen
verleden jaar weg moest? Nu moet Babet die haar opvolgde in de kraam! en ik tob
met de jongens enz. enz. kortom dek en ik vinden dat 't heerlyk kalm zou zyn een
kleine woning te hebben met hoogstens een meid. Ook voor Wou is hier alles niet
zooals we 't wenschten. We zullen dus zien dit te verkoopen met zoo weinig mogelyk
verlies. Er is natuurlyk heel weinig kans dat dit dadelyk lukken zou, intusschen
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zoodra wy er werk van gemaakt hebben is 't mogelyk, men verkoopt hier ook niet
op zoo langen termyn als in Holland. Waar wy heen zouden gaan? Uit gemakzucht
enz enz. misschien nr Wiesbaden. Overigens wenschen wy zeer van Wou een
hollandertje te maken en denken daarom vooral ook aan Holland, maar dat alles is
nog niet uitgemaakt, en wie weet hoeveel jaren het traineert eer wy een besluit
behoeven te nemen. Want er zyn niet zoo heel veel menschen voor wie dit huis
geschikt is. Ja, voor een pensionnaat zou misschien gaan. of voor een
kippenbroeiery! daar dat hier schynt te kunnen slagen. - Ja, dat geteerd papier is
een goed idée. maar je begrypt wel dat ik met zulke verkoopgedachten in 't hoofd
er niet veel gebruik meer van zal maken - Hoe lief van je Stientje nog te willen helpen
aan een kippenhok. Maar behalve dat zulke dingen altyd veel duurder zyn dan men
1.
meent, was de hoofdmoeilykheid dat dek huis en remise niet in de kippen zaak
betrokken wou hebben. Wy zyn nu dapper aan 't opeten van onze haantjes, die heel
lekker smaken. Wou vooral smult er aan en geen sentimenteele gedachten bederven
hem 't genot van zyn kippenkluifjes. Dek en my kost het nog wat meer overwinning
ons eigen broeisel te verteeren. ik denk er over daarna onze kippen maar denzelfden
weg te laten gaan, met al die opruimgedachtenLientje de Haas is op den bepaalden tyd vertrokken. Haas kwam haar tot Keulen
tegemoet en wilde daar je pakje op de post doen, maar kon het niet kwyt raken daar
het zondag was. Zy hebben het toen later meegegeven aan iemand die nr Kleef
2.
ging en wy hebben het richtig erhalten . Lieve, wat 'n aardige bezending, hoe jammer
dat je 't niet zelf bracht. Die keurige zakdoeken voor dek en al dat goedje voor Wou!
Het pakje zit hem snoepig, en ik ben bly dat het zoo warm is. Was 't heel zomers
dan zou hy 't weinig meer kunnen dragen. Maar het is lekker warm. hy kan er den
heel en winter genoegen van hebben. Maar toe zeg me eens als je in Br zulke pakjes
ziet dragen wat hebben ze dan om den hals? Ik vind het eigenlyk heel lief staan
met volstrekt niets om den hals maar bitte schryf nog eens hoe 't hoort. er zit een
geweven hoogen sluitende boordje om. - en nog een das en zakdoeken en een
kraag wat heb je onzen jongen bedacht! Dank je wel hoor voor alles.
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Dek houdt zich nog al goed. Gister hadden wy voor een dag bezoek van iemand
die volstrekt wil dat Dek zyn vraag beantwoorden zal: ‘waarvoor leven wy?’ ik zou
't ook wel willen weten, maar denk wel dat er geen ‘waarvoor’ voor is. En een paar
3.
dagen vroeger hadden we bezoek van een catholiek of jezuit, die 't dek vertellen
wou waarvoor we leven. en hem wilde overhalen tot zyn geloof, heusch interessant.
Voor een pr dagen kregen we een erg melancholiek briefje van Al. arme jongen!
ik heb zoo met hem te doen. Gaan Marie haar zaakjes nog al goed?
Nu dag lieve! Dek ruimt zyn Bilderdyk op. dat wil zeggen dat het tyd is om nr bed
te gaan. Met een hartelyken kus en veel groeten aan je man ook van dek je hart.
liefhebbende
Mimi DD

Eindnoten:
1. remise: koetshuis, schuur (fr.)
2. richtig erhalten: in goede orde ontvangen (du.)
3. catoliek: August van Daehne.

[13 september 1883
Briefkaart van A. van Daehne van Varick aan Multatuli]
13 september 1883
Briefkaart van A. van Daehne van Varick aan Multatuli. Geadresseerd aan Herrn
Douwes Dekker Nieder-Ingelheim Rheinhessen, en met poststempel Wiesbaden
13-9-83. (M.M.)
Wbaden - 6 uur 's avonds
Hooggeachte Heer,
zoo even vond ik Uw briefkaart. Ik wacht U om 10.56 aan 't station - Ik arriveer
met den trein van 9.10 te MainzMet hartelyke avondgroeten
A v Daehne

[13 september 1883
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]
13 september 1883
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-2 en 3 (⅓) beschreven. (M.M.)
r

Nieder-Ingelheim 13 Sept 1883
n

Waarde Korteweg! Dank voor Uwen brief van den 11 dezer waarin nog fl 90. als
later ingekomen bydrage tot het ‘huldeblyk, door bemiddeling der Redactie van den
Javabode. Ook de in Maart door U geremitteerde fl 100. heb ik behoorlyk ontvangen.
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nooit kan tepas komen dat iemand U om verantwoording vragen zou. Dit idee is te
1.
gek om van te spreken. Toch had ik beleefdheidshalve moeten schryven. Dit is
waar, maar och, 't schryven valt me zoo moeielyk! Het niet-aanroeren van sommige
dingen lykt naar gemaaktheid, en 't wèl noemen is dikwyls bitter voor my. Vandaar
e

m'n zwygen, ook wat het schryven voor Publiek aangaat, de zoog kopie voor de
Pers. De omstandigheden dwingen my - en sedert lang! - daarvan werk te maken,
maar ik voel me geknakt. Ik weet niet welken toon ik moet aanslaan. Het schryven
van vertellinkjes als zoodanig, is me walgelyk, en om dingen van maatschappelyken,
moreelen of staatkundigen aard te behandelen, zou ik 't besef moeten hebben, my
te richten tot personen die daarin werkelyk belang stellen. De symptomen nu die
2.
uit het Publiek tot me kwamen, leveren my faktisch die overtuiging niet. Enfin!
Wees intusschen met uw lieve vrouw zeer vriendelyk gegroet van
t.a.v
DouwesDekker

Eindnoten:
1. Toch: oorspr. stolld er Maar.
2. faktisch: in feite.

[18 september 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]
18 september 1883
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas. Twee dubbele velletjes postpapier, waarvan
blz. 1-6 en 7 (⅓) beschreven. (M.M.)
Nieder Ingelheim 18 Sept 1883
beste de Haas! Vergeef me dat ik niet eer schreef om U te bedanken voor de
moeite betreffende die waterkeuring. Ik zal ook 'n briefje van dankbetuiging aan den
heer Dupont schryven. Dat er
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deeltjes vergaan hout in zyn verwondert me niet. De emmer waarmee 't wordt
opgehaald, is wat oud. Maar 't valt me meê dat er geen animale bestanddeelen in
gevonden zyn. By de gemakkelykheid waarby ons erf toegang heeft en de soort
van volkje dat hier voorbygaat, had ik gevreesd voor 'n doode kat of zoo-iets. Ik zal
nu 'n nieuwen emmer laten maken. Misschien ook ligt er 'n stuk (of stukken) hout
in de put. Om dit te weten zou hy moeten worden schoongemaakt en juist dáártegen
zie ik zoo op! Dan immers moet er 'n werkman in worden afgelaten, en dàt vind ik
vies. Maar deze onaangenaamheid heb ik met alle putbezitters gemeen.
Gy biedt me (des verkiezende) het heele rapport van den heer Dupont aan. Eerst
dacht ik daarom niet te vragen, maar nu, uw brief nalezende, verzoek ik er toch om.
1.
Er zyn namelyk in uw br. twee woorden die ik niet lezen kan, en by nader inzien
wou ik toch graag alles zoo precies mogelyk weten. Dus beste kerel, zend me dat
rapport. Dan zal ik daarna ook den heer Dupont schryven, wat niet meer dan
behoorlyk is.Wy zyn wel, op kiespyn na die Mimi telkens plaagt. Dat is een der petites misères
van 't leven die samen 'n groote misère uit maken. Als ik God zie zal ik ZED vragen
of-i wel eens kiespyn gehad heeft. Zoo neen, dan kan hy niet oordeelen over t leven
op deze aarde. Zeker zyn er nog wel andere kwalen waarvan hy geen begrip heeft,
of waarvan hy althans nièt by ondervinding spreken kan, 't geen hem tot 'n
onbevoegden rechter maakt.
Lientje zei me dat ge met uw jongens de T. Toonstelling zoudt gaan bezoeken.
Och, ik wou zoo gaarne eens uw oordeel daarvan weten. Er is gezegd: ‘het is 'n
groote kermis.’ Nu ja, maar dit heldert niet op welk nut er in steekt. Meen niet dat
ik dit Nut ontken, maar wel wou ik 't me eens goed hooren uitleggen. Dat het zien
van allerlei voorwerpen uit vreemde landen de kennis vermeerdert, en nayver opwekt,
vind ik natuurlyk. Maar de ondervinding leert dat op 't gebied van industrie alle
2.
vermeerdering van kennis en savoir faire wordt benuttigd ten behoeve van den
producent. M.a.w. men legt zich niet toe op 't leveren van goede waar, maar op 't
voortbrengen van dingen die door schynbare pryswaardigheid het meest kans
aanbieden op verkoop, onverschillig of de verbruiker daarby al of niet welvaart.
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En - ook by werkelyke pryswaardigheid van 't geëxposeerde - wie meent de
tentoongestelde waren te kunnen koopen, of volkomen gelyke, bedriegt zich.
(ik spreek nu niet van de winkeltjes die overal op zulke tentoonstellingen
opgeslagen zyn en die inderdaad niets anders zyn dan de kramen op
onze oude kermissen.)
e

Machinerien en derg. zaken van eenig belang worden ad hoc voor de
Tentoonstelling vervaardigd, en komen niet in den handel, althans niet tegen de
daarvan opgegeven prys. Zoo althans moet ik wel gelooven als ik by analogie
redeneer. Zoodra 'n artikel in trek raakt is: vervalsching terstond het hoofddoel. Dit
geschiedt overal, en in alle vakken. Valsche zweedsche lucifers, valsche geloovery,
valsch liberalismus.
Van ‘geloof’ en liberalismus gesproken. Onlangs (toen Lientje er nog was) ontving
ik bezoek van Dr Muller, den Dageraadsman. (Gy kent hem) en dezer dagen van
'n... Jezuït! Ik vond het zeer interessant. 't Was eigenlyk jammer dat ik hem zoo'n
aangenaam beminnelyk mensch vond, zoodat het me zéér deed hem forsch
aantepakken, waartoe anders z'n ‘geloof’ nogal aanleiding gaf. Onbegrypelyk hoe
iemand die overigens blyk gaf van kunde en oordeel, zoo zonderling kan gehecht
zyn aan zotte fabeltjes. Een voorbeeld. Sprekende over de vulkanische uitbersting
3.
by Java zei hy: ‘ja, zoo zie je dat zy die alles willen doen afhangen van natuurwetten
zich bedriegen.’
Ik. Hé, waarom? zyn dan die érupties niet overeenkomstig de wetten der Natuur?
- O neen! 't Is maar zeker dat er sedert den Zondvloed (!!) zoo'n beroering niet
geweest is!
Ik begreep z'n redeneering niet. En nòg niet. Omdat die aard- en zeebeving
byzonder sterk was (d.i. iets sterker dan we sedert eenige eeuwen gewoon zyn)
moest ze tegen de natuurwetten inloopen! Dit was hem niet uit het hoofd te praten.
Toch houd ik me van z'n oprechtheid overtuigd. Maar wat dan van z'n oordeel te
denken dat in alle zaken 't geloof niet betreffende, zoo niet scherp, dan toch normaal
was?4.
Over eenige dagen wordt te Rudesheim de Germania ingewyd. De Ryn zal vol
booten zyn, honderden! De oude keizer zal er zyn met al z'n generaals. En er zal
worden gepreekt en gezongen en
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geschoten en georeerd en getoast en gekletst en geschreeuwd. En dat alles om
daar 'n pop op de heuvels te zetten! Wat is toch de wereld 'n gekkenboel!Hebt ge opgemerkt hoe 'n geromantiseerd verslag de Daily News gegeven heeft
van de uitbersting te Krakatau? Hy betrekt daarin plaatsen die 200 uren ver van
straat Sunda liggen, en zegt dat geheel Java verwoest is. Ook dat Holland zoo treurt.
En dat heeft die Krant uit 'n depêche van... New York! Men kan publiek alles
wysmaken.Ik heb dezer dagen 'n (zeer slecht geschreven) relaas gelezen van 't Jodenproces
5.
te Tisza Eslar . Ook daarin vind ik ruime stof tot m'n gewone opmerking dat de
wereld 'n groot gekkenhuis is. 't Wondert me dat de beschuldigden zyn vrygesproken
want ze waren onschuldig. Zeker waren de rechters omgekocht. Dit zeg ik mèt de
antisemitische factie. Ik kan niet gelooven dat een zóó rechtvaardige zaak zou
e

getriumfeerd hebben zonder hulp van Rothschild, Hirsch en derg. Alzoo beste kerel, ge zendt my 't stuk van Dr Dupont, niet waar? Ik heb er pleizier
in de namen en soorten te kennen van de infusorien die we dagelyks verslinden.
Ook zal ik trachten te weten te komen waarom die beestjes niet schadelyk zyn en
bacterien wèl?
Dag beste de Haas, groet Lina van ons en geloof my
Uw vriend
Dek
Je hoeft niet te schryven.

Eindnoten:
1. zijn: oorspr. stond er is.
2. savoir faire: kundigheid (fr.)
3. Java: in straat Soenda ten westen van Java had op 26 en 27 augustus 1883 de befaamde
uitbarsting van de vulkaan Krakatau plaatsgevonden.
4. Germania: de verpersoonlijking van de duitse eenheid. Vooral na de oorlog van 1870-'71 werden
op tal van plaatsen in Duitsland allegorische beelden van deze stammoeder geplaatst.
5. Tisza Eslar: te Nyireghyhaza (Hongarije) werd deze maanden het proces van Tisza Eslar gevoerd,
waarin de moord op Esther Solymossi centraal stond. De 14-jarige Moritz Scharf beschuldigde
- al dan niet gedwongen c.q. terecht - zijn vader van de moord. Volgens de moeder van het
vermoorde meisje waren het de joden geweest, wat het hele proces sterk anti-semitisch kleurde.

