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Woord vooraf

Een omvangrijke editie als deze historisch -kritische uitgave van Multa-
tuli's Max Havelaar kan alleen tot stand komen dank zij de medewer-
king van velen. Bij het tot stand brengen van dit boek heb ik herhaalde
malen een beroep kunnen doen op verschillende personen en instellin-
gen, die ik hierbij mijn dank wil betuigen.

Het onderzoek dat aan deze editie ten grondslag ligt, is mogelijk ge-
maakt door een aanstelling als wetenschappelijk medewerker aan het
voormalige Bureau Basisvoorziening Tekstedities van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (voor 6/ r o fte), gedurende
de periode van r augustus 1 9 84 tot r juli 19 9o. Deze laatste datum is
tevens het tijdstip waarop de kopij is afgesloten.

Bij het onderzoek heb ik veel daadwerkelijke hulp mogen onder-
vinden van de leden van de projectcommissie-Max Havelaar: me-
vrouw M.Th.C. Mathijsen-Verkooijen en de heren C. Fasseur, A.A.P.
Francken en A.L. S6temann. Zij hebben hun taak buitengewoon
consciëntieus opgevat en niet alleen de hoofdlijnen van het onderzoek
bewaakt, maar zich ook vaak tot in details met de inhoud van de uitga-
ve beziggehouden.

Ik dank de vaste staf van het Bureau Basisvoorziening Tekstedities,
inmiddels de afdeling Neerlandica van het Constantijn Huygens In-
stituut, – het hoofd van het Bureau H.T.M. van Vliet en de dames
J.L.V. Janssen -Spoel en C.I. Klutzow – voor hun hulp bij de totstand-
koming van dit boek. Vooral in de periode nadat mijn aanstelling bij
het Bureau was beëindigd en de produktie van het boek nog moest
worden verzorgd, hebben zij zeer veel werk voor deze uitgave verricht.
Mevrouw Janssen heeft bovendien zeer gewaardeerde assistentie ver-
leend bij het onderzoek.

Ook ben ik dank verschuldigd aan de heer T. Haan, die van april
1 9 8 7 tot juli 1 9 88 vanwege de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen aan het Havelaar-project heeft meegewerkt.

Mijn voormalige collega's P.G. de Bruijn, L.A.M. Jansen, J.C.A.
Luijten en J.B. Robert dank ik voor hun hulp bij het samenstellen van
de Bibliografie.

Het Bestuur van het Multatuli-Genootschap bedank ik in de persoon
van zijn voorzitter H. van den Bergh voor de bereidwilligheid waarmee
het handschrift van Max Havelaar voor de gehele onderzoeksperiode in
bruikleen werd gegeven.

Vele malen heb ik een beroep mogen doen op de hulp van de conser-
vatoren van het Multatuli-Museum, mevrouw J.A. Roelfsema-Tenge en
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haar opvolger, de heer J. van Waterschoot.
De editeurs van Multatuli's Volledige werken, de heren H. van den

Bergh en B.P.M. Dongelmans, gaven mij steeds inzage in de drukproe-
ven van de te publiceren delen, zodat geen onnodig tijdverlies optrad;
ik ben hen hiervoor zeer erkentelijk.

Ook dank ik de heer F.C. Bos van de afdeling Edita van de Akade-
mie, door wiens heldere vormgeving ook dit deel in de reeks Monu-
menta Literaria Neerlandica zeer aan leesbaarheid heeft gewonnen.

Verder heb ik hulp ondervonden van mevrouw I. Farjon (voor de
Woordenlijst) en van de heren J.W. Brouwer, J.T.P. de Bruijn (voor de
Toespraak tot de Hoofden van Lebak), H.H.J. de Leeuwe (voor de
Droogstoppel-passages over het toneel), J. Noordegraaf (voor Multatu-
li's vaak bizarre etymologieën), R. Roolvink, M. Schuhmacher, H.A.M.
Snelders (voor de natuurwetenschappelijke onderwerpen uit het Pak
van Sjaalman), wijlen L. Strengholt (voor de preek van ds. Wawelaar)
en F.A. Verhoeve.

Ten slotte dank ik de medewerkers van het Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, van de Koninklijke Bibliotheek en van het Al-
gemeen Rijksarchief, alle te Den Haag, van de National Library of
Scotland in Edinburgh, van de bibliotheek der Universiteit van Am-
sterdam en het P. J. Meemens-Instituut, eveneens te Amsterdam, en van
het Gemeentearchief Zutphen voor de bereidwillige wijze waarop zij
mij steeds hebben geholpen.
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z	 Inleiding

Multatuli's Max Havelaar is het onbetwiste hoogtepunt van de Neder-
landse negentiende-eeuwse letterkunde. Een werk dat –gezien de vele
vertalingen –internationaal meetelt en vooral ook: een boek dat nog
steeds wordt gelezen.

Van deze roman is nu een historisch-kritische editie gemaakt, dat wil
zeggen een wetenschappelijke uitgave die kan dienen als basis voor na-
der (litterair-)wetenschappelij k onderzoek.

Het begrip `historisch -kritische editie' wordt, zowel in de theorie van
de editietechniek als in de praktijk van het editeren, op uiteenlopende
wijze ingevuld. Dit wordt deels veroorzaakt door een verschil in in-
zicht, deels ook doordat te editeren werken uiteenlopende eisen stellen.
Hierna volgt daarom een korte verantwoording van de invulling die in
deze editie is gegeven aan het begrip `historisch - kritisch'.

De uitgave bestaat uit twee delen. Deel z bevat de Tekst; deel 2 het
Apparaat en de Commentaar. Het tekstdeel biedt de leestekst van Max
Havelaar, zoals die door middel van tekstkritiek is samengesteld. Het
begrip `Apparaat' in deel 2 is gebruikt in brede zin; het omvat zowel
de Verantwoording (hoofdstuk 2) als het Variantenapparaat (hoofdstuk
4). Tot de eigenlijke Commentaar behoren de annotaties bij de leestekst
(hoofdstuk 3 ) en een aantal Bijlagen.'

De Verantwoording sluit aan bij de inrichting van de editie; zij be-
staat uit de volgende onderdelen:
a. de overlevering van Max Havelaar, te weten een beschrijving van de
ontstaansgeschiedenis van de roman op basis van de tijdens het leven
van de auteur verschenen primaire documentaire bronnen, een be-
schrijving van die bronnen zelf, de bepaling van de autorisatie en van
de onderlinge afhankelijkheid van de bronnen;
b. de verantwoording van de keuze van de basistekst en van de con-
stitutie van de leestekst;
c. de verantwoording van uitgangspunten en inrichting van de com-
mentaar;

1 In deze editie is afgeweken van de gebruikelijke presentatie in de historisch-kritischeg	 g	 l P
editie: inplaats van de volgorde Tekst, Variantenapparaat en Commentaar is gekozenp	 g	 ^	 pp	 ^
voor: Tekst, Commentaar en Variantenapparaat. Deze opeenvolging sluit – naarpp
wordt aangenomen – meer aan bij de belangstelling van de meeste gebruikers van de^	 bij	 ^	 g	 gebruiker

 en doet recht aan het belang dat aan de verschillende onderdelen kan worden

gehecht.
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d. de verantwoording van het selectieve variantenapparaat, de selectie-
criteria en de inrichting van het variantenapparaat;
e. de verantwoording van de Bijlagen, de Bibliografie en het Register

van namen.

In veel theoretische uiteenzettingen over de historisch -kritische editie
wordt de eis van volledigheid gesteld. Een historisch -kritische uitgave
dient principieel gesproken het complete oeuvre van een auteur te om-

vatten en het materiaal van en over dat oeuvre volledig weer te geven.
De praktijk van het editeren wijst uit dat veel editeurs zich beperkingen
opleggen, hetzij omdat de financiële middelen dat vereisen, hetzij omdat
de aard van het uit te geven materiaal dat met zich meebrengt.

Ook in dit geval was het noodzakelijk om bepaalde grenzen te trek-

ken. Ten eerste is ervoor gekozen om een bepaald onderdeel uit Multa-

tuli's oeuvre uit te geven: zijn roman Max Havelaar.
Wat de volledigheid van het materiaal betreft, hierbij moet men een

onderscheid maken tussen het onderzoek zelf en de publikatie van de

onderzoeksresultaten. Bij het onderzoek dient inderdaad naar volledig-

heid gestreefd te worden; het is echter niet altijd praktisch mogelijk of

ook gewenst om dat volledige materiaal ook te publiceren. Omdat het
complete variantenoverzicht van Max Havelaar zeer veel tekstverande-

ringen bevat die triviaal en voorspelbaar zijn, waardoor de interessante
varianten het gevaar lopen onzichtbaar te worden, is besloten om in
deze editie een selectie uit dit volledige materiaal aan te bieden. De se-
lectiecriteria zijn uiteraard verantwoord. Het complete variantenappa-
raat waarop de Havelaar-editie berust, ligt ter inzage op de afdeling
Neerlandica van het Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en

intellectuele geschiedenis in Den Haag.

Oudere historisch -kritische edities bevatten in de regel geen com-
mentaar in de zin van toelichtingen bij de tekst. In meer recente edities
is men er steeds meer toe overgegaan de geëditeerde tekst te becom-
mentariëren, waarbij overigens omvang en inhoud van de commentaren
grote onderlinge verschillen vertonen. In het algemeen kan men stellen
dat hoe uitvoeriger een commentaar is en hoe verder deze af komt te
staan van een woord- en zaakcommentaar bij de geëditeerde tekst, des
te meer het de trekken aanneemt van een monografie. Een dergelijke
commentaar zal relatief snel verouderen omdat telkens de stand van het
onderzoek moet worden bijgewerkt. Bovendien ontkomt de bezorger
van een zodanige commentaar er niet aan ook interpretatief te werk te
gaan, iets wat niet in een historisch-kritische-, maar eerder in een
studie -uitgave thuis hoort.

Deze editie van Max Havelaar bevat een woord- en zaakcommentaar,
waarin naar vermogen recht wordt gedaan aan de historiciteit van de
tekst. Met deze commentaar wordt een tekst uit de negentiende eeuw
ontsloten voor hedendaagse lezers. Daarnaast wordt hier –gezien het
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autobiografische karakter van de roman –ingegaan op de verhouding
tussen de feiten zoals ze naar voren komen in de documenten en de
weergave van die feiten door Multatuli in zijn roman. Hierbij is inter-
pretatief commentaar zoveel mogelijk vermeden. Op deze wijze wordt
een basis geboden voor verder (litterair-)wetenschappelijk onderzoek,
dat uiteraard wel interpretatief en evaluatief van aard kan en zal zijn.
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2	 Verantwoording

2.I.	 OVERLEVERING

Van Max Havelaar zijn de volgende, tijdens het leven van Multatuli ver-
schenen, primaire documentaire bronnen' overgeleverd: het manuscript
(M; 18 59), de eerste druk (D'; 186o), de tweede druk (D 2 ;i86o), de
dubbeldruk (D2d; datering onbekend), de derde druk (D 3 ; 18 7 1), de
vierde druk (D 4; 1875), de vierde druk met aantekeningen in hand-
schrift (D 4a ; datering onbekend) en de vijfde druk (D S ; i881). Hieron-
der volgt een chronologisch overzicht van de overlevering van deze
bronnen. Het bevat een beschrijving van de hoofdmomenten uit de
ontstaansgeschiedenis, een beschrijving van de bronnen zelf, de bepa-
ling van hun autorisatie en van hun onderlinge afhankelijkheid.3

2.1.1.	 Ontstaansgeschiedenis van het manuscript

2. i . r • r .	 Het kladhandschrift

Eind augustus 1859 – ruim drie jaar na de gebeurtenissen in Lebak –
ontving Dekker een brief van zijn vrouw, die naar zijn eigen zeggen de
directe aanleiding vormde tot het schrijven van Max Havelaar. De brief
zelf is niet bewaard gebleven, maar uit Dekkers antwoord van 2 7 au-
gustus 1859 (vw x, 25-30)4 kan de inhoud in grote lijnen worden gere-
construeerd. Tines zuster en zwager, bij wie zij om hulp had aan-
geklopt, hadden haar gedwongen aan Dekker te schrijven dat zij uit
elkaar moesten gaan en dat men haar en de kinderen dan misschien zou
willen helpen. Achteraf beschreef Dekker zijn reactie op dit afgedwon-
gen voorstel als volgt: `Toen heb ik gezegd, als ik tot niets deug, is het
beter dat ze van mij scheidt; maar eerst wil ik beproeven of het waar
is, dat ik tot niets deug, en toen nam ik mij voor dat boek te schrijven,
waarin ik eigenlijk aan de Natie vraag of het goed is dat ik zóó te tob-
ben heb?' (vw x, 79)

2 Derimaire documentaire bronnen – de zogenaamde tekstdragers – worden hiernaP	 ^	 ^
kortheidshalve `bronnen'enoemd.g
3 Omraktische redenen is afgeweken van de gebruikelijke volgorde: de beschrijving g 	g	 1	 ^	 1 g
van de bronnen bevat conclusies die-Onadatnaenas konden worden getrokken 	 in de ntp	 ^
staans eschiedenis bepaalde kwesties aan de orde waren geweest.g	 p	 ^
4 Hiermee wordt verwezen naar: Multatuli, Volledige werken. Amsterdam, 1950-199o.

Dl. I-2I. Het romeinse cijfer geeft het deelnummer aan, het arabische cijfer het	 i-cijfer g	 ^	 acijfer	 pag i-
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Wanneer Dekker precies begonnen is met zijn roman is niet bekends
De eerste maal dat Max Havelaar expliciet ter sprake komt, is in een
brief aan Tine van 22 september 18 59 : `Ik ben [...] sedert vele dagen be-
zig met het schrijven van een ding dat misschien wel drie deelen groot
wordt. [...] Ik gis een roo pagina's druk klaar te hebben.' (vw x, 55)
Zes dagen later dacht hij `de helft aftehebben of een derde.' (In een brief
aan Tine van 28 september 1859; vw x, 62). Hoe ver Dekker op dat
moment precies gevorderd was, valt met vrij grote zekerheid af te lei-
den uit dezelfde brief. Hij schreef daar namelijk: `J# komt ook in mijn
boek, ik heb U juist gister avond een ondeugende streek laten uitvoe-
ren.' (vw x, 63) Dit moet wel slaan op de geschiedenis van de afwezige
omelet; in de desbetreffende passage komt het woord `ondeugend' zelfs
expliciet voor. 6 Als deze veronderstelling juist is, was Dekker op dat
moment iets over de helft van de tekst, zoals die later bekend is gewor-
den. 7 De titel van de roman is dan al bedacht: `de koffijveilingen der
Nederlandsche Handelmaatschappij.' (vw x, 63-64) Uit dezelfde brief
blijkt dat Max Havelaar al in dit stadium van de ontstaansgeschiedenis
was opgezet als dubbelroman: `Het is vrolijk, koddig, men zal hoop ik
lagchen, en dan stuit men op eens op eene passage die deer ernstig is. Ik
kan het niet beter vergelijken dan dat ik het publiek iets zeer scherps
ingeef in een lekker omhulsel.' (vw x, 63) Drie aanhalingen uit het
kladhandschrift concretiseren deze algemene opmerking. Ze laten zien
dat Dekker op dat moment niet alleen aan het Indië-verhaal werkte,
maar ook al het Droogstoppelkader had bedacht. Het zijn de beginre-
gels, waarmee Droogstoppel zichzelf introduceert (hoofdstuk r, r. 1-6),
de passage waarin hij de bevolkingsgroepen noemt die baat kunnen
hebben bij zijn boek (hoofdstuk iv, r. 373-403) en het fragment uit het
Sternverhaal over het bouwen van kerken (hoofdstuk v, r. r o5-iii).
Over de laatste aanhaling merkte Dekker op: `Je begrijpt dat de make-
laar in koffij dat niet zegt.' (De aanhalingen en het citaat in vw x, 64-
65) s

De volgende brief aan Tine waarin Dekker uitvoerig inging op zijn
roman dateert van 9 oktober 1859. Hij had `verscheiden dagen gehad

5 1 vermoedelijke aanvangsdatum. G. Stuive-Stulvelln noemt 16 september 185 9 alsg	 P S9 vermoedelijke	 g
 In: zoo Jaar Max Havelaar. Es-lipg, 'Rondom het handschrift van de Max Havelaar.'

Rotterdam, 1962, .2 5 -47 ; vooral . 28-32).

6	

r P.H. Dubois e.a.sa s over Multatuli. Door P 9^ p. 	 p.y
-	 noemt nog twee andere passages,hoofdstuk xII r. 35-62. Stuiveling oemt oZie hoo	 , waarop5	 p	 g3	 g	 g

Dekkers maar verwerpt deze mo elijkhe-zou kunnen hebben,kkers opmerking betrekkingeg1p	 g
`	 h handschrift van de Max Havelaar',	 Io- .

7
den. G .Stulvelin 'Rondom het

	

Stuiveling,	 >p 3 3

	

passage staat o	 . 12 2- 12 van hetl 2 39 pagina's;de bewusteHet nethandschrift telt 3 op 	 39
nethandschrift.
s 	 variantenapparaat in Bijlage  het afzonderlijke1	 r de tekst van de aanhalingenZ e voo pp

het verloren gegane kladhandschrift, zoalsIII. In dit apparaat staan de fragmenten uit he ve	 ,pp g	 gg
 zijn weergegeven in zijn brieven aan Tine.ze door Dekker 11
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dat ik niet geschikt was om te werken.' (vw x, 66) Toch was hij flink
opgeschoten, want hij citeerde Saïdjahs minneliedje, `Ik weet niet waar
ik sterven zal'. (Hoofdstuk xvii, r. 262-301; in het nethandschrift
p. 1 9 2-193). 9 Dit betekent dat hij tussen z8 september en 9 oktober –
volgens de telling in het nethandschrift –minstens zeventig pagina's ge-
schreven had. Dekker vermeldde verder de toespraak tot de hoofden
van Lebak en noemde de naam van de hoofdpersoon: `Och, ik wou je
zoo graag de aanspraak voorlezen van een nieuwe Asst Resident die
zijne betrekking aanvaardt. Hij heet Max Havelaar (dat ben ik). maar
die aanspraak is te lang om afteschrijven. Ik heb die gemaakt juist zoo
als ik spreek, en ik geloof dat het mij goed gelukt is.' (vw x, 6 9) Hij
had ook al ideeën over het slot van de roman: `En ik draag het op aan
den koning, dien ik zal toespreken op het slot.' (vw x, 70)

Een paar dagen later, op 13 oktober 185 9 , kon Dekker schrijven:
`Lieve hart mijn boek is af, mijn boek is af! Hoe vind je dat? Ik moet
nu copieren maar het boek is af.' (vw x, 73 ) Tine vernam nu ook dat
het boek aan haar was opgedragen, `met Benige fransche regels die ik
uit een boek citeer, regels die juist uitdrukken wat ik U zeggen wil en
die U pleizier zullen doen trouwe, lieve tine.' (vw x, 73)

Alles bijeen moet Dekker Max Havelaar in ongeveer een maand ge-
schreven hebben – een verbluffende prestatie, ook als men in aanmer-
king neemt dat bepaalde fragmenten (b.v. het Duitse gedicht en ambte-
lijke stukken) al gereed lagen. Dekker zelf noemde een periode van
zeventien dagen (vw x, 79), maar dit lijkt alleen mogelijk als men reke-
ning houdt met de dagen waarop hij niet tot schrijven kon komen.

Verschillende uitspraken wijzen erop dat Dekker althans een deel
van de tijd – als in trance gewerkt moet hebben: `Als ik niet gestoord
word door uiterlijke dingen, schrijf ik zoo gaauw dat ik over twee da-
gen er niets meer van weet, dan lees ik hard op, en als iets vreemds, wat
ik voor weinig tijds maakte. welnu dat komt mij dan dikwijls heel goed
voor.' (vw x, 61-62)

2.1.1.2.	 Het nethandschrift

Toen kwam de fase van het kopiëren. Op 1 9 oktober 18 59 – zes dagen
nadat hij de voltooiing van zijn boek gemeld had – had Dekker `70
bladzijden fijn schrift af, [...].' (vw x, 82) 1 ° Hij verwachtte dat er nog
`circa 1 7o' bij zouden komen. Meer dan veertien of zestien bladzijden
per dag kon hij niet schrijven: `dan ben ik bijna blind, en heb kramp
in de vingers.' (vw x, 82) Dekkers berekening blijkt zeer nauwkeurig
te zijn geweest: hij had uitgerekend dat hij op ongeveer 2 40 pagina's
zou uitkomen, het bewaard gebleven nethandschrift telt er 239.

9 Zie hiervoor Bi' la e 111.lg
10 nethandschrift corres ondeert met hoofdstuk vii, r. 16 5 -209.Pa ina 70 van het7^Pagina
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Dekker dacht zijn kopieerwerk op r november te kunnen afronden;
later stelde hij die verwachting enigszins bij: `Ik schrijf zoo hard als ik
kan, en hoop (zoo als ik gezegd had) klaar te komen op maandag avond
II = 3 1 oktober 18 59 , A Kv] met overschrijven. Maar ik moet het naauw-
keurig en meer dan eens overzien en verbeteren voor den druk, dus kan
ik het den volgenden dag niet verzenden.–' (Brief aan Tine van 2 7 ok-
tober 1859; vw x, 84-85). Inmiddels was hij gekomen tot pagina 182,
dat wil zeggen tot de toespraak van dominee Wawelaar tot Frits in
hoofdstuk xvr. (vw x, 86) In dezelfde brief van 27 oktober vroeg Dek-
ker zijn vrouw hem het versje van `Mein Kind da .cchliigt die neunte Stunde,
Mr!' op te sturen, waarvoor hij op p. 16o van het nethandschrift een
plekje had opengehouden."

In zijn volgende brief aan Tine, van 2 9 oktober 18 59 , zette Dekker
het verslag van zijn vorderingen voort: Je moet weten dat er in mijn
boek iets voorkomt [...] van iemand die zich zoo bezwaart omdat hij
ruw en hard is geweest tegen iemand die hij lief heeft en dat schreef ik
juist van morgen over.' (vw x, 94) Dit moet wel betrekking hebben op
p. 1 9 1-1 9 2 van het nethandschrift (vgl. hoofdstuk xvir, r. 239-255),
waar het gaat over Saïdjah, die zich herinnert hoe hij Adinda de schuld
gaf van de verloren vlieger-weddenschap. In deze brief was er voor het
eerst sprake van dat Dekker noten aan zijn roman wilde toevoegen (vw
x, 95); het zouden noten moeten worden `voor maleische uitdrukkingen
die het publiek niet verstaat.' (vw x, ioo) Dit plan wordt (op dit mo-
ment) echter niet gerealiseerd: op 2 november 185 9 deelde Dekker zijn
vrouw mee dat hij zijn werk zal laten inbinden en naar haar zal op-
sturen, maar `zonder de noten want ik kan niet meer schrijven. ik heb
mijne oogen totaal bedorven.' (vw x, 99) Uiteindelijk werd het manu-
script op 5 november 185 9 ingebonden en met `van Gent' verstuurd
naar Tine, die op dat moment bij Jan Douwes Dekker in Brummen ver-
bleef. (vw x, zoo)

Dekker was zich ervan bewust dat zijn nethandschrift nog onvolko-
menheden bevatte. Liefst liet hij het `een maand liggen, om daarna het
natezien maar dat kan nu niet, wat jammer is want ik heb oogenblikken
dat ik zoo stomp ben dat ik zeker weet dat mij fouten zullen ontsnap-
pen.' (In een brief aan Tine van 2 7 oktober 18 59 ; vw x, 85). De armoe-
dige omstandigheden waarin hij verkeerde, maakten dat echter onmo-
gelij k.

Tine en Jan Douwes Dekker hadden kennelijk ook bepaalde fouten
in het manuscript opgemerkt en Dekker daarover geschreven. Deze
schreef namelijk op rr november 18S9 aan zijn vrouw: `Ja zeker zijn er
schrijffouten in, want mijne oogen waren zoo gek dat ik dikwijls alle

" Zie verderara raaf 2.1. .1.p g	 7
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drie vier woorden moest opstaan. Het is heel goed dat Jan die ver-
betert.' (vw x, 103)

In één geval is dit –voorzover kan worden nagegaan inderdaad ge-
beurd. Dekker had instructie gegeven een bepaalde fout in het manu-
script te verbeteren: `Ik heb gezien dat ik zeg in het hoofdstuk volgende
op de geschiedenis van Saïdja. [sic] uwe Saïdjah (tweemaal geloof ik)
haal die e door, of in den 4° naamval uwen of uw' Saïdjah.–' (vw x,
I z r; in een brief aan Tine van 1 4 november 185 9). Het betrof de zin:
`omdat de inlander niet is als uwe Saïdjah' (manuscript: p. 205, r. 22; lees-
tekst: hoofdstuk xvii, r. 769 - 770). De `e' in `uwe' is inderdaad door-
gehaald, in zwarte inkt, die nauwelijks verschilt van de inkt waarmee
Multatuli had geschreven. Deze ingreep van Jan Douwes Dekker of
Tine is zo weinig specifiek dat er geen conclusies aan kunnen worden
verbonden voor andere correcties in het manuscript.

z. r . z . 3 .	 Onderhandelingen met de regering

Tijdens de fase van het kopiëren en ook nog daarna speelden twee
kwesties, die onderling nauw samenhingen: de vraag aan wie Dekker
zijn Havelaar zou opdragen en de onderhandelingen met de regering.
Aanvankelijk had Dekker zijn roman aan Tine opgedragen. (vw x, 73)
Hij veranderde echter van mening: `onder het overschrijven is mij iets
anders in den zin gekomen! Het is om mijn boek niet optedragen aan
U, zoo als mijn plan was, maar aan den Koning, en om daartoe eerst
(onder aanbieding van het manuscript) verlof te vragen. Dat wil zeggen
(onder ons) dat men mij dat verlof niet geven zal, maar mij liever als resi-
dent naar Indie zendt. Want het boek ZAL schandaal maken.' (Dekker
aan Tine, 2 7 oktober 18 59 ; vw x, 86). In een volgende brief kwam hij
op zijn plan terug: `Maar nu het delicate punt. Als men komt met een
boek met de vraag "wil je dat afknopen?" dat is chantage, afzetterij.
Dat is dus de bedoeling niet. Ik heb mijn boek geschreven met een dub-
bel doel: namelijk verbetering van den boel in Indie, en herstel van
mijne positie. [...]

Doch dat dubbele doel kan bereikt worden door zamengaande maat-
regelen, namelijk een hoogst -eervolle benoeming van mij met eene ge-
publiceerde considerans dat Z.M. mijne wijze van handelen approu-
veert, en die van het toenmalig bestuur desavoueert.' (Dekker aan Tine,
ii november 18 S9 ; vw x, ioi). Om een en ander voor elkaar te krijgen
wilde hij Van Hasselt en Van Lennep inschakelen.' Z Juist op datzelfde
moment nam Van Hasselt contact op met de minister van Koloniën,
Jan Jacob Rochussen. In een vertrouwelijke brief van r r november
18 59 schreef hij de minister iemand gesproken te hebben aan wie de Ha-

12 Bedoeld	 -conhenwasDekkerzijn W.J.C.van Hasselt en Jacob van Lennep, Dekk 	met h inzijn	 p^
tactekomen via de Orde der Vrijmetselaars.^	 l
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velaar was voorgelezen:' 3 `[...] en zoo maar de helft waar is van hetgeen
hij mij er van mededeelde, acht ik het allerwenschelijk dat de uitgave
worde verhinderd.' (vw x, 10 5 ) Op 1 9 november ontmoette Van Has-
selt Jan Douwes Dekker, met wie hij afsprak dat men Dekker zou
voorstellen zijn roman aan de koning of aan minister Rochussen te zen-
den. Bij datzelfde bezoek stelde Van Hasselt Jan Douwes Dekker een
afschrift van een brief van Van Lennep van 18 november ter hand. Die
brief was gericht aan Van Hasselt, maar tevens bestemd voor Dekker.
Er stond in dat Van Lennep zeer enthousiast over Dekkers werk was
en van mening was dat het – onder zekere voorwaarden –gepubliceerd
zou moeten worden. Hij zou zelfs bereid zijn om de auteur bij dat laat-
ste behulpzaam te zijn: `Ik zie er alzoo geen kwaad in, neen in tegendeel
veel goed, dat het boek uitkorre; alleen zou ik in bedenking geven, de
data en het slot weg te laten. [...] Ook moet hij zoo dwaas niet zijn, het
boek voor niet te geven. Ik maak mij sterk hem behoorlijke voorwaarden
te bezorgen, indien hij mij daaromtrent carte blanche wil geven.' (vw x,
11 7-118) Van Lennep speelde dubbel spel. Hij had namelijk overwogen
– zo blijkt uit een tweede brief aan Van Hasselt, eveneens van 18 no-
vember, maar nu niet bestemd voor Dekker – om minister Rochussen
te adviseren Dekker een post aan te bieden onder voorwaarde dat de
roman niet gepubliceerd zou worden. Omdat hij niet verwachtte dat
Dekker een dergelijk aanbod zou accepteren, had hij dat voornemen
niet uitgevoerd. Op verzoek van Van Hasselt richtte Van Lennep toch
een waarschuwende brief aan de minister van Koloniën. (vw x, 11 9 en
T20) Deze antwoordde dat hij een onderzoek naar Dekker had laten in-
stellen: `Valt dit gunstig uit, dan zal ik eene pooging doen om hem te
helpen –Natuurlijk dat hij in dat geval niet schrijft – wiens brood men
eet, wiens woord men spreekt.' (vw x, 130)

Van Lenneps taxatie was overigens niet juist: Dekker stond wel de-
gelijk open voor onderhandelingen over het al dan niet publiceren van
zijn boek. Zonder dat er nog sprake was van werkelijke onderhandelin-
gen, stelde hij zijn eisen steeds hoger. Op 2 7 oktober 18 59 had hij het
tegenover Tine nog over een residentschap (vw x, 86), op 20 november
stelde hij de volgende condities:
`r. resident op Java. Speciaal Passaroeang om mijne schulden te betalen.
2. Herstel van diensttijd voor t pensioen.
3. Een ruim voorschot.
4. Ned: leeuw.' (vw x, 122)

Eind november 18 59 kwam er van de zijde van het ministerie een con-
creet voorstel. G.L.J. van der Hucht, een familielid van Tine en een

13 Van Hasselts ongenoemde zegsman moet toneeldirecteurJ.E.de Vries zijn geweest.g	 g	 zijn
Deze had Dekker op o oktober 185 9 in Brussel bezocht en bij die gelegenheid hadp 3	 S9	 bij	 ^ ^
Dekker hem voorgelezen uit de Havelaar. (vw x, 98)g	 ^9
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kennis van Dekker uit Indië, bood hem namens minister Rochussen een
betrekking in de West aan. (vw x, 1 37) Dekker zelf dacht inmiddels aan
een lidmaatschap van de Raad van Indië, het hoogste adviserende li-
chaam in Nederlands-Indië. (vw x, 138) Rochussen schreef hierover
aan Van Lennep dat hij ten aanzien van Oost-Indië niets kon doen, aan-
gezien dat viel onder de bevoegdheden van de gouverneur-generaal;
een lidmaatschap van Dekker van de Raad van Indië kon hij niet serieus
nemen. (vw x, 149)

Uit de documenten valt niet op te maken of – en hoe – de onderhan-
delingen zijn afgerond. Op 22 december 18S9 blijkt het aanbod van een
betrekking in de West nog steeds geldig te zijn (vw x, 1 77); aan het be-
gin van 186o echter zijn de onderhandelingen kennelijk van de baan.
Dekker en Van Lennep zijn dan bezig met het gereed maken voor de
druk van Max Havelaar. Toch blijkt Dekker ook dan de gedachte aan
een mogelijke regeling, waarbij hij in ere hersteld zou worden en zijn
boek ongedrukt zou blijven, nog niet volledig te hebben opgegeven. In
een rekest aan koning Willem iii, gedateerd 18 januari 186o, vroeg hij
aandacht voor zijn zaak. Hij vermeldde het aanbod van Rochussen en
liet weten dat te hebben afgewezen. (vw x, 1 9 3-1 9 8) Dekker zag er
geen bezwaar in een beroep op de koning te doen, terwijl men al be-
gonnen zou zijn met de produktie van de roman: `Als de Koning einde-
lijk mogt willen tusschenbeide komen moet die tusschenkomst toch van
genoeg waarde wezen om de schadeloos stelling voor reeds gedane
moeite en kosten tot eene kleinigheid te maken.' (vw x, 1 99) Het zou
een niet bestaand probleem blijken te zijn: de koning liet het rekest on-
beantwoord.

Voorbereidingen publikatie

Naar aanleiding van een vraag van Tine, had Dekker haar op 14 no-
vember 18 59 geantwoord: `Ik spreek over publieke zaken. Ik moet jaar-
tallen noemen, omdat ik officieele afschriften geef, en omdat er opstand
in de Lampongs is, en die kan ik niet willekeurig 20 jaar verplaatsen.
Ik spreek dus van publieke zaken, in een bepaald jaar. Kan ik het nu
helpen dat ieder op zijn vingers kan narekenen wie de personen zijn die
in dat jaar die betrekking vervulden? Is dat mijne schuld? Ik moest aan
het publiek tonnen, dat ik niet iets uit de lucht greep. Ik had ware, te
constateeren zaken te verhalen, en dan moet men plaats en tijd noemen.'
(vw x, r r 3 ) Dit zou een belangrijk thema blijken te worden in het
voorjaar van 186o, de maanden waarin Van Lennep Dekkers nethand-
schrift gereed maakte voor de druk. Aanknopend bij zijn brief van 18
november 18 59 (vw x, 11 7-118), formuleerde Van Lennep nogmaals
zijn bezwaren tegen de `data in 't Boek, die er iets hybrijdisch van ma-
ken en –aanleiding tot een proces wegens diffamatie zouden kunnen ge-
ven.' (In een brief aan Dekker, van io januari 186o, vw x, 186). Per ke-
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rende post antwoordde Dekker: `Moet Max H. zijn staart missen? 't Is
er meê als de paradijsvogel. Het heele dier is om dien staart geschapen.