[18 september 1883
Brief van Multatuli aan H.C. Muller]
19 september 1883
Brief van Multatuli aan H.C. Muller. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
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N. Ingelheim 19 Sept 1883
Waarde Muller! Ik zal terstond antwoorden op uw brief, vooral omdat ik ongerust
ben over uw gezondheid, en juist daarover iets te zeggen heb. Zou 't u niet mogelyk
zyn, eens een maand met verlof te gaan, en dien hier doortebrengen? Als ge ziek
wordt, wat by voortdurende slapeloosheid, of onvoldoend slapen, te verwachten is,
moet ge tòch uw bezigheden afbreken. Denk daar eens over, en wees verzekerd
dat ge hier ten-allen tyde welkom wezen zult.Ge zegt: ‘werkkringetje’ & ‘deklinaties inpompen’. Eilieve, waarom is er tot het
m

1.

onderwyzen der beginselen 'n Litt. Hum Doctor noodig? Gelyksoortige aanmerking
heb ik op 't lager onderwys. Vergelyk eens den werkkring van 'n hulponderwyzer
met de examens die zoo'n jongmensch moet afleggen. Maar dit is de eenige zotterny
niet in onze wetten op 't onderwys. Er is niet veel beters te verwachten van Hare
Ellendigheid: De Staat, 'n denkbeeldig wezen dat... zeker niet instaat wezen zou
2.
examen afteleggen als hulponderwyzer, maar toch zich arrogeert hoogleeraren te
benoemen, en hun voorteschryven wat & hoe ze onderwyzen moeten. Zie eens aan
welk geknoei we overgeleverd zyn in zake: Geschiedenis! En in andere vakken.
r

Wat moet de Onderw. in arithmetiek antwoorden, als 'n neuswys jongetje hem
3.
4.
vertelt dat 3 × 1 soms = 1 is. Wàt de kosmoloog, als 'n kind hem uit Jozua X
betoogt dat de aarde stilstaat? Moet de zoöloog hazen & konynen voor herkauwers
5.
uitmaken omdat Mozes (zegge: een der vele schryvers van den Pentateuch ) die
dieren daaronder rangschikt? Enz. Enz.Van herkauwers gesproken, omdat ook hy over die hazen &c spreekt, dat stuk in
den Dageraad van den kol. Ingersoll is aardig. Is't 'n blunder van den vertaler
(omwerker? Er staat ‘vry’ naar 't Engelsch) dat op blz 210 de exodus volgt op 't
zwerven in den woestyn?Waarom zendt men my tòch 2 Exempll? Een is genoeg, dunkt me als m'n vrouw
lid & abonnée is.Ik vrees dat uw oordeel over den uitslag - laat me liever zeggen: 't effekt - van 't
Congres, wat rooskleurig is. Afgescheiden van de behandelde onderwerpen is 't
Congreswezen aan't dalen in de algemeene opinie. De klad komt er in. En vreemd
is 't niet. Er is
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iets van anderen aard noodig. Het streven naar openbaarheid kan z'n nut gehad
hebben maar ik geloof dat we om iets te bereiken moeten terug gaan tot... afsluiting,
tot concreteering. Bepaalde voorstellen kan ik niet doen omdat ik de eventueele
medewerkers niet ken. Meen niet dat ik van egyptische tempelsluiting of van
geheimzinnigheid houd. Ook niet dat ik dit aanbeveel als algemeen stelsel. Maar
na de prostitutie van openbare gedachtewisseling, zegge: onbekookte woordvragery,
debatgekibbel, redegevoer, stemgeknoei, motiegegoochel... alles met meer of min
6.
accompagnement van ydele toejuiching zegge: geschreeuw , zie, na dat alles stem
ik voor... verandering van systeem. Als ik de boosaardigste tyran was, zou ik
VOLKOMEN vryheid van schryven, spreken en vergaderen geven. Ja, onbegrensd,
zeker zynde dat m'n volkje zich doodschryven, doodbabbelen en doodvergaderen
zou.
(Dit is dan ook 't rechtstreeksch gevolg van't parlementair stelsel. De
Engelsche Lords wisten wel wat ze deden toen ze voor't ‘Volk’ die ‘vryheid’
eischten. Geen volk wordt meer uitgezogen dan 't Engelsche. Zie eens
de traktementen van de bisschoppen, en de geaccumuleerde kapitalen
der landbezitters! Ook Bismarck weet het wel. Hy gaf den Duitschers 2
7.
parlementen, twee fontanellen op kracht en denkvermogen! De volkeren
zyn uilig genoeg zich tevreden te tonen, als ze maar praten mogen!)Wat nu 't Vrydenkers Congres in't byzonder aangaat, gyzelf merkt op welk gebruik
d

vuile krantenschryvers er van maken. Op blz 237 van den Dag is hun laaghartigheid
aardig behandeld, o ja, maar of't wat helpt? Waarlyk niet! Zoo'n Handelsbl. & zoo'n
‘Nieuws v.d. Dag’ zyn verachtelyke dingen - Ik stel ze lager dan Heraut, Standaard
& Tyd! - maar men kan vry zeker stellen dat die industrieelen hun Publiek kennen,
en dat ze weten welk geschryf gangbaar is op de markt hunner abonnés. Hierin ligt
*
het verdrietige van zulke aanvallen , en - in-verband met m'n vorige paragraaf - ook
dáárom hebben wy iets ànders noodig dan de gebanaliseerde openbaarheid. Dàt
terrein is ingenomen door de schreeuwers van de pers.

*

Ze leveren betrouwbare bydragen tot de statistiek der gemoederen.
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‘Stel dan iets voor’ zegt ge? Nog-eens, dit kan ik niet, daar ik geleerd heb m'n
geestverwanten te wantrouwen. By verreweg de meesten heeft het ‘vrye denken’
zich opgelost in onhebbelyke onbruikbare takteloosheid. Het: ‘m'nheer dat ben ik
niet met je eens!’ ligt in hun mond bestorven. Dat kleedt 'n mensch, meenen zy.
En, behalve de debatziekte, lyden de... ontkenners van fabelen (hooger rang
hebben de meesten niet!) aan tegenzin in offer, iets dat zeer natuurlyk is in personen
wiens geheele vrydenkery bestaat in iets negatiefs. Het niet-gelooven in spoken
kan nooit positieve geestdrift baren. Vergelyk eens wat de onzen doen, met de
handelingen der orthodoxen, der Katholieken! 't Is naar!
8.
Tot m'n groot leedwezen moet ik vreezen dat uw beoordeeling van R 's houding
op 't Congres, gegrond is! Jammer! Hy is fondamenteel eerlyk - wat altyd voor zn
waarde als mensch hoofdzaak blyft - maar onmatig in 't gelykhebben ('n groot
r

òngelyk!) en dikwyls takteloos in 't verdedigen zyner meening. Ik weet niet wat D
De Paepe gezegd heeft, en kan dus niet oordeelen over de motieven van Roorda's
protest, maar ik gis dat ze ongegrond waren. ‘Dames’? Eilieve, waren 't geen
r

vrouwen? Dit zal zeker D De Paepe verondersteld hebben, en dit zou ook ik meenen,
als ik sprak op 'n Congres van Vrydenkers. Het ‘salon’, zekere gezelschapskring,
heeft z'n eischen - in ontelbare nuances echter - maar als 't op 'n Congres van
Vrydenkers niet geoorloofd is over hysterie te spreken, over hysterie die 'n zoo
voornaam element uitmaakt van alle geloovery, kyk, dan vat ik niet wat men onder
‘vrydenken’ verstaat! Dan moet men ook op 'n leerschool voor vroedvrouwen
doceeren dat de kindertjes uit 'n kool komen. Is De P. grof, gemeen, straatachtig in
de keuze der termen geweest? Zeker niet. In wetenschappelyke bewoordingen mits ter zyner plaats en tyd - kan, dunkt me, alles in gezelschap van vrouwen en
meisjes behandeld worden. Dames? Wat deden die daar?De Havelaarszaak? Precies, ze wordt vervelend. My verveelde ze sedert lang. Ik
verzoek u dat uit uw hoofd te zetten, althans u niet te gaan verbeelden dat daaraan
iets te doen is door: kommissien, oproepingen, betoogen, adressen &c Alles ydel!
Zeker, zeker ware er sedert lang aan die zaak iets te doen geweest, maar niet op
de ‘meer en meer gebruikelyke wys’ zooals de huwelyksaanvra-

Multatuli, Volledige werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883

750
gers in de kranten zich uitdrukken. Van commissien heb ik 'n walg. Adressen aan
Regeering of Kamers baten niet. Op dien verrotten bodem is niet te bouwen.
Commissieleden in zoo'n zaak verliezen altyd lang voor ze halfweg zyn, den lust
en den moed (als die er al mocht geweest zyn!) en laten dan de zaak steken in erger
conditie dan ze voor hun bemoeienis was. Om dan hun ellendige halfheid 'n kleurtje
te geven, schelden ze my uit. Zoo loopt elke... voorgewende poging om my Recht
te verschaffen, uit op 'n getuigschrift van myn onmacht, waarmee de Haagsche
Cliques zeer tevreden zyn. De verzekeringen van aanhankelykheid die ik sedert 23
jaren ontving, loopen in soort en getal tot in 't koddige. Op zeer weinig uitzonderingen
na, weet ik dat ze niets waard zyn, of zéér weinig althans in verhouding tot de uiting.
9.
Vulgo: praatjes!Nu, beste kerel, word ziek, en neem verlof en kom hier. Wees hartelyk van ons
gegroet.
tt
Dek
't Wondert me dat by de behandeling van de eedskwestie niet gewezen is op de
passage in den Havelaar waar ik iets zeg over 't al of niet gewicht hechten aan die
formaliteit. Met het oog op de wyze waarop zulke eeden door de Slymeringen en
Van Twisten worden gehouden, bood zich dunkt my dat voorbeeld als van zelf aan.
Ik, athéist, deed zonder den minsten angst voor dien god, wat ik beloofde. Van
Twist, 'n geloover, brak z'n eed, wat den Nederlanders niet belet hem
hoogstachtenswaardig te vinden.Spreek zoo weinig mogelyk over R's fouten. Hy heeft veel verdriet.

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

Gelyksoortige: oorspr. stond er Dezelfde.
arrogeren: aanmatigen.
Toespeling op de Heilige Drieëenheid.
Jozua X: Joz. X, vers 13: De zon stond stil en de maan.
Pentateuch: de eerste vijf boeken van het Oude Testament.
zegge: geschreeuw: naderhand toegevoegd.
fontanel: (hier) veiligheidsklep.
R: Roorda van Eysinga
Vulgo: grofweg gezegd (lat.)

[21 september 1883
Briefkaart aan J.H. de Haas]
21 september 1883
Briefkaart van Multatuli aan J.H. de Haas. Geadresseerd aan WED-Zeergel. Heer
r
e
D J.H. de Haas Schied Singel, 29 Rotterdam en met poststempels Nieder-Ingelheim
22-9-83 en Rotterdam 23 SEP 83. (M.M.)
Slechts kaart om niet in verzoeking te geraken uw zoo interessanten brief te
beantwoorden, al zou die beantwoording dan slechts
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bestaan in 'n herhaald: precies myn idee! Ik deel in uw boutades, en zal er zeker
1.
op terug komen. Maar voor alles wil ik schryven aan den heer D.P. Ik ben waarlyk
verlegen over de moeite die hy zich wel voor my heeft willen geven. Mimi heeft
Lientje's brief met geschenk ontvangen, en zal zelf antwoorden. Ze is even met Wou
naar Mainz. Wees heel hartelyk gegroet, allemaal!
tt
Dek
21 - 9 - 83.

Eindnoten:
1. D.P.: Dupont, de scheikundige, die het putwater uit Nieder-Ingelheim had geanalyseerd.

[22 september 1883
Uitgave van Kraketau]
22 september 1883
Uitgave van Krakatau, Internationale Courant. Eerste en laatste nommer. M.M.)
Deze uitgave werd verspreid ten behoeve van het werven van geld voor de
slachtoffers van de vulkaanuitbarsting. Het bevat ondermeer het stuk De banjir van
Multatuli.

Feuilleton. De banjir. door Multatuli.
Hoe zal ik u beschryven, magtige stortvloed van 't gebergte! Waarmeê zal ik u
vergelyken, reus van water, die wegvoert wat u tegenstaat, die boomen ombuigt
als halmen, en geheele wonden gladstrykt! O hoe natuurlyk is het, dat alle volkeren
1.
herinnering hebben van watervloeden uit de kindsheid hunner geschiedenis!
(....)

Eindnoten:
1. Zie voorts V.W. I, blz. 408 e.v.

[24 september 1883
Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
24 september 1883
Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel en enkel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-5 en 6 (⅕) beschreven. (M.M.)
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Lieve Lina! Ik weet niet sedert hoelang ik al van plan ben je te schryven! en daar
voor eenige dagen ontving ik een groetje van kleine Lien met haar keurig cadeautje.
Ze weet hoe beeldig ik het
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vind maar 't spyt me haast dat zy er zooveel werk aan gehad heeft by al de andere
school drukten! Hoe goed dat ze is overgegaan - dat wil zeggen als jelui 't wenschte.
Ik kan me gevallen denken dat men eens een jaartje overblyven, en dus wat rust,
niet nadeelig vind maar gewoonlyk is 't overgaan gewenscht. en ik wil dus aannemen
ook by U. Wil je Lientje wel voor my bedanken? Wou was ook van plan haar te
schryven maar vandaag zal 't er zeker niet van komen, want ze zyn aan 't schudden
van de notenboom. by honderden vallen ze! Wou houdt de paraplu op voor de
notenregen. Lien moest er by zyn. Ze had zoo'n aardigheid in de noten voor dat ze
ryp waren. maar ze zou leelyke handen krygen! Wel valt de groene bast kapot en
de meeste noten liggen ontdaan van de bast op den grond - maar toch geven ze
nog erg af. Wou's handen zyn donker bruin van binnen, en dat moet afslyten! en
over een dag of 3 zal er weer geschud worden, dan krygt hy een nieuwen laag
bruin.Wy maken het zoo zoo. twee dagen was 't wat kouder toen kreeg dek weer last
van asthma, dat anders nog al redelyk was. - Ik heb getob gehad met bedienden.
14 daag zonder jongen en Babet - is sedert 14 daag ook weg omdat ze in de kraam
moest. Ik had lang geweifeld en zien komen maar toen eindelyk het hooge woord
er uitkwam schrok ik dat het zoo naby was. Verbeeldje je juist voor een jaar ging
ook een meid om denzelfden reden! en de papa is onze vroegere bursch philip
eigenlyk dus een kind van den huize. maar we zullen 't ons niet aantrekken en 't
wurm aan hun zelf overlaten. Van trouwen is geen kwestie. de jongen moet nog
o

soldaat worden in Nov.! - ik heb nu een vriendelyk kind uit 't dorp tot hulp - en 1
okt. kryg ik een nieuwe meid voor goed. - ik heb nam. Babet dadelyk weg gedaan,
ze zei er was nog een maand maar de risico beviel me niet. 't arme kind was
vreesselyk beschaamd en bedroefd ik had zoo'n meely met haar!
1.
Wel, wel en jufvr Dupont is nu al lang Mevr S . en je hebt noch zoo'n aardig feestje
georganiseerd! ik kan me denken hoe aardig dat was. Wy hebben 't hier heel stil en dek is nog niet aan 't werk. denk eens! hy wil, maar komt er maar niet toe! arme!
't is zoo pynlyk en daarby de geldzorgen waar hy toch ook aan denkt al spreekt hy
er niet over. Denk niet dat ik klaag - of - neen, neen! ik heb ruim en ruim geld in
handen - maar hoe dat verder moet by
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zoo'n betrekkelyk altyd dure levenswys - dat drukt me. en daar dek nu toch niet zoo
erg aan deze woning gehecht is, heb ik m'n stoute schoenen aangetrokken en
iemand in Wiesb. die veel relaties etc etc heeft over ene mogelyke verkoop
gesproken. enfin je begrypt alles! We willen natuurlyk wel wat verliezen (dat zal wel
moeten!) maar kunnen het toch ook niet geven voor een appel en een ei, daar we
veel verplichtingen hebben na te komen. - enfin het duurt misschien jaren eer daar
iets van komt! Spreek er dus maar niet over, aan zulke dingen moet men hoe minder
hoe beter roeren. tenzy dan dat je een goede kooper wist, houd het voor je. alleen
vertelde ik 't, om de stemmingen te doen kennen.De familie Oeberius is gister van Wiesbaden vertrokken ze reisden den eersten
2.
dag nr Bazel en hebben plan den winter in Hyères door te brengen. De patient is
wezenlyk vry wel. en geloofde zich bestand tegen de reis. ik houd zoo veel van haar
en zou me meer verheugen in haar toestand als ik niet vreesde dat ze het toppunt
van welzyn bereikt heeft dat voor haar nog mogelyk is! - O ja, en daar ik je dezen
winter myn ontmoeting met Zürcher vertelde en hoe me dat verschrikt had wil ik je
nu ook zeggen dat hy dezer dagen ons een kort bezoek bracht. één nacht en dag.
Hy was op weg nr Munchen. Hy was heel hartelyk - waar ik heel bly mee was al
durf ik er niet op bouwen na de ondervinding van laatst. Dek denkt er ook zoo over.
Nu, dag lieve vriendin! Groet man en kroost zeer van ons. en geloof my je
hart. liefh. Mimi DD

Eindnoten:
1. S: Snelleman.
2. Hyères: Franse winterverblijfplaats in de buurt van Toulon.

[28 september 1883
Brief van Multatuli aan A. Douwes Dekker]
28 september 1883
Brief van Multatuli aan A. Douwes Dekker. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven (Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden; fotokopie
M.M.)
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Nieder Ingelheim, 28 Sept 83
Beste Auguste! Wat 'n heerlyke brief, myn beste jongen! En ik had je nogal
verwaarloosd. Dat is dus 'n gloeiende kool. Ik dank je wel!
Ik wil je een langen brief schryven, maar zal dezen kort maken om je gauw
antwoord te zenden. Hoofdzaak is nu dat ik heel dankbaar ben voor je allerliefst
schryven. Ik kan je niet zeggen hoeveel goeds je me daarmee doet. Ik wou dat je
hier was met je heele troepje, om je te vertroetelen. Zoo is m'n indruk.Verbeelje, ik ben koud. Dat is o.a. de schuld van Napoleon III, die zich zoo
lamhartig van de Duitschers heeft laten kloppen. Vandaag namelyk wordt het
Denkmal te Rudesheim ‘onthuld’. Om de daarheen stoomende booten te zien
voorbyvaren (wel wat uit de verte, want de Ryn is nogal ver van ons, d.h. vèr voor
iemand die ‘aan den R.’ heet te wonen) ben ik met Mimi en Wouter op 't dak van
ons huis geweest & daar erg doorgewaaid. Ook zonder dàt is 't guur. Nu dan, ik ben
koud. Wat 'n interessantigheid, zeg je. Nu ja, 't beteekent maar dat ik niet wachten
wou tot m'n vingers ontkleumd waren om je te zeggen dat je br. me zoo'n innig
genoegen deed. Die kou beduidt alzoo warmte.
Wouter kwam me daar 'n paar bloempjes brengen. Ik zei hem: wel beste jongen,
je krygt de groeten van Neef Auguste. Hij kent je door ‘M'nheer Douwes Dekker’
(zoo noemde hy Engel, ik weet niet waarom. Misschien omdat hy my heeft hooren
1.
zeggen dat E. dynastiquement parlant de chef der familie is) en door ‘neef Henri’,
die hier geweest zyn. ‘Je weet wel, toen we zoo vliegers hebben opgelaten’
- O ja.
- ‘Mag ik nu die bloempjes aan neef Auguste zenden?’ Daartoe werd me genadig
verlof gegeven. Ik maak er maar discreet gebruik van door je van elk maar 'n blaadje
te geven:
+
anjeliertje, hier: grasblümchen.
+
heliotroop.
(In het origineel van deze
brief vindt men een
geranium of pelargonium. 't Is me nooit mogen gelukken uit die twee
bloemblaadje van de hier
benamingen wys te worden, en vaak bemerkte ik, dat tuinlui er ook mee in de
genoemde bloemen
war zyn. Hoe dit zy, een en ander is 'n groetje van Wouter.geplakt.)
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Onder 't schryven allerlei bereddering. 't Regent. (Wouter: ‘Zou nu de keizer nat
worden? Zyn er nu menschen die de pannoplui voor hem ophouden?’) Kanonschoten;
't groote salvo - 'n heele battery met dubbelgeladen stukken - dat ½ 1 zou losgaan,
hebben wy niet gehoord. Wèl nu de minuutschoten. (Nasporing van Wouter, waarom?
Ik weet het niet.) ‘Of wy er morgen eens zullen heen gaan?’ (Vandaag, is 't er te
druk. Dertig booten en tallooze treinen hebben passagiers aangebracht. Noch te
Rudesheim noch te Bingen (dat ligt er vlak tegenover) zal men onder dak kunnen
komen. Zelfs geen stoel zal er te krygen zyn. Ook morgen zyn er nog feesten.
2.
(Optocht van schoolkinderen, Schützenvereine , Turners etc.) En overmorgen! En
weldra loopt de heele zaak daarop uit dat er 'n pop meer in de wereld is (de eentonig
vervelende vrouw met 'n beeldgezicht omgeven door de afgezaagde attributen),
een pop meer, waar niemand naar kykt dan 'n reiziger, hy ook maar om thuis te
vertellen dat-i 't ding gezien heeft.
't Verwondert me dat er niet door 'n paar Franschen geprobeerd is 't ding in de
lucht te laten springen. Ik zeg niet dat ik dit mooi vinden zou, o neen! maar 't
verwondert me. Na in '70 als hazen op den loop te zyn gegaan, schynen ze nu zelfs
tot die lamlendige laagheid niet in staat. Hoe de Duitschers zich zouden gehouden
hebben als zy 'n vyand tegenover zich hadden gehad die staan bleef, is de vraag.
Ik heb er weinig idee van. Ze zyn wat al te goedkoop aan hun krygsroem gekomen.
3.
Maar dit verontschuldigt de Franschen niet. (...!)
Wat 'n malle uitweiding, hè, in 'n brief die zo kort wezen zou. Nu ja, ik erger my
4.
over chauvinisme, ook in verband met holl. toestanden . (....) Ik voorzie treurige
dagen. Niet ik zal ze beleven, maar jy waarschynlyk wel. De gewone meening dat
Duitschland ons wil inpalmen, is onjuist. Maar 't zal daartoe gedwongen zyn by de
eerste commotie de beste. De lage landen zyn de door de natuur aangewezen
5.
pré-aux-clercs van West-Europa.6.
Zelden schryf ik wat ik wil, zei ik ergens in de Ideën. Kyk, toen ik begon dacht ik
er weinig aan dat ik over politiek etc. wat vertellen zou. Hoofdzaak blyft ons aller
groet, ook aan je vrouw en kinderen, waarvan ik gaarne iets hooren wil. Binnen 'n
*
paar dagen schryf ik je weer. Dan zal ik je brief beantwoorden.
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Dag beste kerel, hartelyk gegroet, ook vooral je mama, van uw liefh. oom
Ed.
7.

Wouter inquieteerde zich zooeven onder 't koffiedrinken (op z'n Hollandsch om 12
uur) of je in Indië zynde, wel Hollandsch zou kunnen lezen, en of ik dus misschien
beter deed: ‘indisch te schryven?’ Ook denkt hy er aan, je eens te gaan bezoeken!
Ik heb veel genoegen van dat kind. Hy weet nog altyd niet dat wy z'n ouders niet
zyn. Ik zie er tegen op, 't hem meetedeelen. En toch zal 't moeten. Anders hoort hy
't van vreemden. Dat's nog erger.
8.

Nieder Ingelheim is: Rheinhessen, niet: Preussen .

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

dynastiquement parlant: om me eens in vorstelijke zin uit te drukken (fr.)
Schützenvereine: schuttersvendels (du.)
niet.: hierachter zijn tien regels zeer grondig onleesbaar gemaakt.
toestanden: hierachter zijn opnieuw tien regels onleesbaar gemaakt.
pré-aux-clercs: (hier) openbaar grondbezit (fr.)
Zelden: oorspr. stond er Nooit.
deze br. geldt niet.
inquieteerde: maakte er zich zorgen over (naar 't fr.).
Deze mededeling ondersteboven bovenaan de laatste bladzij.