[...]
Juist, het weglaten der data maakt M.H. tot een roman. – maar het is

geen roman. 't Is eene geschiedenis. 't Is eene memorie van grieven, 't Is eene
aanklagt, 't Is eene sommatie!

En dat dit alles in den beginne op een roman lijkt, is slechts om 't
ding verkoopbaarder te maken dan verwacht worden kan van iets offi-
cieels.' (vw x, 18 7) Kennelijk heeft Dekker zich tijdens zijn bezoek aan
Van Lennep de dag daarna, waarbij enkele zakelijke afspraken werden
gemaakt (vw x, i88), toch laten overtuigen. In ieder geval schreef hij
in zijn brief van 12 januari 186o, waarmee hij het manuscript aan Van
Lennep zond: `Ik was bezig een paar gefingeerde namen voor de inl:
hoofden optegeven en daar stuit ik weer op eene moeijelijkheid. Het
veranderen der namen van personen zou niets helpen zonder tevens de
plaatsen anders te betitelen en dat zou het boek onwaar maken, en vat
geven aan aanmerkingen. Wat ik zeg van Lebak zou niet waar zijn van
eene andere afdeeling.' (vw x, 1 9 1) Zijn (voorlopige) conclusie luidde:
`Ik geloof waarachtig dat het best is de plaatsen bij den naam te noemen
en de (trouwens weinige) eigennamen met puntjes aanteduiden.

Radhen Adhipatti...
Radhen Dhemang...
't Komt maar een paar malen voor, en het weglaten der data zou dan

voldoende wezen.' (vw x, 191-192)
Hoewel het handschrift nu bij Van Lennep was, bleef Dekker betrok-

ken bij het persklaar maken van zijn manuscript, al was het van uit de
verte en zonder dat hij van details op de hoogte was. Van Lennep had
hem op 23 januari i86o geschreven dat hij bezig was `Max H. te herle-
zen en met mode inkt, de noodige aanwijzingen te doen van hetgeen in
blanko gelaten moet worden: zoo blijft uw h.s. ongeschonden. Ook
veroorloof ik mij, hier en daar eene enkele korrektie in uw vaerzen,
waar gij ei op ij laat rijmen. Dat moge in Holland rijmen, in Friesland en
Zeeland rijmt het niet.' (vw x, zoz)^ 4 Dekker reageerde daarop met de
opmerking: `U zal wel meer te truffelen hebben dan de ei's en ij's.' (vw
x, 203) In een brief van 31 januari ging Dekker, naar aanleiding van een
concreet geval, nogmaals in op het probleem van het al dan niet noe-
men van feitelijkheden: `lang di Pertoean = hij die de baas is, is de titel der

4 Deze uitspraak moet betrekking hebben op hoofdstuk i i r r. 1 47-1 48 en r. z ents	 257P g	 P
 had daar de rijmparen `

	

	 -'leidde-ter zijde' en `tijd-eenzaamheid'. Van Lenzóo. Multatulid d ar e 1	 'tijd-eenzaamheid'.
k daarvan: ` i' de-ter zijde' en `jeu d-vreu rd'. De opmerking over Holland,ne maakte d arva . w dp 1	 zijde'	 1 ^	 ^	 p	 ^

Friesland en Zeeland komt terug in de door Van Lennep aangebrachte noot van Droog-g	 p	 -g	 ^
24 5 -247. H	 rs ronkelijke rijmpaar `ontwijd-Majes

	

stoppel in hoofdstuk vrll r.Het o0 	 -pP oorspronkelijke l p	 1	 1
teit' (hoofdstuk vi i r r. z i 6 en r. z i 8 naar aanleiding waarvan Van Lennep de bedoel-

de noot schreef, werd onveranderd door Van Lennep overgenomen.P	 g
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battaksche hoofden. Men zegt onverschillig Jang d.P. of de Jang di Per-
toean van Mandheling. Die verwisseling van een titel in een naam doet den-
ken aan de Pharaonen. Dat was immers ook een titel? En wij zeggen:
"Koning Pharao". Zooals wij zeggen: buurman Jansen.

Er zijn dus vele Jang di Pertoean'.r te Mandheling geweest, en zijn op-
volger zal ook dien titel dragen.

Als U de jaartallen gemaakt heeft tot 18 4-, 18 5 -, etc, dan kan, denk
ik, die titel blijven. Het zal wezen alsof men zeide: "de toenmalige re-
gent (of J.D.P.) van Mandheling," en als het ware tijdstip alzoo gemar-
keerd blijft, wordt ook de identiteit van dien vriend mijns voorgangers
te Natal [...] in 't midden gelaten.

Ik hoop dat dit zoo geschikt kan worden want hoe eenvoudig het
schijne ik kan geen anderen naam voor dat Battaksch hoofd opgeven.
Nooit wordt het hoogste hoofd in die streek anders genoemd dan J.d.P.
Ook in officiele stukken heet hij zoo, en ik zou voor "Sumatrasche
Europeërs" tegen de lokale kleur zondigen door hem een anderen naam
te geven.–' (vw x, 20 5 -206) In volgende brieven, voorafgaand aan de
verschijning van Max Havelaar, wordt, voorzover is na te gaan, deze
kwestie niet meer aangesneden.

Van Lennep deed meer dan aangeven wat blanco gelaten moest wor-
den en een enkele correctie in Multatuli's verzen aanbrengen; zijn ingre-
pen kunnen in de volgende categorieën worden ondergebracht: `s
a. het verbeteren van schrijf- en spelfouten, bijvoorbeeld: `uitwijding'
wordt `uitweiding' (hoofdstuk v, r. 147);
b. het aanbrengen van stilistische verbeteringen, bijvoorbeeld: `daarte-
stellen' wordt `tot stand te brengen' (hoofdstuk v, r. 88);
c. het invullen van door Multatuli opengelaten plekken. Bijvoorbeeld:
op p. I I I van het manuscript (leestekst: hoofdstuk XI, r. 1 35 -1 3 6) had
Multatuli alleen de maand van de terechtstelling van Maria Stuart ge-
noemd en daarvoor een ruimte opengelaten. In potlood schreef hij
erbij: `(invullen)'; Van Lennep schreef hier: `i8 de°'. In het fotokatern is
een afbeelding van p. r I I van het manuscript opgenomen; I 6
d. het aanbrengen van een indeling in hoofdstukken, zo nodig in com-
binatie met aanduidingen als: `(door Stern opgesteld)' of `Vervolg van het
opstel van Stern'. Zie het fotokatern voor een afbeelding van p. 3 8 van
het manuscript, waarop te zien is hoe Van Lennep het begin van hoofd-
stuk v aangaf;
e. het ontnemen van de actualiteit aan de roman, door het onherkenbaar
maken van plaatsnamen en jaartallen. Op de hierboven genoemde af-
beelding van p. 38 van het manuscript, het begin van het verhaal in In-

15 Zie ook G. Stuiveling, 	 het handschrift van de Max Havelaar',	 1- 6g>	 p4 4,
waar uitvoeriger op deze kwestie wordt ingegaan.g p
i6	 rZie ook paragraaf 2.1.7.1, waar hetzelfde geval nogmaals ter sprake komt.
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dië, is te zien hoe Van Lennep zocht naar een geschikte manier om
plaatsnamen als `Lebak', `Bantam' en `Pandeglang' weer te geven;
f. het inhoudelijk veranderen van de tekst met de bedoeling publieke fi-
guren ongenoemd te laten. Een voorbeeld hiervan is afgedrukt in het
fotokatern (p. 1 3 4 van het manuscript). Het betreft de passage in hoofd-
stuk xi'', r. 164-165 van de leestekst. Dekker had in zijn manuscript ge-
schreven: `De gouverneur generaal Merkur heeft hem eindelijk gelast
mij naar Batavia te laten vertrekken.' Van Lennep veranderde dit in: `Hij
ontving eindelijk last van honger hand, mij naar Batavia te laten ver-
trekken.'

Behalve de tekstuele problemen waren er ook zakelijke kwesties te re-
gelen. Van Lennep had gezorgd voor een uitgever: Joost de Ruyter in
Amsterdam. Deze had ook werk van Van Lennep zelf uitgegeven,
onder andere diens toneelspel Een Amsterdamsche jongen of het Buskruit-
verraad in 1622 uit 1859.' 7 Op r r januari 1860 waren Dekker en Van
Lennep overeengekomen dat de laatste Max Havelaar zou laten druk-
ken. Dekker zou, gedurende een half jaar, tweehonderd gulden per
maand voorschot ontvangen op litterair werk. tg Op 23 januari i86o
verzocht Van Lennep Dekker het kopijrecht van Max Havelaar aan hem
af te staan: `Om nu met de Ruyter een kontrakt te kunnen maken, dien
ik het bewijs te hebben, dat ik daartoe het recht heb. Noch hij noch ee-
nig uitgever zal natuurlijk drukken, veelmin geld geven, zonder over-
dracht van 't Kopijrecht, en dat kan ik hem niet overdragen zonder te
kunnen aantoonen dat ik het bezit. Wees daarom zoo goed mij, met het
adres aan Sire, een stuk op Zegel (belgisch) te zenden, waarbij gij ver-
klaart mij het kopijregt over het werk getiteld enz: te hebben afgestaan
en daarvoor te zijn voldaan naar uw genoegen.' (vw x, 202) Dekker
willigde dit verzoek in; de acte waarin hij het kopijrecht over Max Ha-
velaar aan Van Lennep overdroeg, is gedateerd: 2 5 januari 186o. (vw x,
204-205) Het contract tussen Van Lennep en De Ruyter werd vervol-
gens afgesloten op 4 februari 186o. Belangrijke punten waren dat Van
Lennep op zijn beurt het kopijrecht afstond aan De Ruyter (artikel z)
en dat deze zich verbond Max Havelaar `te zijne koste te doen drukken
en uit te geven op zoodanige wijze en in zoodanig formaat als hem ge-
schikt zal voorkomen.' (Artikel 2). Artikel 3 ten slotte regelde de finan-
ciële kant van de zaak: De Ruyter zou Van Lennep, zijn erven of recht-
verkrijgenden jaarlijks `de zuivere helft van de netto winst, welke de
verkoop van het meergenoemde werk in het laatst vorige jaar mocht
hebben opgebracht [...]' uitkeren. (vw x, 209; het volledige contract op
p. 209-210).

17 Zie debibliografie in: M.F. van Lennep, 	 leven van Mr. Jacob van Lennep. Amster-ed	 p^
dam 1 909 . 2 din.

i 8 -	 Y 2	 1	 222, 22 8 en 2 .Zie de kwitanties over de maanden februari uni in vw ^ i 2J	 ^	 3^	 S > 	44
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Eind april 186o bedankte Dekker Van Lennep `voor al de moeite en
zorg aan M.H. besteed. Ik ben er regt grootsch op, en 't is jammer dat
ik het niet vertellen mag. Het zou eene mooije reclame wezen: "de Heer
J. van Lennep curavit"'. (vw x, 22 3 ) De dankbetuiging wekt de indruk
dat de roman op dat moment – 24 april 186o –gereed was. Er is dan
ook sprake van presentexemplaren (vw x, 223) en – drie dagen later –
van recensie-exemplaren (vw x, 224). De veertiende mei 186o geldt als
de datum, waarop Max Havelaar in de handel kwam.' 9

z. I . z.	 Ontstaansgeschiedenis van de eerste druk; het conflict Douwes Dekker-Van Lennep

`Ik heb mijn Max, ik heb mijn Max!' Zo begon Dekker zijn brief aan
Van Lennep, waarin hij deze nogmaals bedankte voor zijn goede zor-
gen. (r 5 mei 186o, vw x, 22 9). Dekker had, zo vervolgde hij, `een paar
verbeteringen gezien waarvoor ik dankbaar ben. Die noot over 't rijm
(ijd, eid, &) vind ik heel aardig. Ik zocht begeerig naar meer. Maar al
de vragen van Frits zie ik niet. Durfde de A. die niet drukken? Er is
trouwens niet aan verloren.' (vw x, 229)zo

In een volgende brief aan Van Lennep ging Dekker in op enkele an-
dere tekstingrepen: `Hé, waarom hebt Gij mij laten zeggen dat ik den
opvolger van D.v.T. niet kende? Of is dat een drukfout? Havelaar zegt:
"ik ken zijn opvolger te goed dan dat ik van hem iets verwachten hou" En
Havelaar had reden tot dat zeggen... it était payé pour cela!

Ook zie ik dat Gij Mad Scarron veranderd hebt in Mad Geoffrin Ik
dacht terstond dat ik het mis had, en ik wil het nog wel gelooven maar
juist voor een paar dagen vond ik die oude aardigheid van een "redt
pour un róti" in een feuilleton toegeschreven aan Mad Scarron. Maar
dat doet er niet toe.

Met Marie Stuart in den tower schijn ik ook in de war geweest te zijn.
– Ik heb geen enkel boek om eens iets nateslaan.–' (vw x, 2 3 3)21

Ook aan uitgever De Ruyter zond Dekker, de dag nadat hij zijn Ha-
velaar had ontvangen, een bedankbrief: `Ik heb de eer UWED medete-
deelen dat ik de drie exemplaren van Max Havelaar behoorlijk heb ont-
vangen en dat ik UwelEdele zeer dankbaar ben zoowel voor dat ge-
schenk, als voor de keurig nette uitvoering van het werk. Als het debiet
evenredig is aan de zorg die ten koste is gelegd aan het toilet van 't
boek, ben ik dubbel tevreden.' (vw x, 229)

19 De eerste druk stond tond vermeld in het Nieuwsblad voor den boekhandel vanw x, 228.v 

7 mei 186o.

Z0 `	 't rijm' was toegevoegd door Van Lennep; zie het variantenapparaat,,De 'noot over 	 w} p^	 pp

	

n van Frits'	 door Van Lennep geschrapt; zie het	 ip. 	 'vragen va	 warenF oor	 ennep	 -t	 varianten-g	 p^p 268-269.	 g
apparaat,	 6-Pp	 ^ p. 39 397.
2 ' Zie 	 respectievelijk	 318 en	 302 van hetLle voor de drie genoemde gevallen 1 p443^p3	 p3

	

g	 g	 p
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Al snel sloeg Dekkers tevredenheid om in het tegendeel: het boek
was te duur, 22 het werd niet in de etalage van De Ruyters winkel ge-
plaatst en er werden te weinig exemplaren naar Indië verzonden. De
onvrede liep zo hoog op dat Dekker – die dacht aan een goedkope
volksuitgave in een grote oplage (vw x, 2 99), iets waar Van Lennep en
De Ruyter echter niets voor voelden – begin oktober 186o het plan op-
perde het kopijrecht terug te kopen, zodat hij zelf kon uitmaken wat er
met zijn boek zou gebeuren: `Er moet eene tweede editie van wezen, er
moeten Exx naar Indie, het moet geannonceerd worden, en dat alles wil
hij [De Ruyter, Axv] niet doen.' (vw x, 324) Dan escaleert de zaak snel.
Op 12 oktober 186o stelde Dekker zich, in een brief aan Van Lennep,
duidelijk en principieel op: `Ik heb mijn manuscript niet verkocht; ik heb
met dankbaarheid uwe hulp aangenomen om het gedrukt te krijgen, –
maar ik durf U vragen of het van den kant des boekhandelaars dien gij
met de uitgave belast hebt, delikaat is mij zoo geheel buitentesluiten bij
de overlegging hoe er meê gehandeld worden moet? De vraag is nu niet
wat de eisch is voor andere werken. Ik wil daarvan geen verstand heb-
ben; maar over de behandeling van M.H. kan en moet ik oordeelen.
Dat regt is niet verkocht, noch betaald. Dat regt is niet te koop, en is
niet te betalen.' (vw x, 326) Dekker begon nu ook bezwaren te ontwik-
kelen tegen Van Lenneps tekstingrepen. In het deurwaardersexploit van
1 7 november 186o staat vermeld dat Dekker zich `bezwaard' achtte
`door de [...] veranderingen in het manuscript gebragt.' (vw x, 360) In
Dekkers dagvaarding contra Van Lennep (14 december 186o) is zelfs
sprake van `verminking van den tekst'. (vw x, 372)

Het conflict tussen Dekker en Van Lennep culmineerde in een pro-
ces, door de auteur tegen zijn vroegere weldoener aangespannen – eerst
voor de Rechtbank in Amsterdam, daarna, in hoger beroep, voor het
Gerechtshof in die stad. De Ruyter bleef bij deze beide processen –
waarvan de inzet was het doen afleggen, door Van Lennep, van reke-
ning en verantwoording –buiten schot, hoewel zijn naam wel voor-
kwam in het deurwaardersexploit van 1 7 november 186o. (vw x, 359-
361) Beide malen werd Dekker in het ongelijk gesteld. (2 9 mei i86i en
2  mei 18óz)^3

22 De eerste druk, bestaande uit twee delen, kostte	 dat gold ook voor de overige,,	 4„ g
door De Ruyter uitgegeven, drukken. Ter vergelijking: de latere drukken kosttent 	 -

	

:g 1	 g ru en	 res
ectievelijk:p	 l

1 8 1: gebonden 2 o• ingenaaid 2 o• luxe-uitgave	 o

	

7 g	 ,9, g	 ,4,	 g	 7 ^S
18	 gebonden z o• in enaaid 2 0

	

7S g	 ,9, g	 ,4
188 1: ebonden 2 o; ingenaaid 1 o

	

g	 ,4 , g	 ,9
Dee evens betreffende de prijzen zijn ontleend aan het Nieuwsblad voor den boekhandel.

	

gg	 p l	 zij
 Zie hierover: I. Kisch, 'Kanttekeningen tot het proces Douwes Dekker-Van Len-

	

g	 p
ne .' In: Maatstaf i . x1 1 0 7 12- 7 2 7 ,en van dezelfde auteur `Het advocaten-P	 7	 97 ^p 	 >
briefje  in het conflict Douwes Dekker-Van Lennep.' In: Raster 4.1 1 0	 8- .
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Alles bleef dus zoals het was: Dekker had geen zeggenschap over zijn
eigen werk, noch over de inhoud, noch over de vorm waarin het zou
verschijnen. Dat zou zo blijven tot en met de derde druk (i87í).

Men kan zich afvragen waarom Van Lennep niets voelde voor Dek-
kers idee de Havelaar in een grote oplage en voor een bescheiden prijs
te laten verschijnen. Diverse malen heeft hij zich daarover uitgelaten,
misschien wel het duidelijkst in zijn Brief aan den heer E. Douwes Dekker
(1862; afgedrukt in vw x, 560-575): `Heb ik het mijn plicht als Neder-
lander geacht, uw boek ter kennisse te brengen van de machtigen, de
verstandigen en beschaafden onder onze Natie, hier en in Indiën, ik zou
rekenen dien plicht overtreden, ja, verraad jegends mijn Vaderland ge-
pleegd te hebben, indien ik uw boek had doen strekken, om 't schuim
dier Natie, hier en in Indiën, in beweging te brengen, om den moord-
dolk te doen wetten en de fakkel der vernieling te doen zwaaien en ram-
pen zonder tal over het land mijner geboorte te storten.' (vw x, 572)

Eén aspect van de kwestie van het kopijrecht moet nog vermeld wor-
den. 24 Van Lennep en De Ruyter waren, zoals hierboven bleek, in hun
contract overeengekomen dat zij jaarlijks de netto winst, behaald op
de verkoop van Max Havelaar, zouden delen. Meer dan eens had Van
Lennep te kennen gegeven dat hij bereid was zijn aandeel in de winst
aan Dekker af te staan, mits deze zou verklaren dat Van Lennep niet –
zoals Dekker meermalen had beweerd – had gespeculeerd op het boek.
(vw xi, 2 34-2 35 ) Dekker had dit steeds geweigerd, maar vroeg – door
de nood gedrongen – Van Lennep op r oktober 186 3 toch hem `alsnog
in het bezit te willen stellen van de gelden welke zyn overgewonnen op
het door Uhoogedelgestrenge gereserveerde gedeelte van den Max Ha-
velaar.' (vw xi, 2 34) Van Lennep reageerde positief. Nadat Dekker
schriftelijk de verlangde verklaring had afgelegd (vw xi, 2 35 -236), ont-
ving hij de halve netto winst over de verkoop van zijn boek in de perio-
de mei 1860 – juni 1863. (De jaarlijkse afrekendatum was in het contract
vastgesteld op uiterlijk r juli). Het ging om de volgende bedragen:
– mei i8óo–juni i861	 f 1794,87
– juli i861 –juni 186z	 f 398,16
– juli 1862 – juni 1863	 f 144,38 (vw xi, 238)25

De volgende jaren kreeg Dekker de volgende bedragen uitbetaald:
– juli 1863 –juni 1864

	
Í 6 5,47 (vw xi, 339)

j- uli 1864–juni 1865
	

Í 65,56 (vw xi, 499)

24 Zie hiervoor ook mijn artikel `Een onbekende druk van "Max Havelaar" uit de ne-

g	 g 
78.1v 9

e	 l
entiende eeuw.' In: De nieuwe taalgids 8.1v 1 8 i p. 330-340.  S

25 De bedragen zijn overeenkomstig de door Mimi vermelde gegevens. Dekker ont-
vin niet het volledige bedrag. Van Lennep had namelijk 1200 –naar zijn zeggeng	 namelijk	 ^	

zijn ^gg	 g	 p
`	 Havelaar betaald') n 82	 `Aan uitschotten van het gevoerdeVoor den Max Have aa beta	 e	 6^ S	 -rogevoerde p
es' van het door De Ruyter betaalde bedrag afgetrokken, zodat er voor Dekker eenc	 Y	 ^ g

saldo van Io	 6 overbleef.547

XXVII



— juli 1865 —juni 1866

j- uli 1869 —juni 187o

— juli Ió 7O—juli I81

125,00 VW XI GI
S>	 >

614)

I 110,83 VW XIV I 26

^ 3	^ 	 54

1086 ,56 (vw xiv, 598)^5	 ^ S9

Bij dit overzicht moeten twee opmerkingen worden gemaakt. Over de
periode juli 1866 – juni 186 9 zijn geen gegevens bekend. Een passage
uit een brief van 3o mei 1870 van Dekker geeft een indicatie: `de Have-
laar [...] heeft me, hoe gesmoord ook, en zonder volksuitgave! – dui-
zenden opgebragt. Ik kan niet zeggen hoeveel, maar nog altyd ontvang
ik jaarlyks eene afrekening [...] van ± f ioo.' (vw xiv, 105) De afreke-
ning over 1869 – 1870 ondersteunt Dekkers uitspraak.

De samenstelling van het bedrag over 18 70 – 18 7 1 is niet geheel dui-
delijk: duizend gulden of iets minder is waarschijnlijk afkomstig van de
verkoop van het kopijrecht. Dit was op een veiling op 27-28 oktober
18 7o verkocht voor f Z000,–; volgens het contract was de helft van de
netto opbrengst voor Van Lennep of voor zijn nabestaanden. 27 Het is
aannemelijk dat de erven-Van Lennep dit bedrag aan de auteur hebben
afgestaan. De rest van het bedrag – f 86,56 of iets meer – zou dan een
afrekening zijn over de verkoop van het boek.

z. r.3.	 Ontstaansgeschiedenis van de tweede druk en van de dubbeldruk

De overgeleverde documenten bevatten slechts weinig gegevens, die enig
inzicht kunnen verschaffen in de ontstaansgeschiedenis van de tweede
druk. Het Nieuwsblad voor den boekhandel van 8 november 1860 meldde
dat het eerste deel van de roman verschenen was; het tweede deel werd aan-
gekondigd in het Nieuwsblad voor den boekhandel van 22 november 1860.

Lange tijd heeft men aangenomen dat het tot januari 18 7 1 duurde
voordat er weer een nieuwe druk van de Havelaar verscheen. Tussen
186o en 18 7 1 is er echter nog een druk verschenen, een zogenaamde
dubbeldruk. Hiermee wordt bedoeld dat een uitgever zonder medewe-
ten van de auteur en zonder het via de gangbare kanalen bekend te ma-
ken, een druk vervaardigt, die geheel of gedeeltelijk opnieuw gezet is.
Omdat het gaat om een clandestiene, in de regel niet-gehonoreerde uit-
gave, wordt de originele druk tot in details gevolgd.28

26 Volgens de editeur van de Volledige werken is het niet volstrekt zeker dat dit geld afg	 ^	 g
komsti is van de verkoop van Max Havelaar.g	 p
27 Meer over deze veiling in paragraaf 2.I. • het betreffende artikel uit het contract ing p g	 4,
VW X, 2I0.

28
	 c	 ^De term dubbeldruk wordt in verschillende betekenissene r ik • vergelijk voorb u t ver e	 vo

de hier aangehouden betekenis: Warum Klassier? Ein Almanach ur Erg u se it'k	 ac	 n n d aon der

	

g	 ^	 g
Bibliothek deutscher Klassiker. Heraus e eben von G. Honnefelder. Frankfurt a.M.gg
[1985]. Zweite Auflage,	 3 21, en: H. Kraft, Editions hilolo ie. Mit Beitr en von J.9^	 g^p3	 g	 g
Gregolin, W. Ott and G. Vonhoff. Linter Mitarbeit von M. Billmann. Darmstadt,

[199o 1, 2 en . 22 . Zie over de dubbeldruk mijn artikel: `Een onbekende druk van

	

 p. 52	 p.	 4	 1
"Max Havelaar" uit de gne entiende eeuw.'
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Deze accuratesse in details is kenmerkend voor de door De Ruyter
uitgebrachte dubbeldruk van Max Havelaar: het is een exacte kopie, op
het eerste gezicht niet van de `echte' tweede druk te onderscheiden.29
Het bestaan van deze dubbeldruk roept vragen op: welk motief kan De
Ruyter gehad hebben om op clandestiene wijze een nieuwe druk te la-
ten verschijnen en wanneer moet die druk gedateerd worden?

Vaak speelden financiële motieven een rol: een schrijver hoeft immers
niet betaald te worden over de verkoop van exemplaren van een druk,
waarvan hij het bestaan niet kent. Dat is hier niet aan de orde. Hieron-
der zal blijken dat De Ruyter – naar we moeten aannemen – de halve
netto winst óók bij de dubbeldruk uitbetaalde.

Een verklaring voor De Ruyters handelwijze zou kunnen liggen in
Dekkers eerder geconstateerde ontevredenheid over de wijze van uit-
geven van de eerste druk. Omdat Van Lennep en De Ruyter geen reke-
ning wensten te houden met de opvattingen van de auteur, trachtte hij
voor de rechtbank in het gelijk te worden gesteld. De Ruyter was bij
dit proces buiten schot gebleven. Toch was hij degene, die volgens arti-
kel twee van het contract bepaalde op welke wijze de Havelaar zou wor-
den uitgegeven. (vw x, 20 9) Men kan veronderstellen dat hij – toen een
derde druk noodzakelijk bleek en hij die wilde uitgeven in dezelfde uit-
voering als de beide vorige –bevreesd was dat Dekkers toorn zich dit-
maal tegen hem zou richten. In opspraak raken door voor de rechter
gedaagd te worden, wilde de `fatsoenlijken boekverkooper'(vw x,
118) 3 ° niet, een goedkope volksuitgave var. Max Havelaar wilde hij ken-
nelijk ook niet, verkopen wilde hij natuurlijk wel. Het lijkt me niet on-
mogelijk dat dit een overweging is geweest toen De Ruyter besloot om
een dubbeldruk te vervaardigen en deze onder de vermelding `tweede
druk' het licht te doen zien.

Deze dubbeldruk is na november 186o en voor oktober 18 7o (toen
De Ruyter het kopijrecht verkocht) verschenen. Er zijn geen gegevens
bekend, die deze datering kunnen preciseren. Er is echter het materiaal
betreffende de bedragen die Dekker ontving over de verkoop van zijn
boek. (Zie paragraaf 2.1.2). Uitgezet in een grafiek leveren deze ge-
gevens het volgende beeld op:

29

	

	 tweede druk representeren en welke deZie voor de vraag welke exemplaren de wg p	 p
dubbeldrukara raaf 2.1. 7 . 4 .p g
3 ° ` r	 Ruyter is mij niets bekend. Onderzoek in hetOver het karakter van uitgeverij De ug 1	 Y	 1

i n and belangen des Boekhandels (VbbB)r nl In ter bevordering van dearchief van de Ve ee	 egg	 ^	 ^
n biedt in zijn Bouwstoffen voor een geschiedenis vanleverde niets o . Ook A.C. Kruseman be	 ouwstod enzijn

el gedurende de halve eeuw 18 o-I880. Amsterdam, 1886-188den Nederlandschen boekhandel,d Nd ^3	 ^	 .7
2 dln.een informatie op dit punt.g p p
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Overzicht van de	 gbetalin en aan Multatuli over er de verkoop van Max Havelaarp elaa
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Behalve over de aan Dekker uitbetaalde bedragen zijn er ook enkele ge-
gevens bekend over de oplagecijfers van de verschillende drukken. De
eerste druk verscheen in een oplage van 1 3 00 exemplaren. (vw x, 337
en 409) Over de oplage van de tweede druk is geen exact getal bekend.
Volgens Funke, de uitgever van de vierde druk, waren er sedert de eer-
ste uitgaven van Max Havelaar minstens zevenduizend exemplaren ver-
kocht. (vw xvi, 444)3I We moeten aannemen dat hij doelde op de eerste

Funke noemde dit aantal in een brief vanmaart 18 	 Dat het hier om een schat-S	 74	 -

	

.	 sc

tin gaat, blijkt uit een opgave van enkele jaren later, waarin hij sprak van 8 à 9000g g	 ^ blijkt	 pg	 1	 ^	 hij p	 9
exemplaren voor de eerste drie drukken. (24 september 1880• vw xx, 504) 4 p 	, 	 ,S4
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drie drukken. De derde druk van 18 7 1 telde 500o exemplaren. 32 De
tweede druk zou dan minstens zevenhonderd, misschien twaalfhonderd
exemplaren hebben geteld.

Wanneer men bovenstaande gegevens combineert, blijkt dat de ver-
koop van de ongeveer tweeduizend exemplaren van de eerste en tweede
druk een totaalbedrag van zo'n drieduizend gulden zou hebben opgele-
verd, zijnde de halve netto winst. 33 Dit komt neer op ± f1,50 per ver-
kocht boek; de totale winst zou dan ± f 3, per verkocht boek zijn ge-
weest en dat terwijl de verkoopprijs vier gulden was. Een dergelijke
hoge winst lijkt uiterst onwaarschijnlijk. De oplage van de eerste drie
drukken van Max Havelaar zal dus groter geweest zijn dan de door
Funke genoemde zevenduizend exemplaren. Ook hij was niet op de
hoogte van het bestaan van de dubbeldruk en kon de oplage daarvan
dus niet meerekenen. Op grond van deze veronderstelling moeten we
aannemen dat De Ruyter ook de verkochte exemplaren van de dub-
beldruk met Van Lennep/Douwes Dekker heeft afgerekend. Dat hij uit
financiële motieven gehandeld zou hebben, wordt zo onwaarschijnlijk.

De grafiek waarin de bedragen over de verkoop van Max Havelaar

zijn afgebeeld, vertoont in het begin het te verwachten beeld: kort na
de verschijning zijn er zeer veel boeken verkocht, daarna vermindert de
belangstelling van het publiek geleidelijk aan. De stijging halverwege
de grafiek is opmerkelijk: de betaling over de periode juli 1865 – juni
1866 laat bijna een verdubbeling zien ten opzichte van de beide voor-
gaande jaren. Veelbetekenend is ook Dekkers opmerking in oktober
1866 dat de tweede druk, voorzover hem bekend, niet is uitverkocht:
`ten minste ik ontvang altijd van de Ruyter de Exemplaren, die ik hem
aanvraag.' (vw xi, 70 7) Dit zou betekenen dat –terwijl de 1 3 00 exem-
plaren van de eerste druk binnen een half jaar uitverkocht waren – de
zeven- tot twaalfhonderd exemplaren van de tweede druk toereikend
zouden zijn geweest voor de periode van ruim tien jaar tussen de twee-
de en de derde druk. Dat is niet erg aannemelijk. Na de verdubbeling
in de periode juli 186 5 - juni 1866 blijven de uitkeringen, voorzover we
kunnen nagaan, constant op een relatief hoog niveau. Het lijkt daarom
niet onmogelijk dat de dubbeldruk eind x 865, begin 1866 gedateerd
moet worden.