[30 september 1883
Brief van A. van Daehne van Varick aan Multatuli]
30 september 1883
Brief van A. van Daehne van Varick aan Multatuli. Twee dubbele velletjes
postpapier, geheel met paarse inkt beschreven. (M.M.)
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Roma, Accademia Ecclesiastica, 30 Sept. 83
confidentieel
Hooggeachte Heer,
Drie dagen nadat ik u 't laatst de hand drukte in 't station te Mainz, ben ik
vertrokken naar Rome. Hoe diep bedroefd over mijne verwijdering van mijn ouders
1.
en van u mijne ziel zich voelde, kan niet u niet beschrijven. 't Afscheid van de
weinigen, (er zijn er geen zes op de wereld), die ik zoo bemin is een scheuring in
mijn wezen, - zoo gevoelig, zoo dankbaar voor ware liefde. Als versuft joeg ik over
Alpen en Alpenijnen, staarde ik in 't voorbijgaan op de monumenten van Pisa en
van Siena, wat baatte mij die steenen massaas en al die vreemde menschen
onderweegs? Niets kan mijn rouw verlichten en niet eer zal ik weer getroost zijn,
voor ik in 't Noorden weer in de nabijheid ben van die mij dierbaar zijn. Ook hier ben
ik onder vreemde menschen; wel bezit ik ook hier Goddank vele goede, vriendelijke
kennissen, die ik hoogacht, maar boezemvrienden die men al zijn geheimen zou
willen en kunnen toevertrouwen, personen die naar geest en gemoed beiden, u
toenadering afdwingen en streeling verdienen om het entierismus van hun verleden
niet alleen, maar ook, na gemaakte fortuin, van hun heden, hun toekomst ken ik
niet. Wel zullen er zulke wezen, maar my werd 't niet gegeven ze te ontmoeten.
Achter kloostermuren schuilt gewis de hoogste adel van geest en hart, maar God
alleen kent ze, zulke kath. schijnen 't oog des publieks te schuwen, en ze doen wel,
't publiek zou ze slechts bewonderen, niet beminnen - neen steenigen integendeel.
Maar Het zou een genade wezen voor mij ook buiten die muren zulke menschen
te kennen, maar dusver viel mij die niet te beurt. Te midden van die woelige, (onder
zeker opzicht) belangrijke wereld zit ik dan weer eenzaam, alleen, met l'ennui,
2.
l'inexorable ennui der ziele, qui fait le fond de la vie humaine! Des te meer denk ik
terug ook naar de weinige ogenblikken, die mijne ziel onlangs met de uwe doorbracht.
Waarom kan ik niet in uw nabijheid leven - en waarom, dit verwijt moet ik mijzelve
telkens toerichten - waardeer ik slechts, gelijk 't behoort, het ware goed in deze
wereld, als ik 't verloren heb! Kortom, ik moest u zeggen, dat ik u lief heb, en ten
tweede in dit briefonderhoud wat troost in mijn eenzaamheid zoeken - Maar ook dit:
gisteren dacht ik den ganschen dag aan U en Uwe
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zaak en had ik U kunnen ontmoeten, bij het vallen van den nacht onder de
gaanderijen van 't Coliseum, dan had ik u geantwoord: hoop nooit recht in deze
wereld te vinden, noch voor Uzelve, noch voor Uw zaak, zoo't van menschen afhangt.
De weinigen die als gij denken en gevoelen, durven en willen zijn te zeldzaam om
éenige macht te vormen tegen 't publiek, dat instinktmatig éen is om ze te
verpletteren, maar vooral te onbedreven in de tactiek die noodig is, om den rug
tegen giftige dolksteken te beschermen. Het grootsche, dat in deze wereld tot stand
kwam, was Gods werk, die zich van zijn edele vrienden bediende, niet het hunne.
En daarom zou men eerst dan den goeden uitslag van een werk kunnen voorspellen,
wanneer men voorzien kon Hoogere Machten tot bondgenooten te hebben. En wie
kan dat met zekerheid? - Is die gedachte waar? Zoo ja, is ze dan niet geschikt om
ons vol vrede te stemmen met al wat wij niet verhinderen kunnen alleen; maar tevens
om ook recht te geven, na 't bewustzijn van volbrachten plicht, 't publiek van welke
kleur ook - onderscheid van kleuren geeft geen onderscheid in essentie van 't
3.
karakter, plus et minus non mutant speciem - aan zich zelven over te laten of liever
aan den Godheid aan te bevelen, die het oogenblik van tusschenkomst aan Zich
alleen voorbehoudt. - Ik weet dat ik mij onduidelijk uitdruk, ik wil dit zeggen: nergens
ter wereld is men geneigd een edele zaak te steunen, zoolang de waarschijnlijkheid
minstens, op eigen materieele winst niet vast staat. en in dit historisch tijdperk,
regeert Men overal. - Wie zonder Men nu niet kan handelen, en alles uitgesproken
en gewaarschuwd en gezegd heeft wat hij moest, blijft waarlijk voorshands niets
nuttiger over dan vliegers op te laten of iets dergelijks, of liever doet wijs in den
kleinen kring van huisgenooten en vrienden zijn leven, zoo 't mogelijk is, zoo hij 't
kan, te bepalen. Zoo er eenig geluk haalbaar is, dan, dunkt 't mij, is 't als Gij met
vrouw of kind eenzaam op een berg te leven met 't vast besluit de wereld
daarbeneden te laten voor wat zij is. Gij hebt genoeg gedaan en kunt wat rust na
zooveel lijden volkomen met uw geweten overeen brengen. Het grootste goed, dat
de mannen dezer wereld kunnen beoogen, de glorie is reeds uw deel. Maar hoe
ijdel is die glorie, hoe ras verwelkt die bloem bij den adem van den dood! Eén ding
is nog uw liefde en uw aandacht waardig: de eeuwigheid en de kennis van
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God. Als men gearbeid heeft, zeî Socrates moet men den ouden dag aan de ‘muzijk’
wijden, aan de harmonie der ziel, aan de goddelijke liefde. Men zegt, dat thans
Gladstone, den regering der menschen moede, zijn overige dagen aan het
overdenken der christelijke waarheden wil besteden. En Gounod tot hetzelfde doel
de compositie zijner meesterstukken wil laten varen. Gisteren sprak ik een invloedrijk
kardinaal, die mij zeide: ‘ach waarom heeft men mij niet rustig in mijn klooster gelaten,
ik heb daarbuiten zoo weinig goeds kunnen verrichten’ - Niet dat ik die kardinaal,
noch Gounod, noch Gladstone met u willen zou vergelijken, maar 't zijn toch hoogst
4.
eerwaardige voces humanae , die beteekenen. Waarom zouden zij gelukkiger
mogen zijn dan Gij? Waarom zoudt Gij gevaar moeten loopen in nieuwe
5.
teleurstelling? Omnia fui et nihil expedit. Omnia vanitas . Wel kan men de geringere
smarten van zijn naasten en van zich zelven verzachten, maar de tragische groote
jammeren, waartegen Gij zoudt willen worstelen, verbergen al te duidelijk de almacht
van een Godheid, waarin niets dan berusten te doen blijft. De menschen al te saam
zijn niet in staat dat aanhoudend, doordringend lijden te veroorzaken, dat uitverkoren
harten vervolgt. Dat lijden, waarvan men zich geen rekenschap kan geven, en dat
als 't ware een tweede natuur is geworden komt van Boven. Men zou God zelf voor
zijn rechterstoel tot verantwoording willen roepen: pourquoi as-Tu fait le mal si
grand? Ta pitié dut être profonde lorsqu'avec ses biens et ses maux, cet admirable
6.
mais pauvre monde sortit en pleurant du chaos ! Ik begrijp dat de ongeloovige God
ten leste vervloekt; 't is dwaze wanhoop, maar toch minder onwijs dan de menschen
alleen schuldig te stellen voor het onrecht op deze wereld - Ik voor mij geloof dat
niets zegge niets van 't kwaad dat ons overkomt, buiten Zijn goedvinden gebeurt,
7.
maar ik geloof tevens dat het ander leven het complement in eminenti modo van
dit tegenwoordige is en alle tranen in fonkelende paarlen zal terugschenken, den
dag dat deze wereld zal geoordeeld worden. De duivel tot dien dag blijft Heer dezer
wereld, 't is voorzegd, en met hem de legioenen die zich Hem verpand hebben. Die
te willen overwinnen is hopeloos werk! Maar te midden van al die treurige
wereldbeschikking, is het een groote genade zich zelf te kunnen erkennen in z'n
onmacht, om zich over te geven aan die
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souvereine hand, die van de hoogste hemelen ons lot bestuurt. Hoe gaarne zou ik
naar evenredigheid mijner zwakke krachten, u kunnen nazeggen: ik heb 't mijne
gedaan, thans wil ik rusten en de eeuwigheid afwachten - Doch wellicht mag dit uw
lot niet zijn en moet Gij als martelaar uw laatste bloeddruppel voor de menschheid
verteeren! Wie weet het! - Is dit zoo, en kan het lieflijker lot, dat ik voor u droom, uw
deel niet wezen, sta toe dat ik dan altijd uw zwakke vriend en bondgenoot blijve en
reken op mij!
De meening der ital. pauselijke politici vestigt zich al dieper in 't berusten: alle
menschelijke middelen, zeggen zij, zijn voor zoover ons bekend, aangewend; niets
8.
heeft gebaat; wij weten niets meer; Deus providebit . Eene toepassing in 't openbaar
leven, van wat ik zoo even met het private in betrekking bracht.
Wat mijzelf betreft, ik voel eene ware nostalgie naar mijn land, mijn ouders en U.
Ik ben gejaagd als ik denk aan uw idee om van verblijf en land te veranderen. Zoudt
Gij naar Neerland terugkeeren misschien? Ik geloof dat er sints 12 jaren veel
veranderd is buiten 't Parlement. Er zijn vele teekenen van reactie! Maar 't is ook
misschien alles schijn. Ons volk is te diep bedorven en zal met onzeglijke moeite
9.
slechts uit de armen van Moloch kunnen gescheurd worden.
De positivistische Revue ben ik nog niet machtig geworden. - Van Rouffaer een
brief uit Sardinie; hij zou een uitnemend secretaris voor U wezen. Ik heb hem naar
Venetie, waar hij een maand blijft, geschreven. En hoe maakt het Mevr. Uw gemalin?
Gelief, hooggeacht Heer, mijne hartelijke groeten aan HEd. te vertolken en nog te
bedanken voor haar oprecht en lief onthaal. Een handdruk aan Woutertje! Een
weemoedige gedachte voor uw ongelukkige dienstbode! En voor Uzelven mijn
innigste gevoelens van vereering en vriendschap, waarmeê ik verblijve, hooggeachte
Heer!
r

Uw Dw D . Broeder
A v Daehne Varick
Ps. Ik ben alleen in dit Paleis met 6 bedienden, die geen tijd kunnen vinden den
opgebroken vloer van mijn appartement te herstellen - Canaille! - U begrijpt dat ik
niet zonder eenige materieele agitatie de gelegenheid vond dezen brief op mijn
schoot te schrijven. Mag ik de eer hebben voortdurend met U in gedachte-
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10.

verkeer te blijven? Het strekt mij zoo tot troost en verheffing. Solamen miseris
11.
goede bron heeft zich mijn vermoeden bevestigd dat de Gr. van Chambord
12.
vergiftigd is. Cf. zekere noot in den Max Havelaar .

Uit

Eindnoten:
1. niet: kennelijke verschrijving.
2. l'ennui etc.: het wee, het onverbiddelijke wee, dat de grondslag van het menselijk leven uitmaakt.
(fr.)
3. plus et minus etc.: meer en minder veranderen de soort niet (lat.)
4. voces humanae: mensenstemmen (lat.)
5. Omnia fui et nihil expedit. Omnia vanitas: alles ben ik geweest en niets heb ik uitgericht. Alles
is ijdelheid (lat.)
6. pourquoi as-Tu etc.: waarom heb Je het kwaad zo sterk gemaakt? Je medelijden moet diep zijn
geweest, toen met zijn goede en kwade kanten, deze wonderbare maar armzalige wereld wenend
voortkwam uit de chaos. (fr.)
7. in eminenti modo: in uiterste zin (lat.)
8. Deus providebit: God zal beschikken. (lat.)
9. Moloch: heerser van het kwaad (bijbels)
10. Solamen miseris: troost voor de ongelukkigen (lat.)
11. Gr. van Chambord: Comte de Chambord, kleinzoon van Karel X (1830-1883), in 1873 kandidaat
voor het herstel van de monarchie in Frankrijk.
12. noot in den Max Havelaar: vgl. noot 72 in de editie van 1881, waarin Multatuli verwijst naar zijn
vermoorde voorganger Slotering.

[26 oktober 1883
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
26 oktober 1883
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Twee dubbele velletjes postpapier, waarvan
blz. 1-7 beschreven. (M.M.)
Nieder Ingelheim 26 Octob 83.
beste Funke! Zoo-even ‘onder de koffi’ heeft Mimi my beknord omdat ik U ‘nog
altyd’ niet geschreven had. Het was ditmaal naar aanleiding van Uw tweeden brief
1.
aan Z . Ook den eersten had ik gelezen, en beide keeren werd er door ons over U
gesproken op 'n wys die ik U haast niet durf schryven. Toch moet het my van 't hart,
al wordt ge boos. Ook nu schreeft ge aan Z dat ge niet wilt geroemd worden, en als
ik 't nu tòch doe is 't niet voor uw pleizier maar voor 't myne. Ge hoeft er immers niet
op te antwoorden? Ge zyt de achtenswaardigste man dien ik ooit heb aangetroffen,
myn beste edele, flinke verstandige Funke! 't Lykt wel boersch en plomp, zooiets à
2.
bout portant te schryven, maar, zooals ik zei, 't moet my van 't hart! Ik wou dat m'n
brief verloren ging en dat het in de krant kwam. Dit juist zoudt gy niet willen, dit weet
ik wel, maar my zou 't de vervulling eener behoefte zyn! Ik zal nu maar niet spreken
van Uw handelwyze ten mynen opzichte. De manier waarop ge nu den
zwaargewonden Z tracht te verplegen, doet my opspringen van dankbaarheid dat
er zooveel schoons in de wereld is! Wilt ge dan niet weten van lof, verheug U dan
over myn vreugd.
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Ja, heerlyk zyn uw brieven aan Z, en - afgescheiden nu van de hoofdzaak die in
hulp en praktischen steun bestaat - telkens riep ik: ‘juist! precies!’ by uw
tusschenzinnetjes of reserves. ‘Als je nu dat of dat doet en volhoudt’ &c Dáárop
komt het aan. Z. is 'n innig
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goed mensch. Wat hem misschien in den weg staat is zekere neiging naar 't meer
dan goede, een neiging die... op zichzelf niet goed is, al steekt ze gunstig af by de
meeste ordinaire fouten. Natuurlyk ontbreken ook by hem de verkeerdheden van
gewoner soort ook niet, en al gaat hy nu onder de gevolgen dáárvan gebukt, ik
beschouw de zaken of zaakjes die dit veroorzaakten, niet voor den voornaamste
vyand dien hy in de 2 helft van z'n leven zal te bestryden hebben. Sommige
moeielykheden waarin hy verkeert, zullen uit den weg worden geruimd, maar zekere
zwakheid van karakter en de zucht naar 't ongewone zal hy in zich blyven meedragen.
Hy beweert verkeerdheden te hebben gedaan, en vergoelykt ze niet. Integendeel,
't komt me voor dat hy zich zwaarder beschuldigt dan noodig is, of althans - ja, dit
is juister - dat hy te veel toegeeft in zucht naar penitentie. Daarin is, vind ik, iets
middeleeuwsch, iets kerkelyk-dogmatieks, iets dat ik niet zoo zeer afkeur op zichzelf
(ik begryp 't best!) maar omdat het méér willen zoo dikwyls 't gewoon volbrengen
van 't mindere in den weg staat. (Ik ken de fout by treurige ervaring.) Er is valsche
romantiek in zulke stemmingen. Heel dikwyls kiest men 't meer moeielyke omdat
men in't eenvoudig-gemakkelyke geen lust heeft. Overspanning is goedkooper dan
inspanning.
Hoe dit zy, uw beide brieven zyn goede daden. Ook wy, Mies en ik, doen ons
best hem optefleuren en hierin slagen wy wel, schoon 't de vraag blyft of hy zich zal
goed houden als hy weer alleen staat tegenover 'n wereld die zich zal trachten te
wreken over z'n tydelyken voorspoed, of over wat men voor voorspoed aanzag. By
eenig nadenken kan men berekenen dat er 'n bittere pit in die vrucht verscholen
lag. (Haal hieruit niet de minste zydelingsche beschuldiging tegen Mevr. Z. Zy is
een zeer goed mensch. Dit erkent Z. dan ook volmondig, en ik weet dat hy hierin
gelyk heeft.)
Of hy, overgeleverd aan allerlei heel of half bedekte aanvallen, en aan gewoon
dagelyksch plichtdoen, zich goed houden zal, weet ik niet. Z'n wil is edel, dit staat
vast.
3.
Een zyner zusters kwam met hem mede. Ik gis dat ge haar niet kent. Ze is ons
gebleken 'n meisje van helder oordeel en uitstekend hart te zyn. Hy mag haar wel
in waarde houden. Dat ze hem vergezelde, was om hem niet alleen te laten, daar
zy vreesde dat
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hy in z'n wanhopige stemming - nu ja, ik weet niet wat.
Mies is wel, op wat last van tandpyn na. Ik ben wel als't asthma me niet plaagt,
en daarmee kan men oud worden, zegt men. Onze Wouter geeft ons by voortduring
veel geluk. Ik houd dol van den jongen. 't Zou me niet verwonderen als oppervlakkige
beoordeelaars vonden dat ik hem bederf. Maar dit is onjuist. Mocht byv. Z. dit zeggen,
vraag hem dan of 't kind ongehoorzaam of stout is? Dat is hy niet, en ik kan toch
niet streng zyn of straffen zonder oorzaak. Toen Mevr. Vosmaer hier was, betuigde
zy de opvoedingsmanier goed te keuren. Wouter is in t oog van sommigen wat vry,
soms wat druk maar terstond keert hy terug tot de orde als we maar één woord
zeggen. Nooit dwingen of dreinzen. Zoo is't immers goed, niet waar? Hé, onlangs
heeft Mimi hem meegedeeld dat hy ons kind niet was. Hy drong er op aan, te weten
van waar de kindertjes kwamen. Ze had hem, zonder onwaarheid, zoo weinig gezegd
als maar mogelyk was, en hy drong aan op meer. In den loop dezer gesprekken
viel 't haar zwaar hem telkens van háár te hooren spreken als hy zich naar 't
moeder-zyn informeerde, want zy is zeer oprecht. Om daaraan 'n eind te maken,
vertelde zy hem hoe hy by ons was gekomen. Hy is er reeds volkomen mee verzoend
en voelt zich gelukkig by het denkbeeld dat hy ons ‘kind by keuze’ is. Wat 'n heerlyke
steun voor Mimi na m'n dood!
Beste Funke, ik verwacht geen antwoord, maar àls je schryft, deel me dan een
en ander mede van uw talryk gezin. Ben je ingenomen met de scholen? Myn illusie
zou zyn: vryheid van onderwys! Alles wordt nu zoo in één vorm gegoten. Alle
originaliteit gaat naar de maan. Is uw vrouw wel?
Gut, ik moet u die kwittantie nog zenden. Ze gaat hierby. Mies zei ‘by de koffi’
alweer: ‘dat het schande was!’Over m'n stemming en de geschiedenis van m'n gemoed liefst maar niemendal.
Als ik dááraan begin, wordt de brief te lang. Juffr. Z. zegt dat ik 'n vroolyke ouwe
heer ben. Dat is óók waar. Maar toch heb ik veel verdriet.
Dag beste beste Funke. Aller hartelykst gegroet van
Uw vriend
Dek

Eindnoten:
1. Z: Zürcher; Johannes Zürcher (1851-1905), schilder en taalgeleerde. In 1879 trouwde hij met
een veel oudere en rijke vrouw; het huwelijk stond onder grote druk door het verschil in leeftijd
en vermogen en liep in 1889 definitief op de klippen.
2. à bout portant: plompverloren (fr.)
3. ons: oorspr. stond er my.
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[28 oktober 1883
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
28 oktober 1883
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. Met gedrukt briefhoofd G.L. Funke Nieuwe Heerengracht bij de Amstel,
37. Amsterdam. (M.M.)
Amsterdam, Zondag avond 1883
28 Oct
Beste Dekker!
Mijn welgemeenden dank voor Uw langen brief en vooral voor de hernieuwde
blijken van Uw goed en zoo vriendelijk hart! In zoo langen tijd had ik uw hand niet
gezien dat het adres van Uw brief alléén reeds mij vrijdag avond verblijdde en mij
die interessante dagen mijner uitgevers campagne voor den geest riep, toen zulke
brieven haast dagelijks bij mij aanlandden. Wat heb ik toen prettig met U
samengewerkt en welk een tijd van hoop en succès doorleefd! Welke dagen, toen
de bundels 4-6 zoo snel achtereen uit Uw pen vloeiden en iedere aflevering nieuwe
sensatie of genot in 't land bracht! Toen ‘Vorstenschool’ eindelijk op de planken
kwam en ons kleine land vierduizend exemplaren in enkele weken verslond! Welk
een tijd vol poëzie voor een uitgever! Met niet één auteur heb ik ooit zoo'n pittig
leven doorleefd, met niet één zoo vrij en vriendschappelijk noch zoo belangwekkend
gecorrespondeerd. Niet één gaf zich zooveel moeite om stipt te zijn in zijn arbeid,
noch was zoo gul vertrouwend en blijde dat ook ik finantieel profiteerde van zijn
succès. Wat ik in die dagen genoot, kunt Gij bezwaarlijk beseffen, onbekend als Ge
zijt met de onmogelijk vele kleinzieligheden die een uitgever al zoo te verduuren
krijgt, in 't bijzonder van zijn ‘hoog geachte’ auteurs. Al zijn de jongste jaren van mijn
handelsleven finantiëel oneindig beter dan de vorige gemiddeld waren, toch zie ik
even als de joden naar de Egyptische vleeschpotten dikwijls met weemoed op die
dagen vol actie en poëzie terug en blijf ik dankbaar voor 't hooge voorrecht ook uw
boeken in de wereld te hebben mogen brengen, boeken, die ook mijn naam en een
greintje onsterfelijkheid bezorgden, omdat ze nog eeuwen na ons zullen leven.
Vrij zeker heb ik 't mede aan die goede dagen als boekverkooper te danken dat
Zurchers positie als rijk man, mij angstig voor hem
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stemde. Hij scheen mij zoo óver-verzadigd, zoo wantrouwend, zoo ontevreden over
zichzelf in betrekking tot zijn naaste omgeving. Zijn overdreven zelfverwijt maakte
hem stekeblind voor de poëzie die toch ook zijn eigen huis hem bood, b.v. in de
jongere kinderen zijner vrouw! Zijn neiging naar 't meer dan goede, zooals Gij 't zoo
juist noemt, deed hem steeds voorbij zien wat voor de hand lag en haken naar wat
hij niet bereiken kon. Bovendien kwelde hem een manie, alsof iedereen aan zijn
neus kon zien dat hij om geld getrouwd was! Toch, al maakte ik me dikwijls bezorgd
dat hij met zijn heftig karakter en soms ruwe woorden wel eens zeer ongelukkig kon
worden als hij niet spoedig een anderen koers insloeg, toch verbaasde 't mij sterk
dat zijn lot zóó eensklaps veranderde. Er moet ongetwijfeld iets zeer ruws zijn
voorgevallen dat een zóó kolossale omwenteling tot gevolg had, want nog weinige
1.
maanden geleden zeide Frits Z . mij dat zijne vrouw nog altijd veel van hem hield,
al had zij weinig reden om over zijn attenties te roemen. Nu niettemin de slag gevallen
is, verblijd ik mij dat de verslagene bij U troost zoekt en in Uw asyl tot kalmte kan
e

komen. Zijn heldhaftig besluit vindt ik zóó kapitaal, dat ik sedert zijn 1 brief al mijn
best heb gedaan om hem spoedig te helpen. Beloften kreeg ik van allen die ik
schreef, maar niemand kon hem terstond plaatsen. Lukt het mij binnen eenige dagen
niet beter, dan ga ik er eens een paar dagen op uit om mondeling te onderhandelen,
allicht vlot het dan wat sneller, want ik gevoel maar al te wel hoe heilzaam 't nu Z.
wezen zal, als hij druk aan 't werk moet. Lang uitstel zou bovendien slecht op zijn
zelfvertrouwen werken. Reken er dus op dat ik U trouw helpen zal dezen inderdaad
zeer ongelukkigen vriend weêr te doen herleven. Kon hy hier in de stad verwijlen,
dan zou ik hem wel direct kunnen helpen, maar dat kan niet helaas!
Verbeeld U eens dat hij werkelijk uitvoert wat zijn plan is, wat een kerel zou dat
zijn! Maar dan moet hij wel deugdelijk beginnen met het mindere en dat goed
volbrengen, zooals Ge terecht zegt. Dat zal hem evenwel o zoo moeielijk vallen!Dat men U een ‘vroolijke ouwe heer’ vindt, verheugt mij hartelijk, omdat ik daardoor
besef hoeveel geestkracht Ge nog ontwikkelen kunt en er dus uit blijkt dat 's levens
stormen Uw pittig gestel niet hebben gebroken. Gelukkig dat Wouter Mimi zoo
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braaf helpt om Uw' levensavond te verlichten. Zoo'n kind is een weldaad en nooit
hadt Ge gelukkiger ingeving in eigen belang, dan toen Ge U zijn lot hebt
aangetrokken. Van harte hoop ik dat het ventje nog vele jaren zoo lief voor U beiden
blijve en Ge van hem zult oogsten wat Ge van anderen hadt mogen verwachten.
Ons gaat het best, al blijft mijn lieve vrouw altijd een tobster met hoofdpijnen en
andere vrouwenkwalen. Zonderling genoeg, schijnen die voortdurende kwellingen
haar lichaam niet te deren, want zij blijft er inspijt van haar 42 jaren, nog jong en
frisch uitzien. De kinderen zijn allen gezond, hun karakter is, voor zoover hun leeftijd
daarover te oordeelen geeft, goed en lief. Hoogvliegers worden ze niet, zelfs niet
één, maar ze hebben allen hun portie gezond begrip en daarmeê moeten we 't dus
maar zien te redden, al zou ik 't natuurlijk in mijn ijdelheid niet onaardig gevonden
hebben dat er een enkel extra-nommer onder te vinden ware. Doch zooals ik zei,
ze zijn goed en lief, hebben zin voor huiselijk genot, enkelen leeren graag, en dus
heb ik, die toch al zooveel zegen geniet, ruimschoots reden om dankbaar te zijn.
En nu basta voor ditmaal!
Wees met Mimi en Zurcher hartelijk gegroet
Uw liefhebbende G L F
Het onderwijs laat hier zéér veel te wenschen over!

Eindnoten:
1. Frits Z.: een broer van J. Zürcher, eveneens kunstschilder.

[30 oktober 1883
Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]
30 oktober 1883
Brief van Mimi aan mevr. C. Bremer-Snelleman. Drie enkele velletjes postpapier,
waarvan blz. 1-5 en 6 (⅔) beschreven. (M.M.)
dinsdag middag
30 okt. 1883
Lieve Vriendin! Je weet niet hoe lang ik je reeds wilde schryven, maar telkens en
telkens is er iets wat me afhoudt. Ik heb ook in zoolang niets van jelui gehoord! Maar wat bovenop ligt hoe heerlyk dat Albr. geplaatst is! en dat is nog tengevolge
van jelui recommendaties. Je weet niet hoe bly ik er mee ben. Ik begon me
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zoo erg erg ongerust te maken, we hoorden de laatste weken niets van hem, ik
dacht - enfin allerlei nare voorstellingen - maar als 't water aan de lippen is is de
uitkomst naby. Daar kwam zyn goede brief dat hy te Mons geplaatst was, wel
vooreerst tydelyk maar toch geplaatst en met veel kans op een vaste aanstelling.
Heerlyk! En niet in Holland - dat is dubbel heerlyk voor hem! en Marie aan 't hoedjes
maken en vol hoop naar Al schryft op een eindelyk slagen - dus niet in zyn stad:
1.
ook mooi! - Wat ons aangaat, we hebben logés - ik hoop dat je er niet - enfin lieve
Stinetje - hier is 't heilige moeten in betrokken. Het is iemand aan wien we in zeker
opzicht verplichting hebben. En hy had behoefte ergens wat steun te vinden omdat
hy op een keerpunt van zyn leven is. een heele roman! niet afte vertellen in een
brief. Hy, de heer Zurcher, is nu al een vier weken hier met zyn zuster. Van haar
houden wy beiden heel veel - en wat hoofdzaak is, dek was toch niet aan 't werk,
helaas. Het is wynoogst hier, en vandaag is 't een naar akelig mistig weer. Wat zou
't verrukkelyk zyn in alle opzichten als de Z. weg waren en dek nam jelui lieve
heerlyke invitatie om een beetje nr Brussel te komen aan. Ik kan my verkneuteren
by de gedachte, maar je weet zyn bezwaren waarover hy niet kan heen stappen.
hoe jammer toch. ik zou 't in alle opzichten zoo goed vinden. - Nu maak ik me maar
2.
illusies van onze übersiedelung nr Holland. Ik weet niet meer wat ik je vroeger over
onze plannen schreef, wel herinner ik me nog iets daarvan gezegd te hebben. Het
leven hier is ons veel te kostbaar, er moet verandering komen en nu zyn wy besloten
het zoo mogelyk te verkoopen. Maar dat zal wel in geen geval voor den winter
geschieden. Als het aanstaande zomer gelukt zal ik 't al heel mooi vinden vooral
daar wy er niet al te veel aan verliezen kunnen. Nu begryp ik dat wy er breedvoerig
over gesproken hebben wat ons in dat geval te doen stond? Wiesbaden zou het
makkelykst en eenvoudigst zyn, maar we wenschen niet dat Wou als duitscher wordt
opgevoed. - enfin alles wel en goed overwogen vinden wy nog 't best nr Holl. te
trekken, en wel nr Ut. Daar woont myn zuster, er is nagenoeg alles wat we voor
Wou's onderricht zouden wenschen, het leven is er niet duur - en de schaduwzyden
zyn overal. voor 350 à 400 fl zullen we daar zeker een passend woninkje vinden. Ik ben nu zeker dat je denkt: kom toch liever nr Brussel; maar behalve de
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geldzaak die je daar weet, denk ik dat het voor Wou 't best zal zyn in Holland verder
opgevoed te worden. Hy zal daar best wat hebben aan deks naam - en hy zal er
vrienden hebben ook later. Bovendien houdt dek niet byzonder van wat fransch is,
en 't Brusselschfransch dat zyn eigen kinderen spraken is hem altyd een grief
geweest. En ik - ik ben 't liefst daar waar wy het best den weg weten. myn zuster
in Ut heeft een paar zoontjes van Wou's leeftyd. ik verlang voor hem naar omgang
en ook nr de tucht van een school. Wy hebben altyd te veel dat ons bezighoudt, als
ik me uitsluitend aan 't kind kon wyden deed ik het graag maar zie nu deze laatste
weken wordt zyn onderricht weer erg verwaarloosd door de logés, en je weet niet
hoe dat me drukt. ik troost me nu met het vooruitzicht van een verandering en dat
het er op 't oogenblik nog niet zoo heel erg op aankomt. hy is nog geen 8 jaar. Zyn
piano gaat in den laatsten tyd ook niet erg vooruit. hy heeft een soort wildheid over
zich, slaat hard en dan in tegenstelling weer onhoorbaar zacht aan - over 't geheel
dat gaat niet erg goed. ik heb al gedacht of ook het beste was om dat maar heel
laks te behandelen, dat deze bui tyd heeft voorby tetrekken? Zie je in Utrecht is ook
een muziekschool. Richard Hol - en die is niet heel duur. en o daar is allerlei wat
Wou noodig heeft een zwemschool enz. enz. By de hand en intelligent is hy genoeg!
- Het zal me natuurlyk spyten als we hier vandaan moeten. O maar van de andere
kant zal 't my zoo'n verlossing zyn. De zorgen voor wou, huishouden enz enz - wat
geringer te zien worden.
Dek is nog al wel. Hy wil iemand opbeuren en weet je, dat ik dag aan dag
verwonderd ben over zyn veerkracht. zyn vroolykheid - die ofschoon aanvankelyk
misschien een beetje opgedrongen ten slotte hemzelf meesleept! Oh hy is zoo'n
lieve goede beste man! maar dàt ben je met me eens, beter dan Utrecht he? - Wou
draagt dezer dagen nu ook dikwyls je mooi pakje. het staat hem zoo snoepig! met
zyn klein lief slank figuurtje. ik wou dat je er hem eens inzag! maar hoe? Toe vertel
me eens gaauw wat van jezelf ik heb zoo eeuwig lang niets van je gehoord. Je hebt
myn vorige brieven toch wel ontvangen? Toe, en hoe maakt het Alb's Marie? - Nu
moet ik nr beneden. Hartelyk en hartelyk gegroet ook van dek met je beiden
je liefhebbende
Mimi DD

Eindnoten:
1. dat je er niet: onvoltooide toespeling op het feit dat de Bremers aanvankelijk ook zouden komen
logeren, maar afgewezen waren op grond van Multatuli's werkplannen.
2. übersiedelung: verhuizing (du.)
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[13 november 1883
Briefkaart van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
13 november 1883
Briefkaart van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Geadresseerd aan Mevrouw
G.C. de Haas Hanau Schiedamsche Singel Rotterdam en met poststempels Nieder
Ingelheim 14-10-83 en Rotterdam 15 NOV 83. (M.M.)
N. Ing. 13 Nov. 1883.
L. L! Laat ons toch eens met een enkel woordje hooren (als je kunt) hoe het by
1.
Ul. gaat. van de W . hooren we dat 't arme riekje nog ernstig ziek is - of was? dat
lieve kleintje!
By ons gaat het zoo zoo. dek onwel en gedrukt, helaas heel erg. Wou dol vrolyk
en springlevend. Hartelyk hartelyk gegroet en 't beste met 't lieve riekje!
MDD

Eindnoten:
1. de W: H.C. de Wolff.