'' Aldus een mededeling	
e

dedeling in de veilingcatalogus us van Funke uit 188o: Catalogus van on-^	 g	 g	 ^
e	 en boeken, bestaande uit vele belangrijkefondsartikelen, uitgegeven of aangekocht door denbondrd

heer G.L. Funke te Amsterdam, .. 	 p. 25.
33 In ditlobale bedrag is rekening gehouden met een gemiddelde opbrengst vang	 g

1co –er jaar in de jaren juli 1866 – juni 186 ; van de uitkering over juli – oktoberp

	

jaar	 1	 1	 1	 9^	 ^	 1
18 o is /loco,– afgetrokken, zijnde de vermoedelijke afrekening over de verkoop van7	 ^	 g	 ^ zijnde vermoedelijke	 ^	 p
het	 pjko irecht.
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2.14. Ontstaansgeschiedenis van de derde druk

In de bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen
des Boekhandels (VbbB) bevindt zich een exemplaar van de catalogus
met aantekeningen in handschrift van de veiling, waarop het kopijrecht
van Max Havelaar werd verhandeld. 34 De veiling vond plaats op 2 7 en
28 oktober 187o. Op p. 2 3 van de catalogus staat vermeld: `40 Havelaar
(Max), of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij,
door Multatuli, Ze druk, 2 deelen gr. 8vo. f 3,ZO 30 Ex. los. met omslagen.'
In de linkermarge is het getal ` 40', waarmee het aantal resterende exem-
plaren werd aangeduid, doorgehaald en vervangen door ` 22 ' . De juist-
heid van deze verandering wordt bevestigd in het bijvoegsel bij de cata-
logus. Hier staat vermeld (p. 7): ` Van dit artikel [Max Havelaar, A KV]

[...] dijn nog slechts 22 ex. voorhanden.' Het Algemeen handelsblad van 3 0 ok-
tober 1870 vermeldde dat `de laatste 22 exemplaren van Multatuli's
Max Havelaar, met het recht tot herdrukken, [waren] verkocht aan den
heer K.H. Schadd alhier, voor de som van f2000.' (vw xiv, 218)

Waarom De Ruyter het kopijrecht te koop aanbood, is onbekend;
evenmin valt er iets te zeggen over de beweegredenen van Schadd voor
zijn aankoop.

Al na anderhalve maand kwam uitgever Schadd met een aanbiedings-
bericht en een uitgeverscirculaire inzake Max Havelaar. (vw )(Iv, 270-

271) Hierin was sprake van `eene goedkoope uitgaaf in klein formaat
(waarnaar reeds zoo lang in alle oorden van ons land verlangd werd)
[...].' De prijs voor particulieren was, blijkens de circulaire, f 2,40; ge-
bonden kostte het boek f 2,9o. In januari 18 7 1 kwam de derde druk in
de handel. 3 5 De auteur zelf was in dit alles niet gekend. Al was het boek
goedkoper geworden, inhoudelijk was er niets veranderd: de tekst met
de ingrepen van Van Lennep was ongewijzigd herdrukt. Bitter schreef
Dekker: `Uit de courant verneem ik dat m'n Ideën en de Havelaar her-
drukt zyn. In elk beschaafd land krygt een auteur daarvan berigt. Men
vraagt hem correctie, noten, ophelderingen. In Holland hoeft dat niet.
En ze zouden me uitlachen als ik klaagde.' (vw xiv, 405)

34 	 boeken, bestaande uit belangrijkefondsartikelen, alsmede van eenCatalogus van ongebondenk	 a

t	 -meerendeels nagelaten	 w	 eer Gerrit	 omplaten eiq., 	 elaten door " len den h Git Dirk B	 Boekaantal koperen	 ek
 usr Amsterdam, 18 o. Signatuur: fv 2 3 1 1 . De catalogus be-handelaar te Amsterdam ... . 	 7	 gg

 van Bom ook 'kopyen van andere gerespecteerde fir-vatte naast de fondsartikelenva	 mo

	

oo	 p	 ecteerY	 g p
ma's' in diteval dus van J. de Ruyter.g	 Y
35 Zie het bericht in het Nieuwsblad voor den boekhandel v an z o januari 1871;  afgedrukte	 januari 	 g
in vw XIV 389.X39
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Ontstaansgeschiedenis van de vierde druk

Verkoop van het kopijrecht

Het Nieuwsblad voor den boekhandel van 31 januari 18 7 3 bevatte de mede-
deling dat K.H. Schadd, de uitgever van de derde druk van Max Have-
laar, de resterende exemplaren van die druk en het kopijrecht had ver-
kocht aan de heren Van den Heuvell en Van Santen te Leiden. (vw xv,

592)
G.L. Funke, de latere uitgever van de vierde druk, verschafte in zijn

brief van 6 maart 18 73 aan Dekker enkele details over deze transactie:
`Dezer dagen kocht (nog wel een mijner vrienden) van Schadd voor
f z 5 00.– het recht van kopij van Uwen Max en wel enkel op de speculatie
dat ik hem dadel#k een f Soo.– winst hou bieden! – Nu, al was de som niet
reeds exorbitant hoog, in dit geval zou ik toch nimmer een hooges bod
doen, want op die manier zou men mij gaan verdenken van coute qui
coute [sic] Uwe boeken te willen annexeeren en daarnaar gaan cijferen!
[...] De tegenes. eigenaar van Max is mijn "vriend" P. van Santen, firma
vd Heuvell & van Santen te Leiden; [...]' (vw xv, 662-663)

De firma Van den Heuvell en Van Santen heeft van het verworven
recht geen gebruik gemaakt, maar het – een jaar later –doorverkocht
en wel aan Funke. Deze schreef de auteur op 26 januari 1874: `Ik heb
groot nieuws en wel dat het mij heden morgen na eindeloos veel ge-
schrijf en getokkel gelukte het laatst overgebleven ex. van den derden
druk van Uw Havelaar met het recht van herdruk te knopen voor de
niet onbelangrijke som van f2ioo.–!' (vw xv 1, 396) 3 Hij verzocht hem
`dat boek nog eens door te lezen en intevullen 37 en te commentarieeren
waar dat noodig is?' (vw xv 1, 396) Zijn plan was om het boek in de
zomer van 18 74 te laten drukken en het tegen september van dat jaar
uit te geven. (vw xvz, 526) Al snel zou echter blijken dat deze planning
veel te optimistisch was: de vierde druk van Max Havelaar zou uiteinde-
lijk pas in oktober 18 75 verschijnen.

2.1.5.2.	 Voorbereidingen vierde druk

Op Funkes bericht dat hij het kopijrecht van de Havelaar had gekocht
en Multatuli de gelegenheid bood zijn roman voor de eerste maal zelf
klaar voor de druk te maken, volgde –voorzover kan worden nagegaan

geen enkele reactie. Na drie maanden informeerde Funke voorzichtig
of Multatuli al begonnen was met de herziening. (vw xvt, 5 26) Toen
ook daar geen reactie op volgde, concludeerde de uitgever dat er van

36 In een brief van Funke van maart 18 aan Dekker is er sprake van een bedrag bed5	 74	 p	 g
van f zoon,—. (vw xvi, 444)
37 Funke doelt hier op het ongedaan maken van Van Lenneps tekstingrepen,p	 gmet namep
op de onherkenbaar gemaakte plaatsnamen en data.p	 g p

2.I.5.
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een herdruk in de zomer van 1874 wel niets zou komen. (vw xvi, S 69)
Zijn bedoeling was nu om in november 1874 met drukken te beginnen,
zodat het boek in januari van het jaar daarop zou kunnen verschijnen.
(vw xvi, 677)

Ook dit plan zou niet worden verwezenlijkt, hoewel Dekker vanaf
oktober 18 74 hard aan het werk was: voortdurend werden er tussen
Wiesbaden, waar Dekker woonde, en Nederland vellen kopij heen en
weer gezonden. Zijn activiteit zou aanhouden tot begin februari 1875.
Toen liet Funke Dekker weten dat `de tekst haast afgezet' was; het
wachten was op de tekst van de noten. 38 (vw xvrr, 326) Dekker ant-
woordde een week later dat hij de noten de volgende dag hoopte af te
maken. (vw xvir, 342) In de verwachting dat het werk nu spoedig vol-
tooid zou zijn, liet Funke in maart 1875 een uitgeverscirculaire verschij-
nen, waarin hij de `4n zeer vermeerderden druk' van Max Havelaar aan-
kondigde; het boek zou – aldus de circulaire – `in April of uiterlijk Mei'
uitkomen. (vw xvrr, 5 29)

Vanaf dat moment stagneerden de werkzaamheden. Multatuli slaagde
er –ondanks herhaalde aansporingen van Funke – niet in zijn werk af
te maken; naar zijn zeggen maakten de emoties die de herziening bij
hem opriep, hem dat onmogelijk. 39 Funke trachtte de impasse te door-
breken en stelde Dekker voor de proeven en de gecorrigeerde kopij
terug te sturen: hijzèlf zou ze dan met de uiterste nauwkeurigheid na-
zien, zodat het drukken ten minste door zou kunnen gaan. Op de aante-
keningen bij de hoofdtekst zou hij dan nog wachten. (vw xvii, S S 9)

Dekker durfde het gevraagde echter niet te sturen uit angst dat er fou-
ten in de kopij zouden blijven staan. (vw xvir, S 73)

Na een laatste dringend verzoek – half april 1875 (vw xvri, 649-650)
–stelde Funke Dekker op 2 3 juni 1875 een ultimatum: `Heb ik vóór 15
Juli a.s. geen afdoend antwoord van U, dan geef ik de hoop op met U
in relatie te blijven, en zal ik gedwongen zijn de zorg voor herdrukken
Uwer werken zelf op mij te nemen [.. . j.  (vw xvii, 74 1) Zou Dekker
echter alsnog de tekst van de noten leveren en de laatste vellen corri-
geren, dan was Funke bereid hem daarvoor f 5 00,— te betalen.4°

Het ultimatum had effect: de volgende brieven laten zien dat Dekker
de herziening van de Havelaar weer ter hand nam. Begin augustus 1875
kwam er echter een nieuwe inzinking. Funke formuleerde opnieuw een
ultimatum: `[...] dwing mij om Uzelfs wil toch niet om de afgedrukte

3g 	 voor de 	 maal in den n en Ophelderingen',die voo d eBedoeld zijn de Aanteekenl e e1	 g
vierde druke ubliceerd zouden worden.gepubliceerd
39

	

	 zijn brief aan Vosmaer van z ? januari 18 75 in vw xvii, o .Zie bijvoorbeeld 1	 9	 1	 7S	 X 3 7
4° overzicht van Funke van 27 augustus 1875 is dat ook e-B11 keus een financieelover	 t 7 g	 7S	 g1
beurel. (vw xvii, 87 S
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bladen uit te geven met de slotverklaring dat ik de beloofde noten41
niet uit Uw pen heb kunnen wringen. Voor mij zou zulk een publicatie
geldelijk nadeel berokkenen, doch wat moet men gaan denken van de
macht die Ge over Uzelf oefent? Ik zal nu nog wachten tot 15 Aug.
Heb ik dan geen levensteeken, dan ga ik in Gods naam alléén onder
zeil.' (vw xvii, 772)

Ook dit ultimatum was effectief: eind augustus 1875 kon Dekker zijn
uitgever melden dat hij de laatste correctie naar de drukker had ge-
stuurd. (vw xvii, 787)

2. I . 5.3 .	 I^erkwe Multatuli voor de vierde druk

Het feit dat de herziening van Max Havelaar zo veel tijd kostte, is niet
uitsluitend te wijten aan de verlammende invloed van de door de her-
ziening opgeroepen emoties. Reden is ook dat Dekker de correctie van
zijn werk zeer serieus nam, en zich tot in details bezighield met de ver-
zorging van de tekst. Was dit in de regel al het geval, ditmaal kwam
daar nog wat bij: `Ik denk dat dit wel de laatste maal zal zyn dat ikzelf
'n Havelaar korrigeer, en wou graag dat het ding na m'n dood heel kor-
rekt was. dat heet: zoo korrekt als mogelyk, want korrektie is nooit ge-
daan.' (vw xvii, 63)

Omdat Dekker en Funke hun zaken schriftelijk moesten regelen –
Dekker woonde – zoals gezegd – in Wiesbaden, het boek werd in
Utrecht gezet en gedrukt, terwijl Funke in Amsterdam woonde –, is er
vrij veel bekend over de wijze waarop – wat Dekkers aandeel betreft
– de vierde druk tot stand kwam. Verhelderend zijn ook twee algemene
uiteenzettingen van Dekker, een aan het adres van Funke, van begin
1872, en een aan het adres van Waltman, uit september 18 75 . (Respec-
tievelijk vw xv, 81-83 en vw xviii, 33-37). Op basis van dit materiaal
kan de volgende vermoedelijke gang van zaken gereconstrueerd wor-
den.

Men werkte per `vel', door Funke ook wel `blad' genoemd. Dit is een
bij het zetten en drukken gebruikte eenheid, die in dit geval inhoudt dat
elke bedrukte kant van het nog ongevouwen papier acht pagina's be-
vat. 42 Multatuli werkte – naar we moeten aannemen – met een gedrukte
legger, waarin hij in handschrift aangaf welke wijzigingen moesten
worden aangebracht. 43 Mogelijk bracht hij zijn wijzigingen aan op het
laatste overgebleven exemplaar van de derde druk, dat Funke, samen

4x n omdat de hoofdtekst nootcijfers bevatte.Funke moest zo'n verklaring wel geven omg g	 nootcijfer

 hierover inara raaf 2.1. 5 .4.p g
42 r het maken van boeken. Veenendaal, i 86. Nieuwe,Zie: H. van Krimpen, Boek over hep	 euwe9 er

ziene en vermeerderde uitgave,	 8-g	 ^ p. 3 39.
43

	

	 zie voor de wijze waarop de `Aanteekenin enDit geldt alleen voor de hoofdtekst;

	

1	 p	 gg
 tot stand kwamen paragraaf 2.1. .en Ophelderingen' p g	 S4
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met het kopijrecht, had gekocht. Mogelijk bestond dit exemplaar uit al
gevouwen, maar nog ongebonden, vellen. Ook is het mogelijk dat
Dekker uitging van een al gebonden boek, waarvan de pagina's werden
losgescheurd. In dat geval kan hij in principe èlke druk van Max Have-

laar als basis gebruikt hebben, niet alleen de derde, maar ook een van
de bij De Ruyter verschenen drukken.44

Nadat Dekker zijn kopij verstuurd had, werd deze gezet. Hiervan
ontving hij proeven in duplo. Eén proef, met correcties, ging terug
naar de drukkerij; het tweede exemplaar diende als controlemateriaal
voor Dekker zelf, want – aldus Dekker: `Men moet een legger hebben,
om met vorige correcties accoord te gaan.' (vw xv, 8r) Kennelijk
bracht hij ook in dit stadium van het produktieproces nog de nodige
veranderingen aan. Er zijn althans klachten van de drukker over `de
massa extra correctie, die in elk blad voorkomt.' (vw xvII, 291)

Vervolgens ontving Dekker een revisieproef, eveneens in duplo. Ook
hiervan ging er een met correcties terug naar de drukker en bleef er een
ter controle bij de auteur.

In een volgend stadium ontving Dekker de gecorrigeerde revisie ter
controle van de drukkerij.

Ten slotte wilde hij `.rchoone vellen' toegezonden krijgen, `liefst ter-
stond na 't afdrukken. Ik moet zien hoe alles na de laatste revisie, defi-
nitief gezet is.' (vw xvii, 182)

Een voorbeeld kan Dekkers consciëntieuze werkwijze illustreren. In
oktober 18 74 hield hij zich bezig met het zogenaamde Voorwerk van
de roman: titelblad, de opdracht aan Tine met het citaat van De Pène
en het motto, bestaande uit het `Onuitgegeven Tooneelspel'. Funke had
kennelijk een ontwerp voor de titelpagina gestuurd, want Dekker
schreef hem op 2 r oktober 18 74: `Voor en na uw herziene op den titel
heb ik kommaas gezet. Anders is 't 4e herziene.–' (vw xvrz, 5 6) 45 Een

week later schreef Dekker het voorwerk extra te willen corrigeren: Wat
die opdracht aan m'n beste vrouw aangaat, zal 't wel noodig zyn dat
ik dat blaadje nog eens zie. t Zou gek zyn als er fouten waren in 't stuk
van de Pène.' (vw xvir, 63) Acht maanden later hield hij zich weer met
het voorwerk bezig. Men had, zonder zijn medeweten, een verandering
aangebracht en Funke had voorgesteld het motto te laten vervallen.46
Dekker zond zijn oude legger, zodat alles weer in zijn oorspronkelijke
staat teruggebracht kon worden. Dat hield in: `De opdracht aan m'n
vrouw met franschen tekst op recto, en 't motto van Lothario verso. Dan

44 Zie voor	 vraag	 welke druk de vierde druk vermoedelijk teruggaat paragraafe voo de v	 op	 e 1	 gg p ggP

45lij
2.I.. 6.7

k	 staan: Wierde Druk. Eerste door den auteur herziene uit-Uiteindelijk kwam er te staJ
gaaf.'
46 rvervallen van het mottoHet is niet duidelijk of de verandering bestond uit het laten ve va 	 vag
of dat er, behalve het schrappen van het motto, nog een andere wijziging was.o	 e,	 pP	 ^	 g	 l g g
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zal er op 't voor 't Voorwerk gebruikte halfvel een wit blaadje open bly-
ven dat, meen ik, 't best vóór den franschen titel kan plaats vinden.'
(vw xvII, 744) De kwestie werd afgesloten met Funkes verzekering dat
het voorwerk weer in zijn oude staat zou worden hersteld. (vw xvII,

746)47

2.1.5.4. De Aanteekeningen en Ophelderingen'

Al in de periode dat hij zijn nethandschrift vervaardigde, had Dekker
het voornemen om noten aan de Havelaar toe te voegen. (vw x, 9 5) Hij
dacht daarbij aan noten `voor maleische uitdrukkingen die het publiek
niet verstaat.' (vw x, roo) Het kwam er niet van: de eerste tot en met
de derde druk verschenen zonder verklarende noten.48

Toen Funke in januari 18 74 eigenaar van het kopijrecht was gewor-
den, verzocht hij Dekker zijn boek daar waar dat nodig was van com-
mentaar te voorzien. (vw xvi, 3 96) Dekker ging op dat verzoek in en
kwam toen voor het probleem te staan op welke plaats in het boek die
toelichtingen afgedrukt zouden moeten worden. Kennelijk ging zijn
voorkeur uit naar plaatsing achterin, dus na de tekst van de roman.
Funke schreef hem namelijk op 22 augustus 18 74: `Ik geef U [...] ernstig
in bedenking de noten op Havelaar niet achteraan, maar onderaan de
blz. of tusschen den tekst met iets kleiner letter te plaatsen. Achter 't
werk dunkt mij al zoo lastig mogelijk. Raadpleeg Uw eigen ondervin-
ding maar eens als Ge een boek te lezen kreegt, waar Ge telkens iets
achterin moest zoeken. Bleef dan niet 't meeste ongelezen?' (vw xvr,
6 77-6 7 8) Een maand later had Dekker nog geen beslissing genomen.
(vw xvi, 737) Funke raadde hem vervolgens aan om korte noten on-
deraan de bladzijden te plaatsen; zou Dekker daarentegen enkele uit-
voerige noten leveren, dan ging zijn voorkeur uit naar inlassen in de
tekst of naar plaatsing achterin. (vw xvII, 24-25) Uiteindelijk nam Dek-
ker een besluit: `De reden dat ik zoo talmde [...] ligt in 't overdenken
Uwer opmerking over de plaatsing der Noten. Ik heb 'n lystje van r 24

stuks. En misschien komen er onder de Correctie nog by. Dit, en ande-
re redenen doen my na lang overleggen besluiten ze achteraan te plaat-
sen. Uwe opmerking dat men ze dan niet leest is in 't algemeen waar.
Maar ik hoop te zorgen dat men ze wel leest, en er zyn waarlyk oorza-

41 rwerk van de vierde druk dat achtpagina's, d.w.z. een half vel beslaat zietHet voorwer
 volgt uit: 1. lijst van de door Funke uitgegeven werken van Multatuli. li. Ver-er als 	 lijst

'Stoomdruk van	 VAN BOEKHOVEN te Utrecht.' ili. Franse titel.melden drukker: Stoomel	 v	 vg	 J

v. Titelpagina. vv.ancoBliv.vi

	

	 Ti el a ina. i. Blanco. vii. (recto) Opdracht dracht en citaat De Pène. viii.Pg
gebruikte exemplaar uit de Koninklijke Biblio(verso) Motto. Het voor deze editie e 	 -bg	 P	 Koninklijke

 k (signatuur 197 E zo) mist de pagina's i en ii.t ee	 7	 p gg	 9
48 Deah i' uit 1868 bevatD Engelse vertaling van Max Havelaar door N u se	 j,	 ,	 -evat wel annotag	 g
ties. Zie hiervoorara raaf z..6.P g	 5
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ken die in den Havelaar noten onder de blz. schadelyk maken. Ze beder-
ven den indruk omdat ze vóór den tyd Multatuli, den schryver op den
voorgrond stellen. Dit breekt de illusie. Men moet menen Droogstoppel
en Stern te hooren.' (vw xvrr, 3 5-36)

Bij de herziening van zijn roman had Multatuli op die plaatsen in de
hoofdtekst waarbij hij een toelichting wilde geven of een polemische
opmerking wilde maken, een nootcijfer geplaatst. De hoofdtekst werd
gezet (vw xvii, 3 26) en gedrukt (vw xvti, 746) voordat Multatuli zijn
noten geschreven had. Hij schreef ze natuurlijk niet, zoals de hoofd-
tekst, op basis van een gedrukte legger, aangezien de voorafgaande
drukken geen noten bevatten. Multatuli moet voor zijn `Aanteekenin-
gen en Ophelderingen' dus handgeschreven kopij hebben geleverd;
deze is niet bewaard gebleven.

Doordat hij zijn noten pas schreef nadat de hoofdtekst, inclusief
pootcijfers, al afgedrukt was, had Multatuli zich vastgelegd en zijn ma-
noeuvreerruimte tot een minimum beperkt. Dat bleek toen hij de met
Funke afgesproken ruimte voor de noten – 2 a 3 vel, dat wil zeggen
3 2 à 48 pagina's –dreigde te overschrijden. Sommige kwesties – bij-
voorbeeld de vertaling van een Maleis woord –konden met een halve
regel worden afgedaan, andere daarentegen zouden veel meer ruimte
vergen. (vw xvii, 747-748) Daarom stelde hij Funke voor hem te laten
begaan en de intekenaars op de geplande uitgave die berekend was op
23 vel totaal, van hun bestelling te ontslaan. Zodra Funke kon bereke-
nen wat het boek in zijn nieuwe omvang zou kosten, kon hij de inteke-
ning heropenen. (vw xvrr, 753-754) Dit bleek niet mogelijk te zijn:
Funke had, uitgaande van Dekkers eerdere berekening, allerlei maatre-
gelen getroffen die niet ongedaan konden worden gemaakt. Er lagen
bijvoorbeeld al sinds enkele maanden duizend gestempelde banden en
drieduizend gelithografeerde omslagen klaar, alle berekend op een in-
houd van 2 3 vel. (vw xvii, 756-75 7)

Dekker moest zich hier wel bij neerleggen. Doordat Funke de noten
niet – zoals de bedoeling was geweest (vw xvii, 75 7) – in de tekstletter
liet zetten, maar in een kleiner corps, kreeg Dekker iets meer ruimte tot
zijn beschikking. (vw xvii, 771-772) Ten slotte kwam hij uit op `vier

bladzyden op vel 2 5 .' (vw xvii, 7 8 7) De vierde druk bestond zodoende
uit 243/4 vel: een half vel voorwerk, 203/4 vel tekst en 3 1 2 vel `Aanteeke-
ningen en Ophelderingen'.

Kort na de verschijning van het boek – op 1 9 oktober 18 75 –, schreef
Dekker aan Funke dat de binder zijns inziens `niet zoo bar had hoeven
te staan op de capaciteit van z'n bandjes. Of vergis ik my in de meeping
dat ze best 3/4 of z vel meer hadden kunnen omvatten?' (vw xviii, 61).
Het formaat van het boek vond hij `wat klein', het papier had te weinig
marge: "t Is nu zoo plankerig.' (vw xviir, 63) Ook waren hem twee
fouten opgevallen: `Jammer van die malle fout op blz. 3 8 7 , waar 't
woordje: Hy zeven regels te laag staat. Ook spyt me de fout op blz. 3 3 5 .
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Daar staat 1866 voor 186o. Hoe is 't mogelyk dat ik dit niet gezien heb!'
(VW XVIII, 63)49

Ontstaansgeschiedenis van de vijfde druk

Verkoop van het kopijrecht; voorbereidingen vijfde druk

Op 8 november 188o deelde Funke Dekker mee dat hij, vooral ter wille
van zijn gezin, nog voor het einde van het jaar alle boeken uit zijn
fonds wilde verkopen. De zaken namen hem te veel in beslag Funke
gaf ook nog een eigen krant uit, Het nieuws van den dag geheten – en
mede daardoor kon hij de boeken uit zijn fonds niet zo exploiteren als
zou moeten. Ook het kopijrecht van Max Havelaar zou, met de nog on-
verkochte exemplaren van de vierde druk, onder de hamer worden ge-
bracht. (vw xx, 538)

De veiling vond plaats op 15 december 1880. De veilingcatalogus
vermeldde dat er van de S o0o exemplaren van de vierde druk nog 215
over waren, waarvan 148 gebonden. De prijs was f1,9 2, in linnen
f 2, 3 2. 5° Niet alle 21 5 aangeboden exemplaren werden ook verkocht: in
sommige exemplaren van de fondscatalogus met aantekeningen in
handschrift is het getal ' 21 5' doorgestreept en vervangen door `176'.5'
Dit aantal stemt overeen met het aantal dat genoemd wordt in het
Nieuwsblad voor den boekhandel van 21 december 1880. (vw xx, 577)

De dag na de veiling lichtte Funke Dekker in over de uitslag: `Uwe
werken zijn gisteravond in veiling onder genoodigde boekverkoopers
met graagte geannexeerd door de Uitgevers-Maatschap Elsevier, direc-
teur J.G. Robbers te Rotterdam.

De collectie [...] was zeer rijk aan voorraad, maar bracht dan ook de
eerbiedwaardige som op van f20.000.' (vw xx, 568) In zijn eigen exem-
plaar had Funke het exacte bedrag genoteerd: f 20.0 7 8,14. 52 Ditzelfde
bedrag wordt ook genoemd in de eerder genoemde aflevering van het
Nieuwsblad voor den boekhandel. (vw xx, 577)

Begin januari 1881 ontmoette Dekker zijn nieuwe uitgever, J.G.
Robbers. Deze wilde de Havelaar herdrukken en had plannen voor een
geïllustreerde uitgave. (vw xxi, 45 ) Op 3 1 januari 1881 vroeg Dekker

49 Zie voor het weggezakte woord `H ' de illustratie in het fotokatern. Zie voor het

	

gg	 Y
tweede' het inleidende deel van de `Aanteekenin en en Ophelderingen,' r. 2z. Ingeval	 g
de vijfde druk heeft Dekker de fout uit de vierde druk `1866' niet veranderd in1

	

`186o' maar in '1859', 	 in overeenstemming is met de feiten.

	

S93	 g
5° Catalogus van ongebonden boeken, ... uitgegeven of aangekocht door den heer G.L. Funke

P• 25

5I Catalogus van ongebonden boeken, ... uitgegeven of aangekocht door den heer G.L. Funke.

Exemplaren VbbB; signatuur: fv 28
1-Iv

P	 VbbB; g	 283

52 Zie de afbeelding van p. 2 5 van de catalogus	 Funke in het fotokatern. Ditg	 P S	 -usg van un	 exem
laar is eigendom van het Multatuli-Genootschap; het heeft geen signatuur.P	 natuurg	 p^	 ^	 g

2.I.6.

2.1.6. I.
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Robbers hem bijtijds te laten weten wanneer de correctie van Max Ha-
velaar moest beginnen. (vw xxi, 137) Begin april 1881 heeft hij `Drukte
met korrektie van den M.H.' (Dekker in een brief aan Mimi van 4 april
1881, vw xxi, 264). Half juni hield Dekker zich –blijkens een brief aan
Funke – nog steeds bezig met de herziening van zijn werk, die hem ook
ditmaal weer hevig emotioneerde. (vw xxr, 325) Twee weken later was
de bewerking van de tekst vrijwel voltooid. (vw xxi, 352)

Dat Dekker zich intensief met de gang van zaken bemoeide en zich
zelfs bezighield met typografische kwesties, blijkt uit zijn brief aan Rob-
bers van 26 juni i881, waarin hij klaagde over de cursieve letters in het
woord `vergiftigd'. (vw xxi, 352-353)

De documenten bevatten verder geen aanwijzingen met betrekking
tot Dekkers werkwijze en zijn contacten met de uitgever of de drukker
over de nieuwe druk. Aangenomen moet worden dat hij weer met een
gedrukte legger werkte. Dit moet een exemplaar van de vierde druk ge-
weest zijn, in welke vorm dan ook: een uit elkaar gescheurd boek zodat
er weer per vel gewerkt kon worden of één van de nog ongebonden
exemplaren die Robbers van Funke had overgenomen.

Iets meer is bekend over de wijze waarop de `Aanteekeningen en Op-
helderingen' tot stand kwamen. Hiermee hield Dekker zich bezig in juli
1881, toen hij klaar was met de herziening van de hoofdtekst. De werk-
zaamheden liepen kennelijk minder snel dan verwacht, want eind juli en
begin augustus 1881 verontschuldigde hij zich bij Robbers voor de op-
getreden vertraging. (vw xxi, 391 en 393)

Er is een exemplaar van de vierde druk bewaard gebleven, waarin –
in het handschrift van Mimi –veranderingen voor de vijfde druk zijn
aangebracht. 53 Het zijn voornamelijk wijzigingen in de nummering van
de noten, noodzakelijk geworden doordat Dekker het aantal `Aanteeke-
ningen en Ophelderingen' uitbreidde van 1 79 tot 1 94 . Bij dit werk-
exemplaar horen strookjes papier met daarop –eveneens in het hand-
schrift van Mimi – de tekst van de nieuwe noten. S4 Aangenomen moet
worden dat Mimi werkte in opdracht van haar man: of hij haar de tekst
van de nieuwe noten dicteerde of dat zij een kladversie van zijn hand
in het net overschreef, is onbekend. Aangezien we niet weten hoe dit
exemplaar met aantekeningen functioneerde, valt ook de status ervan
niet te bepalen. Het exemplaar wekt de indruk dat Multatuli werkte met
meer dan één legger, bijvoorbeeld voor elke categorie veranderingen
één. Al die partiële herzieningen kunnen vervolgens in één compleet
exemplaar zijn samengebracht. Dat complete exemplaar zou dan de
kopij voor de zetter vormen, het onderhavige exemplaar een voor-
stadium van die kopij. Opmerkelijk is dat de handgeschreven tekst uit

5 3 Dit exemplaar – dat geen signatuur heeft – maakt deel uit van de collectie van hetP	 g	 g
Multatuli-Museum.
54 Zie de illustraties in het fotokatern. Zie voor verderee evens paragraaf 2.1.7.7.gg	 P g
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het werkexemplaar en de tekst zoals die in de vijfde druk is afgedrukt,
weinig, en dan nog op slechts ondergeschikte punten, van elkaar ver-
schillen. (Zie het variantenapparaat). Daarom kan men ook denken aan
een andere mogelijkheid, namelijk dat Multatuli verschillende leggers
naar de zetter zond, elk met een afzonderlijk onderdeel van de herzie-
ning. Het exemplaar waarvan hier sprake is, zou dan hebben gediend
als `deel-kopij' voor de vijfde druk. Een dergelijke werkwijze zou de
zetter echter veel extra werk hebben opgeleverd en is daarom minder
aannemelijk.

2.1.6.2.	 Illustraties

Kort nadat hij het kopijrecht van Max Havelaar had verworven, zond
Robbers Dekker twee tekeningen, die hij in de vijfde druk op wilde ne-
men, met het verzoek daar zijn oordeel over te geven. ss (vw xxi, 46).
Het betrof de scène, waarin Droogstoppel juffrouw Sjaalman opzoekt
(Hoofdstuk iv, r. 4 90-5 89) en de passage, waarin wordt beschreven dat
Verbrugge en de regent in de pendoppo wachten op de nieuwe assis-
tent-resident. (Hoofdstuk vr, r. 1-io6; vw xxi, 46). Dekkers reactie was
aarzelend: Droogstoppel vond hij uitstekend weergegeven, maar de
overige personages de regent van Lebak, Verbrugge, Tine en kleine
Max – leken onvoldoende op de mensen die model voor hen hadden
gestaan. (vw xxi, 46-47)

In dezelfde brief ging hij in op enkele details: `Wel mag ik zeggen dat
kostuum en bywerk

(sarong, kabaai, pendoppo, kleeding regent &c)
juist zyn, behoudens 'n paar twyfelende aanmerkingen. De teekenaar
geeft blyk in Indie geweest te zyn. Ik meen dat 'n Adhipatti geen sirih-
doos op zyn hoog welgeboren schoot neemt. Ook ben ik niet zeker of
't handvat van de kris niet aan de linkerzyde van den rug zit? Maar mis-
schien vergis ik my. Wel had ik den jongen die den slamat maakt, wat
mikroskopischer gewenscht, een kleine "mas" (iets als page).' (vw xxi,

47)
In de collectie van het Multatuli-Museum bevinden zich twee teke-

ningen, waarop de hierboven genoemde elementen voorkoinen. 56 Het

55 Zie uitvoeriger hierover mijn artikel `"Tweede door den auteur herziene uitgaaf."

	

Lie uitvoert e	 eg	 1	 g
Een stukje eEn	 kje tekstgeschiedenis eschiedenis van Max Havelaar.' In: Over Multatuli nr. z 1 0	 6-5	 99^ p. 41	 g
55
56
	 '

 in het fotokatern. De tekening van Droogstoppel en uffrouwZie de afbeeldingenot gl
90 3 ; de andere tekening heeft als signatuur: 9 1o. BehalveS j aalman heeft als signatuur: o	 e

	

193^	 ^	 g	 9
de twee hier genoemde tee 	 be

	

n	 tekeningen en bevinden zich in de collectie van het Multatuli-

M
g	 g

Museum nog andere afbeeldingen, bestemd	 gvoor dezelfde uitgave. Een aantal daarvanseu g g 
Multatuli [Met bijdragen van H.A. Ett e.a, . Hasselt, 1 ois afgedrukt in de bundel ^Iultatu l	 g	 ^	 97 .g

Genie en wereld.
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zijn geen tekeningen in de gebruikelijke zin, op papier of iets dergelijks,
maar de afbeeldingen zijn aangebracht op houtblokken. Het eerste blok
(Droogstoppel bij juffrouw Sjaalman) is nog volkomen glad, in het
tweede is de voorstelling (Verbrugge en de regent in de pendoppo) al
in het hout gegraveerd.