[16 november 1883
Brief van Multatuli aan J. Zürcher]
16 november 1883
Brief van Multatuli aan J. Zürcher. Dubbel kwartovel in vieren gevouwen, waarvan
blz. 1-3 en 4 (⅓) beschreven. (M.M.) In handschrift van Mimi; kennelijk gedikteerd.
N. Ing 16 Nov. 1883
Waarde Zurcher! Ik ben onwel en zeer vermoeid. Dit laatste op meer dan een
manier. Zoowel door actueele zorgen als door 't leven zelf, dat me weinig anders
geweest is dan één groote teleurstelling. Wat evenwel t woord ‘actueel’ betreft,
neem 't niet in allernauwsten zin op. Ik zit namelyk niet in nood voor heden, morgen
of zelfs over weken en maanden. Neen! Maar ik zal 't niet lang meer maken en m'n
pogingen om weldra 't hoofd te kunnen neerleggen in 't aangenaam besef dat m'n
vrouw en kind niet op straat zullen gezet worden, zyn mislukt. Dit martelt my. Om
nu niet te spreken van de mislukking van m'n gehele leven, wat m'n streven op
ander gebied aangaat! De laatste proef was 't aannemen
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van 't ‘huldeblyk.’ Dat is: het toestemmen in 't opzetten van de zaak. De armzalige
wys waarop de ‘geestverwanten’ me daarmee in den steek hebben gelaten, zonder
intezien dat 'n echec vernietigend voor my was, heeft het zegel gezet op m'n oordeel
over de onmogelykheid om in onze maatschappy iets wezenlyks tot stand te brengen.
De smart daarover is iets ànders dan persoonlyke tegenspoedjes, vooral ook omdat
er zelden notitie van genomen wordt. De eerste de beste patient van likdoorns of
kiespyn dringt zich om wat meewarigheid op den voorgrond. In stormweer, als de
gezagvoerder zich moet inspannen om niet met man en muis te vergaan, valt het
kind hem lastig om de beloofde versnapering. ‘Wat gaat my die tirade aan?’ zoo
vraagt ge. Bega niet de (vry gewone) fout een beeldspraak van de verkeerde zy
optevatten. Zeg niet dat ik u vergelyk - vergelyken, nu ja, maar dat is geen
gelykstellen - dat ik u gelyk stel met dat dwingend kind. 't Lykt er niet naar. Wel is
't echter waar dat ik moe ben van eigen zorg, van eigen smart, en tevens van de
pynlyke inspanning die te verbergen. Ziedaar de reden - de oorzaak althans - van
m'n uitbersting op den dag van uw vertrek. Zoolang ik inderdaad meende dat ge
troost noodig hadt, en zelfs lang nadat ik begon daaraan te twyfelen, deed ik alsof
me niets deerde. ‘Twyfelen’ zeg ik, want zekerheid heb ik daarvan niet, zoomin als
gy zelf, want de analyse van eigen gemoed is moeilyk. Om u daarin te helpen, doe
ik u de vraag hoe dat ‘berouw’ die ‘lust in boete’ eerst ontstaan zyn na de ontdekking
van de zaak? Gy hadt het bewustzyn uwer verkeerdheid evengoed vóór als na dien
fatalen donderdag ochtend. Waarom met die (nog al kerksch riekende) begeerte nr
1.
boete gewacht tot het verraad van dat gemeene schepsel u drong 'n contenance
te kiezen? (Ikzelf heb dingen - van andere aard natuurlyk - die me drukken en weet
hoe de smart me verteert al wordt ze my niet opgelegd door aandrang van buiten.
Ook dáárin speelt de afloop van 't ‘huldeblyk’ 'n treurige rol!)
Moet ik vergeving vragen omdat ik nu van myn verdriet spreek? t Is waarlyk m'n
gewoonte niet er iemand mee lastig te vallen, en ik doe 't dan nu ook alleen om me
eenigszins te verantwoorden over de opvatting die ik meen te moeten hebben van
't uwe. Ik ontken dat uw toestand zoo erg is. Ge zyt 'n jong man, hebt veel
bekwaamheden (of: kennis, juister gezegd) waarom zou de weg
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dien ge voor u hebt zoo moeilyk zyn afteleggen? Op u rusten niet - zooals by my 't
geval is, en altyd was - servituten die u 't aanpakken van wat ook, verhinderen. Ja
toch! Het is de verplichting uw verwanten niet indensteek te laten, maar daarvoor
is nu immers gezorgd, onverschillig of uw aanbod om afstand te doen, voor zoover
uzelf aangaat, al of niet wordt aangenomen.
Wat nu dat aanbod zelf aangaat, ik weet niet of ge daaraan goed hebt gedaan.
Zeker zou 't op z'n plaats zyn geweest als 't uit uzelf was gekomen, byv. op 't
oogenblik der ontdekking en by de verwyten die natuurlyk daarmee samengingen.
Nu gy 't niet hebt gedaan, betwyfel ik zeer of 't u schikt. Ge hadt het moeten doen,
dit beweer ik nog, en als die aandrift uit uzelf was gekomen, zoudt ge ook de kracht
hebben de gevolgen te dragen. Myn gezegde daarvan was geen raad, het was 'n
betoog dat uw ‘berouw’ en uw ‘boetelust’ uit zelfbedrog voortkwamen. Er ligt in die
begrippen een theologischen zuurdesem. Ze hebben niets meer te beteekenen dan
de uitroepen ‘Ogut’ en Ajakkes van iemand die aan God en Jezus voor lang al, hun
congé hebben gegeven. Als ge uit eigen beweging dat geld gerepudieerd hadt, zou
juist daarin 'n blyk hebben gelegen dat ge 't niet noodig hadt om 't leven flink
aantepakken. Maar nu? Ik hoop dat men uw voorstel niet aanneemt, en by de niet
onvriendelyke gezindheid uwer vrouw is daar kans op naar ik meen.
Wat uw vriendelyk aanbod aangaat om my geld te zenden, wel beste kerel, dat
komt heelemaal niet te pas. Ik zit in dien zin volstrekt niet in den brand. M'n zorgen
zyn van anderen aard. Maar al ware dit anders, 't spreekt immers vanzelf dat ge op
't oogenblik uw boeltje by mekaar moet houden. Ook al wordt uw aanbod niet
aangenomen (wat ik hoop) dan nog zal 't geruimen tyd duren voor je 't u dan
toekomende in handen krygt. En waarvan zoudt ge dan leven? Studeeren? Met
verwondering zag ik uit uw vorigen dat ge by uw propositie slechts voor drie jaren
een bescheiden onderhoud bedongen hadt. In dien tyd kunt ge niet gepromoveerd
zyn, al erken ik - tegen uw meening - dat snelheid in uitvoering van zulke plannen
meer kans op slagen aanbiedt dan zekere rationeel schynende langzaamheid die
tyd levert tot het ontstaan van tegenzin. Maar dit neemt niet weg dat het bedingen
van slechts drie jaren aan den anderen kant zondigt.
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Vanwaar die verandering in uw taxatie? Gy die 'n oogenblik meendet dat alleen 't
admissie examen twee jaren vereischen zou. Ik dank u zeer voor uw brief die me
heel oprecht voorkomt. Duid het ook my ten goede dat ik zoo nauwkeurig mogelyk
schreef wat ik meen. Myn bedoelingen zyn natuurlyk goed. Dit zyn ook de uwen. 't
Is maar te betreuren dat ge zwak zyt, ook of vooral - tegen uzelf. Ga toch in 's
hemelsnaam niet doen in frazenmakery. Uw zoo uitgebreide letterkundige kennis...
kan daartoe leiden. Ik weet wel dat deze meening paradox klinkt, neen paradox is,
daar ze tegen ‘de leer’ strydt maar daarom is ze niet onjuist. Nu, ge zyt er de man
2.
niet naar om terstond - als 'n professor die van de doxa leven moet - te schrikken
van 'n tegenleerigheid. Een ‘oude’ heeft van de letterkunde gezegd: ‘emollit mores
3.
nec sinit pesse feros ’ Die ‘oude’ was 'n letterkundige. Ik heb veel op zyn meening
aantemerken maar ga dit nu voorby om alleen te zeggen dat... zeker soort van
letterkundery 't verstand en 't karakter bederft. Men gewent zich ‘uitdrukking’ den
voorrang boven ‘indruk’ te geven, frazen boven daad te stellen, op de manier dier
z.g.n. juristen die by 't woord ‘acte’ aan 'n stuk papier denken waarop 'n acte
(handeling) geschreven staat.Hé, 'n voorstel! Tot m'n groot genoegen zie ik dat Funke u heeft opgezocht. Het
verwondert my niet, o neen. Hy is de flinkheid en degelykheid zelf. Hoe zou 't zyn
als ge hem eens volkomen opening van zaken deed? Ik zou u durven verzekeren
dat ge, dit doende, ten allen tyde een betrouwbaren steun in hem vinden zult. Minder
dan ik door eigen grieven geplaagd, zoudt ge aan hem veel meer hebben dan aan
my. Bovendien F kan (als dit eens mocht noodig zyn) iets doen, wat my onmogelyk
is. Maar eilieve als ge daartoe mocht overgaan, laat dan ook uw zuster Marie hem
open over de zaken spreken. Zy kan een en ander zeggen, dat uzelf niet mogelyk
is, vooral byv. over de houding van sommige anderen in uw zaak. Gy geeft misschien
te veel toe in uitsluitende zelfbeschuldigingen, minder leelyk maar even onjuist als
de gewone hebbelykheid om de schuld alleen op anderen te werpen. Marie is flink,
verstandig, eerlyk, niet verletterkundigd. Om uwe positie juist te beoordeelen moet
men ook haar gehoord hebben. M. is deze dagen nog al onwel geweest doch nu
weer opgeknapt. Ik voel me zeer zwak. 't Schryven van dezen brief heeft me al
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4.

vermoeid. Wouter is 'n beste jongen. Johann is... hessisch dom. De meid doet
uitsteekend haar plichtjes. En Witrok... doet z'n natuurlyke plichtjes wel eens op 'n
verkeerde plaats, schoon ik hem elken avond gelegenheid geef de juiste plaats te
bezoeken.
Ik ben benieuwd of myn voorstel betreffende F u bevalt. Schryf me dat eens. Ik
kan u niet te veel goeds van hem zeggen. Hy is 'n uitsteekend mensch!
Wees van ons alle 3 heel hartelyk gegroet.
Uw vriend
Dek
5.

Ja dat R . duur is, wist ik wel.
F zou ook zoo best als 't eens te pas kwam, voor 'n verstandig en betrouwbare
tusschenpersoon kunnen dienen. Ik wou dat ik hem voor uw curator mocht
benoemen!

Eindnoten:
1. contenance: houding (fr.)
2. doxa: (hier) logika.
3. emollit mores enz.: zij verzacht de zeden en duld niet dat ze ruw zijn (lat.); Ovidius Epistulae ex
Ponto II, 9, 48.
4. hessisch: zoals te verwachten van een inwoner van (Rhein) Hesse, een van de drie provincies
van het groothertogdom Hesse-Darmstadt - hoofdstad Mainz- - waartoe Nieder-Ingelheim
behoorde.
5. R.: Rotterdam.

[24 november 1883
Artikel van F. Domela Nieuwenhuis in Recht voor allen]
24 november 1883
Artikel van F. Domela Nieuwenhuis in Recht voor allen, no. 39. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.) Fragmenten.