De gegraveerde afbeelding wijkt op een belangrijk punt af van de te-
kening die Dekker onder ogen gehad moet hebben: de sirihdoos be-
vindt zich niet meer op de schoot van de regent, maar staat op de
grond, tussen de adhipatti en zijn bediende in. De tekenaar heeft in een
latere versie van zijn ontwerp dus rekening gehouden met Dekkers
commentaar.

Lange tijd heeft men aangenomen dat de illustrator – de `heer R.'
zoals Dekker hem noemde (vw xxi, 1 3 6) – Anton (of: Anthony
Geerard Alexander ridder van Rappard was." Deze Van Rappard was
een sociaal bewogen kunstenaar, die – net als Van Gogh, met wie hij
bevriend was – vaak het leven van arbeiders als onderwerp koos. Om
twee redenen is deze veronderstelling niet waarschijnlijk. Ten eerste lij-
ken de ontwerpen voor de Havelaar-editie volstrekt niet op de tekenin-
gen, waarvan vaststaat dat ze door A.G.A. van Rappard zijn gemaakt.
Ten tweede is deze nooit in Indië geweest, terwijl uit allerlei details op
de Havelaar-prenten blijkt dat – zoals Dekker opmerkte – de illustrator
Indië kende. (vw xxr, 47) Het is dan ook een andere Rappard die de
bewuste tekeningen heeft gemaakt: Jonkheer Josias Cornelis Rappard
(1824-1898), kolonel van de infanterie in het Indische leger. 58 J.C. Rap-
pard had een zekere naam als illustrator van boeken over Indië. In 188o

was het eerste deel verschenen van een vierdelige uitgave van W.A. van
Rees, met de titel Neerlandsch Indie. Voor deze uitgave had J.C. Rappard
een groot aantal kleurenlitho's gemaakt, met voorstellingen uit het da-
gelijks leven in de kolonie. Zo is er een afbeelding van een pendoppo,
die opmerkelijke overeenkomsten vertoont met de pendoppo waarin
Verbrugge en de regent de nieuwe assistent-resident afwachten.59

De afbeelding van Verbrugge en de regent in de pendoppo is, blij-
kens de ondertekening, in het hout gegraveerd door Johannes Walter
(1839-189 5), een bekende houtgraveur uit Duitsland, die zich in 18 73 in
Nederland had gevestigd.6°

Wanneer en waarom uiteindelijk besloten werd de nieuwe druk
zonder illustraties te laten verschijnen, is onduidelijk; de documenten
bevatten geen gegevens die enig licht op deze kwestie werpen.

57	 bundel Multatuli,	 I	 .hiervoor enoemder	 ok vermeld in de

	

Deze naam wordt ook	e, 	 3 Sgenoemde
5g- 	 Graag wil ik hier de heerJ.W. Brou-Zie het Nederland s adelshoek Io	 z	 .G9 4 ^	 34 343	 gp
wer bedanken, die mij op het spoor vanRappard J.C..C. Ra ard bracht.1

	

P	 p
59 i van W.A. van Rees, litho 2 .Zie deel II van Neerlandsch Inde v 3
6° Zie	 herdenkingsartikel ` . Walter.' In: Eigen haard nr. 1 7hem het anonieme he rdenken sart	 WLle over he g g

( 18 95).
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Beschrijving van de bronnen; hun plaats in de tekstgeschiedenis

Het manuscript

In de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam bevindt zich het manu-
script van Max Havelaar •, het is een bruikleen van het Multatuli-Genoot-
schap. 61 Volgens de Catalogus van de Multatulitentoonstelling van
1 9 1062 was het manuscript in 1910 eigendom van Mr. C.H.E. Reelfs,
stiefzoon van Dekkers eerste uitgever, J. de Ruyter. Mogelijk heeft
deze het manuscript bij die gelegenheid aan het Multatuli-Genootschap
geschonken.

Het manuscript bestaat uit een negentiende-eeuwse band, waarin zich
losse bladen papier bevinden. Deze bladen –oorspronkelijk dubbel-
gevouwen, dus met vier zijden –werden met het oog op de verzending
van het manuscript samengebonden (vw x, zoo), maar in een later
stadium weer losgesneden, waarbij de bladen op enkele uitzonderingen
na (bijvoorbeeld p. 14 9 , 1 5 0, r 5 z en 1 5 2) werden doorgesneden op de
vouw.

De bladen meten 1 9 ,5 bij 31 cm en zijn gelinieerd. Ze zijn tweezijdig
beschreven in zwarte inkt; bovendien zijn er veranderingen aangebracht
in rode inkt en bevat het manuscript enkele aantekeningen in potlood.
De bladen zijn tweemaal genummerd, eenmaal in potlood en eenmaal
in zwarte inkt. 63 Beide nummeringen –lopend van r tot en met 239 –
lopen parallel. Door wie ze zijn aangebracht is onbekend.

Behalve de genummerde bladen bevat de band nog:
– een losliggend stuk karton, waarop een stuk bruin pakpapier is vast-
gemaakt. Op het papier een lakzegel; op het karton staat geschreven:
`Zegel geplaatst op den omslag van het handschrift van Max Have-
laar.' 64 Op het karton is ook nog geschreven, in potlood: `33/i';65
– een crèmekleurig ongelinieerd blanco blad;
– een ongenummerd dubbelgevouwen blad van vier zijden. Op de eer-
ste zijde hiervan staat geschreven:

61 g	 geen signatuur; manuscript heeft een si natuur• de Multatuli-collectie in de Universiteitsbi-
bliotheek Amsterdam is chronologisch geordend.g	 ^
6z	 'Catalogus der Multatulitentoonstelling in het Stedelijk k Museum te Amsterdam mei 1 10 eng	 ^	 ^	 7	 9
volgende dagen ter gelegenheid der herdenking van het feit der verschijning jnin vóór o aren van `Maxg	 g	 g^	 ^	 Jg	 1^
Havelaar' 186o-110 z. 	 z. • .9 ^	 g ^	 1
6 3	'De kleur van de inkt waarmee de nummering is aangebracht wikt duidelijk af vang	 g	 1	 1
de kleur van de inkt waarmee de tekst iseschreven.g
64

	

	cHerkomst en waarde hiervan zijnn onzeker; mogelijkeli k is het bedoeld geweest als re-
^ g

likwie'.
65

	

Dezelfde aantekening, 	 in potlood, staat achterin het manuscript, aan de

	

g ^	 g	 ^	 g
binnenkant van de band. Herkomst en betekenis van beide aantekeningen zijn n ui-

	

^	 zijn
deli'k.1

2.I.7.

2.I.7.I.
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MaxavelaarH ,

of
i'- ilin en der neder-de Koff ve	 el	 g

landsche Handelmaatschappij.pp l

door
Multatuli.

De volgende drie zijden zijn onbeschreven, met uitzondering van een
aantekening in potlood op de vierde zijde: ` r 31'4';

66

– na de 2 39 genummerde pagina's (de achterzijde van p. 2 39 is blanco
en ongenummerd): een gelinieerd blad, waarvan de voor- en achterzijde
blanco en ongenummerd zijn;
– twee crèmekleurige, ongelinieerde, blanco bladen.

Dit manuscript heeft gediend als kopij voor de eerste druk. Dat valt op
te maken uit de documenten,67 maar ook uit het uiterlijk van het manu-
script: beduimeld, met zwarte vegen en vingerafdrukken, die op de zet-
terij moeten zijn ontstaan. Het lossnijden van de aanvankelijk samen-
gebonden bladen wijst in dezelfde richting; op deze wijze kon de kopij
namelijk in porties worden verdeeld, die vervolgens over meerdere zet-
ters verdeeld konden worden. Ten slotte zijn er door het hele manu-
script heen kleine, vertikale streepjes aangebracht, die vrijwel altijd sa-
menvallen met een overgang naar een nieuw katern van de eerste druk.68

Het manuscript is een complexe bron, dat wil zeggen dat het uit
meerdere lagen bestaat. Deze kunnen worden onderscheiden door het
gebruikte schrijfmateriaal: zwarte inkt voor de tekst van Multatuli, rode
inkt voor de ingrepen van Van Lennep. 69 Binnen die twee lagen bestaat
een verdere onderverdeling; het kwam namelijk geregeld voor dat zo-
wel de auteur als Van Lennep binnen hun eenmaal geschreven tekst nog
veranderingen aanbrachten. De te onderscheiden lagen worden in deze
editie aangeduid met de volgende siglen:

66
11 aanduidingli k de aanduidt van het aantal katernenWaarschijnlijk	 n	 n	 antal ka ernen van het eerste deel van de eer-

 an Max Havelaar. Dit eerste deel bestaat uit dertien katernen van elk zestienstedrukvan M	 av

Pa ina's plus vier pagina's van katern veertien.g	 ^p	 pg
67 Zie deel x van de Volledige werken van Multatuli en paragraaf z. i . i . over de ont-ed arag^	 p
staans eschiedenis van het manuscript.p
68 Bijvoorbeeld: op	 r. z8 van het manuscript staat een vertikaal streepje tussen1	 pp 99

	

p	 pl
`	 n' en 'Die'. Ditcorrespondeert met de over an van katern 1  naarde woorden lelde . e Die . D t e overgang

katern	 in het eerste deel van de eerste druk (p. 16o- i 6 i .ate	 I 	 te p
69 Van Lennep zijnwijzigingen in zwarte kt aan. De aardEen enkele maal bracht Va e P 1 inkt

laten er echter geen twijfel over bestaan dat ze van Vanvan die ingrepen en de ductus g	 twijfel
zich bijvoorbeeld voor op

	

	 van het manuscript,,Lennep afkomstig zijn. Dit doet c

	

pP7	 pp gl	 bijvoorbeel

onderstrepingen van laatsnamen zij 	 eschra t zoals Van Lennepwaar Multatuli's w l g	 Pzijnplaatsname
dat elders steeds in rode inkt deed, en op p. 8 van het manuscript waar Van Lennep

	

P	 p
de toevoeging `Tweede Hoofdstuk' aanbracht.gg
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M

Ma

M al , M ae enzovoort

M b

b^ M b2M M enzovoort

Manuscriptp
Tekst van Multatuli

lagen in de tekst van MultatuliAchtereenvolgende	 e	 dg

Tekst van Van Lennep

lagen in 	 tekst van Van LennepAchtereenvolgende	 dg

Het manuscript bevat ook potloodaantekeningen; gezien de inhoud zijn
ze afkomstig van Multatuli. Het gaat om de volgende gevallen:
– M, p. 65; leestekst hoofdstuk vr, r. 5 36; bij de passage `en als gij die
niet kent' (laatste lezing in M). Hieronder staat, in vrijwel uitgewist
potloodschrift: `als gij e niet kent. Dat e is eene taalfout maar ik houd
het voor eene fout in de taal dat het eene taalfout is. Ons hen en haar

is bitter Teelijk.'
- M, p. I I i; leestekst hoofdstuk xi, r. 1 3 5 -1 3 6; bij de passage `Het is
heden den i glen Februarij' (laatste lezing in M). Dekker had alleen de
maand genoemd en daarvoor een ruimte opengelaten; in potlood
schreef hij erbij: `(invullen)'. Van Lennep vulde de open ruimte op met

I gdeny0

– M, p. I I r; leestekst hoofdstuk xi, r. z 5 8; bij de passage `coute que coute'
(lezing in M). Hierbij staat in potlood: `(toch niet coûte qui c. zooals
men altijd schrijft & zegt)'.
– M, p. 134; leestekst hoofdstuk xiii, r. 1 7 1; bij de passage `Ainsi va
le monde!' (lezing in M). Hierbij, in nauwelijks leesbaar potloodschrift:
`tot hiertoe is [?] het ruwe {?] gekorrigeerd.'
– M, p. ióo; leestekst hoofdstuk xiv, r. 800-8oi; bij de passage `die
hem hechtte aan [?] de zijnen' (lezing M). Hieronder liet Dekker een
aantal regels onbeschreven. In deze ruimte noteerde hij in potlood de
volgende zin: `Ik zal dit later inschrijven[?] als mijne oogen wat beter[?]
zijn[?].' In een later stadium werd op deze plaats een dubbel velletje pa-
pier met lak bevestigd; tegenwoordig is het weer los.' Het bevat, in
zwarte inkt en in Duitse schrijfletters, de tekst van het gedicht `Mein
Kind, da schldgt die neunte Stunde, h6r!' 72 In de tekst van het gedicht
zijn veranderingen aangebracht, zowel in zwarte inkt als in zwart pot-
lood. Volgens Stuiveling heeft Dekker zelf de tekst `in gotische letters'
geschreven; de correcties in potlood zijn naar zijn zeggen afkomstig
van Dekkers Duitse vriendin Ottilie Coss. 73 De veranderingen van Ot-
tilie Coss zijn in het variantenapparaat aangegeven met het sigle Mc.

7° Zie de illustratie in het fotokatern.

71 Deaantal woorden uit de bovenstaande potlood

	

aan- lak is er de oorzaak van dat een	 ta wo	 -oren	 ovenstaan	 ooaanp
tekening niet of moeilijk leesbaar is.t	 moeilijk
72 Zie de illustraties in het fotokatern.
73 ivelin T `Rondom het handschrift van de Max Havelaar',	 3 6. Er zijn geenG. Stuiveling,>	 >p 3	 zijn g

r n waarvan deze bewering kan worden bevestigd ofaanwijzingen gevonden op grond w	 dg	 p g	 g	 g
ontkend.
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De tekst van Multatuli zelf (M a) moet uiteraard als geautoriseerd wor-
den beschouwd. 74 Voor Mb ligt de kwestie gecompliceerder. Dekker
ging akkoord met het feit dat Van Lennep de tekst in het manuscript
gereed maakte voor de druk. Ook was hij ervan op de hoogte dat Van
Lennep zocht naar een oplossing voor het probleem van de namen en
data. We kunnen zelfs constateren dat hij actief meewerkte aan een op-
lossing door Van Lennep enkele suggesties te doen. 75 Hij was dus be-
reid een compromis te sluiten, opdat zijn roman zou kunnen verschij-
nen; de concrete invulling van dit compromis had hij in handen gelegd
van Van Lennep. Ook M b moet daarom als geautoriseerd worden be-
schouwd. Dat Multatuli niet tot in details op de hoogte was, doet hier
niets aan af.

Pas toen Dekker de eerste druk onder ogen kreeg, kon hij de resulta-
ten van Van Lenneps bemoeienis met zijn manuscript van geval tot ge-
val beoordelen. Veel veranderingen zullen hem niet zijn opgevallen,
omdat hij op dat moment niet over zijn manuscript beschikte. De wijzi-
gingen die hem wel opvielen, gaven hem geen reden tot ontevreden-
heid (zie paragraaf 2.1.2), al beantwoordden sommige veranderingen
niet aan zijn oorspronkelijke intenties. (Vergelijk Dekkers opmerking
over de passage over de opvolger van Van Twist, vw x, 2 33 ). Hij vond
hierin echter geen aanleiding om zich te distantiëren van deze versie
van zijn tekst.

Enkele maanden later – toen er een tweede druk moest komen en
deze niet, zoals Multatuli wilde, als een goedkope volksuitgave zou ver-
schijnen – nam Dekker afstand van Van Lenneps ingrepen (zie para-
graaf z.1.2). Multatuli trok zijn autorisatie van M b dus achteraf in.
Vanuit editeursstandpunt bezien maakt dat geen verschil: M als geheel
is op een bepaald moment in de tekstgeschiedenis door Multatuli ge-
autoriseerd en blijft dat, ook al is de auteur – door welke oorzaken dan
ook – in een later stadium een andere mening toegedaan.

Ook om praktische redenen behoort het manuscript als geheel in de
tekstgeschiedenis thuis: de geautoriseerde eerste, vierde en vijfde druk
gaan namelijk terug op het nethandschrift, inclusief de ingrepen van
Van Lennep.

74 Alseautoriseerd worden beschouwd: alle overgeleverde handschriften die door de

	

g	 g
auteur zelf of die in zijn opdracht zijn gemaakt, en alle gedrukte versies die de auteur

	

zijn p	 zijn g	 ^	 g
heeftewild waarvoor hij toestemming heeft gegeven, waarvoor hij de kopij heeft

	

g	 ^	 hij	 g	 gg	 ^	 hij	 P1
 en/of waarvan hij de proeven of de (laatste) revisie heeft gecorrigeerd. Deze

	

geleverdl	 p	 g	 g
definitie is ontleend aan: S. Scheibe, `Zu eg Grundprinzipieneinigen Grund rinzi ien einer historisch-kri-

	

tischen	 gAus abe.' In: Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation. Her-
aus e eben von G. Martens und H. Zeller. Munchen I i p. 28. 8.

	

g g	 ^ 97 ^ p
75 Zie hiervoorara raaf 2.I.I. .p g	 4
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2. I . 7. 2.	 De gedrukte bronnen: algemeen

De editeur van een historisch-kritische uitgave moet erop bedacht zijn
dat er verschillen kunnen bestaan tussen verschillende exemplaren van
eenzelfde druk en ook: dat exemplaren die volgens het titelblad tot een-
zelfde druk behoren, in werkelijkheid van verschillend zetsel kunnen
zijn gemaakt en dus twee verschillende drukken representeren. Om der-
gelijke verschijnselen op het spoor te komen, kan hij gebruik maken
van verschillende methodes, waarvan totale interne collatie van een re-
levant aantal exemplaren per druk de meest zekere, maar vanzelfspre-
kend ook de meest tijdrovende is.76

De gedrukte bronnen van Max Havelaar zijn alle met de hand gezet,
maar machinaal gedrukt. De kans dat er tijdens het drukproces veran-
deringen in het zetsel zijn aangebracht, waardoor er hier en daar tekst-
verschillen binnen één druk optreden – de zogenaamde perscorrecties
– moet daarom gering worden geacht: een machinepers zet men nu een-
maal minder snel stil dan een handpers. Daar komt bij dat Multatuli we-
gens verblijf in het buitenland nooit persoonlijk aanwezig was bij het
drukproces van de geautoriseerde drukken van Max Havelaar (dat wil
zeggen: de eerste, de vierde en de vijfde druk). De verhouding tussen
inspanning en te verwachten resultaat is in dit geval zodanig dat het
niet verantwoord is om tot exemplaarcollatie van een relevant aantal
exemplaren per druk over te gaan. Het bleek bovendien niet eenvoudig
te zijn om dat aantal bijeen te brengen. De hoeveelheid exemplaren van
de verschillende drukken van Max Havelaar in openbaar bezit (te trace-
ren via de Centrale Catalogus van de Koninklijke Bibliotheek, aan-
gevuld met de exemplaren uit de collectie van het Multatuli-Museum)
bleek in elk geval te gering om er verantwoorde conclusies aan te ver-
binden. 77

Bij de voorbereidingen van de Havelaar-editie is de volgende tussen-
oplossing gekozen. Het aantal te onderzoeken exemplaren is uitgebreid
door aan de boeken uit openbaar bezit een aantal privé-exemplaren toe
te voegen. 78 De aldus verkregen exemplaren zijn vervolgens met be-
hulp van transparantkopieën met elkaar vergeleken. Dit gebeurde
steekproefsgewijs, dat wil zeggen dat een beperkt aantal pagina's werd
vergeleken, waarbij erop werd gelet dat er uit elk katern pagina's wer-

76 Misschien kan de automatisering in de toekomst een oplossing voor dit probleemg	 p	 ^	 p
bieden.
77 Dit bleek het-eval bij de dubbeldruk. Noch de bij de Centrale Catalogus aan eslo

	

g	 bij	 bij	 ^	 g
ten bibliotheken noch het Multatuli-Museum bezitten een exem l	 de dub-

	

,	 aarp van
beldruk. Mij zijn slechts twee exemplaren bekend, beide in privé-bezit.Mij 	 ^	 pp
78 a	 Schuhmacher in AGraag wil ik hier de heer M. Schuhmacher van Antiquariaat S 	 -

	

macer	 mcg	 ^
terdam bedanken, 	 mij de exemplaren uit zijn 	 dit doel	 beschik-s	 be	 -

	

anen	 n collectie voor	 ter escd l	 p	 1
king stelde.
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den onderzocht en dat bovendien zowel de pagina's van de binnenvorm
als van de buitenvorm aan bod kwamen. 79 Bovendien zijn controles al-
tijd met andere exemplaren van dezelfde druk uitgevoerd. Dank zij deze
werkwijze zijn er nieuwe gegevens aan het licht gekomen voor wat be-
treft de tweede en de vijfde druk. 8 ° In principe is het natuurlijk mo-
gelijk dat nader onderzoek nieuwe feiten oplevert. Met het oog hierop
is bij de beschrijving van de bronnen steeds vermeld met welk exem-
plaar is gewerkt.

2. I . 7.3 .	 De eerste druk

D T : Multatuli, Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Han-
del-Maatschappij. Amsterdam, 186o. 2 dln.
Gebruikt exemplaar: uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, Den
Haag; signatuur: 249 B 55.
Uitgever: J. de Ruyter, Amsterdam.
Drukker: V. Munster & Zoon; plaats onbekend (snelpersdruk).
Prijs: f4,– (voor twee delen).
Oplage: i300 exemplaren (vw x, 337 en 409).
Verschijningsdatum: i7 mei 1860.81

Het manuscript heeft als kopij gediend voor deze druk (zie paragraaf
2.1.7. r). Van Lennep heeft, omdat Dekker in het buitenland verbleef, de
proeven gecorrigeerd. (vw x, 560 Of ook anderen dan Van Lennep –
te denken valt aan zetters en correctoren – nog invloed hebben uitgeoe-
fend op de tekst is onbekend. Uit het variantenonderzoek blijkt in elk
geval dat er niet alleen in de kopij, maar ook nog in de proeven veran-
deringen moeten zijn aangebracht: kopij en druk sluiten niet volledig
op elkaar aan.

Volgens de eerder genoemde criteria – zie noot 74 – is D een geau-
toriseerde bron: Dekker had de kopij geleverd in de vorm van zijn net-
handschrift, ging ermee akkoord dat Van Lennep die kopij persklaar
maakte en voor de afhandeling van de proeven zorgde. Die autorisatie
gold de eerste druk als geheel; van details kon Dekker –gezien de om-
standigheden waaronder D I tot stand kwam – niet op de hoogte zijn.
Dat Dekker zich na verloop van tijd distantieerde van bepaalde onder-
delen uit D I (de door Van Lennep veroorzaakte `verminking van den
tekst', vw x, 372), maakt voor de editeur geen verschil: de eenmaal ver-
leende autorisatie kan niet ongedaan worden gemaakt.82

79 Zie voor deze begrippen: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken,	 8- .p ^	 a p. 3 39
so Zie hiervoorara raaf 2.1.	 en paragraaf 2.1..8.p g	 74 p g	 7

Voor de verschijningsdatum van de drukken is de vermelding in het Nieuwsblad voorg
den boekhandel aangehouden.g
8z Zie ookara raaf 2.1.2 en paragraaf 2.I. .1.p g	 p g	 7
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Binnen de tekstgeschiedenis van Max Havelaar neemt D I een bijzon-
dere plaats in: het is de tekst die in i86o uitgebreide (maatschappelijke
en politieke) discussies heeft veroorzaakt, tot in de Tweede Kamer toe,
waar werd opgemerkt dat het boek `eene zekere rilling door het land'
had laten gaan. (vw x, 316)

2.1.7.4.	 De tweede druk en de dubbeldruk

D 2 : Multatuli, Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Han-
del-Maatschappij. Amsterdam, 186o. 2 dln. Tweede druk.
Gebruikt exemplaar: uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, Den
Haag; signatuur: 1145 c So.

Uitgever: J. de Ruyter, Amsterdam.
Drukker: V. Munster & Zoon; plaats onbekend (snelpersdruk).
Pr#.r: f4,– (voor twee delen).
Oplage: onbekend; mogelijk 700-1 200 exemplaren (zie paragraaf 2.1.3).
Verschijningsdatum: 8 november 186o (deel z), 22 november 186o (deel 2).

D Zd : Multatuli, Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Han-
del-Maatschappij. Amsterdam, 186o. 2 dln. Tweede druk.
Gebruikt exemplaar: van D Zd zijn geen exemplaren in openbaar bezit
aangetroffen; bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een privé-exem-
plaar.
Uitgever: J. de Ruyter, Amsterdam.
Drukker: V. Munster & Zoon; plaats onbekend (snelpersdruk).
Prijs: onbekend; waarschijnlijk gelijk aan die van D` en D2.
Oplage: onbekend.
TlerschOingsdatum: onbekend; mogelijk eind 286 5 , begin 2866 (zie para-
graaf 2.1.3).

Omdat de eerste en tweede druk uiterlijk grote overeenkomsten verto-
nen –bijvoorbeeld qua lettertype en pagina-indeling –, heeft men lange
tijd aangenomen dat de tweede druk van hetzelfde zetsel gemaakt was
als de eerste. 83 Dit is echter niet het geval: de tweede druk is opnieuw
gezet en kan dus met recht een nieuwe druk worden genoemd. 84 Als leg-
ger heeft –gezien het feit dat niet alleen de pagina-indeling identiek is,
maar zelfs het aantal woorden per regel –ongetwijfeld de eerste druk
gediend: de tweede druk is een regel-voor-regelherdruk van de eerste.gs

83	 c	
-D drukken van Max Have

	

Zie bijvoorbeeld het artikel van G.W. Huygens,	 e dkk	 de}	 yg	 ,
laar.' In: ioo Jaar Max Havelaar. Essays over Multatuli. Door P.H. Dubois e.a. Rotter-
dam 162 p. 1 49-1 7o, vooral p. 1 5 i.,9^p 	 pS
84	 'TweeZie H.W. Bosscha, Twee drukken van de Max Havelaar.' In: De nieuwe taalgids 61.v

(1968), 28.p 3
85 De witverdeling tussen de woorden laat wel verschillen zien; dit is een belangrijkeg	 ^
aanwijzing dat het om nieuw zetsel gaat.l g	 g
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De tweede druk is ongeautoriseerd: hij verscheen tegen de uitdruk-
kelijke wil van de auteur in.86

Vergelijking van verschillende exemplaren van de tweede druk
bracht aan het licht dat er tussen de tweede druk van november 186o
en de derde van januari 1871 nog een druk van Max Havelaar moet zijn
verschenen. Het betreft een nieuwe druk, vervaardigd van nieuw zetsel,
maar met op de titelpagina de vermelding `Tweede druk'. De nieuwe
druk is een exacte kopie van de tweede druk en de verschijning ervan
is niet via de gebruikelijke kanalen bekend gemaakt. Om geen verwar-
ring te stichten heb ik in deze uitgave de traditionele nummering van
de drukken gehandhaafd; de druk in kwestie heeft –vanwege het clan-
destiene karakter – in deze editie het predikaat `dubbeldruk' gekregen.

De eerste vraag die zich voordoet, is: welk exemplaar representeert
de tweede druk (D 2 ) en welk exemplaar de dubbeldruk (D Zd)? Op-
nieuw zetten brengt altijd al dan niet met opzet veroorzaakte verschil-
len met zich mee. Tussen D Z en D 2d zijn een kleine honderd verschillen
aangetroffen; deze plaatsen zijn vergeleken met de lezing in de eerste en
in de derde druk. 87 Op pagina r, regel 6 van beide exemplaren staat een
geval dat representatief is voor het merendeel van de overige. Exem-
plaar-A heeft daar `lezer', exemplaar-B `lezers'. 88 In de eerste druk vindt
men `lezer', `lezers' is te vinden in de uitgave- 18 7 1. Een ander voor-
beeld betreft een evidente zetfout: op p. 1 7 van deel 2 van de eerste
druk staat in regel 9-To 'onmoge-lijk'. Exemplaar-A nam dit precies zo
over, ook in afgebroken vorm. De zetter van exemplaar-B maakte hier
een fout: deze bron bevat de lezing 'onmo-lijk'. Deze foute versie komt
exact zo voor in de derde druk. Dit patroon valt in de meeste gevallen
aan te wijzen: de eerste druk en exemplaar-A hebben versie-A; exem-
plaar-B en de derde druk hebben versie-B. Dit betekent dat de eerste
druk gediend heeft als voorbeeld voor de uitgave met `lezer' (exem-
plaar-A; dit is dus de originele tweede druk) en dat de uitgave met `le-
zers' (exemplaar-B; dit is dus de dubbeldruk) als legger heeft gediend
voor de uitgave-z871. Deze conclusie wordt ook via een andere wijze
van redeneren aannemelijk: het ligt voor de hand dat Schadd één van
de overgebleven exemplaren van Max Havelaar, die hij met het kopij-
recht gekocht had, 89 als legger voor de herdruk bestemde. Dit zou dan
een van de exemplaren van de – later verschenen –dubbeldruk zijn.

D 2d is een ongeautoriseerde bron: Multatuli was niet op de hoogte
van het bestaan van de dubbeldruk. Toch is D Zd —net als de eveneens
ongeautoriseerde tweede druk – wel opgenomen in de tekstgeschiede-

s6 Zie paragraaf 2.1.2.

87	

p ^
De lijst met verschillen staat afgedrukt bij min artikel 'Een onbekende druk van1	 g	 1	 1

Max Havelaar uit de negentiende eeuw',	 8- o.g	 ^p 33 34
ss Zie 	 p

Z	 zdLie de afbeeldingen van p. i van D en van D in het fotokatern.
89
	 .
zieara raaf 2.1.p ^	 4
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nis. Beide drukken vormen namelijk een onmisbare schakel in die ge-
schiedenis, omdat D 4 en D 5 – die beide geautoriseerd zijn – via D Zd

en D Z teruggaan op D' en uiteindelijk op M.

2.1.7.5.	 De derde druk

Van de derde druk bestaan twee uitvoeringen, een `gewone' in klein-oc-
tavo-formaat (vw )(iv, 639) of postformaat (vw )(lv, 38 9) en een luxe-
uitgave in superroyaal formaat (24 x 1 7 cm). 9° Het zetsel is in beide ge-
vallen identiek. Voor deze editie is gebruik gemaakt van één van de
luxe-exemplaren. In de hieronder volgende beschrijving worden eerst
de gegevens met betrekking tot de gebruikte luxe-uitgave vermeld;
daarna volgen zo nodig de gegevens over de `gewone' uitgave.

D 3 : Multatuli, Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-
maatschappij. Amsterdam, i8 7 1. Derde druk.
Gebruikt exemplaar: uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, Den
Haag; signatuur: 3183 A 18.
Uitgever: I.H. Schadd, Amsterdam.
Drukker: J. van Boekhoven, Utrecht (stoomdruk).
Prijs: f7 , 5 0 (vw xiv, 639); de `gewone' uitgave kostte ingenaaid f2,40,
gebonden fz,90 (vw xrv, 389).
Oplage: honderd exemplaren gedrukt (vw xvii, 560), vijftig in de han-
del gebracht. (vw xiv, 639) De oplage van de klein-octavo-uitgave was
S 000 exemplaren.'
Ver.rchyningsdatum: december i8 7 1 (vw )(zv, 639). De klein-octavo-uit-
gave verscheen 20 januari 1871.

Tussen de verschijning van de `gewone' en de luxe-uitgave lag on-
geveer een jaar. Toch zijn ze – met uitzondering van de titelpagina's –
van hetzelfde zetsel vervaardigd. Schadd zal ze vermoedelijk kort na el-
kaar hebben afgedrukt – in welke volgorde is onduidelijk en de vellen
in superroyaal formaat enige tijd hebben bewaard.

De derde druk is gezet naar de ongeautoriseerde dubbeldruk (zie pa-
ragraaf 2.1. 7 .4). D 3 zelf is ook ongeautoriseerd, aangezien Multatuli op
geen enkele wijze heeft meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Hij
hoorde pas achteraf – via de kranten – dat er een nieuwe druk van zijn
roman was verschenen. (vw )(iv, 405) Ook D 3 is echter een onmisbare
schakel in de tekstgeschiedenis (zie paragraaf 2.1.7.6) en dient daarom
in die geschiedenis te worden opgenomen.

9° Er bestonden destijds geen officiële benamingen voor papierformaten. De 'gewone'e destijds	 g	 pp	 gg
derde druk meetx 13 cm; mogelijk zijn bij het inbinden enige millimeters papier^S	 3	 ^	 1	 1 bij	 g	 p p9	 g

	

afgesneden. Zie: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken,	 - 8.
g p	 > p. S3 S

9' Catalogus van ongebonden boeken ...7 uitgegeven of aangekocht door den beer G.L. Funke,

p. 25.
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z. 1.7.6.	 De vierde druk

D 4: Multatuli, Max Havelaar of de koffie-veilingen der Nederlandsche Handel-
maatschappij.. Amsterdam, 1875. Vierde druk. Eerste door den auteur
herziene uitgaaf. Bij deze druk was een los velletje paars papier ge-
voegd, waarop de aandacht werd gevestigd op de `Aanteekeningen en
Ophelderingen', die Multatuli speciaal voor deze uitgave had ge-
schreven.92
Gebruikt exemplaar: uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, Den
Haag; signatuur: 1 97 E 20.

Uitgever: G.L. Funke, Amsterdam.
Drukker: J. van Boekhoven, Utrecht (stoomdruk).
Prijs: ingenaaid f 2,40, gebonden f Z,90 (vw xvrrr, So).
Oplage: S000 exemplaren (veilingcatalogus Funke). 93 Dezelfde catalogus
vermeldt ook verkoopcijfers per jaar: 18 77 – 56o exemplaren; 1878
357 exemplaren; 18 79 – 543 exemplaren. Bij voorintekening waren er
in juli 1875 `eenige honderden' exemplaren van de vierde druk door
boekhandelaars gekocht. (vw xvii, 7S7) In de loop van 28 76 zijn er
ruim 500 exemplaren verkocht. (vw xvtii, 514) In september 188o wa-
ren er in totaal 4341 exemplaren verkocht (vw xx, 504); volgens de vei-
lingcatalogus waren er in december 188o nog 176 (was eerst: 21 5) exem-
plaren over. 94 Het is de vraag of al deze gegevens even betrouwbaar
zijn. Combinatie ervan leidt namelijk tot de conclusie dat er of in 1875
of in 188o een verhoudingsgewijs uitzonderlijk hoog aantal exemplaren
moet zijn verhandeld.
Verschijningsdatum: 19 oktober 1875.

Uit de intensieve bemoeienis van Dekker met de totstandkoming van
(de tekst van) deze nieuwe druk, kan zonder reserve geconcludeerd
worden dat D 4 een geautoriseerde bron is. De vraag is alleen van welke
legger de auteur is uitgegaan. Vast staat dat hij op dat moment niet de
beschikking had over zijn nethandschrift. Dus moet hij een van de
voorafgegane gedrukte bronnen als uitgangspunt hebben genomen:
D', D', D Zd of D 3 . De documenten geven geen uitsluitsel over deze
kwestie. Er is een opmerking van Funke bewaard gebleven waaruit
men zou kunnen opmaken dat Dekker zich baseerde op de eerste druk
uit 186o. In zijn ultimatieve brief van 23 juni 1875 schreef Funke name-
lijk: `Gij dwingt mij dus, wil ik niet ruim f4000.– verliezen door geheel
aftezien van de uitgave, de bladen van Havelaar die afgedrukt zijn, uit
te geven en de rest delf naar den i n druk te corrigeren [...].' (vw xxvii, 740-

92 In de collectie van het Multatuli-Museum bevindt zich een 	 pexem laar met het be-
doelde velletje papier. De tekst ervan is te vinden in vw x i i r 50.velletje p	 v	 v ,5p
93 Catalogus van ongebonden boeken, ... uitgegeven of aangekocht door den heer G.L. Funke,
p. 25.
94 Zieara raaf 2.1.6.1.p g
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741; cursivering door mij, exv). Waarom zou Funke een andere bron
als legger kiezen dan zijn auteur, kan men zich afvragen. Toch mag
men niet te snel concluderen dat D 4 dus teruggaat op D i . Intern (va-
rianten)onderzoek wijst namelijk in een andere richting. Vooraf moet
gezegd worden dat het interne variantenonderzoek in het geval van
Max Havelaar specifieke problemen oplevert. Ten eerste bevatten de
vier mogelijke leggers – D' tot en met D 3 —onderling slechts minimale
verschillen, omdat het onveranderde herdrukken betreft. De verschillen
tussen die mogelijke leggers enerzijds en D 4 anderzijds daarentegen zijn
niet alleen zeer talrijk, maar vaak ook ingrijpend. Met andere woorden:
D 4 staat in de meeste gevallen tegenover `de groep D' tot en met D3';
binnen die groep worden dan geen relevante verschillen aangetroffen.

Toch bevat het variantenmateriaal een gering aantal aanwijzingen dat
de vierde druk teruggaat op de uitgave-1871 (D 3 ). Hieronder volgen
enkele voorbeelden:

Hoofdstuk z, r. 88: 	 terugbracht
M-D Zd	 terugbragt

D ;	 terug-bragt [afbrekingsteken]

D 4	 terug-bracht [koppelteken]

Hoofdstuk xiv, r,o:49
MD Za

^
,

D4

Hoofdstuk xvi, r. 3 2 5 :	 Busselinck en Waterman
2t^MD	 Busselinck & Waterman

D'	 Busselinck en Waterman
D 4	 Busselinck en Waterman

noch
noch

nog

nog

Hoofdstuk xvii, r. 6i6:

M
D'- DZa

D ^̂

D4

Hoofdstuk xvii, r. 669 -670:
M
D'-D Za

D 3

D4

distriktshoofd
distriktshoofd
Distriktshoofd

Distrikshoofd
distrikshoofd

in de Lampongs aan
aan in de Lampongs
aan in de L... n sg
aan de Lampongs
aan de Lampongs

Hoewel het maar een uiterst gering aantal wijzigingen betreft, lijkt het
zeer waarschijnlijk dat D 4 teruggaat op D 3 . De evidente zetfouten wij-
zen nog het sterkst in die richting: het kan niet anders of de zetter van
D 4 die ten onrechte `distrikshoofd' voor `distriktshoofd' zette, moet
D 3 , dat dezelfde fout bevatte, onder ogen hebben gehad.95

95 Zie voor de vraag hoe deze legger er kan hebben uitgezien, paragraaf 2.i. . .g	 gg	 g	 ^ P g	 5 3
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Op deze veronderstelling is het variantenapparaat ingericht. Dit bete-
kent dat ook de lezingen uit de ongeautoriseerde drukken D 3 , D Zd en
D' in de tekstgeschiedenis zijn opgenomen, omdat – naar moet worden
aangenomen – D 4 via deze drukken teruggaat op D I en ten slotte op
M. Alleen als onomstotelijk was bewezen dat D 4 direct teruggaat op M
of D', hadden de tussenliggende, ongeautoriseerde, bronnen buiten be-
schouwing kunnen blijven.

2. i . 7.7.	 De vierde druk met aantekeningen in handschrift

In het Multatuli-Museum wordt een bijzonder exemplaar van de vierde
druk bewaard. Het bevat aantekeningen in het handschrift van Mimi.
Het exemplaar – dat geen signatuur heeft – wordt in deze editie aan-
geduid met het sigle D4a.96

Mimi's aantekeningen hebben voornamelijk betrekking op de noot-
cijfers in de hoofdtekst, waarmee wordt verwezen naar de `Aanteeke-
ningen en Ophelderingen' achterin het boek. Die nummering moest
worden veranderd, omdat Multatuli in D 5 het aantal toelichtingen uit-
breidde. Het exemplaar bevat bovendien zes langwerpige strookjes pa-
pier van verschillend formaat, met daarop –eveneens in het handschrift
van Mimi – de tekst van de nieuwe noten. 97 De noten zijn als volgt
over de verschillende strookjes verdeeld:
strook I: noot 3 , 1 5 , 16, 17, 46 en 68; strook z: noot 68 (vervolg), 74,
83, 95, 99 ; strook 3 : noot 9 9 (vervolg), 1o 3 ; strook 4: noot 108, 118,
11 9 ; strook 5: noot 149, 152, 1 5 3, 1 7 1, 173, 18 7 , 188; strook 6: noot
191.98

Behalve bovenstaande veranderingen bevat D 4a enkele verbeteringen
van zetfouten in D 4 en een paar syntactische wijzigingen.

Aangenomen moet worden dat Mimi in opdracht van Dekker heeft
gewerkt; de aantekeningen in D 4a zijn dus geautoriseerd. Het is onze-
ker of D S direct of indirect teruggaat op de lezing in D4a.99

2. 1.7.8.	 De vyfde druk

D S : Multatuli, Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handel-
maatschappy. Rotterdam, i881. Vijfde druk. Tweede door den auteur
herziene uitgaaf.
Gebruikt exemplaar: uit de collectie van de bibliotheek van de Rij ksuni-
versiteit Limburg, Maastricht; signatuur: Lit NC iv 127.
Uitgever: Uitgevers-maatschappij Elsevier.

96 Zie voor de beschrijving van deze bron ook de gegevens in paragraaf 2. i ..1	 g	 g g	 ^76P g
97 Zie de illustraties in het fotokatern.

	

9g 4a	 S
.De nummering is volgens D deze is identiek aan de nummering in Dg	 g	 ^	 g

99 Zie hieroverara raaf 2.1.6.1.p g
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Drukker: Woest & Co., Haarlem.
Pry.r: ingenaaid f i,9o, gebonden f 2,40 (Vw xxi, 516).
Oplage: onbekend.
Tler.cchyningfdatum: rnovember i881.

Gebleken is dat er van de vijfde druk vier verschillende soorten exem-
plaren bestaan.'°° De verschillen komen voor tussen pagina 98 en pagi-
na 112, dat wil zeggen in het zevende katern. Doelbewust zijn er in het
zetsel van dit katern bepaalde veranderingen aangebracht – soms een
woord, soms een leesteken; voor het overige is het zetsel van dit katern
in alle vier de soorten exemplaren identiek. Het gaat dus om plaatselijke
ingrepen, aangebracht nadat men al met drukken was begonnen. De
aard van de wijzigingen is zodanig dat we moeten aannemen dat ze van
Multatuli komen; bewijzen hiervoor –bijvoorbeeld uit correspondentie
met uitgever of drukker –ontbreken echter. Evenmin is er iets bekend
over de feitelijke gang van zaken. Vermoedelijk liet Multatuli via een
briefje of een laatste revisieproef weten dat de bewuste veranderingen
moesten worden aangebracht. I ° I Dat briefje of die proef arriveerde toen
men al bezig was met het afdrukken van het zevende katern. De pers
werd stopgezet, de variant in het zetsel aangebracht; daarna ging men
verder met afdrukken. De al afgedrukte vellen, met de `verworpen'
tekst, werden niet vernietigd, maar bleven bewaard en werden later
meegebonden. Volgens deze veronderstelling zijn de veranderingen dus
aangebracht tijdens het drukproces, iets wat bij machinaal gedrukte boe-
ken weinig voorkomt. Er is in zo'n geval sprake van perscorrecties; de
verschillende soorten exemplaren vertegenwoordigen vier verschillende
staten van D 5.1°2

Hieronder volgt een overzicht van de aangetroffen verschillen. `A',
`B', `C' en `D' duiden de groepen exemplaren aan. De cijfers in de mar-
ge geven voor de komma het paginanummer in D S , waarop de aanha-
ling voorkomt, achter de komma het regelnummer. De perscorrecties
zijn, vooruitlopend op de conclusie, cursief gezet.

10°i hierover	 lr mijn artikel `Over het editeren en annoteren van Max Havelaar.' In:Zie e ove
Over Multatuli nr. 19(1987),9P49-SS.
°' Dekker woonde in die tijd in Nieder-In elheim.tijd	 g

102 F.A.	 `Notities bij de aanduiding van herdrukken, in het bijZie hierover:Fanssen 1	 	̂ ^	 -1
 betrekking hebbend op de bibliografie van de afzonderlijk verschenen werkenzonder

	

g	 p g	 afzonderlij

 W.F. Hermans.' In: S ehtator .v z	 -z	 p. 275-283.4	 974 97S ^ p
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A	 B	 C	 D

98,29	 Resident, die	 resident die	 Resident, die	 resident die

100,18	 aard,	 aard,	 aard	 aard

100,28	 groot ge-	 groot ge-	 genoegen	 genoegen

noegen	 noegen

101,12	 vóór	 vóór	 voor	 voor

101,15	 bytestaan,	 bytestaan,	 bytestaan	 bytestaan

101,31	 schroom	 schroom	 tegenin	 tegenzin

10 3 ,1 7	 deed,	 deed	 deed,	 deed

10 3 ,32	 dacht	 dacht,	 dacht	 dacht,

io6, 9	verbreken,	 verbreken	 verbreken,	 verbreken

10 7 ,3	 arm,	 arm	 arm,	 arm

10 7 ,2;	 die	 al die	 die	 al die

ío8, r 6	 galery,	 galery,	 galery	 galery

109 , 3 2	 bovendien,	 bovendien,	 bovendien	 bovendien

112,2 3	 zendt	 zendt	 uitgiet	 uitgiet

De hierboven vermelde woorden en leestekens uit exemplaar-A zijn –
op één uitzondering na –gelijk aan de vierde druk. Nadat men een aan-
tal van deze exemplaren had afgedrukt, zijn er zowel in de binnenvorm
als in de buitenvorm I ° 3 veranderingen aangebracht. Combinatie van
een `nieuwe' binnenvorm en een `oude' buitenvorm leverde exemplaar-
B op. De omgekeerde combinatie treffen we aan in exemplaar-C. Ten
slotte is er exemplaar-D, dat zowel de `nieuwe' binnen-, als de `nieuwe'
buitenvorm bevat. i°4

Aangezien Dekker nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming
van de vijfde druk – hij heeft zowel de kopij geleverd als de correctie
van de proeven verzorgd –, is dit een geautoriseerde bron. Gezien de
aard van de perscorrecties, moet worden aangenomen dat ze in op-
dracht van de auteur zijn aangebracht. De conclusie moet dus zijn dat
exemplaar-D het meest overeenstemt met Multatuli's opvattingen.
Daarom is voor deze editie gebruik gemaakt van een dergelijk exem-
plaar.

I ° 3 Dea ina's	 I oo I o I 104, I o 108,   I o en 1 12 staan op de buitenvorm; depg	 97, 	 5>9	 buitenvorm;p
 98,	 Io2 Io Io6 Io T  en I I I o de binnenvorm.pagina's9 ^ 99,	 ,	 3,	 ,	 7, p

I °4 Zie het fotokatern voor een afbeelding van exemplaar-A (p. IoI en Iog	 p	 p	 107),	 -exem
laar-B (p. 107), exem laar-C (p. I O I en exemplaar-D (p. To'   en 107).  Exemplaar-AP	 p p	 P	 P	 P P

is eenrivé-exem laar; exemplaar-B behoort tot de collectie van de Koninklijke Bi-p	 P	 ^	 p	 Koninklijk

	

 in Den Haag (signatuur:	 26 • exemplaar-C is eigendom	 het Letterg g	 599	 -enom van^	 p	 g
kundi Museum en Documentatiecentrum in Den Haag (signatuur: LM 6 ;g	 g g	 7 39	 -exem

laar-D is eigendom van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Limburg (signatuur:P	 g	 Rijksuniversiteit	 g g
Lit NCIV12 .7
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2.2.	 TEKST

2. z. z .	 Keuze van de basistekst

De verhouding van de, tijdens het leven van Multatuli verschenen, pri-
maire, documentaire bronnen van Max Havelaar, kan als volgt worden
weergegeven:

M	 (18S9)

D'	 (isóo)

D Z 	(t8óo)

1
D za (1865-1866?)

D 3 	(I871)

1
D 4 	(I875)

D 4a 1	 (?)

D S 	 (IóóI)

Niet alle genoemde bronnen zijn geschikt als basistekst voor een weten-
schappelijke uitgave van de roman. Hiervoor komen uitsluitend de ge-
autoriseerde bronnen in aanmerking, dat wil zeggen: M, D', D 4 en Ds.

Voor de editeur zijn deze versies in principe gelijkwaardig. Een ob-
jectief geldige keuze voor één ervan kan niet worden gemaakt, omdat
ze alle bepaalde voor-, maar ook nadelen hebben, die door hun on-
gelijksoortigheid niet tegen elkaar weggestreept kunnen worden. Men
kan kiezen voor het manuscript als basistekst op grond van de redene-
ring dat dit de bron is die Dekkers visie op de zaak-Lebak en zijn talent
als beginnend auteur het meest direct representeert. Hiervan bestaat
echter al een uitgave, de door Stuiveling bezorgde `nulde druk'
(I 949). 1 ° 5 Ook de eerste druk staat dicht bij de gebeurtenissen uit 18 5 6

en de schrijver van 18 5 9 . D' is bovendien (receptie-)historisch van
groot belang: deze druk heeft grote invloed uitgeoefend op Multatuli's
contemporaine lezers en aanleiding gegeven tot talrijke recensies en dis-
cussies.

De vierde en vijfde druk verschillen sterk van de voorafgaande ver-
sies. Vooral in D 4 , maar ook nog in D), heeft Multatuli talloze, vaak
stilistische, veranderingen aangebracht. Bovendien was hij de kwestie-
Lebak en de nasleep daarvan met andere ogen gaan bekijken. De ver-
wachte rehabilitatie was niet gekomen en ook in het lot van de Javaan
was geen verbetering gebracht. Dekkers verbittering kwam tot uiting

105 Stuiveling nam M a als basis voor zijn uitgave, de belangrijkste wijzigingen vang 1	 g^	 g l
Van Lennep zijn opgenomen in een afzonderlijke lijst.p 1	 pg	 1	 1
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in wijzigingen in de hoofdtekst, maar vooral in de `Aanteekeningen en
Ophelderingen', die hij toevoegde aan de vierde druk en die hij in de
uitgave-i88í uitbreidde. Het proces dat in gang was gezet met de her-
ziening van D 4 werd voortgezet en geperfectioneerd in D s.

De keuze van de basistekst spitst zich dus toe op de twee uitersten
in de tekstgeschiedenis: enerzijds M en D', anderzijds D 4 en D 5 . In
deze editie is gekozen voor D 5 , de `Ausgabe letzter Hand', op grond
van een praktisch argument. De basistekst ligt niet alleen ten grondslag
aan de leestekst, maar vormt ook het uitgangspunt voor het varianten-
apparaat. De overzichtelijkheid van dat apparaat is ermee gediend als de
bron met de meest uitgebreide tekst de basis vormt, waartegen de va-
riante lezingen uit de overige bronnen kunnen worden afgezet.

2.2.2.	 Constitutie van de leestekst

2.2.2.1.	 Algemeen

De basistekst is nauwkeurig gevolgd; ingrepen zijn met grote terug-
houdendheid verricht en ze zijn altijd verantwoord (zie Bijlage r).

De leestekst is `schoon' afgedrukt, dat wil zeggen dat er geen ver-
wijstekens naar annotaties i °6 of variante lezingen uit andere bronnen in
zijn opgenomen. Wel is in de linkermarge een regelnummering aan-
gebracht; met behulp hiervan wordt verwezen naar de commentaar en
het variantenapparaat.

De telling van de leestekst begint een aantal malen opnieuw om te
voorkomen dat ze te hoog oploopt en zo haar bruikbaarheid verliest.
Hierbij is aangesloten bij de grenzen die de tekst aangeeft, te weten:
a. Het voorwerk (opdracht; Frans citaat; motto)
b. De afzonderlijke hoofdstukken (i-xx)
c. De `Aanteekeningen en Ophelderingen', algemeen gedeelte (p. 239-
246)
d. De `Aanteekeningen en Ophelderingen', de genummerde noten
(P. 247-284).

2.2.2.2.	 Spelling

De spelling is conform de basistekst weergegeven. Dit houdt in dat
Multatuli's spellingseigenaardigheden, waarmee hij afweek van de toen-
malige regels, zijn gerespecteerd.

Hetzelfde geldt ook voor de spelling van woorden uit de moderne
vreemde talen. Zo nodig zijn contemporaine woordenboeken geraad-
pleegd om vast te stellen of bepaalde afwijkende schrijfwijzen in de ne-
gentiende eeuw voorkwamen. Bijvoorbeeld: het Deutsches nrterbuch

'°6

	

	nootcijfers, waarmeeDit geldt uiteraard niet voor de door Multatuli aangebrachteootg d l
verwezen wordt naar de `Aanteekeningen en Ophelderingen'.g
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van de gebroeders Grimm noemt behalve het gebruikelijke `anspruchs-
lose' ook het door Multatuli gebruikte `anspruchlose' (hoofdstuk ix,
r. 9); de laatste vorm is daarom ongewijzigd in de leestekst overgeno-
men.

Voor Maleise woorden bestond destijds geen voorgeschreven en al-
gemeen toegepaste spelling. Hulpmiddelen voor de systematische be-
studering van die taal ontbraken nagenoeg. Multatuli nam de uitspraak
der woorden als richtlijn: `Ook elders achtte ik my ontslagen van de po-
ging om by 't spellen van inlandsche namen, het geschreven javaansch of
maleisch in onze karakters natebootsen. Ik schryf alzoo voor: aoerang,
orang. Voor: prahoe, prauw. Voor: kahin, kain, enz. We hebben immers
hier niet te doen met puristische spelling? De eisch is 't weergeven – by
benadering altyd – van den klank zooals die onder Europeanen in Indie
gebruikelyk is.' ('Aanteekeningen en Ophelderingen', r. 698- 70 3 ) Ook
voor Maleise woorden is in principe de spelling van de basistekst ge-
volgd. In enkele gevallen staat in de annotatie naast Multatuli's spelling
de meer gebruikelijke vorm: bijvoorbeeld `waringin' naast `waringi'
(hoofdstuk v, r. 461 n2O) en `mesdji(e)ts' naast `medjiets' (hoofdstuk VII,
r. 63).

2.2. z. 3.	 Interpunctie

De interpunctie uit de basistekst is ongewijzigd overgenomen in de
leestekst. Er is één uitzondering gemaakt: op veel plaatsen waar in de
basistekst een nootcijfer staat, stond in de bronnen zonder nootcijfers
(M-D 3 ) een komma. Die komma ontbreekt in D 4 en D 5  hoogstwaar-
schijnlijk uit typografische overwegingen: de combinatie van nootcijfer
en leesteken veroorzaakt een grote afstand tussen twee opeenvolgende
woorden. Als D 5 op een dergelijke plaats grammatisch-logisch gezien
een komma zou moeten hebben en de eerdere bronnen hebben daar een
komma, dan is zij in de leestekst toegevoegd. Bijvoorbeeld: `Ik vond,
om van de verzen niet te spreken – er waren er in velerlei talen – een
aantal bundeltjes waaraan het opschrift ontbrak, romancen in het ma-
leisch, 6 krygszangen in het javaansch, en wat niet al!' (hoofdstuk Iv,
r. 262-26 5 ) De basistekst heeft na `maleisch' geen komma; in M-D3
stond er – zoals ook gebruikelijk in een opsomming – wel een. In de
leestekst is in dit en soortgelijke gevallen een komma geplaatst.

Z.Z.2.4.	 Inconsequenties

Zoals velen van zijn tijdgenoten was Multatuli niet geheel consequent
in zijn spelling. Hoewel de basistekst duidelijk een streven naar unifor-
miteit laat zien, worden er ook verschillende schrijfwijzen als `Indie en
`Indië' door elkaar gebruikt. Dergelijke inconsequenties zijn niet geiini-
formeerd, maar ongewijzigd overgenomen.

Een uitzondering is gemaakt in die gevallen waarin het vaststaat dat
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Multatuli uniformiteit nastreefde. Zonder enige twijfel wilde hij het ge-
bruik van het letterteken `y' voor `ij' consequent doorvoeren. I °7 Het is
begrijpelijk dat een enkel geval aan zijn aandacht is ontsnapt. Zo bevat
de basistekst de lezing `werkelijk' (hoofdstuk r, r. 74); de leestekst bevat
de correcte lezing: 'werkelyk'.

Tot dezelfde categorie behoort het gebruik van het koppelteken in
vaste verbindingen als `adsistent-resident'. In voorkomende gevallen
(bijvoorbeeld hoofdstuk xvii, r. 3 5 5 -3 5 6) is in de leestekst een koppel-
teken aangebracht.

2.2.2. 5 .	 Correcties

Bij de vraag welke lezingen in de basistekst als perscorruptie of zetfout
moeten worden beschouwd, spelen twee criteria een rol: een formeel en
een inhoudelijk.'° 8 Volgens het eerste criterium worden als perscorrup-
tie of zetfout gerekend: letters en leestekens van een verkeerd type of
corps, omgedraaide en kapotte letters en leestekens, spaties binnen een
woord en het ontbreken van spatie tussen woorden. Dergelijke fouten
zijn van typografische aard en hebben geen inhoudelijke betekenis; ze
zijn daarom stilzwijgend verbeterd.'°9

Volgens het inhoudelijke criterium worden tot de zetfouten gere-
kend: `alle lezingen in de basistekst die in de gegeven context geen en-
kele zin opleveren, geen betekenistoekenning mogelijk maken.' I `° De
correctie van deze lezingen wordt van geval tot geval verantwoord.

Soms ziet men direct dat de basistekst een zetfout in de bovenbedoel-
de betekenis bevat. Een lezing als `in gelid 't' is gemakkelijk als corrupt
te herkennen en eenvoudig te herstellen. (Hoofdstuk r, r. 7 2) Het kri-
tisch doorlezen van de basistekst volstaat echter niet om alle corrupte
plaatsen op te sporen. Sommige zetfouten opdekt men alleen met be-
hulp van een compleet variantenapparaat, dat alle afwijkende lezingen
uit andere bronnen dan de basistekst bevat. Een compleet variantenap-
paraat is ook onmisbaar bij het vaststellen van de emendaties. De basis-
tekst bevat bijvoorbeeld de volgende passage: `Ook vond ik brieven,
waarvan velen in talen die ik niet verstond. Sommigen waren aan hem

107 Een uitzondering moet worden gemaakt voor tekstgedeelten 	 nbinne de Havelaar

	

g	 g
die van bepaalde romanpersonages afkomsti zijn. Zo zijn in 	 noot vano	 de oot va Droogstop-pzijn.	 zijn	 g	 p
el (hoofdstuk viii, r. 2 -2	 en de brief van degouverneur-generaal hoofdstukp	 ^	 4S 47

xx, r. 121-160een ` T 's' maar `ij's' gebruikt.geen ^	 1 g
IOó	 zDezeD	 zijn ijn ontleend aan de Algemene verantwoording van de Volledige werken

	

1	 ^	 g
Louis Couperus. Utrecht enz., 1 9 8 7 ,	 75-76.97^p7S7
I °9 De Algemene verantwoording Volledige werken Louis Couperus rekent ook uitgevallen^	 ^	 g	 g
letters en leestekens tot dezeroe . In deze editie vallendergelijke  f t n n rv	 ou e ode hetg p

jinhoudelike criterium.
I I° Algemene verantwoording Volledige werken Louis Couperus, 7 6.g	 ^	 g	 ^ p 7
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geschreven, of liever het waren slechts afschriften, doch by scheen daar-
mee zeker plan te hebben, want alles was door andere personen getee-
kend voor: gelykluidend met het oor.rpronkelyke.' Deze zin is ietwat duister,
maar grammaticaal niet onjuist. Alleen uit variantenonderzoek blijkt
dat die duisterheid wordt veroorzaakt doordat er enkele woorden zijn
weggevallen; het laat ook zien welke woorden dat zijn, zodat de editeur
tot emendatie kan overgaan. In plaats van `Sommigen waren aan hem
geschreven' had er moeten staan: `Sommigen waren aan hem gericht,
anderen dóór hem geschreven,' (hoofdstuk iv, r. 266-26 7). Gezien het
belang van variante lezingen bij het herkennen en verbeteren van zet-
fouten, zijn ze opgenomen in de lijst met correcties in Bijlage I.

Feitelijke onjuistheden zijn niet gecorrigeerd. Zo `verschlimmbesser-
te' Van Lennep de naam `Scarron' uit M a tot `Geoffrin'. Hoewel Dek-
ker wist dat Van Lennep hier een fout had gemaakt," maakte hij de
ingreep niet ongedaan. In de leestekst is de versie uit de basistekst on-
gewijzigd overgenomen.

In de volgende twee grensgevallen is wel tot correctie besloten:
a. In het gesprek van Havelaar en Verbrugge over de landrente in het
district Parang-Koedjang (hoofdstuk vii, r. 77-85) werden in het manu-
script twee jaartallen genoemd: 184 5 en i 8 43 . Van Lennep had dit ver-
anderd in: 18.5 en 18.3. Dekker vulde dit later weer aan tot: 18 5 5 en
185 3. 'Z Met deze jaartallen klopt de redenering in de genoemde passa-
ge echter niet meer. Ze leveren met andere woorden in de gegeven con-
text geen enkele zin op en zijn daarom in de leestekst gecorrigeerd.
b. Het tweede geval betreft de passages waarin de familieleden van de
regent van Lebak worden genoemd. (Hoofdstuk vrrr, r. 446 en hoofd-
stuk xvrii, r. i 5 9) Volgens het manuscript ging het onder andere over
de regent van Bogor (Buitenzorg). Door toedoen van Van Lennep werd
het de regent van 8...', door Multatuli later abusievelijk weer aan-
gevuld tot Bandoeng'. Binnen de directe context levert dit geen pro-
blemen op; die ontstaan echter wel als men de documenten bij de con-
text betrekt. Deze bevestigen namelijk de lezing van het manuscript.
Dit was de reden om in dit geval tot emendatie over te gaan.

Een speciaal soort probleem ontstaat doordat de leestekst een andere
opmaak en dus een andere paginering heeft dan de basistekst. Hierdoor
klopten de verwijzingen in de `Aanteekeningen en Ophelderingen' naar
bepaalde pagina's in de hoofdtekst niet meer. In voorkomende gevallen
(bijvoorbeeld in r. 64 van de `Aanteekeningen en Ophelderingen') is het
paginanummer waarnaar wordt verwezen, aangepast.

III Zie Multatuli's noot6 `Aanteekenin en en 0 helderin en' r. 8 -88 .9,	 g	 p	 g	 ,	 79	 3
II2 Bedacht moet worden dat Multatuli toen niet kon beschikken over het manuscript.
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2. z. z.6.	 Koppeltekens

Het komt voor dat de basistekst aan het eind van een regel een koppel-
teken heeft, dat dan niet valt te onderscheiden van een afbrekingsteken.
Vaak betreft het samenstellingen of combinaties die ook elders in de ba-
sistekst voorkomen, bijvoorbeeld plaatsnamen ('Rangkas-Betoeng'),
vaste samenstellingen ('adsistent-resident') of vaste combinaties ('ten-
zynen-behoeve'). Naar analogie hiervan zijn in deze en soortgelijke ge-
vallen de afbrekingstekens aan het einde van de regel in de basistekst
opgevat als koppelteken.

Bij minder frequent of één enkele keer voorkomende gevallen is de
lezing in de voorafgaande versies gevolgd.

De koppeltekens die in deze editie samenvallen met het einde van de
regel, staan vermeld in Bijlage r.

2.2.2.7 .	 Witregels

In de basistekst is de alinea-indeling aangegeven door inspringing aan
het begin van de regel en door een witregel tussen de alinea's. Deze wit-
regels zijn voor het eerst gebruikt in D 4. Dit gebeurde op verzoek van
Multatuli, hoewel de uitgever op financiële gronden bezwaren maakte.
(vw xviir, 65) Aangenomen mag worden dat de alinea-ondersteunende
witregels in 1315 eveneens op verzoek van de auteur zijn aangebracht.
Deze wijze van zetten is daarom ongewijzigd overgenomen in de lees-
tekst.

Een aantal malen valt in de basistekst een (mogelijke) witregel samen
met het einde van de pagina. Als de eerste regel op de volgende pagina
inspringt, is er kennelijk sprake van een nieuwe alinea en is er in de
leestekst dus een witregel aangebracht. Soms biedt dit geen uitsluitsel:
binnen langere dialogen komen wel interlinies voor, maar wordt niet
ingesprongen. In die gevallen is D 4 gevolgd.

Ook in deze editie komt het voor dat een interlinie samenvalt met het
einde van de pagina; zie hiervoor de lijst met witregels in Bijlage r.

2.2.2.8.	 Typografische aanpassingen

De typografische vormgeving van D S is in de leestekst zoveel mogelijk
nagevolgd. De hoofdstuk- en de alinea-indeling zijn ongewijzigd over-
genomen; hetzelfde geldt voor het gebruik van cursief, klein-kapitaal en
spatiëring. Ook de inspringingen in gedichten en de opmaak van brie-
ven zijn conform de basistekst.

Aanpassingen komen voor op de volgende punten:
a. Dubbele aanhalingstekens zijn vervangen door enkele; binnen een
aanhaling worden dubbele aanhalingstekens gebruikt.
b. Indien nodig is de volgorde van afhalingsteken en leesteken op in-
houdelijke gronden gecorrigeerd; bijvoorbeeld: `[...] hoe kan by dan

LYII



vooruit weten, dat zy zeggen wil: `welaan dan, onversaagd, men doe het
zwaard ontblooten?' In de leestekst staat het vraagteken achter het afha-
lingsteken. (hoofdstuk I, r. 133)
c. De vraag of een leesteken cursief of romein moet zijn, wordt even-
eens op inhoudelijke gronden beantwoord. In de basistekst is in het bo-
venstaande voorbeeld het vraagteken cursief gezet, in de leestekst is dit
veranderd in romein.

2.3.	 COMMENTAAR

2.3.1.	 Uitgangspunten van de commentaar

De commentaar in deze editie heeft betrekking op de leestekst. Deze is
gebaseerd op de vijfde druk uit i881, dat wil zeggen op een tekst waar
de twintigste-eeuwse lezer ver van af is komen te staan. Bepaalde passa-
ges in Max Havelaar zijn onduidelijk geworden door de afstand in tijd.
Onbegrip kan veroorzaakt worden door kwesties van taalkundige aard,
bijvoorbeeld woorden waarvan de betekenis intussen is verschoven of
die in onbruik zijn geraakt. Begripsproblemen ontstaan vooral bij die
passages, waarin gerefereerd wordt aan feiten uit de al dan niet fictione-
le context van de roman, bijvoorbeeld namen van reële toestanden, za-
ken en personen of van fictionele personages, litteraire allusies of toe-
spelingen op historische gebeurtenissen. Dergelijke referenties aan de
socio-culturele context van Max Havelaar zijn naar vermogen toe-
gelicht."3

Tot die context behoort ook de toenmalige actualiteit. Deze neemt
in Max Havelaar een prominente plaats in, meer dan gebruikelijk is in
negentiende-eeuwse romans. Het temporele uitgangspunt van de Have-
laar ligt in de winter van 18 5 9-r 860.' ^ 4 Tegen deze achtergrond zijn de
onderwerpen die voor Dekkers tijdgenoten deel uitmaakten van de da-
gelijkse werkelijkheid, becommentarieerd –voorzover dit voor een
juist begrip van de tekst noodzakelijk werd geacht.