Multatuli en zijn vrienden!
Multatuli wordt door zijn zoogenaamden vrienden meer geprezen dan gelezen. Dat
is een ongeluk, wat hij met velen gemeen heeft. Het zijn er dan ook vrienden na!
1.
Verbeeldt u dat Hobbel zich onzen vriend noemde, wij zouden hem vriendelijk voor
die eer(?) bedanken. Welnu, er zijn velen van dat soort, die zich vrienden noemen
van Multatuli. Dat wil daarom nog niet zeggen dat Multatuli hen ook als zijn vrienden
aanneemt. Dat zij verre! Die veelgeprezen Multatuli levert in zijn Ideën heel wat
koren op onzen molen.
Onder anderen is hij voorstander van algemeen stemrecht, waarvan hij getuigt:
‘het is de eenige manier om de stemming iets minder schadelijk te maken dan ze
nu is.’ Ook komt hij tot de slotsom dat de Kamers het volk niet vertegenwoordigen.
Over den regeeringsvorm zegt hij: ‘het ideaal eener regeeringsvorm is afwezigheid
2.
van regeering .’ (Dit is een anarchistische
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stelling.) ‘Wat maakt het naderen tot dat ideaal mogelijk? (....) Dit streven nu naar
het ideaal wordt door de zich noemende voorlichters eenvoudig tegengewerkt, maar
ze vinden toch die Ideën van Multatuli mooi. Die ellendige mooivinderij die ontslaat
van de poging tot toepassing er van in de praktijk, is de oorzaak van veel kwaad.
Wat is het hoofddoel van een vertegenwoordiging? Multatuli zegt en wij met hem:
o

o

‘1 aan de regeering te doen weten wat de wenschen zijn van 't volk, 2 . door 't
afstemmen van wetten de uitvoerende macht te stuiten in 't verijdelen of tegenwerken
o

van die wenschen; 3 . door 't aannemen kracht te geven aan de wetten, die wèl
overeenkomen met de wenschen des volks.’
Welnu wie is nog naif genoeg buiten de belanghebbenden om te meenen dat
onze Kamers aan dit hoofddoel beantwoorden? Het is volkomen waar dat men erop
uit moet zijn, om de verkiezing zóó in te richten, dat men de meeste kans heeft om
die personen te verkrijgen, die den wil des volks kennen en daarnaar doen. De
tegenwoordige manier van verkiezing levert de geringste kans daarvoor op.
Wij stemmen daarom geheel met Multatuli in wanneer hij beweert dat de
kamerleden gekozen zijn naar eene geheel willekeurige, op niets degelijks
berustende, zeer ondoelmatige en gevaarlijke kiesregeling. Niet Multatuli alleen is
verontwaardigd over de onbekwaamheid, onbeduidendheid en middelmatigheid
onzer vertegenwoordigers, welke drie hij samenvat in het woord misdaad. Ja
misdaad, want het is misdadig plichten op zich te nemen, zonder dat men in staat
is ze te vervullen.
En toen Multatuli schreef dat de Kamers bedorven of verrot waren, toen was het
waarheid, maar nu na eenige jaren is de staat van verrotting toegenomen en het
riekt alles reeds.
Wanneer nu die zoogenaamde vrienden van Multatuli, al die grootheden die hunne
namen zetten onder een circulaire, waarin steun wordt gevraagd voor dien dapperen
kampioen van de gezonde volksontwikkeling, allen meewerkten om verandering te
krijgen, wanneer zij zijn woorden eens wat minder mooi vonden, maar er iets meer
naar deden, dan zouden wij heel wat sterker zijn en daardoor onze overtuiging niet
alleen behoeven te bestaan in vooruitgang van... ontbinding. Maar neen, gij zoekt
die mooi-
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vinders te vergeefs vooraan in de gelederen van hervorming, zij loopen mede in het
gewoontegareel en doen niets om te helpen, dat eindelijk gedaan wordt wat het
algemeen belang eischt. Waar zijn zij die ook hun stem verheffen om brood en
kennis voor allen te eischen? Zij roepen ons toe: gij overdrijft, gij zijt eenzijdig, wij
antwoorden neen, wij weten dat de werkelijkheid ook de zwartste schilderingen
overtreft en daarom roepen ook wij steeds en altijd op nieuw buitendien meenen
wij dat de ellende moet worden uitgeroeid.
Daarom roepen wij dezulken toe: leest de werken van uw meester Multatuli,
overdenkt en wordt wijs, maar prijst niet langer met de lippen, waar gij in de
toepassing achterblijft. En anders zijn zij klankenvereerders, mooivinders en over
dezulken breekt de meester zijn staf op onbarmhartige wijze, anders doet gij hetzelfde
wat gij afkeurt in de rechtzinnigen: gij wilt den persoon vergoden, maar vertrapt zijn
beginselen. En ook gij verdient niet anders dan een wee u!

Eindnoten:
1. J. Hobbel (1857-1931), anti-socialistisch vrijdenker die regelmatig publiceerde o.m. in De
Dageraad; Zie bv. bij ‘Eind januari 1883’.
2. Idee 119. (V.W. II, blz. 338.)

[25 november 1883
Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]
25 november 1883
Brief van Mimi aan mevr. C. Bremer-Snelleman. Dubbel velletje post-papier, vrijwel
geheel beschreven. (M.M.)
Nieder ingelh. 25 Nov. 1883
Lieve Stine! van morgen kreeg ik je brief. O hemel wat 'n brief! Wat heb ik gezegd
gedaan geschreven om zoo je ontevredenheid optewekken.
sten

1

Over deks niet antwoorden op v. Andels boekje zal je niets zeggen.

de

2 Iets wat ik je vertelde van een pr. bezoekers ga je stilzwygend voorby om
dezelfde reden
de

3

Over deks niet werken wil je niets meer zeggen

de

4 Over ons plan om nr Holl. te trekken wil je ook niet oordeelen. Over je
kennissen, je huis, je wonen kan je me ook niets zeggen - neen dit hoort er niet by.
o

Maar N 1, 2, 3 en 4! en zoo is je heele brief. Nu, lieve, geloof ik heusch niet dat je
over al die dingen juist oordeelen kunt (en ik vind het heel goed zoo als je man zei
‘dat men de handelingen of denkbeelden van anderen
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dikwyls niet beoordeelen kan daar men de fynere nuances en redenen die tot die
handelingen aanleiding gaven veelal niet kent.) en daarom spyt het my minder dat
je je oordeel niet zegt, dan het my leed doet dat je het zoo geprikkeld en met
1.
ostentatie binnen houdt. Kyk, over deks niet werken. Dat doet ook my erg leed, ik
wou zoo graag dat hy 't kon! maar van de andere kant begryp en billyk ik zyn niet
kunnen volkomen. - Ik geloof dat jy dit niet doet. Reeds vroeger schreef je er over.
Wil je nu nog eens je meening zeggen? heel goed! maar word je er erg boos om
als ik nu vooruit al weet dat ik by 't lezen van je oordeel over deze zaak denken zal:
‘nu ja, dat is omdat ze dit of dat niet weet, dàt verkeerd inziet, dek niet goed genoeg
kent enz enz enz.’Maar over dit alles wilde ik nu eigenlyk niet in breede uitweidingen komen. Het is
al by 12. want nadat wou tebed is, heb ik met dek geschaakt, wat we tegenw. alle
avonden doen. Toen ik je brief gelezen had - die après tout toch heel hartelyk is in
weerwil van je gebrom, en die van je beste man, die heel interessant en ook heel
hartelyk is - zei ik: dek (er wordt toch niet gewerkt) Zou je er wat tegen hebben als
ik hun vroeg of ze er de nare reis voor over hadden om de kersvacantie hier te
komen. (Zie je dan kunnen we mondeling al dat gekibbel afdoen, dat gaat veel
vlugger dan per brief). ‘Gut neen, zei dek. ik zou 't heel prettig vinden als ze 't wilden
doen! - dus zie je dit is nu de eigenlyke reden dat ik zoo gauw schryf. Maar is 't
eigenlyk niet te veel gevergd? zegt hy er by. Ik zou 't erg erg gezellig vinden. maar
ik moet zeggen dat het wel wat veel is om uit Br. hierheen te komen in 't hartje van
den winter. Toe, schryf spoedig een woordje of je er toe zoudt kunnen besluiten. ik
zou 't heerlyk vinden. Nu beantwoord ik ook niet een vraag en bewaar alles tot later.Neen onze laatste logés waren niet uitsluitend tot ons genoegen hier. maar we
hadden verplichtingen. en met het meisje heb ik met groot genoegen kennis gemaakt.
O zoo'n origineel lief hartelyk schepsel! daar zou ik je ook van vertellen. Maar ik
schryf geen woord meer. Ik ben in den laatsten tyd ook nogal onwel geweest en
dek zelf heeft nu met kunst en vliegwerk een schutsel gemaakt om de tocht van my
te weeren en Wou was by al dat werk zyn trouw adjudantje. Vandaag is 't klaar
gekomen. Nu dag een hartelyke kus en groet aan je beiden. en wees niet boos
meer!
Mimi DD

Eindnoten:
1. met ostentatie: met vertoon.
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[11 december 1883
Verzending van een boek naar Multatuli]
11 december 1883
Verzending naar Multatuli, een boek met nota. (M.M.)
Sendung von Franz Frey
(Faber'sche Buch- und Kunsthandlung)
Ecke der Ludwigs- und Fuststrasse.
Mainz, den 11.12.1883
1.

Herrn Douwes Dekker Wohlgeb.
Nieder-Ingelheim

In Folge gütigen Auftrages (resp. zur gefälligen Ansicht.)
1 Kolb, Kasper Hauser
1.
mit Factur
2.10

Vertaling:
Pakket van Franz Frey
Boek- en kunsthandel Faber
Hoek Ludwigs- und Fuststraat.
Mainz, 11 december 1883
De weled. Heer Douwes Dekker
Nieder-Ingelheim
Ingevolge van uw geëerde opdracht (resp. ter inzage)
1 Kolb, Kasper Hauser
met rekening
2.10

Eindnoten:
1. In duitse schrijfletters.
1. In duitse schrijfletters.

[11 december 1883
Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
11 december 1883
Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel en enkel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-4 en 5 (⅓) beschreven. (M.M.)
Lieve Lien! Al een paar dagen was ik voornemens je te schryven dat we je bezending
bokking onverminderd en behoorlyk in orde ontvangen hebben. Ze vervullen deks
verwachtingen geheel. Ze smaken hem nog net als hy zich van vroeger herinnerde,
dus heerlyk! Hartelyk dank dus voor de bokking en nog meer voor al 't getob en de
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Heb je ze nu by deze gelegenheid niet ook eens geprobeerd? Maar jelui zyn geen
visch-menschen,
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he? zooals dek. gelukkig kunnen we hier of liever in Mainz zulke goede schelvisch
bekomen, die we dan ook eens pr week eten -. Maar wat anders! Dank je lien voor
je brief over 't riekje. ik was bly te hooren dat ze weer hersteld was. voor haar en
voor je beiden. Oef! ik kan me denken wat 'n nare tyd dat was. het is zoo pynlyk
een kind te zien lyden! - Onze Wou die er dezen zomer telkens betrokken en zwak
uitzag, is nu weer een echte bellefleur. Hy eet flink speelt alle dagen een paar uur
in den sneeuw en moet het overige van den dag duchtig werken. Alle morgen van
10-12 is hy by dek op de kamer, die hem dan laat rekenen en geographie. Van half
3 tot half 5 ben ik met hem bezig en dan nog zyn duitsche lessenJa wat aangaat ons plan om dit hier te verkoopen dat blyft zoo. ik geloof toen ik
't je vertelde wist nog niemand er van. en dan men is altyd wat schuw met zulk een
plan bekend te maken, als de verwezenlyking nog ver afkan zyn! Maar sedert hebben
dek en ik er al herhaaldelyk met anderen over gesproken. Er bestaat dus geen
reden er een geheim van te maken. In geen geval zal er nu iets van komen voor
aanstaanden zomer, dat spreekt. We hebben de opdracht om er werk van te maken
gegeven aan een commissionair. Ik ben half en half bly dat de geldzaken ons dringen
het te doen. De opvoeding van Wou is ook een kritiek punt! Omdat hier geheel goed
te doen zyn was er veel meer noodig dan in de stad. Daarby wensch ik zoo hartelyk
dat hy zal opgroeien als een hollander. - en al zal 't leven in een stad in een klein
(dus gehorig!) huis met buren etc etc. zeer zeker zyn schaduwzyde hebben, dat
heeft het hier ook. - enfin we moeten nog zien of de verkoop ons lukken zal, want
het huis is niet allemans gading, en al willen wy ('t zal wel moeten!) er wat op
verliezen, heel veel kan dit ook weer niet zyn. We hebben het aangeboden voor
25000 mark dat is dus 15000 fl. Er is een hypotheek op ten eerste en dan - je weet
Z!
Die heeft dezen winter een week of 5 by ons gelogeerd met zyn zuster! hy had
allerlei huisselyk verdriet. In de gegeven omstandigheden was ik nog bly dat hy by
ons kwam! Nu hebben we 't heel stilletjes. ik wou maar zoo graag dat we voor de
kerstdagen bezoek kregen! maar 't wordt echt winter alles is wit om ons heen!
Hebben jelui een aardig St Nikolaas feest gehad? En - maar dat hoef ik niet te
vragen, he? je weet alles zoo aardig te arrangeeren.
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Dek maakt het vry goed, behalve t werken, maar daar weet je alles van. - Och, lien
dat wou ik je nog vragen zou je me ook eens een dood eenvoudig kinder hollandsch
taalboekje kunnen zenden? ik zou dat zoo graag willen hebben! Misschien zoo een
als Karel gebruikt of gebruikt heeft.Nu, dag lieve hartelyke Lien! Veel groeten aan man en kinderen van ons alle drie
je liefhebbende
Mimi DD
11 Dec 1883

[16 december 1883
Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
16 december 1883
Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
16 Dec. Niederingelheim.
Lieve Lien. Dankje wel voor de genomen moeite voor een taalboekje. Wil je nog
ste

de

het 1 en 2 boekje bezorgen van:
Het nieuwe taalboek door Koenen
Wolters Groningen?
De andere opgegeven werkjes met lees en dicteer oefeningen zouden zeker niet
1.
aan myn doel beantwoorden . Weet je het is my eigenlyk te doen om een beetje
exacte wetenschap. Ik vind alles zoo vreesselyk verwaterd tegenwoordig. Misschien
is Koenen dat ook. Maar het is te probeeren.
Ja, wat 'n ongelukken met dat water, en die zelfde wind komt met tusschenpoozen
nog telkens terug. Nog van nacht stond dek op om 't venster te sluiten daar hy van
't geblaas en geloei niet slapen kon. En de Leuvenhaven met schuitjes bevaren.
Heel aardig om aantezien, voor wie zich al de zorgen die zoo'n toestand meebrengt
niet aantrekt.2.
Wat heeft die Lien my een mooien antimakasser gemaakt! Dit is wezenlyk te
veel.
Hadt je al gehoord dat Z. by ons logeerde? hoe naar toch dat alles zoo gauw rond
is! O, O, wat 'n akelige Zola-achtige roman. Ja, natuurlyk, dat kan ik me denken dat
Asmodee daar zyn neus in
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moest steeken. Z. is sedert hy by ons vandaan is in uw stad. hy heeft een kamertje
gehuurd en wil (het was zyn voornemen, dek heeft het hem zoo zoo voorgehouden
dat 't noodig was) nu hard studeeren. Het is te hopen dat hy zal kunnen volhouden
in die voornemens.Hebben de Wolven geen last van 't water gehad? die wonen toch laag.Het is nog mogelyk dat myn zuster Betsy de kersdagen hier komt. Indat geval
brengt ze een van de jongens van Christine mee. Wat natuurlyk by zulke dagen
heerlyk is vooral voor Wou. Zie je het was meer dan aardig geweest als jy ook met
een paar jongens gekomen was. Ik vind het niet om te wagen - maar dat je zegt het
niet te doen om de vacantie - is de verkeerde wereld, zooals Wou 't noemt, 't was
dubbel aardig geweest hen mee te brengen. Wou is niets geen saaien jongen, en
hy verveelt zich nooit alleen maar in zoo'n geval was de pret niet te overzien. - Maar
daaraan zal natuurlyk niet te denken zyn ook met de bruiloft en de ‘piassery’ zooals
je 't noemt, die je daar vertoonen gaat. - Hoe maken het de jongelui Snelleman in
Amst? Jammer dat dat blad 't niet zoo heel lang meer maken zal, naar ik hoor,Nu dag lieve Lien! 't Beste met de verkoudheden van man en kroost. en de
hartelyke groete van
Dek en M.