De consequentie hiervan is dat in de commentaar Multatuli's termi-
nologie inzake de koloniale verhouding tussen Nederland en het toen-

malige Nederlands-Indië is overgenomen. In de annotaties komen dus
uitdrukkingen voor als `Nederlands-Indië' en `inlanders'; deze en soort-
gelijke termen zijn hier derhalve in historisch-neutrale zin gebruikt.

Zoals bekend beschreef Multatuli in de Havelaar een belangrijke pe-
riode uit zijn leven; ook vroegere ervaringen en gebeurtenissen die licht
konden werpen op de centrale toedracht van zaken in Lebak komen in

113 Uitgangspunt hierbij was de lijst van dertien gevallen waarin annotatie overwogenhierbij	 lijst	 g	 g
m	 worden in: M.Th.C. Mathijsen-Verkooijen De brieven van De Schoolmeester. Docu-moet wo	 1	 1 ,
m ntair-kritische uitgave. Amsterdam, r 8. dln. [Diss. Utrecht], 	 - 6.e	 g	 ^ 97	 3	 ^	 3, p. 7 5 7
114 A.L.L	 De	 Max Havelaar. Bijdrage tot het onder	 -oek naar de inter. . S temann D structuur van

t t' en evaluatie van de roman. Utrecht, r 66. 2 dln. [Diss. Utrecht], 	 1 p. 1 .reazee	 9	 ^p S4
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de roman uitvoerig aan de orde. Om recht te doen aan het autobiogra-
fisch karakter van Max Havelaar zijn ook de talrijke toespelingen van
deze aard van commentaar voorzien. Het historisch perspectief moest
hiervoor gedeeltelijk worden losgelaten: Dekkers contemporaine lezers
konden natuurlijk niet van alle relevante feiten uit zijn ambtelijke loop-
baan en zijn privé-leven op de hoogte zijn. Ook nu zijn er uiteraard nog
lacunes in onze kennis van zaken, maar documenten die inmiddels be-
schikbaar zijn gekomen, maken het nu mogelijk tot op grote hoogte
feit en fictie met elkaar te confronteren. Het blijkt dat Multatuli vaak
met een opmerkelijke precisie heeft gewerkt. Daarnaast bevat zijn werk
ook slordigheden, die verklaarbaar zijn als men de omstandigheden in
aanmerking neemt waaronder hij de Havelaar schreef. Ten slotte blijkt
er een aantal malen een –waarschijnlijk met opzet aangebrachte – dis-
crepantie te bestaan tussen de feiten zoals die uit de documenten naar
voren komen en Multatuli's weergave daarvan in zijn roman. Gezien
het documentair-wetenschappelijke karakter van deze editie zijn de re-
sultaten van de toetsing van de roman aan de documenten –ongeacht
de uitkomst – zo objectief en neutraal mogelijk gepresenteerd.

2.3.2.	 Uitvoerigheid van de commentaar

De commentaar in een historisch-kritische editie kan variëren van een
relatief beperkt woord- en zaak-commentaar tot omvangrijke studies
over onderwerpen als intertextualiteit en receptie. Een te ambitieuze
opzet kan er echter toe leiden dat de editie niet binnen redelijke tijd en
mogelijk zelfs in het geheel niet verschijnt. Bovendien is de commen-
taar des te sneller aan revisie toe naarmate hij uitgebreider is, omdat er
telkens recent onderzoek in verwerkt moet worden. i I s

De commentaar in deze editie beperkt zich tot het toelichten van
duistere en biografisch relevante plaatsen in de tekst, volgens de hier-
voor genoemde criteria. De toelichtingen staan in dienst van de tekst
en vormen dus geen op zichzelf staand betoog. De lezer kan zich zo-
doende gaandeweg een beeld vormen van bepaalde kwesties voorzover
de tekst daar aanleiding toe geeft. Bij de Atjeh-oorlog bijvoorbeeld
stipte Multatuli slechts enkele, soms ondergeschikte, aspecten aan. Die
aspecten zijn toegelicht, niet de Atjeh-oorlog als zodanig.

Het opvullen van lacunes in het onderzoek naar Max Havelaar viel
buiten het bestek van deze editie, evenals het samenvatten van de om-
vangrijke secundaire litteratuur en van discussies rond kwesties als `het
kastekort'.

Ook binnen deze relatief beperkte opvatting van de commentaar is

	

I ^ 5 ` "	 n historische Edition. Zu Textkonstitution und Kommen-Zle. H. Zeller, Fur ei ne hlstorls e^

' In:	 –	 r	 n sstand und Pers ektiven ... . Heraus e eben von G.

	

tar. In. Germanastak	 Fo schu g	 g^
St6tzel. Berlin enz., 1 8. 2 Teile. 2. Teil, p.305-323.^ 9 S	 ^ p 
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2.3.3.

volledigheid een onbereikbaar ideaal. Duistere passages kunnen niet als
zodanig zijn onderkend of inadequaat zijn toegelicht; bepaalde archief-
stukken kunnen later opduiken. De commentaar van Max Havelaar is
met deze editie niet voltooid en kan dat ook niet zijn. "6

Materiaal en verantwoording van de secundaire litteratuur

Voor de biografische achtergronden is in principe volstaan met de in de
Volledige werken opgenomen documenten. Er is dus niet gezocht naar
onbekende collecties; dit zou zeer tijdrovend zijn geweest en naar ver-
wachting zeker niet altijd enig rendement hebben opgeleverd.' I7 Als de
tekst daartoe aanleiding gaf en de Volledige werken te kort schoten, is ui-
teraard gericht gezocht naar nog onbekende of nog niet gepubliceerde
documenten. Dit leverde bijvoorbeeld de tekst op van de kritische be-
spreking van de Engelse Havelaar-vertaling uit i 868 (zie de annotatie bij
hoofdstuk xvrr, titelnT4i ) en de circulaire van de gouverneur-generaal,
waarnaar verwezen wordt in hoofdstuk xx, r. 472-474.

De annotaties zijn zoveel mogelijk gebaseerd op contemporaine
bronnen en uitgaven. Een uitzondering is gemaakt voor Multatuli's
verwijzingen naar ander werk van zijn hand. Deze zijn thuisgebracht
naar de versie in de Volledige werken, die voor de gebruikers van deze
editie in het algemeen gemakkelijker bereikbaar is dan de oorspronkelij-
ke uitgaven.

In de meeste gevallen zijn de annotaties opgebouwd uit gegevens uit
verscheidene bronnen. Om te voorkomen dat de verantwoording van
die bronnen door middel van titelbeschrijvingen en archiefsignaturen
de feitelijke informatie in de annotatie zou overschaduwen, wordt het
algemeen bekende materiaal waarvan gebruik is gemaakt, niet van geval
tot geval verantwoord. Het betreft hier woordenboeken, encyclopedie-
en, algemene naslagwerken en overzichtsstudies. Ook informatie uit de
Almanak van Nederlandsch-Indie en uit de Stamboeken van ambtenaren en
militairen is niet van geval tot geval verantwoord. De genoemde bron-
nen staan uiteraard wel vermeld in de Bibliografie achterin de editie. Bij
de archiefsignaturen van de Stamboeken staat vermeld welke persoon het
betreft, zodat de mogelijkheid tot controle van de gegevens gewaar-
borgd is.

De herkomst van specifieke details uit minder algemeen bekende
bronnen is met een verkorte titelbeschrijving in de annotaties aan-

X16 Na afsluiting van de ko i uli I o verscheen een artikel met enkele interessanteg	 p l l	 99
annotaties, die niet in deze editie voorkomen. Zie: J. Koch,	 g`Ervarin en van een Mul-
tatuli-vertaler.' In: Hollands maandblad 2 nr. 22 I I	 2- .3 ^	S	 99 ^p3 37
"7 Deraktijk bewijst dat interessante vondsten nog steeds mogelijk zijn; zie bijp	 l bewijst	 g	 -n	 voorg	 l	 l^	 l
beeld F.Yqa uet en R. Nieuwenhuys, `De tienduizend buffels van Max Havelaar. Hoe
volledig zijn de Volledige werken?' In: Het oog in 't eil 6.i 188 p. I- .g zijn	 g	 ^	 ^	 9 ^p 9
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gegeven; de volledige titelbeschrijving is opgenomen in de Bibliografie.
Een bronvermelding houdt niet in dat uitsluitend de genoemde bron is
geraadpleegd. De herkomst van citaten is altijd verantwoord.

2.3.4.	 De inrichting van de commentaar

De commentaar bevat in de linkermarge een regelaanduiding; deze
wordt gevolgd door de cursief gezette aanhaling uit de leestekst. Aan
de voet van de pagina staat vermeld op welk deel van de leestekst de
nummering betrekking heeft: het Voorwerk, de hoofdstukken r-xx of
de `Aanteekeningen en Ophelderingen', algemeen gedeelte.

In de leestekst staan nootcijfers van Multatuli, waarmee wordt ver-
wezen naar de `Aanteekeningen en Ophelderingen' achterin de roman.
Aangezien deze noten gelezen moeten worden in samenhang met de
hoofdtekst, zijn de toelichtingen bij die noten gegeven als ze in de
hoofdtekst aan de orde zijn. In dat geval wordt ook het pootcijfer in
de marge vermeld. Hoofdstuk II, r. 63 1-13 wil dus zeggen: annotatie bij
Multatuli's noot 3, waarnaar verwezen wordt in r. 63 van hoofdstuk rr.

Multatuli's noten zijn in de leestekst voorzien van een nummering;
noot 3 bijvoorbeeld beslaat r. 11-22 van de `Aanteekeningen en Ophel-
deringen'. Van deze telling is bij de annotaties geen gebruik gemaakt,
omdat het door elkaar gebruiken van de nummering van de hoofdtekst
en die van de `Aanteekeningen en Ophelderingen' verwarrend zou wer-
ken. Om te voorkomen dat het verband tussen de vaak omvangrijke
noten van Multatuli en de annotaties daarbij verloren zou gaan, is bin-
nen de annotaties bij Multatuli's noten veelvuldig gebruik gemaakt van
cursief gezette aanhalingen.

Behalve de tekstgebonden annotaties bevat de commentaar ook lijs-
ten, waarin gelijksoortige informatie bijeen is gebracht. Het betreft Bij-
lage iv (Chronologisch overzicht), Bijlage v (Woordenlijst), Bijlage vi
(Annotaties vertaling Nahuijs) en Bijlage vii (De Japansche steenhou-
wer)."s

Achterin de editie zijn twee overzichtskaarten opgenomen: een van
Java en een van de Nederlandse bezittingen in de Indische archipel.

2.4.	 VARIANTENAPPARAAT

Selectief variantenapparaat

Ten behoeve van deze editie is een volledig variantenonderzoek ver-
richt, dat wil zeggen dat de lagen binnen het manuscript en vervolgens
alle, tijdens het leven van de auteur verschenen, primaire documentaire
bronnen telkens twee aan twee zijn vergeleken. In concreto: de lagen
binnen M, de laatste laag van M-D', D I -D 2 , D 2-D Zd , D Zd-D 

3, 
D3434,

Uitleg over de inrichting van deze bijlagen volt in paragraaf z. j .g	 ^volgt p g	 ^
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D 4-D 4a en D 4a-D 5 . De aangetroffen verschillen zijn ondergebracht in
een lemma-apparaat met D 5 als uitgangspunt. Afwijkende lezingen uit
de andere bronnen zijn achter de aanhaling uit D 5 vermeld. Op basis
van dit complete variantenapparaat is de leestekst geconstitueerd.

Dit apparaat is zeer omvangrijk en bestaat voor het grootste deel uit
verschillen van ondergeschikt belang, zoals spelling- en interpunctieva-
rianten. De woordvarianten met betekenisverschil – die slechts een
klein deel van het totaal uitmaken – zijn hierdoor niet gemakkelijk
terug te vinden." 9 Daarom is ervan afgezien de volledige documentatie
van de tekstgeschiedenis te publiceren. De editie bevat dus een selectief
variantenapparaat, waarin de belangrijkste momenten uit die geschiede-
nis zijn vastgelegd.'Z°

Het volledige variantenapparaat, dat de status van werkmateriaal
heeft –namelijk ten behoeve van de tekstconstitutie en de inrichting
van het selectief variantenapparaat –, kan worden geraadpleegd op de
afdeling Neerlandica van het Constantijn Huygens Instituut in Den
Haag.

2.4.2.	 Selectiecriteria

Het selectieve variantenapparaat bevat in principe alleen woordvarian-
ten met betekenisverschil. Dit betekent dat de volgende verschillen niet
zijn opgenomen:
a. schrijf- en zetfouten
b. spelling- en interpunctievarianten (hierbij ook: accenttekens)
c. typografische verschillen als onderkast-kapitaal en romein-cursief
d. vormvarianten zonder betekenisverschil als `mijn mijne', `zou –

zoude', `toeteschrijven – toe te schrijven', `zoo-even – zoo even',
`vroeg –vraagde', `weer – weêriweder', `ze – zij', "t – het', `meisjen

meisje', `drup –drop', `heel –geheel'
e. verschillen in het al dan niet vóórkomen van een interlinie en/of

nieuwe alinea
f. ingrepen van Van Lennep met betrekking tot de plaatsnamen ('Lebak

- LebiLeb...') en de jaartallen CI 8 5 6 – I 8.1
g. de afwezigheid van nootcijfers in M-D 3 en de aanwezigheid daarvan

in D 4 en D5.

Indien een variant binnen de selectie valt, wordt de volledige tekstont-
wikkeling gegeven, ook als bepaalde fasen in die ontwikkeling alleen
verschillen als de hierboven genoemde ten opzichte van de lezing in D S

bevatten.

"9 1	 volledigevariantenapparaat van hoofdstuk I• de gebruiker vanBi a e 11 bevat het vol ed e lg ^I;	 ^
d tie kane	 zich zo een eigen bded editie	 zi h o n i n beeld vormen van de hoeveelheid en van de aard vang

de verschillen.

I " Zie voor de selectiecriteriaara raaf 2. 4 .2. p g
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2 .4.3.

Bijvoorbeeld:

11,1 5 8	 de < mijne Ma'

mijn M ae D 3

Aangezien interpunctievarianten buiten de selectie vallen, zijn ze ook
zoveel mogelijk apart gehouden van de wel geselecteerde varianten. In
het variantenapparaat treft men dus niet aan:

niet naar 't ding geluisterd, ,<
naar dat ding niet geluisterd, Mg	 g
naar dat ding nietgeluisterd, D'-D3g	 g

Maar wel:
tv, i 4	 niet naar 't ding geluisterd < naar dat ding niet geluisterd M-D 3

De leestekens worden echter wel vermeld als ze deel uitmaken van de
variant. Bijvoorbeeld:

I v,14

1,34-35	weigerde, die ik u vragen zou, weigert,	 Mag	 g	 ,<	 'g
weiweigert, die ik u vragen zou, M ae -D 3

	

g ^	 g

Inrichting van het selectieve variantenapparaat

2.4.3.1.	 Lijst van .riglen

M
Ma

Mai Mae

Mb
Mbo Mb2

M`

Manuscriptp
Laag van Multatuli binnen Mg
Opeenvolgende la en van Multatuli innlagenbinnen M

Laag van Van Lennep binnen Mg	 P
Opeenvolgende la en van Van Lennep binnen Mg	 p
Laag van Ottilie Coss binneng

M121

D'	 Eerste druk
D 2	 Tweede druk

ZdD	 Dubbeldruk
D 3	 Derde druk
D 4	 Vierde druk
D 4a	 Vierde druk met	 gaantekenin en in handschrift van Mimi
D 4a' 

D4a2 Opeenvolgende la en binnen de aantekeningen van Mimig	 g
D 5	 Vijfde druk1

2.4.3.2.	 Lijst van diakritische tekens

<	 luidde eerst'
*	 na aanhaling: aanhaling bevat eenemendatieg	 g bev t ee 
 na si le: de lezing in de aangegeven r n	 a	 n zebron bevat een zetfoutg	 g
romein	 opmerking van de editeur, romein gezetp	 g	 ^ g

' 2' Zie hiervoorara raaf 2.1.7.1.   p g
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24.3.3•
	 Presentatie van de varianten

2.4. 3 . 3 .1. Algemeen

Het variantenapparaat in deze editie is gelemmatiseerd. Het is deels re-
gressief, deels progressief ingericht. Regressief, omdat de `Ausgabe letz-
ter Hand' het uitgangspunt is, waartegen de lezingen in de daaraan
voorafgaande bronnen zijn afgezet. Progressief, omdat de varianten ten
opzichte van D 5 in de volgorde van ontstaan worden aangeboden.

In de linkermarge staat de regelnummering, die verwijst naar de lees-
tekst. Aan de voet van de pagina is aangegeven op welk deel van de
leestekst de nummering betrekking heeft: het Voorwerk, de hoofdstuk-
ken i-xx of de `Aanteekeningen en Ophelderingen' (gesplitst in een al-
gemeen gedeelte en een deel met de noten van Multatuli).

Na de regelaanduiding volgt de aanhaling uit de leestekst. Alleen dat
gedeelte van de leestekst is aangehaald dat verschilt van de lezing in
vroegere versies. Hierna volgt een naar links gerichte haak ( < ), hetgeen
betekent: `luidde eerst'. Achter deze haak staat de variante lezing, ge-
volgd door het sigle van de bron waaruit die lezing afkomstig is:

adhipatti < regent D4

Deze wijze van weergeven impliceert dat de lezing in de niet genoemde
bronnen gelijk is aan die uit de leestekst. M tot en met D j hebben op
die plaats, net als D 5 , `adhipatti'.

Bij meer dan één variante lezing ten opzichte van het lemma staan de
varianten onder elkaar, in de volgorde van ontstaan:

adhipatti < regent	 D'

inlandsch hoofd D'

Als eenzelfde variant in meer dan één bron voorkomt, zijn de siglen van
de desbetreffende bronnen zo mogelijk gecombineerd weergegeven:

adhipatti < regent M-D4

Dit houdt in: de lezing `regent' komt voor in M en in D 4, èn in alle
tussenliggende bronnen.

Van gecombineerde weergave is afgezien als één van de tussenliggen-
de bronnen een zetfout bevat. De siglen worden dan afzonderlijk ge-
noemd; het sigle van de bron met de zetfout wordt voorzien van een
asterisk:

•	 i	 zdadhipatti < regent Dp	 g	 , D

ra ent D 2 *ragen

 de volgende, deels afzonderlijke, deels gecombineerde, sigle-aan-
duiding komt voor:

adhipatti < regent M, D2-D4
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Dit betekent: de lezing `regent' komt voor in M en in D 2 tot en met
D 4 ; D i heeft de lezing uit de leestekst.

Het is mogelijk dat aanhaling en variant op meer dan één punt van
elkaar verschillen. Bijvoorbeeld:

rii,113	 hierop behoorlyk < behoorlijk daarop M-D 3

Hier is –afgezien van de spellingvariant y-ij –sprake van twee varian-
ten:
a. een woordvariant (`hierop' luidde eerst `daarop') en
b. een omzetting in de woordvolgorde.

Achter de haak staat steeds de volledige tekstontwikkeling vooraf-
gaande aan de aanhaling, inclusief de verschillen die op zichzelf be-
schouwd buiten de selectie vallen. Op deze regel bestaat één uitzonde-
ring:

iv,186-187 in de nabyheid van Banda te zyn <
te zijn in de nabijheid van Banda M-D4

Strikt genomen staat er in D 4 niet `nabijheid', maar `nabyheid' en niet
`zijn', maar `zyn'; voor het overige is de lezing in D 4 gelijk aan die in
M-D 3 . Om het variantenapparaat niet nodeloos te belasten is er als het
uitsluitend gaat om het verschil tussen `ij' en `y' van afgezien de lezing
in D 4 als een aparte fase in de tekstontwikkeling te presenteren.

De varianten in de `Aanteekeningen en Ophelderingen' worden op
dezelfde wijze gepresenteerd als die in het Voorwerk en de hoofdtekst.
Alleen berust dit onderdeel van het variantenapparaat op minder bron-
nen: D 5 , D 4 en D 4a . D 4 en D 4a verschillen uitsluitend van elkaar door
de aantekeningen in handschrift in D 4a ; de gedrukte tekst is in beide
bronnen gelijk. Daarom is bij varianten in de gedrukte tekst het sigle D4a

niet apart vermeld:

Aen0,6	 Het blyft evenwel < En 't blyft D4

Bij varianten in de handgeschreven laag van D 4a wordt het sigle van
deze bron uiteraard wel geëxpliciteerd:

AenO 2̂5 iets uitterichten, iets tot stand te brengen <g
uitterichten	 D 4

iets uitterichten, iets tot stand te	 gbren en D4a

2.4.3.3.2. Presentatie van de varianten uit de complexe bronnen

De presentatie van de varianten uit de complexe bronnen 122 wijkt in zo-
verre af van de gebruikelijke presentatie dat alle lagen binnen de bron
vermeld worden, ook als een van die lagen identiek is aan de aanhaling.

122 Bedoeld zijn M en D 4a , die meer dan één laag bevatten.zijn	 ^	 g
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Alleen zo kan namelijk een correct beeld van de tekstontwikkeling wor-
den gegeven. Bijvoorbeeld:

viir,S97	 kwytteschelden. 74 < kwijtteschelden.	 M-D4
kwytteschelden. 74 D 4a

Zonder de expliciete vermelding van de lezing in D 4a wordt de sug-
gestie gewekt dat het nootcijfer niet in D 4a, maar in bijvoorbeeld de
verloren gegane kopij van D 5 is aangebracht.

Op deze expliciete notatiewijze is één uitzondering gemaakt. Het be-
treft drie van de `nieuwe' noten, die Multatuli voor de vijfde druk
schreef. Alle nieuwe noten staan genoteerd op de strookjes papier, be-
horend bij D 4a (zie paragraaf 2.i.7.á). D s bevat dus in vergelijking met
D 4 geen nieuwe noten, die niet in D 4a zijn bijgeschreven. Drie van die
toevoegingen in D 4a zijn identiek aan de lezing in D 5 . Het gaat om de
noten 46, 68 en 149 (leestekst: `Aanteekeningen en Ophelderingen',
r. 578-582, r. 687-696 en r. 1444-1445; variantenapparaat: P . 454, 455 en
461). Om het variantenapparaat niet onnodig te belasten is de lezing
van deze noten in D 4a niet afzonderlijk afgedrukt.

De onderstreepte woorden in M en in D 4a zijn cursief gezet. Woor-
den die in M tweemaal zijn onderstreept, zijn cursief gezet en onder-
streept.

2.4.3.3.3. Steunwoorden

In bepaalde gevallen kan niet worden volstaan met het aanhalen van al-
leen dat gedeelte uit de leestekst dat verschilt van eerdere lezingen; lem-
ma en varianten zijn dan voorzien van een steunwoord. Dit doet zich
voor in de volgende gevallen:
a. als het aangehaalde woord meer dan eenmaal voorkomt in de aan-
gegeven regel:

1,8;	 den schouwburg < een' schouwburg M-D'

b. bij de nootcijfers van Multatuli in D 4, D 4a en D 5:

vrr,4io	 gewin.45 < gewin. M-D4

c. bij nulvarianten, dat wil zeggen als de leestekst op een bepaalde plaats
geen tekst heeft en de andere bronnen wel:

1,10 3 	Zelfs < En zelfs M-D j

En, omgekeerd:

1, 7 8	 moet voor hem < moet M-D 3

d. als de variant zonder steunwoord niet inpasbaar is in de leestekst:

1,86	 vermogen. Dat < vermogen; dat M-D3
vermogen. Dit D 4
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En, omgekeerd:

met myn vrouw naar den Haag ben gegaan. DaarY	 g	 gg	 <
naar den Haag bene aan met mijne vrouw; daargegaan

naar den Haag ben gegaan met ml ne vrouw; daarg	 gg	 1

Ma

M b-D 3

2.4.3.3.4• Editeursopmerkingen

In het variantenapparaat komen de volgende opmerkingen van de edi-
teur voor:
a. [streep]. Geeft de indeling van de tekst in M aan:

TWEEDE HOOFDSTUK < [Streep]	 Ma

Tweede Hoofdstuk. [streep] Mb

TWEEDE HOOFDSTUK.	 D'-D4

b. [interlinie]. Geeft de indeling van de tekst in M aan:

Ma
Mbo

M 62

D' -D4

TWAALFDE HOOFDSTUK< 	 streep] p
[interlinie; geen streep]^g
Elfde Hoofdstuk

TWAALFDE HOOFDSTUK.

c. [ontbreekt]. D 5 heeft op een bepaalde plaats een lezing die in een an-
dere bron ontbreekt; het gebruik van een steunwoord is niet mogelijk;
bijvoorbeeld:

v111,262	 Hierop ging Havelaar aldus voort: < [ontbreekt] M-D j

d. [einde regel]. Onduidelijk of in de genoemde variant een koppel- of
een afbrekingsteken voorkomt, aangezien het divisieteken samenvalt
met het einde van de regel; bijvoorbeeld:

XVI,

423-424

zooeven. `Maar, ging h voort, kunt^g g Y	 ^	 gy <
zoo even) kuntijgl
zoo even) Kuntijgl
zoo even). KuntigJ
zoo even.) Kuntijgl

Mat
Maz

t	 ZD -D d

D3
zoo-even. [einde regel]] `Maar, ging by voort, kunt gy D4

e. [open plaats]. M a heeft een open ruimte; deze is opgevuld in Mb:

x i, r 3 S	 18 < den [open plaats] Ma
den 18 dá°	 Mb_D 3

f. Op twee plaatsen in het variantenapparaat is afgeweken van de ge-
bruikelijke wijze van presenteren, omdat de tekstontwikkeling daar
aanleiding toe gaf. Het betreft de passages: xvr, 402-40 3 (de `vragen
van Frits') en `Aanteekeningen en Ophelderingen', 1 577-161 7 (noot 177
in D 5 , opgebouwd uit de noten 15 7-165 uit D 4). De presentatie van de
varianten in deze passages wordt ingeleid met een korte uiteenzetting
van de editeur tussen teksthaken.
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2.5.	 BIJLAGEN

2.5.1.	 Bijlage i

Deze bijlage bevat drie lijsten: één van correcties, één van koppeltekens
en één van witregels. De in deze lijsten vermelde gegevens maken het
mogelijk de basistekst te reconstrueren en correct uit de leestekst te ci-
teren.

2.5.1.1.	 Correcties

De lijst van correcties bevat alle correcties die in de basistekst zijn aan-
gebracht. Het overzicht is als volgt ingericht: na het regelnummer volgt
eerst de verbeterde lezing; na de `Duitse komma' (/) wordt de foutieve
lezing uit de basistekst gegeven. Hierna volgen, tussen ronde haakjes,
de lezingen uit de overige bronnen, voorzien van siglen. Bijvoorbeeld:

Voorwerk, 1 4 recueillirirecueiller (recueillir M-D 3 , recueiller D4)

De vermelding van de oorspronkelijke, foutieve, lezing stelt de gebrui-
ker van de editie in staat de basistekst te reconstrueren. De vermelding
van de lezingen in de overige bronnen maakt het mogelijk de editeurs-
ingrepen te evalueren. In veel gevallen spreken die voor zichzelf: de
correctie van een evidente zetfout als `gespoken' in plaats van `gespro-
ken' behoeft geen commentaar (hoofdstuk iv, r. 42 5 ). Andere editori-
sche ingrepen liggen minder voor de hand. Het zou echter te ver voe-
ren deze van geval tot geval te motiveren. De algemene principes die
bij de constitutie van de leestekst zijn gehanteerd, staan zo volledig mo-
gelij k beschreven in paragraaf 2.2.2.5.

Editeurscommentaar in de lijst van correcties staat romein, tussen
teksthaken: [romein].

2. 5 . z . 2.	 Koppeltekens

De lijst van koppeltekens biedt een overzicht van de afbrekingstekens
in de leestekst die als koppelteken gelezen moeten worden. Na de
hoofdstuk- en regelaanduiding wordt het afgebroken woord vermeld,
waarbij het divisieteken aan het eind als koppelteken moet worden op-
gevat:

IV,	 -nen

	

172	 ten-

	

7	 u

z. 5. í. 3.	 Witregels

De alinea-indeling in de leestekst wordt overeenkomstig de basistekst
aangegeven door inspringing aan het begin van een nieuwe alinea en
door witregels tussen de alinea's. 1 ^ 3 De lijst van witregels vermeldt de

'23 Zie hieroverara raaf 2.2.2, .p g	 7
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nummers van de pagina's waar de witregel samenvalt met het einde van
de pagina.

Z. S .z.	 B^lage rr

Deze bijlage bevat het volledige variantenapparaat van hoofdstuk z.
Het doel van deze bijlage is om inzicht te verschaffen in de omvang en
de aard van de varianten die niet in de selectie zijn opgenomen. In dit
apparaat zijn alle verschillen tussen de basistekst en de overige bronnen
opgenomen. Het bevat dus ook die varianten die niet voldoen aan de
omschrijving `woordvarianten met betekenisverschil'. ^^4 Een uitzonde-
ring is gemaakt voor de volgende spellingvarianten:
— de tweeklank `ij' (M-D 3 ) wordt `y' (D 4-D f)
—̀g' (`vlugt', M-D 3 ) wordt `ch' (`vlucht', D 4-D 5 ) als deze gevolgd
wordt door een `t' die tot dezelfde lettergreep behoort.
—̀ i j' (`moei-jelijk', M-D 3 ) wordt `i' (`moeielyk, D 4-D 5 ) als de `i' en de
`j' op de grens van twee lettergrepen liggen.

Als deze spellingvarianten deel uitmaken van een andere variant, zijn ze
wel verantwoord. Het volledige apparaat is op dezelfde wijze ingericht
als het selectieve variantenapparaat. ^^ 5 In het volledig variantenover-
zicht is soms meer editeurscommentaar noodzakelijk; het betreft de vol-
gende gevallen:
[interlinie]^[alinea]. Hiermee wordt het verschil in indeling tussen de
bronnen aangegeven. Bijvoorbeeld:

z, z 8	 doe. [geen interlinie; geen alinea] < doe. [geen interlinie; alinea] M-D j

doe. [interlinie; alinea]	 D4

[?]. Geeft een onduidelijke lezing in M aan; bijvoorbeeld:

i,3 r	 speelde? En < speelde; – en [?] Ma'

speelde? — en	 Má2-Dj

[afbrekingsteken]^[koppelteken]. Geeft nadere informatie over het divi-
sieteken in een bepaalde bron. Bijvoorbeeld:

i,88	 terugbracht < terugbragt	 M-DZd

terug-bragt D 3 [afbrekingsteken]
terug-bracht D 4 [koppelteken]

Bylage zzz

Uariantenapparaat kladhandschrift

Dit apparaat bevat fragmenten uit het niet overgeleverde kladhand-
schrift van Max Havelaar, zoals die door Dekker zijn overgenomen in

I24 Zie hiervoor ara raaf 2. .2.p g	 4
I25 Zie hiervoor ara raaf 2.	 .p g	 43

2.5.3.

z.5.3.z.
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brieven aan Tine. Omdat het mogelijk is dat de redactie van de citaten
afwijkt van de oorspronkelijke redactie in het kladhandschrift, zijn deze
fragmenten niet in het variantenapparaat opgenomen, maar in een af-
zonderlijke bijlage.

De presentatie van de door Multatuli geciteerde fragmenten is als
volgt: na de vermelding van hoofdstuk- en regelnummering van de
leestekst volgt de aanhaling uit de leestekst, gevolgd door een naar
links gerichte haak. Achter deze haak staat het geciteerde fragment. In
plaats van het gebruikelijke sigle wordt het deel- en paginanummer van
de Volledige werken gegeven, waar het desbetreffende fragment staat af-
gedrukt.

2. 5 . 3 .2.	 Variantenapparaat Bloemlezing

2 5.3.2.1. Ontstaansgeschiedenis Bloemlezing

Niet lang na het verschijnen van de vierde druk van Max Havelaar (ok-
tober 1875) moet Funke Mimi hebben voorgesteld een bloemlezing uit
het werk van Multatuli te maken.' Z6 De brief met het voorstel is niet
bewaard gebleven, Mimi's positieve reactie van 23 januari 18 76 echter
wel. (vw xvrtr, 207)

Bij dezelfde brief voegde zij een (niet bewaard gebleven) lijstje met
titels van boeken die Funke haar moest sturen, zodat zij direct kon
beginnen. (vw xviii, 20 7) De legger voor de Have/aar-fragmenten is
ongetwijfeld een exemplaar van de kort daarvoor verschenen, geheel
herziene vierde druk geweest. Uit een latere brief blijkt dat Mimi de
leggers verknipte. (vw xviii, 2 99) De kopij voor de Bloemlezing is
voorzover bekend niet bewaard gebleven, maar moet dus bestaan
hebben uit fragmenten die uit een eerdere druk geknipt waren, met
handgeschreven veranderingen en aanvullingen. Of Multatuli zelf die
wijzigingen uitschreef of dat Mimi dat in zijn opdracht deed, is niet be-
kend.