Eindnoten:
1. myn doel: taallessen voor Wouter.
2. antimakassar: geborduurd of gehaakt kleedje over de rugleunig van stoel of canapé ter
bescherming tegen de in het haar gewreven makassarolie.

[20 december 1883
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
20 december 1883
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
N. Ingelheim, Donderdag
r

20 Dec
Wel beste Lina, je bent toch 'n flinke meid! Of je welkom zult zyn? Nogal! Maar
neem ook Riekje mee. ‘Ook’ want ik zou 't 'ngewetenszaak vinden dat een van de
jongens er om thuisbleef. Dat Mies 't woord ‘jongens’ gebruikte was 'n
1.
geslachtsverkrachtende licentie . ‘Jongens’ beteekende: Kroost van beide soort.
Alzoo, óók 't lieve Riekje, asjeblieft.
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Of Betsy al of niet komt weten we niet. Maar zoo ja, dat is geen bezwaar. We vinden
't juist prettig als er wat geschikt moet worden, schoon dat eigenlyk met makke
schapen geen groote kunst is.
n

't Spreekt nu vanzelf dat de feestelykheid van 25 'savends zal plaats vinden en
2.
niet den Vorabend (24) zooals de Duitschers gewoon zyn. Dit was trouwens reeds
3.
half bepaald vóór we je welkom briefje kregen, en wel om Betsy wat latitude te
geven. Alzoo, beste hartelyke meid, we wachten je (liefst met je vieren) maandag
avend. Ik zal met 'n rytuig aan de station zyn, 'n beste wagen tegenwoordig. (Vroeger
was't 'n rottige kar met slechte paarden. Nu uitstekend!)
Dag lina, dag Haas, Dag kinderen. Jelui bent toch lieve menschen!
Dek
't Spreekt vanzelf dat ook Wouter verrukt is! Ik hoop dat de kinderen braaf lawaai
maken. Ook als er sneeuw ligt, met 'n sleedje. Witrok doet ook mee. Onze byzondere
groet aan Lientje.

Eindnoten:
1. licentie: vrijheid.
2. Vorabend: kerstavond (in duitse schrijfletters) (du.)
3. latitude: ruimte.

[23 december 1883
Telegram van Multatuli aan J.H. de Haas]
23 december 1883
Telegram van Multatuli aan J.H. de Haas. (M.M.)
Telegramformulier, geadresseerd aan Dr. De Haas Schiedam singel Rotterdam.
Ontvangen te Rotterdam den... 1883, ten 6 u. 10 m. des namiddags door:...
Niederingelheim 87 20 23/12 5-50 N
Herzlichen Dank fuer schoenen Brief. Brav dass Rickhen mitkommt Sehen die
Gaeste mit Sehnsucht entgegen.

Vertaling:
Hartelijke dank voor mooie brief. Fijn dat Riekje meekomt. Zien de gasten met
verlangen tegemoet.
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Anderson, Marie ('s-Gravenhage 2 augustus 1842 - Mainz 19 februari 1917),
vriendin van Multatuli en Mimi te Wiesbaden. Had een zoontje Riek (1870) uit
een buitenechtelijke verhouding met jkhr. F.A. Hartsen.
Beer, Taco Hajo de (Maarseveen 18 november 1838-1923), was redakteur
van o.a. het Rederijkers Weekblad en Onze Tolk (1864-1870). Vertaalde werk
uit het duits en engels. Richtte in 1879 De Portefeuille op, welk tijdschrift tot
1895 bleef bestaan.
Bernhold, Eduard, in 1876 majoor in het IX Königliche Infanterie Regiment,
woonachtig te Würzburg. Erkende op 6 maart 1876 Eduard Bermann, het latere
pleegkind Wouter, als zijn zoon.
Braunius Oeberius, Nicolaas (Bolsward 3 december 1832 - Ellecom 18
september 1894). Was gehuwd met Ytje Meyer. Na haar dood in 1881 woonde
hij geruime tijd samen met Ymkje Meyer, een schoonzuster, met wie hij
naderhand trouwde.
Bremer, Johan B.H. (21 december 1830 - Brussel 2 december 1880),
muziekmeester te Brussel.
Bremer-Snelleman, Christine (Rotterdam 2 januari 1840 - Baarn 28 april 1919),
vrouw van de voorgaande. Zij was de zuster van Johan F. Snelleman.
Bruinsma, Vitus Jacobus (Leeuwarden 10 november 1850 - Rotterdam 28
augustus 1916), leraar wis- en natuurkunde. Oprichter van de Vereeniging
tegen de Kwakzalverij. Was gehuwd met Hilda Lucia van den Berg.
Clant van der Myll-Piepers, Adriana Jacoba Francisca ('s-Gravenhage 19
september 1842 - Hilversum 3 augustus 1923), letterkundige. Was gehuwd
met A.J. Clant van der Myll, raadsheer van de Hoogen Raad der Nederlanden.
Zij was een schoonzuster van Carel Vosmaer, in wiens De Nederlandsche
Spectator zij regelmatig onder het pseudoniem Holda publiceerde.
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Daehne van Varick, August von ('s-Gravenhage 26 juli 1846 - ald. 26 januari
1930), jezuiet, later befaamd rechtsgeleerde.
Diest Lorgion - Barones van Hoëvell, Godartine Alexandrina Gerardina Philipine
(Delfzijl 16 augustus 1815 - Den Haag 7 mei 1902), was de weduwe van E.J.
Diest Lorgion, hoogleraar te Groningen.
Diest Lorgion, Rudolphine Helena Carolina (1857 - overl. Eefde bij Zutphen 22
juli 1891), dochter van de voorgaande.
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand (Amsterdam 31 december 1846 - Hilversum
18 november 1919), Luthers predikant trad in 1879 uit de kerk en werd socialist.
Redacteur van Recht voor allen. Werd in 1886 tot één jaar gevangenisstraf
veroordeeld wegens majesteitsschennis. Lid van de Tweede Kamer 1888-1891.
Douwes Dekker, Auguste Henri Edouard (Amsterdam 9 september 1850 Batavia 24 maart 1924), makelaar. Zoon van Jan.
Douwes Dekker, Engel (Beemster 5 mei 1842 - 's-Gravenhage 23 januari 1906)
controleur Binnenlands Bestuur te Kedoe (Midden-Java), directeur te Batavia
van de Nederlandsch-Indische Levensverzekering- en Lijfrentemaatschappij
1875-1891. Zoon van Multatuli's broer Pieter.
Funke, Georg Lodewijk (Amsterdam 19 november 1836 - Hilversum 18 oktober
1885), tot 1880 boekhandelaar en uitgever te Amsterdam. Steunde Multatuli
financieel, ook na de verkoop van zijn boekhandel en uitgeverij.
Goeverneur, Johan Jacob Antonie (Hoevelaken 14 februari 1809 - Groningen
17 maart 1889), studeerde letteren te Leiden, vertaalde om den brode en
schreef veel boekjes voor kinderen. Befaamd is zijn Reizen en avonturen van
Mijnheer prikkebeen (1858).
Haas, Jacob Hendrik de (Rotterdam 26 november 1837 - ald. 2 oktober 1906),
oogarts te Rotterdam.
Haas-Hanau, Gosewina Carolina de (Utrecht 17 juli 1837 - Rotterdam 18 maart
1905), vrouw van de voorgaande. Haar dochter Lientje logeert in augustus
1883 in Nieder-Ingelheim. Bewonderaarster van Multatuli en intieme vriendin
van Mimi.
Haspels, Jacob Marinus (Nijmegen 19 september 1829 - Rotterdam 23 april
1897), aanvankelijk boekhandelaar, later toneelspeler.
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Hemkes Kzn., Hemke (Knijpe 1 februari 1807 - Haarlem 9 september 1889),
onderwijzer te Voorburg.
Hoeven-Meyer, Maria Christina van der (Rijswijk 19 januari 1855 - Hilversum
2 november 1941) tweede vrouw van de boek- en kunsthandelaar J.H. van der
Hoeven, wiens zaak zij na zijn dood in febr. 1882 voortzette.
Jong, Cornelia Hendrika de (geboren Bergen op Zoon 15 oktober 1854), was
hoofdonderwijzeres te Amsterdam.
Kallenberg van den Bosch, Reijer Jan Antonie ('s-Gravenhage 8 december
1822 - Teteringen 11 januari 1892), rentmeester van de goederen van Prins
Frederik der Nederlanden.
Korteweg, Diederik Johannes ('s-Hertogenbosch 31 maart 1848 - Amsterdam
10 mei 1941), aanvankelijk leraar wis- en natuurkunde, maar in 1881 benoemd
tot hoogleraar te Amsterdam.
Mansholt, Derk Roelfs (Ditzumer Hamrich-Dtsl. 29 maart 1842 - Groningen 1
augustus 1921), landbouwer te Meeden.
Merens, Allard (Zaandam 7 juli 1840 - Heemstede 28 september 1907),
belastingambtenaar. Zwager van Multatuli.
Muller, Hendrik Clemens (Amsterdam 31 oktober 1855 - 's-Gravenhage 21 juni
1927), studeerde klassieke letteren te Leiden (1873-1878) en was na het
behalen van de doctorsgraad van 1879 tot 1897 leraar aan het Stedelijk (=
Barlaeus) Gymnasium te Amsterdam. Vrijdenker en lid Sociaal-Democratische
Bond.
Paap, Willem Anthony (Winschoten 21 oktober 1856 - Zeist 6 januari 1923),
was van 1876-1878 onderwijzer te Amsterdam. Ging op instigatie van Multatuli
rechten studeren en werd in 1887 advokaat. Een van de initiatiefnemers van
het zg. Huldeblijk.
Robbers, Jacq. G. (Rotterdam 26 mei 1838 - Den Haag 28 november 1925),
directeur van de Uitgeversmaatschappij Elsevier te Rotterdam. Was sedert
eind 1880 de nieuwe eigenaar van het recht op de uitgave van Multatuli's
werken, dat eerder aan Funke behoorde.
Roorda van Eysinga, Sicco Ernst Willem (Batavia 8 augustus 1825 - Clarens
23 oktober 1887), aanvankelijk officier van de genie, na 1855 journalist en
publicist.
Rouffaer, Gerret Pieter (Kampen 7 juli 1860 - 's-Gravenhage 8 ja-
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nuari 1928), student te Rome, werd een bekwaam kenner van Indische
kunstnijverheid en - in het algemeen - van Indië. Was lange tijd bibliothecaris
van het Indisch Genootschap te 's-Gravenhage.
Snelleman, Johannes François (Rotterdam 26 december 1852 - 's-Gravenhage
18 mei 1938), lid van de Sumatra-expeditie (1877-1879) o.l.v. D. Veth.
Publiceerde o.a. in De Nieuwe Rotterdamsche Courant en De Indische Gids.
Was van 1901-1915 directeur van het Museum voor Land- en Volkenkunde
en het Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam.
Tiele, Pieter Anton (Leiden 18 januari 1834 - Utrecht 22 januari 1889), was
sinds 1 mei 1879 bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht.
Verwierf faam door zijn bibliografische werken o.a. van land- en
reisbeschrijvingen (Mémoire bibliographique sur les journeaux des navigateurs
Néerlandais etc. 1867).
Valette, Gerardus Johannes Petrus de la (Semarang 4 juli 1853 - 's-Gravenhage
17 april 1922), indisch-ambtenaar. Vgl. V.W. XX, blz. 593.
Verschuer, Adrian Daniël, baron van (Nijmegen 9 april 1848 - Ottersum 1
februari 1924), was bij zijn pensionering kapitein der artillerie.
Versluys, Jan (Oostburg 1 februari 1845 - St. Moritz 16 juni 1920), leraar te
Groningen, later te Amsterdam. Redacteur van o.a. Het Schoolblad.
Vosmaer, Carel ('s-Gravenhage 26 maart 1826 - Montreux 12 juni 1888),
prozaïst, dichter, kritikus en tekenaar-schilder. Maakte deel uit van het haagse
sub-comité huldeblijk. Hij was gehuwd met Abrahamina Cornelia Charlotte
Georgette Clant (1825-1911).
Vries, Hendrik de (Amsterdam 8 februari 1839 - ald. 30 januari 1907), medicus.
Trachtte Multatuli via een strak medicijn-regime van zijn asthma te genezen.
Waltman Jr., Jan (Delft 14 november 1830 - ald. 8 juli 1891), boekhandelaar
en uitgever te Delft. Deed zijn Multatuli-fonds in 1881 over aan J. Muusses te
Purmerend.
Wertheim, Abraham Carel (Amsterdam 12 december 1832 - ald. 30 november
1897), bankier. Een van de leden van de eveneens mislukte Multatuli-commissie
uit 1870.
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Witt Hamer, Mr. Michiel Jacobus (Jacques) de (Goes 11 januari 1843 's-Gravenhage 8 december 1925), advokaat te Middelburg. Actief
Tandem-gedelegeerde.
Wolff, Hendrik Coenraad de (Rotterdam 12 april 1831 - ald. 23 april 1899),
assuradeur te Rotterdam. Een van de rotterdamse vrienden van Multatuli.
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