Op r o maart 2 8 76 had Mimi de selectie van de op te nemen fragmen-
ten voltooid. Hierbij had zij Dekkers hulp ingeroepen: hij had alles na-
gezien en vele opschriften van geselecteerde fragmenten veranderd.
(VW XVIII, 29o)

Funke had Mimi `speling' gegeven tot 2 5 vel, dat wil zeggen tot 400
pagina's en zij was daarmee akkoord gegaan. (vw xviii, 246) Toen zij
echter klaar was met de selectie, besloeg de kopij volgens haar bereke-
ning 3o vel. Er waren haars inziens twee mogelijke oplossingen: een
bloemlezing van twee delen, elk van 1 5 vel, of vijf vel schrappen. (vw
xviii, zoo) Kennelijk antwoordde Funke dat hij voor het laatste koos,

126

	

	 /^	 -bloemlezing:Multatuli. B loemlezen door Heloïze. ^ mHet betreft de volgende Bloemlezing

van deze bloemlezing wordt uitsluitend be-r	 1876. De ontstaansgeschiedenis va deiste dam 7g
 voorzover zij betrekking heeft op de Havelaar-fragmenten.schreven^	 g	 p	 menteng
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want op r 7 maart i 876 zond Mimi hem een (niet bewaard gebleven)
lijstje, waarop stond wat van haar eerste selectie alsnog moest worden
geschrapt. (vw xviii, 313) Ook het verhaal van Saïdjah en Adinda
stond op de nominatie te verdwijnen: `Dat de Saïdjah op dat lystje staat
is op zeer uitdrukkelyk verlangen van dek. ik had het zeker niet van me
kunnen verkrygen juist dat stuk te schrappen – maar hy zeide: "dat het
allereerst, omdat 't in zooveel andere bloemlezingen staat, en afgezaagd
is." en dus moest ik zwichten.–' (vw xviii, 313)

Funke antwoordde op 19 maart 1876 dat hij `de Saïdjah-historie maar
zéér noode zou missen. Is 't ook niet tegen te spreken dat zij in Alle
bloemlezingen prijkt, toch prikt zij er en alzoo mag Heloïze [pseudo-
niem van Mimi, Axv] niet nalaten een zóó gewaardeerde bloem in haar
"ruiker" op te nemen. De heele wereld zou over dat gemis wraak roe-
pen! Heeft onze dichter dus geen krachtiger argumenten dan dat ééne,
dan zal hij zich door U wel laten verleiden om bekeerd te worden.' (vw
XVIII, 318) Dekker en Mimi hebben zich kennelijk door Funke laten
overtuigen: het gehele verhaal van Saïdjah en Adinda (hoofdstuk xvi,
r. 2 3 8-265 en hoofdstuk xvii, r. 1-70 1) staat in de Bloemlezing afgedrukt.

In dezelfde brief handelde Funke nog enkele praktische zaken af:
Waarschijnlijk zal 't boek in io aflev. elk van 48 blz druks worden uit-
gegeven, tegen 25 cts per afl. of 20 cents als 't maar even kan. 't Heele
boek van een kleine 500 blz. zal dus hoogstens f 2.5 o kosten. Goedkoop,
niet waar? Nu, 't moet dan ook vóór alles dienen tot prospectus om
nieuwe vaste lezers te winnen, maar omdat 't zoo gering van prijs is,
kan ik U voor al Uw moeite van uitzoeken en correctie der proeven niet
meer dan f 300.– bieden, [...].' (vw xviir, 318) Mimi antwoordde het
geboden honorarium `werkelyk heel royaal' te vinden. (vw xviii, 320)

In april 18 76 kwamen de eerste proeven. (vw xviii, 335) Mimi be-
treurde het `dat dek dat proeven corrigeeren niet aan my durft overla-
ten, maar dat schynt hy niet te kunnen. altyd wil hy 't zelf nazien, en al-
tyd vind [sic] hy nog wat te veranderen. Ik zeg dit, om dat 't me zoo
spyt hem van zyn tyd te moven. 't Zou beter passen als ik zyn proeven
nazag. Maar hy is zóó, ióó accuraat!' (vw xviii, 341)

In zijn brief aan Funke van 3 mei 18 76 liet Multatuli verschillende ti-
tels de revue passeren: `En nu de titel van de `Bloemlezing." Als die
"Bloemen" wordt, zou 't woordje "door" niet kloppen en zou, (heel
smakeloos en gemaniereerd dan) moeten worden aangevuld
door: "gegaard"

"by-eengebonden"
"verzameld"
"tot 'n tuiltje aaneengeschreven"

&c&c&c door
Heloïse

Dit nu komt ons leelyk voor. Na 't gewone woord: `Bloemlezing"
kan "door Heloïse" zonder verdere soep volgen. (nam: de lezing, uitle-
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zing, is door H geschied) en daarom stellen wy u voor, de titel heel ge-
woon "Bloemlezing" te laten blyven. Het distinctief er van wordt toch
voldoende aangeduid door de woorden "Multatuli" & "Heloïse".' (Vw
XVIII, 350)

Even verderop in dezelfde brief ging Multatuli op de titelkwestie
door. Wat overigens den titel aangaat, ik weet heel goed dat "Multatu-
li's werken" een modieuse uitdrukking is, maar ze is behebt met 'n duit-
sche winkelklank (als billyk, en Dame in den vokatief). Deftiger en hol-
landscher is:

"Werken van Multatuli. "-
Toen de eerste bloemlezing by d'Ablaing verscheen, wilde by 't in 'n

bui van poëtiekery (valsche) noemen:
"Tuiltje

geplukt uit
Multatuli's gaarde."

't Lykt er niets naar dat ik nu Uw voorstel dáármee vergelyk. Ik haal
't maar aan om U te doen vatten wat ik tegen: "Bloemen" (nam. op den
titel) en: "M's Werken" heb.

Ons voorstel is nu dat ge den bundel noemt, of:
MULTATULI

BLOEMLEZING	 dit komt my 't best voor.
door
HELOiSE

of:
BLOEMLEZING

uit de	 uit de werken	 uit
werken van	 van	 de werken van
MULTATULI

door
HELOISE ' (VW XVIII, 350 352)1Z7

Deze inhoudelijke overwegingen gingen vergezeld van typografische
suggesties, waarbij Multatuli om zijn bedoelingen te verduidelijken ge-
bruik maakte van uitgeknipte letters. (v xviii, 3S i)

Half september 18 76 verscheen de aanbiedingscirculaire voor de
boekhandel. (vW xvrri, 45 I -45 2)

z. 5. 3 . 2.2. Tweede druk Bloemlezing

De bibliografie van De Mare vermeldt onder nummer 2  een uitgave
van de Bloemlezing van Heloïze uit 1880. In nummer 23 is er sprake van

127 De titel van de bloemlezing komt overeen met Multatuli's eerste suggestie, de mog	 gg	 -

elijkheid waarnaar zijn voorkeur uitging,zij het dat Mimi's pseudoniem niet met eeng 1	 zijn 	 zij	 p
`s' maar met een `z'es eld werd.^p
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de derde druk uit 1888, waarmee wordt gesuggereerd dat de uitgave
van 188o de tweede druk zou zijn.128

Hoewel mag worden aangenomen dat De Mare een exemplaar van de
Bloemlqing met de vermelding '188o' op het titelblad onder ogen heeft
gehad, kan zijn mededeling niet worden bevestigd. Noch de bibliothe-
ken die zijn aangesloten bij de Centrale Catalogus van de Koninklijke
Bibliotheek, noch het Multatuli-Museum zijn in het bezit van een der-
gelijk exemplaar. Ook een oproep in het tijdschrift Over Multatuli en het
aanschrijven van verscheidene antiquaren leverden het gezochte exem-
plaar niet op.

Het is uiterst onwaarschijnlijk dat er in 188o een nieuwe druk van de
Bloemlezing uitkwam, en wel om de volgende reden. Toen Funke in de-
cember 188o de boeken uit zijn fonds te koop aanbood, waren er van
de Bloemlqing nog 94 2 exemplaren over. 129 Het bericht over de veiling
in het Nieuwsblad voor den boekhandel (2i december 188o) maakte melding
van 93 o verkochte exemplaren. (vw xx, 577) 13°

Het is in dit licht bezien ondenkbaar dat de nieuwe eigenaar van de
Bloemlezing, J.G. Robbers, een nieuwe druk zou hebben uitgegeven.
Wel is het mogelijk dat de resterende exemplaren van de eerste druk na
de veiling opnieuw in de handel zijn gebracht met een nieuwe titelpagi-
na, waarop het jaar van uitgave was aangepast. Een dergelijk exemplaar
is echter evenmin aangetroffen; ook het Nieuwsblad voor den boekhandel
maakt geen melding van de verschijning van Heloïzes Bloemking in
188o, in welke vorm dan ook. Daarom moet vooralsnog worden aan-
genomen dat er tijdens Multatuli's leven slechts één druk van de Bloem-
king van Heloïze verschenen is.

z. 5.3.2.3. Beschrijving Bloemking

B: Multatuli. Bloemlezing door Heloïze. Amsterdam, 1876.
Gebruikt exemplaar: uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, Den
Haag; signatuur: 1 95 G 6.
Uitgever: G.L. Funke, Amsterdam.
Drukker: onbekend.
Prijir: ingenaaid f z,so, gebonden f 3 ,2 5 (vw xvrri, 53 i). De Bloemlezing
werd ook in afleveringen verkocht (zie hierna); prijs per aflevering:
f0,25 (VW XVIII, 472.
Oplage: de eerste afleveringen verschenen in een oplage van 5 000 exem-

IZs A.J. de Mare, Multatuli-literatuur. L "st dergeschriften van en over Eduard Douwes Dek-^ 
ker. Leiden8	 3 .94 ^ p. 3
129 Catalogus van ongebonden boeken ... uit e even o aan ekocht door den heer G.L. Funkeg	 g	 ,	 gg	 g
p. z8.
i3o	

—
	

—
	 VDit aantal staat ook in handschrift vermeld in het exemplaar fv z8 	 van dep	 3

veilingcatalogus (collectie VbbB).
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plaren (vw XVIII, 5 14); welke afleveringen dat geweest zijn, is on-
bekend. De veilingcatalogus van Funke vermeldt een oplaag van 3000
exemplaren. X31 Daarvan waren sindsdien verkocht: in 28 77 – 288 exem-
plaren; in 1878 – 153 exemplaren en in 18 79 – 214 exemplaren. In 1876
waren er bij voorintekening 700 exemplaren aan de boekhandel ver-
kocht. (vw xviii, 5 I 3-5 14) Bij de fondsveiling in december 188o waren
er nog 93o (was eerst: 942) exemplaren over. Wanneer men de verhan-
delde exemplaren bij elkaar optelt en het totaal daarvan aftrekt van de
door Funke genoemde 3 00o exemplaren, blijven er ongeveer róoo over.
Wat hiermee gebeurd is, is onbekend. Mogelijk zijn ze verkocht direct
na verschijning, hoewel de klachten van Funke (vw xviii, 5 14) en
Multatuli (vw xviii, 5 37) over de tegenvallende verkoop dat lijken te-
gen te spreken. De bedoelde opmerkingen geven wel een verklaring
voor het feit dat de oorspronkelijke oplage van 5000 exemplaren werd
teruggebracht tot 3000.
Verschijningsdata:

Afleveringg
Aflevering 2g
Aflevering 3-4
Aflevering 5-6g5
A10Aflevering7

(p. 1-64)
(p. 65-128)
(p. 129-224)
(p. 22 5 - 3 20)
(p. 321-512)

2seseptember 18 629 p	 7
1 7 oktober 18 67	 7
2 7 oktober 18 67	 7

18 7 6november 187	 7
1 november 18 67	 7

Op 25 november 1876 verscheen in de Nieuwe Rotterdamsche courant een
advertentie voor de Bloemlezing als geheel (vw xviii, 5 3 r). In het
Nieuwsblad voor den boekhandel werden alleen de afleveringen aangekon-
digd, niet de totale bundel.
Havelaar fragmenten: in de Bloemlezing zijn de volgende fragmenten uit
Max Havelaar opgenomen:
Een huispreek van Batavus Droogstoppel (p. II-12; D S : hoofdstuk Ix,
r. 127-181)
Si Oepi Keteh (p. 2 9- 3 2; D 5 : hoofdstuk xi, r. 494-575)
Aanspraak aan de Hoofden van Lebak (p. 39-48; D S : hoofdstuk vier, r.
48-371)
Mein Kind, da schldgt die neunte Stunde! (p. 22 3 -226; D 5 : hoofdstuk
x1v, r. 802-907)
Philister-aesthetiek (p. 3 34-3 3 ; D 5 : hoofdstuk x, r. 1-157)
Saïdjah (p. 446-468; D 5 : hoofdstuk xvi, r. 238-26 5 en hoofdstuk xvri,
r. r-hoi).

De Bloemlezing moet als geautoriseerd worden beschouwd: Multatuli
had zijn toestemming gegeven, was – zoals hiervoor bleek – nauw be-
trokken bij het leveren van de kopij en nam de correctie van de proeven
voor zijn rekening. Aangezien deze bron buiten de directe tekstoverle-

13 I Catalogus van ongebonden boeken ...7 uitgegeven of aangekocht door den heer G.L. Funke,k
p. 2 8.
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vering valt D 5 gaat terug op D 4/D 4a en niet op B –, zijn de varianten
uit de Bloemlezing in een afzonderlijk variantenapparaat opgenomen.

2• 5 • 3.2.4• Inrichting variantenapparaat Bloemlezing

Het variantenapparaat Bloemlezing is op vergelijkbare wijze ingericht als
het selectieve variantenapparaat.

Per fragment is aangegeven waar in D S en B de desbetreffende passa-
ge is afgedrukt. Achter de pagina-aanduiding in B staat de titel van het
fragment in de Bloemlezing vermeld. De regelnummering in de marge
verwijst naar de leestekst van deze editie; hierop volgt de aanhaling uit
de leestekst. Achter de naar links gerichte haak is de variante lezing uit
B opgenomen, met daarachter het sigle.

Bij de selectie zijn dezelfde criteria gehanteerd als bij het selectieve
variantenapparaat.

De presentatie van de noten in B is afwijkend. Men kan ze niet op
één lijn stellen met Multatuli's `Aanteekeningen en Ophelderingen',
aangezien een bloemlezing van een principieel andere aard is dan een
complete roman. Dit blijkt onder meer hieruit dat B een noot kan heb-
ben op een plaats waar D S die niet heeft, aangezien het toe te lichten
woord in D S al eerder is verklaard op een plaats die niet tot de geselec-
teerde fragmenten behoort. Vergelijking tussen de tekst van D 5 en B
was in die gevallen niet mogelijk. De noten uit B worden daarom achter
elk fragment integraal vermeld, na respectievelijk het regelnummer uit
de leestekst, de aanhaling uit de leestekst en het sigle B.

In de Bloemlezing ontbreken twee passages die in de leestekst wel
voorkomen; het betreft hoofdstuk xi, r. 565-568 en hoofdstuk viii, r.
245- 247• In deze passages wordt verwezen naar kwesties die buiten de
geselecteerde fragmenten vallen, en waarnaar in de Bloemlezing dus niet
verwezen kan worden. Het betreft het gesprek over het 'imponderabel'
zijn van Si Oepi Keteh en de noot van Batavus Droogstoppel naar aan-
leiding van het rijmpaar `ontwijd –Majesteit'. Aangezien het hier niet
gaat om varianten in de gebruikelijke zin van het woord, zijn deze ge-
vallen niet in het variantenapparaat opgenomen.

2 • S•4•
	 B#lage Iv

Deze bijlage bevat een chronologisch overzicht van feiten uit het leven
van Douwes Dekker en van gebeurtenissen waarbij hij betrokken is ge-
weest.

De lijst vormt geen doel op zichzelf, maar staat –evenals de annota-
ties –uitsluitend in dienst van de leestekst. Zij is bedoeld als ondersteu-
ning bij het lezen van de tekst en van de annotaties. De consequentie
hiervan is dat het overzicht biografisch bezien lacunes bevat. Ook zijn
sommige periodes summier behandeld, terwijl andere daarentegen ge-

detailleerd worden beschreven.
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2. 5 . 5 .	 Bylage v

Deze bijlage bevat een alfabetische lijst van in Max Havelaar voorko-
mende Maleise woorden en uitdrukkingen. Ook bevat de lijst woorden
uit andere Indonesische talen, zoals het Javaans, het Soendanees en het
Minangkabaus. Waar een misverstand kon ontstaan over de betekenis
van een woord, is achter het desbetreffende woord de vermelding
`(Min.)' voor Minangkabaus, opgenomen.

De spelling van de woorden in de lijst is conform aan de spelling van
Multatuli. ` 3 Z

2. 5 .6.	 Bijlage vi

2.5.6.1.	 Ontstaansgeschiedenis vertaling Nahuijs

Deze bijlage bevat de annotaties, die zijn opgenomen in de Engelse ver-
taling van Max Havelaar door Alphonse Nahuijs. De vertaling ver-
scheen in februari 1868 (vw xii, 663); zij wordt de eerste maal genoemd
in Dekkers correspondentie in een brief aan Busken Huet van 1 9 no-
vember 186 7 . Dekker schreef hem dat `De M.H. wordt, of is, vertaald.'
(vw xi', 49 7) Zijn brief aan Tine van 3 o november 186 7 verschaft meer
gegevens: `Vóór 14 dagen raakte ik in correspondentie met zekeren heer
Nahuys in Holland, die deer deer enthousiast voor myn zaak is. De arme
jongen had my reeds voor jaren geschreven, maar ik antwoordde niet
(Ik kreeg in dien tyd zooveel brieven!) Toch hield hy vol, en weinig of
geen engelsch verstaande, heeft hy in Engeland weten te komen, was
daar by de telegrafie geplaatst en heeft, nu in Holland terug, den Have-
laar vertaald. Doch niet alleen dit, maar ook heeft i werk gemaakt van
een uitgever. Juist heden kryg ik een brief van hem dat hy geslaagd is,
na veel moeite.' (vw xi', 5 2 7) Nahuijs en de Engelse uitgever hadden
Dekker om een voorbericht bij de vertaling gevraagd, maar deze had
dat – in verband met de hernieuwde onderhandelingen met minister
Rochussen die net gaande waren –afgewezen. In de vertaling zelf even-
wel zag hij geen bezwaar: `Let wel dat ik de vertaling liet begaan, maar
om my niet te brouilleren, geen preface wou geven. De vertaling kon
buiten my om geschied zyn, zoo als dan ook eigenlyk waar is.–' (vw
xi', 527)

Hoewel de vertaling al vrijwel voltooid was op het moment dat het
contact tussen vertaler en auteur tot stand kwam, heeft Dekker op twee
belangrijke punten aan die vertaling meegewerkt. Naar aanleiding van
een mogelijke Duitse vertaling door een zekere Grieben vroeg Dekker
zich in zijn brief aan Huet van 7 december 186 7 af `of Grieben my om
noten vraagt, en om de herstelling van de door v.L. eigenmagtig ver-
oorzaakte [sic] ik meen die vervloekte puntjes voor namen.' (vw xii,

132 Zie hiervoorara raaf 2.2.2.2.p g
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5 3 7) Multatuli's formulering suggereert dat hij beide vertalers ver-
gelijkt; de implicatie van zijn opmerking is dat moet worden afgewacht
of Grieben zal doen wat Nahuijs deed, namelijk vragen om noten en
om het ongedaan maken van Van Lenneps ingrepen. Dat Multatuli de
tekst voor de noten leverde, wordt trouwens even verder in dezelfde
brief expliciet bevestigd. (vw xi', 5 3 7) Ook een aantekening in de ver-
taling zelf duidt erop dat Multatuli de noten schreef. Een van de toe-
lichtingen namelijk (bij hoofdstuk xi, r. S4) is ondertekend met `Trans-
lator', hetgeen impliceert dat de overige annotaties niet van diens hand
zijn.

Een opmerking in een artikel van Nahuijs, verschenen kort na de pu-
blikatie van de vertaling, dwingt echter tot het maken van een voor-
behoud. Naar aanleiding van de noot bij hoofdstuk xvii, r. 3 48 merkte
hij op: `De vertaler wenscht de eerste te zijn om een "blunder" te doen
uitkomen, die hij, in hoofdstuk xvrr, gemaakt heeft in een zijner noo-
ten. – Saïdjah had den grooten heer gezien, die te Buitenzorg leeft, en
die de grootvader is van den soesoehoenan van Solo –daarbij deze
noot: "A superstition of the Javanese"!!!

Daar hij in officieële brieven altijd aldus betiteld wordt, is het dus vrij
onhandig zulks te noemen: A superstition of the Javanese." 33 Mis-
schien nam Nahuijs hier de verantwoordelijkheid op zich voor een ver-
gissing van Multatuli, misschien ook had hij zelf deze vergissing be-
gaan. Het laatste zou betekenen dat niet alle noten van Multatuli af-
komstig zijn. Aangezien de documenten hierover geen uitsluitsel geven,
maar wel duidelijke aanwijzingen bevatten dat Multatuli een belangrijk
deel van de annotaties voor zijn rekening heeft genomen, is besloten
om alle toelichtingen uit de vertaling van Nahuijs in Bijlage vr af te
drukken.

Ook in een ander opzicht moet Multatuli zich met Nahuijs' vertaling

bemoeid hebben. Het betreft het ongedaan maken van met name die in-
grepen van Van Lennep, die erop gericht waren de actualiteit aan Max
Havelaar te ontnemen: de vertaling van Nahuijs bevatte voor de eerste
maal sinds de publikatie van de roman de plaatsnamen, namen van per-
sonen en jaartallen voluit. Behalve de hiervoor geciteerde opmerking
over een mogelijke Duitse vertaling van Grieben, bevatten de docu-
menten geen bewijs voor Dekkers directe betrokkenheid hierbij. Het is
echter weinig aannemelijk dat Nahuijs zonder hulp van Multatuli Van
Lenneps censurerende ingrepen ongedaan had kunnen maken. In één
geval staat Dekkers medewerking vast. Het betreft de passage over de
opvolger van Duymaer van Twist (hoofdstuk xx, r. 202-203), door Na-
huijs vertaald als: `I do not know his successor, nor what I may expect

133 innenbinnengeleid.' In: De Nederlandsche spectator1 'Max Havelaar in Engeland	 sbA. Nahuijs, g	 g1
7 maart 1868.
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of him.' (p. 397) De aantekening hierbij luidt: `In the original Ms. the
author wrote: "I know his successor, I know what I may expect of
him."' 34 This was changed against the will and without the knowledge
of the author. We give this note with the authorization of the author.'

(p • 397-39$)
Volgens het titelblad was Nahuijs' vertaling gebaseerd op het `origi-

nele manuscript' van Max Havelaar. 135 Kort na de verschijning van zijn
boek zette Nahuijs uiteen wat dit inhield: `Translated from the original
manuscript...dat wil zeggen, dat het eene vertaling is naar het land-
schrift [sic] van den schrijver en geenzins naar de hollandsche uitgaaf,
welke met dat handschrift niet in allen deele overeenstemt. Zonder
voorkennis toch en tegen den wil van den schrijver zijn in de holland-
sche uitgaaf verscheiden veranderingen gebragt, en het geheel is eene
verminking van het manuscript des schrijvers."36

Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat Nahuijs het manuscript van
Max Havelaar als legger voor zijn vertaling heeft gebruikt. Ten eerste
was de vertaling al grotendeels klaar toen Dekker bij de zaak betrokken
raakte en hoe zou Nahuijs de beschikking over het manuscript hebben
gekregen? Ten tweede blijkt uit de vertaling zelf dat Nahuijs in ieder
geval ook één van de bij De Ruyter verschenen drukken heeft gebruikt.
Daaruit heeft hij de indeling in hoofdstukken overgenomen, evenals de
geregeld terugkerende vermelding `Vervolg van het opstel van Stern'
(`Continuation of Stern's composition'). Ook wordt Van Lenneps `Ma-
dam Geoffrin' genoemd, in plaats van de oorspronkelijke `Madame
Scarron' uit het manuscript (hoofdstuk xi', r. 2) en ontbreken de door
Van Lennep geschrapte vragen van Frits uit hoofdstuk xvi.

De gang van zaken is vermoedelijk als volgt geweest: Nahuijs ver-
taalde Max Havelaar naar één van De Ruyters drukken. Pas toen hij
daar vrijwel mee klaar was, schakelde hij de auteur in. Deze leverde de
gevraagde toelichtingen bij de tekst en maakte de meest in het oog lo-
pende ingrepen van Van Lennep ongedaan.

De mededeling dat de vertaling was gebaseerd op het originele
manuscript van de roman moet een bewuste misleiding zijn. Stuiveling
is zeer stellig over de bedoeling hiervan: `Deze immers is duidelijk: te
laten zien dat Van Lenneps "rechten" niet in het geding waren.' (vw
xi', 663)

De correctie van de proeven moet de nodige organisatorische proble-
men hebben gegeven: het boek werd gedrukt in Edinburgh, Nahuijs

X34a luidde: 'wij kennen zijn' opvolger. Van dezen is niets te wachten'.De tekst in M luidde. w 1zijn'
'3S 	 a. het kladhandschrift, en b. het nethandschrift.

	

Hierbij zijn 	 mogelijkheden: e11
Over het eerste is niets bekend, het tweede was op dat moment in handen van uit-

gever De Ruyter.
r36	 'Maxi Max Havelaar in Engeland binnengeleid.'A. Nahuijs,

	

l^	 g	 g
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woonde in Nederland en Dekker in Duitsland. Toch was de laatste wel
betrokken bij de correctie. `Ik heb 't vandaag en gister heel druk',
schreef hij op 22 januari 1868 aan Tine. `Correctie van 6 vellen En-
gelschen Havelaar, en de uitgevers maken spoed. De omschryvingen,
noten &c zyn lastig en omslagtig in 't engels.' (vw xii, 648)

Begin februari 1868 kwam het boek in Engeland uit. (vw xri, 663)
Op 3 maart 1868 zond Dekker een exemplaar aan Tine, waarbij hij eni-
ge kritiek uitte op de kwaliteit van de vertaling: `Myn vriend Nahuijs
heeft hier en daar erg geknoeid. Hy is goed en trouw, maar nu en dan
droomerig, en dan maakt by komieke fouten.' (vw xii, 691)

z. 5.6.2.	 Be.cchryving vertaling Nahu#.r

Multatuli, Max Havelaar or the Coffee auctions of the Dutch Trading Compa-
ny. Translated from the original manuscript by A. Nahuijs. Edinburgh,
1868.
Gebruikt exemplaar: uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, Den
Haag; signatuur: 1 97 c 12.

Uitgever: Edmonston & Douglas, Edinburgh.
Drukker: Thomas Constable, Edinburgh.
Prijs: 12 sh.
Oplage: onbekend.
Verschijningsdatum: begin februari 1868 (vw xi', 663). In Nederland: iz
maart 1868.

Voorin Nahuijs' vertaling, tegenover de titelpagina, is een uitvouwbare
kaart van Java opgenomen; de ondertekening luidt: `Engraved by J.
Bartholomew, Edin. r'. Vermoedelijk is de kaart speciaal voor de verta-
ling gemaakt, evenals de kaart achterin het boek, waarop de `Dutch
possessions in Indian Archipelago' staan afgebeeld. Deze kaart is onder-
tekend met: `J. Bartholomew, Litho. Edin. r'. Beide kaarten zijn over-
genomen in deze editie.

De achterzijde van de titelpagina is blanco; daarna volgt het `Preface'
(p. v-x), ondertekend met: `Alphonse Johan Bernard Horstmar Na-
huijs. The Hague, January 1 7 , 1868.' Na de opdracht (`To Everdine Hu-
berte, Baroness Wijnbergen'), het Franse citaat van De Pène en het `Un-
published Play' begint de eigenlijke roman.

De autorisatie van deze bron is problematisch. Multatuli werd pas bij
de onderneming betrokken toen die al nagenoeg voltooid was. Als leg-
ger kan een geautoriseerde – D ` –, maar ook een ongeautoriseerde
druk hebben gediend: D' en mogelijk ook D 2d . De tekst van de noten
werd geheel of voor een belangrijk deel door de auteur geleverd; de
voluit gedrukte plaats- en persoonsnamen en jaartallen komen overeen
met Multatuli's oorspronkelijke intenties. Dekker was betrokken bij de
correctie (vw xii, 6 48), maar het is niet duidelijk hoever dat strekte. In
ieder geval had hij achteraf kritiek op de kwaliteit van de vertaling. (vw
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XII, 691) Op grond van het bovenstaande is besloten alleen de tekst van
de noten in deze editie op te nemen.

2. 5 .6. 3 .	 Inrichting overdicht annotaties vertaling Nahuis

De noten worden per hoofdstuk gegeven. Na het regelnummer en de
aanhaling, beide afkomstig uit de leestekst, volgt na een liggend streep-
je (-) de tekst van de annotatie uit de vertaling van Nahuijs.

In die gevallen waarin verwezen wordt naar een eerdere passage, het-
zij uit de romantekst, hetzij uit een noot, is de verwijzing tussen tekst-
haken verduidelijkt.

2.5. 7 .	 Bylage vrr

Deze bijlage bevat de thematische bron waarop Multatuli's parabel van
de steenhouwer (hoofdstuk xi, r. 502-564) teruggaat. Het betreft het
verhaal `De Japansche steenhouwer' van Jeronimus (= W.R. van Hoë-
yell), uit het Tijdschrift voor Neêrlands Indie 4.r 0842), p. 400-408.

z.6.	 BIBLIOGRAFIE

De bibliografie bevat:
a. een overzicht van de geraadpleegde archiefstukken,
b. een overzicht van de voor de annotaties geraadpleegde litteratuur. De
secundaire litteratuur waarnaar wordt verwezen in de Verantwoording
is vermeld in noten onderaan de desbetreffende pagina.

2.7.	 REGISTER VAN NAMEN

Het register van namen bevat alle namen die voorkomen in de tekst van
Max Havelaar en in de toelichtingen daarbij. De namen die genoemd
zijn in het Woord vooraf, de Inleiding en de Verantwoording vallen
hier dus niet onder.

Het register bevat de namen van reële personen en van fictionele per-
sonages; in voorkomende gevallen zijn kruisverwijzingen aangebracht
(bijvoorbeeld: Collard, P.A.A. zie ook: Duclari / Duclari zie ook: Col-
lard, P.A.A.). Hetzelfde is het geval bij pseudoniemen. In het register
zijn de verschillende aanduidingen voor eenzelfde persoon of personage
zoveel mogelijk samengevoegd. Bijvoorbeeld: onder de vermelding
`Duymaer van Twist, A.J.' zijn ook opgenomen de plaatsen, waarin
verwezen wordt met `Van Twist', `D.v.T.' of `v.T.'.

Niet opgenomen zijn namen uit titels van boeken.
Academische titels zijn niet opgenomen, adellijke titels wel.
Na de naam volgt eerst het deelnummer (deel I: Tekst; deel 2: Com-

mentaar), daarna komen de paginanummers.
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.	 .	 ^	 d.. 	
..	 .

3 	 .	 .	 F	 /.	 .	 . 	.^,. ...^^.r,.,. .,^..^F^k^.7.:^:, ! ^ , . ,f..^'^4 ril<!^ 3 '.G!l.l,fiYGar..w,...ri 3L^^p
^^

f..^ccí^w:^r.ri^-.!^`J+css!.cr^.:r.s^.^ ..n^-F,r-:J^^.aFxa,•R.+rt `"t^,f,r.._.a.^..

f^,.^l .3sr,:.?^ac,^,`.^^ ^ /'̂ •s^^,f^ f	 ^
-

 .	 ^ ._	 ,.	 . 

	

^,^; 

--7''''....":–/

<^^.  .^ ^^.^ ^^,^- *s 	^r^s<^ -;^^. ^ ... 	 ^ ^	 ,^  .la ke`^_ ^	 ;^^^/ L..i. ^,r, ^ _<^:d-: .^: ...^T.^r:t'Fc^ r ;	 ^	 ^.::	 `íia?.1• c»	 %y !.	 ^	 1	 ^í^.
^

'''''''''''''.7 

,/.«..3. ^ikt.t; ^4'^,^.}'„^.Ff:,^Gi.^.. ^,^(r^k. ,..i^s•c b. rJ v̂lf' t .7.	 ^	 . .	 . .	 ,^
 /^° 	 .^... ,^^..^	 ,:^

	

y	 ^
L ! ^:	

^.
°r
 //

/	 ^ ^	 7/̀	 /1 	/ ...F' h^..h..wa..	 e!^.^r...: 	 „„C.R. .^^; ^^rRGu::•a^.iL-i.r^4^izY'^^^^^ 	-2i. l	

.

	 ..E;lc,P^.;.ï:'i^l	 I  i	 ^ ^ 	 ^t	 ^} ^ V-»,^^ ^ 	 %
,r• ”	 ti, ^.^A ^ ° r4^;^,^f  ^ ^^, 	:7^.. 	 . á E^ ^lf(Pt:í:^^^ i - 	 ^/i^ ,,^ 	 ^ ^	 ,...,Lrsn.^ ^5!. (i... .̂1.^.. 	 ,L<G Go_^.*y;^^>^_^^'_ 	 "j	 ^ ^Y ^ 

cq.l

1. ..^^;^^^^,.^.	 J	 _ 

	

^	 ! ^^.^ ^r- ^^ 	 ! •^ 	̂ ^.(.^^^^z.' s^^,...<^, ^,^;^ w 	 _.wu .:^r ^ ::^ ^fa r..;.^ , ^r^

^..' ^•^^ ^4st ^n,y! ^.r,,e^,,e. re^á^:^Wr^wa 	 ï	 ^	 ^ .^.,.^ *!sRuh..,lr^ru	 ta^ce. ^K_	 .,^ Xs^:t 7C,^(d . r^^ ^!:?C,^!E^fáa,•?.!---,^^`^	 •-•--y-.s. -.; -_ / ^::	 ^^

	

^^	 y	 N	 .	 ^^'t+ 

	

'ErI4rAG_, ^ 	 v^ !r/a^•r 	 ..v.li	 S 

.`-	 ^	 ^` 	 ,y.x ^^	 vJ	 ,-f 	 	 a i'

°^^^°l /	 ,3 :.^- yy?

2  Manuscript Max Havelaar, 38P	 ^ p 3

LXXXVIII



11 l)it l^èe^t^i niet gedaan. ^e dunkt alzoo dat we,^ ^
juiste ni n, tekst voor de ^^^ste mogen houden. ^	 J	 ^:

3^a "rtien'^

Manuscript Max Havelaar, p. r3.	 p	 ^ p 34

^^
^:.:::

^^lerlaa ste soort! ^^^^ lust md niet, 	 daarover ,o dit c^o'. enbli^ nittdlatse.^	 q my	 op	 ^
,,.	 . 	 .

l^^ssehiez^ is de gewezen minister  ^an ^dion^en. Hass  ^ l^ an ` ene ^^ deni^^ 	 ^.,
r	 .

belan^^tellenilen onderzoeker nauwkeuriger iratel^eh.ten.' Ook kan deze staats^

	

^	 ^ 

	

 . 	 .	 .^
dienaar ^ een m ^cr voorgangers ers te Lebak -w– getuigen o^ I^ de `Gesch^tld^ ^n

en 

	

^	 ^ ^	 ^ ^ 	 ^ ^

	

,	 I^1^ !	 i
dier

	 k 	 .
	van overdr v^n 	 ^n t schetsen Van den toestand 'd^er Provincie ver^^ ^

	

^^	 J^	 ^	 ^

zal erkennen dat ik beneden de waarheid 'bleef.'

17€l Dit zeg ik V a n T w ï.s t zel^ ih, den Br ^^ 	 den ^ou^er^^e^^r^'.

	

^	 ^^
.	 }^	 ^

	

c enerct^^ ^^^-^^^^te.	 Da men.' hem bedrn en had, hi ^t ^aar. 1^aarw^ 	 ^	 ^	 ^
 ^	 >	 ^

gegrond bleek m'n goedige meening dat-i e+srl ^^ man wezen zou. Ben +^erl k'^e^^	 ^	 ^	 ^	 ^:.M-

 c te ^ae'r^te^^en? wat er door zyn schuld bedorven werd, ^n ' noel a . fman tracht	 ^ t

	

^	 ^ 

	

,	 .:	 ^	 .	 .
^, T. het geringste blyk dat-i hieraan wilde meewerken. Integendeel !' Juist

	

^ ^	 ^	 ^

	

,	 ^;	 .
van ;he^ ^ de helsche wenk nit :-_ dat ^en. onder ^oorwehdsel ^ ner moo],.

	

^^	 ,	 ^
sch ver^ — bah! — m' n. aanklacht smoren kon.^	 ^ ^`

Vierde druk Max Havelaar, 387 ^ p3 7

LXXXIX



^.1	 +^^,^.^,	 . (F. C^.j, H^t^ze^id^. Een leerboekje voor echo.
let:"^. nc maak 	 su. ^ cursus.1$75. lil, 8,^. • ...f {}.8f

25

Strtki	
s*

^ 	 Waarvan tlU' 1

Jo ^i► i	 Verkocht in 3$^7 41	 ;gin X23 t • 37'U; , in 1879: 7USi herdi
verse stukjes.

4 ' .4 ..

.9 ,i k.4.
	K^ De Beer Meilink arriving vtror cle herziening ran Tederen

I
	 ^^ 	 u` ` z%fi ner boekjes f l0.--- per vil van	 t^dzi^cle^.

,1
^ ^b4+^1	 r, L. S. P.), Twaai f bijzonderhedenuit Jezu

^`

kinderlijken leeff
{D 

a. Leerredenen. 1$5^. gr. 8^. (Vroeger 
b.]

.. 
Het Oude en het Nieuwe Licht

" ^	 , Twaalftal leerenen. 1856'.gr. 80.(Vroeger bij H. A, Prijlink}	 . .................. F, 0.4

Ii y	 ^.^k (Dr. B,), Beschr}jYïng eau hond 	 de Schok
-°^`  ^	 ^er^,^p es^^. 18 $. 22^. (Vroeger b^ K. van Rulst.} en

	
^ 0.4

M ^ i'''a€.^^ ^^. ^	 Waarvan 493 dos.

rv ^()Micho1sen (^. 1^. ^,), Het Evangelie van

Sc

 M

kla

arkus. le (Eenijs
w b	 A .i

gedeelte* 1867. ger. 118°.'Y 	 . .. ^^ 1.5

` 	 16 igU.s#. (F. A. W.}, Commentarii phYtc>^raphici quibus vari

4,...,,,,,o 
v4, rei herbariacapita ^luetr^nt. 	 ^4U. folio. Met 14 Steel

drzakplater^, {Yr^^^er ^ S. en J
ur
. Luch

18
tmens}, Verm. prils ff 4.–

'''''...': ,^
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' 	̂ (J^ ^l 	 vat d	 d 	 in ^f872: 54(ái c^.; van c^ Oen r3rc
s.	

^` 707,.....,,,,.
	 : i5 . merle 50^ ixs.oruf ^

^
i:,,,,,,,,,,t
	 . Verkoop u 48 7: 	 e=.; in á: á!i7 

ex.; 

in 1879: 643 
eff oe,...1.,	 3

5. Fondscatalogus G.L. Funke, met aantekeningen in handschrift van Funke, p. z 5
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Uit is de zuivere waarheid, want are s	 ;' hl'
lief. En ten-slotte

dat by ons de Heer gediendwerd.

Dit kan ley in zyn zak steken nt de Sterns Fyn L t er h.
En dienbrief verzond ' ik. Ge hei;rytt dat deonde Stern :  iet
goedschiks bv Buseeiinck & Waterman`kan overgaan als de
jonge by ons aan 't kantoor is. Ik ben zeer benieuwd naar
het antwoord.

6. Werkexemplaar vierde druk D4a 
met aantekeningen in handschrift van Mimi, p. 10p	 ^	 g	 ^p

Strookje a ier behorend bij D 4a met — in de hand van Mimi — de tekst van een nieuwe7	 j p P ^	 j 
noot, bestemd voor de vijfde druk1

X C I



8. Illustratie vanJ.C. Rappard voor de vijfde druk: Droogstoppel bij juffrouw Sjaalmanpp	 vijfdebij 	 l
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Illustratie vanJ.C.Rappard voor de vijfde druk: Verbrugge en de regent in de pendoppo, pp	 vijfde	 g^	 g	 p	 pp0
wachtend op de nieuwe assistent-residentp
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I I. Blaadje papier, behorend bij p. i 6o van het manuscript, met — in Duitse schrijfletters — deBlaadje PP ^	 lp	 p^	 l
tekst van hetedicht `Mein Kind, da schl t die neunte Stunde, hor!'g	 ^	 g	 >
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1z. Tweede druk Max Havelaar, p. i^ p



MAX HAVELAAR,

DE K°I'FIJVBILINGEN DER NEI)ERLANI)scilE

HANDEL-MAATSCHAPPIJ.

HOOFDSTUK.

Ik ben makelaar in Koffij , en woon op de Tiaurier-
gracht, N°. 37. H iet s mijne, gewoonte niet romans
te schrijven of zulke dingen , en hei heeft ,dan ook lang
geduurd, voor ik er toe overging een paar riem papier
extra te bestellen, en het werk aan te vangen dat gij,

lieve lezers , zoo even in, de hand hebt genomen, en dat
gij lezen moet als ge makelaar in Koffij zijt, of als ge
lets anders zijt. Niet alleen dat ik nooit iets schreef

4,

wat naar 'een' roman geleek maar	 hond er zelfs niet
van , iets dergelijks te lezen, omdat ik een man van
zaken ben. Sedert jaren vraag ik mij af, waartoe zulke
dingen dienen , 'en ik sta verbaasd over de onbeschaamd.
held , waarmede een dichter of romanverteller u jets op
de mouw durft spelden dat nooit gebeurd is , en meestal
niet gebeurd zijn kan. Als ik in mijn vak	 ik ben

makelaar 
in Koin J. , en Ivooli op de Lauriergracht, N0,37,

een' principaal	 een principaal is iemand die

OP

13. Dubbeldruk Max Havelaar, p.



hy deed 	 and te ondersteunen, waar hyzelf meer aan-`''
spraak zou gehadhebben op zyn eigen hulp ...gevoelde dit
onrecht nog levendiger, wanneer ook 'ezyn Tire- en Mme,
die hy beiden zoo lief had., te lyden hadden onder de ge-
volgen zyner vr evigheid, ..hy verweet zich zyn goedhar-
tigheid als zwakte, als ydelheid' als zucht om voor een ver-
kleed	

ver-
kleedn prins door#	 n...hp beloofde zichbeterschap, en
^och. telkens als deze of gene zich aan hem wist voortedoen
ate 't slachtoffer van tegenspoed vergat y alles om te helpen.
En dit in-weerwil der bittere ondervinding van de gevolgen
dezer door overdryvirig tot fout geworden dettgd Acht dagen

> vtrGr de geboorte van zyn kleinen Max , bezat by 't naome
niet  om 't yzeren wiegje te koopen waarin ;' zyn lieveling

sten zou , .en wezn4g tyds te-voren nog had hy de weinige
versierselenzyner vrouw opgeofferd, om iemand bytestaan, t

die gewis in beter omstandigheden verkeerde dan by elf

aar cáí alles lag al weer ver achter hen toen zy waren
aangekomen te Lebezk! Met vroolyke kalmte hadden zy bezit
genomen van het huis: «waar ze nu toch eenigen tyd hoopten
te Met een eigenaardig genot hadden zy te Batavia
de meubelen besteld, die alles zoo comfortable en gezellig
maken zouden. 2y toonden elkaar de plekken waar ze zouden
ontbyten,;waar kleine Max spelen zou, waar de bibliotheek .,
zou staan, waar hy 's avonds haar zou voorlezen wat hy dien
daggeschreven bad, want hy' was alkyd bezig met het ontwik-

elen zyner denkbeelden op 't papier. .. en eens zou dat
gedrukt worden, meende Tine, en dan zou men zien wie

haar Maxwas lA Maar nooit had by iets ter-perse laten leggen
ian wat er in zyn hoofd omging, omdat zekere schroom hem
bezielde ,ë ie wel iets zweende naar eerbaarheid. H yzeIf althans

ist dezen schroom niet beter te b ryvên, dan door aan
wit hemáorden tot publiciteit a te vragen zoudt y uw
dochter op-straat laten Ioopea ''zonder hemd s` ^

° Di 	 weer een van de ,somle.: oast 	 I die zyn onl-
geving deden zeggen dat adie Havelaartochh een zonderling

14. Vijfde druk Max Havelaar, exemplaar-A, p. I o i4 Vijfde	 	̂ p	 ^p
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f ,....,.

±^ ^^, ^roc^rn^me^ns dan ^3 velaar Strandden.-Het gem
e^	 i^z clue	 I ^	 - ^ eng dat het diet i .

m	 ^r^z g ^o^n^n , ^^n, ^ tie Javaa,^z te i c^k te arcs ,	 i
Tom-- ^iy ^ë^^e I^	 eli^ +	 --- b^l^^ el é^tÈ te worden
 q^dr, í^^^ roc^í armoede. Iet a^í^s c^verr^acht Tire "^

t --- hiertoe '^c^c^	 d ^y zich ^ juïs^^r clot ay uit' liefá^

:^c c7^` max dt^en wïlt^e, reen ^Za z eten ge^em vaag cte

ar^én hunner min u^^^, c^^zzdigheden --	 r er
^Zt^n ni^u ^ ansgec^n^;- ids- daii kat^nte ad^mde^ .: ,

,é^ v^.n alle aauleicítz^^^^	 t^^t meer o#' ^nir^

e ,en tït^t dan -dig vree e^ avelaaz zog ^^^^5
"	 d^aen z^geg

"--, 1^F r ^r ^ y^5^a^ ? ^t is nu toch eeg geul waaraan
eE t^nt^rek%è^ ^€at^?

a. ;fin`	 rap zy ^ityt^ geantwoord had`:

:^-. i^^ ^^en ^ Mir, dá taan ka^je je nïet onttrekken.

^ï^len zienc^e'teenvc^ '`. T	 ynbaarc^nbewog^^,^r.

^ ^^ meer kostí^ ^ at^e'v^	 uitspattingen v .^.z}^

Wit, t^zam^^, enornen, ` l^ ciit wish n ^y nïet ! Z^
. c^u^s^ ^^et "vert^t^^^ te^nrret ^n vaetden ^^ch

:^	 '^ ^í^ hun ^ c	 í its 't wit vin h^^ ^índ. .

IVA:	 „ '4,

den tuin riep Tïne, en ziedaar ook
en zoo veel nzeZcztz, en zie eens die

kinderen als als ze warert^,;ver 	 ten zy zich mei hun
uw ui . En toen 's avetids. Duclari en Verbruggé, na een

ezoek by Havelaar ,, terugkeerden naar hun gèmeensc	 w
^ 	 ^, spraken zy veel over de kinderlyke vroolykheid
van de nieuw aangekomen faalïe.

Havelaar begaf f zich naar zynkantoor, en bleef daar den,
nacht door tot den volgenden morgen.

1 5 . Vijfde druk Max Havelaar, exemplaar-A, .105 Vijfde	 ^	 p	 ^P 107
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de goede voornemens van Havelaar strandden. Het getal 
Europeanen in die Afdeeling was 200 gering dat het niet in 
aanmerking komen kon, en de Javaan te Lebak te arm om ^ 
— by welke lotwisseling ook — belangwekkend te worden 
door nog grooter armoede. Dit alles overdacht Tine zoo 
niet — hiertoe toch had zy zich, juister dan zy uit liefde 
voor Max doen wilde v rekenschap moeten geven van de 
oorzaken hunner min gunstige omstandigheden — maar er 
lag ïn hun nieuwe omgeving iets dat kalmte ademde, en 
afwezen van alle aanleidingen — met meer of min valsclv # 
romanesken tint dan — die vroeger Havelaar zoo dikwyls 
hadden doen zeggen: 

— Niet waar, Tine, d&t is nu toch een geval waaraan ik 
me niet onttrekken kan? 

En waarop zy altyd geantwoord had: 

— Wel neen, Max, dMraan kanje je niet onttrekken! 

We zullen zien hoe 't eenvoudige, schynbaar onbewogen Lebak 
Havelaar meer kostte dan alle vorige uitspattingen van zyn 
hart te-zamen genomen. Maar dit wisten zy niet! Zy zagen 
de toekomst mét vertrouwen te-gemoet, en voelden zich zoo 
gelukkig in hun liefde en in 't bezit van hun k i n d . . . 

— Wat al rozen in den tuin, riep Tine, en ziedaar ook 
rampeh en tjempaka^ en zooveel melati^ en zie eens al die { 
schoone leliën... 

E n , kinderen als ze waren...... vermaakten zy zich met hun 
nieuw huis. En toen 's avends Duclari en Yerbrugge, na een 
bezoek by Havelaar, terugkeerden naar hun gemeenschappe* 
lyke woning, spraken zy veel over de kinderlyke vroolykheid 
van de nieuw aangekomen familie. 

Havelaar begaf zich naar zyn kantoor, en bleef daar den 
nacht door, tot den volgenden morgen. 

16. Vij fde druk Max Havelaar, exemplaar-B, p. 107 



'or..............	 ...

^t1., iem^, , te o c r t	 í ^ wear hyzel m 
^s r a^	 gehadbbc a^ W^yn eigenhelp ... ^ ^ luie c^

^^ neg leaer^di ^r, wanneer €^a^ ^z ^ Tine en ^

erwe	

^

ï ^ mbeiden 

zoo

o^^ ^tl, t^ 1p^^n I^a,á^^n ender. d^
^^^er^ zp^e"r vrp^^ih^^...h vet zich zyn gcsed^ax-

g^ie^á % zwal^te, ^,is y ^th^ác^;' ais zuc . orn voor een very .'
^ en grinsa^ ,,by beloofde zich b°terse àp^,

x ..tel ^^a^ aI^' deze af gene zich a^,n liven v^ sí v t^orte^
als.'t slachtoffer van t^^ans^^ed^ver;^thyaíis ^m te tzlpett.
En d^^'^^-^e^rc^itcaét^ bihere °nciervind^rï^ van de gevolgend
ry^ e^` door averdryvir^g tot feut g^w^rd^n deugd. Acht
voor de e} rte van z^ kleinen Max ; brat by 't r^^rc^ e ;
iet om 	 yzere wiegje te. komen waarin ^cyn lieveling
^st^u t^, en w^inïg tyds le-vore nog had by rl^ weinige^

versierselen Tyner vrouw opget^ erri oin iem^n€í by 	 n
diewis 

in 
beur ornstándi^h^d^n verkeerde clan ^yzeif

Maar dit alles ';lag al weer ver achter hen toen zy waren
aangekomen te Lebak ! Met vroolyke kalmte ha dden zy bezit
genomen van het huis : zwaar ze nu toch eenz,e n tyci hoopt
te blyve ,» Mgt een eigenaardig^igena^, genot hadden zY ,td 	 : w
de meubelen besteld, die alles zoo cv,°rzfort z!rle en gezellig
naken zouden. Zy toonden elkaar cie plekken waar ze zouden
o^ít^ïyten, waar kleine Max spelen zou, waar (le bibliotheek
zou stagy , waar Icy 's avends haar zou voorlezen wat hy dien
da esehreven load, want hy was altyd berig met het ontwik-
kelen zyner denkbeelden op 't papier . ' ..en : teens zou dit
° gedrukt worden, meende Tine, en dan zoa In en zien wie
haar Max was!» Maar nooit had hy iets' ter-perse laten leggen
vair water in ayn hoofdomgïng á omdat zekere schroom he

 eide, die mei iets zweemde naar eerbaar^ieíd. H yzelf althans
vist dezen tegenzin niet beter te beschryven dan door aan

wie hem aanspoorden tot publiciteit  te vragen : zoudt gy uw
dochter gip-straat... laten loopen zonder hemd?»

Dit was dan weer een van de vele boutades", die zy om-
gevinig deden zeggen dat tdie  Havelaar toch een zonderling

17. Vijfde druk Max Havelaar, exemplaar-C, p. IOI7 Vijfde	 ^	 p	 ^P
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1^^ d id', ^ w ? ^^ in^3^z'st une^ , waar ^Z pelf tnéer pan»
sprak- i6 , ° ' yap zpA ei^^^í alp., , ,bevoelde dit
^10011, 9 

a tierw 111 ha4dWn' ender de fie=
^r e^z ^	 ^^ i ^ a ^ ^	 t zich' zyn^ g^edha^

e	 - ^^t Yíá gym' vtic^r eeg ver-

^UC^1	 ^^^*ï	 ^ ^:•Z^^^k ,i^ ^I^tál .^V1S^ YE7C?^(^IIE`Tl

	n colt	 ^ ^ ^S e^^^i ita ^ Y	 eV{xT eri
dezer 	 t fis ' 	 ^^rt	 ^, .alohtt d

vrouw 	 rfferd 1 	 iemand bit	 ,a

41 eer uur ^t	 ;e^ zy; w ën

..4, 	 ^s ^1 ^ i^^ c3 i zy bezig

t ' ^ ^^ ^	 ,	 gar	 a^ a ^,zy ^t^ ata í .

	

^

tai ilté.fi liii	 ê ^ ° ^^ ^' ^ ^^^ia, ^r"^ b1e en ezelïig

	

^	 ^	 ^^ic	 ck^^ ^v.r ze zo^z^en

^ ^ ^r ^ l ^ ,^ ^`^^ Paz dë ^íiblioth^e^Z
voorlezengpikiitf:*6bileietilijiiitrufdiè4gr

y	 altyd bezig ïnet hit antwik-
^^ 	 , 	 c^ ^^=mei ° °	 :: ziens ^^a ela,t

oofdlomgin
^r	 ^^^ c^ ^ ááw tbr	 l^.ten'leg ets

t
v s,

^ aars

Attu 1:90	 herridi,?*

veear tea vit de ve e uta es die zyn ems. .°

év 
	 ^ . p dat edie  velaar-toch - een zonderling

18. Vijfde druk Max Havelaar, exemplaar-D, p. i o 1Vijfde	 ^	 P	 ,p
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me onttrek en

uitspattingen v

n voelden zich zo
n efde en in

Ty

l^	 ivoornemens y^ Havelaar 	c^ 0j. I de i.

^.. ^ ^	 ^ ire A	 li	 s zoov	 4c^a^ h ^i ^t iz^.

^^t^:, è^c. 
	

^‘ ^ 4'	 z tuna

,e, ra .. "'iiit, pg : :::66:: -	 DOI6Ag*okltooittu::*tiitéii

It

ilt :odocitiettE;5741 e 	 r 14.,	 :!:,p)!. , p.:.':',.::j.'iiitir'4'diit:ëi:thlo4::::::é!g.'o'''...;..t.1.::'1,::;:'olii.'''''I'lti,'?:.,i,.,.t,

iiii0iiiiiii.1::L.01:,,,,,,.:0y1H, . 	 e	 Ilkiliiit6nadeiiiid ,, .e:
an	

a^	 z^i^	 itiilifif ó áí y
,o4 ::::, oet::;Oggiiii

Niet 	 ine, d t is :mot	 een	 waaraan ik
niet onttrekken kan

rozen	 e	 ne en zie
en	 ka en zoo	 a • en zie eens al die

eren a ze vare	 a en zY zich me u
en Verbru e	 eennv toaar

hun gemeersena ed.

o-

  oi'yen b 	 d	 den
„C ác s át3€" d 	 17n 

19. Vijfde druk Max Havelaar, exemplaar-D, p. 109 Vijfde	 ^	 p	 ^P 107
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VOORWERK

Ondertitel	 ko veilin en: koffie was verreweg het belangrijkste  koloniale produkt en Amster-g	 gp
dam was de belangrijkste  koffiemarkt ter wereld. Er werden daar twee keer perP
'aar koffieveilingen gehouden, die de Nederlandse schatkist zeer veel opleverden.jaar	 g g	 ^	 p
Omstreeks I86o stond dit stelsel bloot aan veel kritiek: er warenpolemieken in

de krant, er verschenen talrijke brochures over dit onderwerp en in de Tweede

	

talrijke	 P
Kamer werd er een debat aanewijd.

	

g	 1
Nederlandsche Handelmaatscha : in 1824 opgericht door koning Willem 1. De in

	

y	 4 pg	 g
Indië onder dwang van het cultuurstelsel, geleverde produkten, werden in bewa-g	 ^g	 p
rin gegeven aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij	 die als	 is-ring 	 Pp NHM	 comml
sionair van de Nederlandse regering optrad. De NHM had het monopolie op hetg g p	 p	 p
vervoer van dierodukten naar Nederland en op de veiling van die produkten.P	 P	 g	 P
Door dit zogeheten consignatiestelsel ontstond een kunstmatige markt, met hogeg	 g	 g	 ^	 g
vrachtprijracht rijzen.pl

2-4	 NAGEDACHTENIS VAN EVERDINE HUBERTE BARONNESSE VAN WYNBERGEN:

Dekkers vrouw, meestal Tineenoemd (geboren 26 september 181 was op i

	

g	 ^ g	 p	 9	 p 3
september 18 overleden.p	 74

6	 GADE: Dekker en Everdine van Wijnbergen waren op 10 april 18 6 getrouwd.1	 g	 p	 p	 4 g

8	 MOEDER: n.l. van Pieter Jan Constant EduardEdu geboren i januari 18	 en^g	 januari	 S4^
van Elisabeth Agnes Everdine (Nonni), geboren 1 'uni 18 .g	 ^g	 l	 57

Dit citaat is afkomstig uit een bijdrage van De Pène aan Le nord. Journal internatio-g	 l
nal van maandag 1 o oktober 1859 de jaargang, nr. 2 8 (mededeling van drs.g	 S9 5 	 4	 g
T. Haan). Multatuli kreeg het stuk dus onder 	 toen hij bezig was de laatsteg	 ogen	 hij	 g
hand aan Max Havelaar te leggen. Drie dagen later was zijn boek af en schreefgg	 g	 zij

 aan zijn vrouw dat hij het had 'opgedragen aan E.H.v.W. met eenige franschehij	 zijn	 hijg
reels die ik uit een boek citeer, regels die juist uitdrukken wat ik U zeggen wilregels	 ^ g	 1	 gg
en die Uleizier zullen doen trouwe, lieve tine' vw x, 73 ). De opmerking dat

	

P	 > 73	 P	 g
de bewuste regels uit een boek komen, moet – gezien het voorafgaande – onjuistg	 ^	 g	 g	 onjuis

l
De Pène schreef voor Le nord een feuilleton met de titel `Theatres' waarin hijhij to-
neelstukken en -opvoeringen bes rak. In zijn bijdrage van 1  oktober citeerde Dep	 zijn l	 g
Pène, voorafgaand aan het door Multatuli overgenomen fragment, de volgendeg	 g	 g	 ^	 g
o dracht uit een toneelstuk van Jules Lacroix:opdrach

 ma femme.

Ce drame est Bien a toi, ce drameue rêvaitq
Leoëte perdu dans ses pensers funèbres.P	 ^p	 p
Triste é ar nant mes yeux, déjà lefins de ténèbres,P g	 y	 e déjà plein

 je dictais ces vers, ta main les écrivait.1
Ce o septembre 18 .3	 S9

Esprit race, bonte!„. C'est toi:P ,^
La femme et l'ange!g

Béni le cielui fit pour moiq	 p
Ce doux mélange!'g

I I-26
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Direct hiero vol end schreef De Pène de door Multatuli overgenomen passage.p g	 g	 p g
Multatuli liet twee zinsneden weg. Achter `leur petit bonhomme de chemin'

	

g	 p
r. 24) stond oorspronkelijk nog: `comme on dit vulgairement'. Ook aan het slot4	 p	 l	 g	 g

liet Multatuli enkele woorden achterwee. De Pène laatste n.l. na `la vie' (r. 26g	 p
geen punt, maar besloot zijn alinea als volgt: ` ... la vie, tantót dans des palais,g	 p^	 zijn	 g	 ^	 p
et tantót sous le chaume.'

auxenoux de l'Anti one ui sert de guide en ce monde à cet `aveu le errant': De Pèneg	 g qui	 g	 ^
combineerde hier twee zaken. Ten eerste bleek in de hiervoor-enoemde o

	

g	 p
dracht van Jules Lacroix aan zijn vrouw dat de auteur door zijn (naderende)

	

zijn	 zij

 niet meer in staat was zijn verzen zelf op te schrijven ` ... é ar nautzijn	 p schrijven	 P^
meseux déjà lefins de ténèbres ' . Ten tweede refereerde De Pène – via deY	 , déjà p
blindheid – aan Sophocles' tragedie Oedipus te Colonus waarin Anti	 haar blin-p	 g	 ^	 Antigoneg aar

de vader Oedipus (de `aveu le errant' uit r. 20) vergezelt in zijn ballingschap. DeP	 g	 g	 1
vrouw van de dichter (in eerste instantie de vrouw van de werkelijk slechtziendel
Lacroix, maar in tweede instantie natuurlijk dè vrouw van de dichter) wordt hier1
dus vergeleken met Antigone, de dichter zelf met de zwervende, blinde Oedipus.g	 g	 p

res ue tous les petits-fils d'Homère sont plus ou mom	 -

	

on:s aveugles à leur a	 verdere assoq	 g	 f
ciatie n.a.v. de blindheid van de dichter. Men nam aan dat Homerus aan het beging
van de Griekse letterkunde stond en als zodanig werd hij beschouwd als stamva-

	

g	 hij

der van alle latere dichters, zijn `kleinzoons'. Volgens de overlevering was ook

	

^1	 g	 g
Homerus op latere leeftijd blind geworden en zwierf hij rond als reizend zanger.p	 leeftijd	 g	 hij	 g

2	 Henry de Pène: Frans journalist(18 3 o-1888).   Multatuli zal de spelling van de27	 y	 1p	 g
voornaam ontleend hebben aan deublikatie in Le nord, waarin eveneens sprakep	 ^	 p
is van 'Henry' in plaats van het gebruikelijke `Henri'.Y	 p	 g	 1

28	 Barbertje: mogelijk, naar het Griekse `barbaros' in de betekenis: vreemdelingetjeBarbertje:	 gl>	 gl
Sótemann Structuur r p. 26 . Misschien ook moet gedacht worden	 het meis->	 >	 ac	 en aanp	 g

je Bàrbelchen uit Goethes Faust. Zij is zwanger, de verwekker van haar kind Zij	 g^	 d
heeft haar in de steekgelaten en zij staat bloot aan de verachting van haar braveg	 zij	 ^

emedeburgers. De Barbertje uit Multatuli's motto verkeerde ook in ernstige moei-g	 Barbertje	 g
lijkheden – zij het slechts op grond van een gerucht, dat door de rechter voor1	 zij	 pg	 g
waar wordt	 g	 Zijaangenomen. Zij echter heeft wel een vriend die zich over haar ont-
fermt en haar niet in de steek laat (De Leeuwe, `Kunstler wider Willen', p. 14-i  .

	

>	 >p5

Lothario: verwijzing naar het gelijknamige personage in Goethes Wilhelm Meisters33	 l g	 g l	 g p	 g
Lehrjahre (1 795 -1 796),een edele jon e man die ten onrechte beschuldigd wordtJ 	 l g	 g
van liederlijk gedrag. De implicatie is dat ook Max Havelaar vals beschuldigd enliederlijk g	 g	 p	 g
ten onrechte veroordeeld zal worden.

42	 kapitale delikten: misdrijven waarop de doodstraf staat.4	 ^	 misdrijven	 p

o	 praemissen: overwegingen waaro het vonnis berust.5	 p waarop

1 	 bestaande rechtsopvattingen, waaro men zich in een nieuw geval5	 jurisprudentie: 	 p	 g
beroept.

19-20

2I-22
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S Lessing's patriarch: verwijzing naar het toneelstuk Nathan der Weise (1779) vang	 J g	 779
G.E. Lessing. In dit toneelstuk wordt een patriarch geconfronteerd met eeng	 p	 g
denkbeeldige situatie, waarover hij een oordeel moet uitspreken. De jood Nag	 ^	 -en1	 P
than heeft zich over een Christelijk meisje ontfermd en haar deugdzaam, buitenChristelijk meisje

elkeloof om, opgevoed. De patriarch zou hem veroordelen tot de brandstapel.g	 ^ pg	 P	 p
Ook de tegenwerpingdat het meisje wellicht omgekomen zou zijn als Nathan meisje	 g	 1
haar aan haar lot had overgelaten, brengt geen verandering in zijn oordeel.

	

g	 gg	 g	 l
Lessings toneelstuk is een `aanklacht teen schijnvroomheid en "christelijke"g	 ^	 1	 1
zelf enoe zaamheid verdedi in van de zieleadel die men onder niet-christeneng	 g	 , verdedigin
kan aantreffen'Sotemann Structuur I p. 24-2 7 ; het citaat op p. z . In het	 -

	

>	 >p 	 pp 7	 per-

s ectief van deze tegenstelling moet ook M ax Havelaar worden gelezen.P	 g	 g	 ^
Multatuli betrok het motto ook in zeer directe zin op zichzelf. Dit blijkt uit de

	

P	 1
volgende passage uit een brief aan Tine van 2 7 oktober 18 : `Let hier goedg	 p	 g	 7	 5	 op: 8	 :

Ik ben een deugniet, een " ro re à rien", een die enz. enz. Op al die dingen ant-g ^	 p p	 ^	 p	 eng
woord ik in mijn boek. Maar om eene beschuldiging te beantwoorden moet men1	 gg

-Nuvandikwijls goed van zich zelven spreken bijv: A. is beschuldigd	 diefstal. N bedikwijls 	 p	 1	 g
wijst hij dat hij eene eer eerlijke daad gedaan heeft. Dan zegt men: 	 ijt	 int hij	 hij	 ^	 J	 g	 g	 gij ^J	 -eer^
genomen met U ze/f. Dat is wel de vraag niet maar men zegt het toch. Ik beweerg	 g	 g
dat ik in mijn boek niets zeg dan de waarheid maar toch zal men dat weêr ebrui-1	 g	 g
ken als eenpretext om mij toch ongelijk te geven. Ik wapen mij daartegen doorp	 mij	 g l	 ^	 P mij	 g
een motto waarin iemand die van moord beschuldigd is, zich verdedigt door teg	 ^	 g
bewijzen dat hij een braaf mensch is. Dan wordt hij vrijgesproken van de moordbewijzen	 hij	 hij

maar de re ter zegt: toch moet je hangen omdat	 oo ingenomen ijt met U el hetg	 g	 J	 g	 gij ^ ^	 ^J	 ^
astp 	 U niet Uel braa te noemen' (vw x, 8 .9

5
	

VOORWER K



I

HOOFDSTUK I

makelaar in ko : door het cultuur- en consignatiestelsel voerde de Nederlandscheg
Handel-Maatscha i' (NHM) grote hoeveelheden koffie aan in Amsterdam. ZijHandel-Maatschappij g 1
verkocht deze op veilingen via de bemiddeling van makelaars aan Nederlandsep	 g	 g
kooplui, die de koffie vervolgens doorverkochten. De taak van de makelaars be-P
stond o.a. uit het sorteren en taxeren van de koffie, het uitgeven van monstersg
voor mogelijke  koers en het bieden op de veiling.kopers	 P	 g

I	 Lauriergracht: verbindt de Prinsengracht en de Lijnbaansgracht in Amsterdam;g	 g	 1	 g
geen hoofdgracht, maar een van de minder deftige dwarsgrachten.g	 g	 ^	 g	 g

riem: 8o of 500 vel.3	 4	 5

I	 principaal: lastgever van een makelaar; dus een koopman die door bemiddeling g	 makelaar;	 p	 g
van een makelaar koffie koopt bij de NHM en deze vervolgens voor eigen rekeP	 -en1	 g	 g
nin tracht te verkopen.g	 p

21	 de beurs: tot 1836 kwamen de Amsterdamse kooplui bijeen in de Beurs van De3	 p	 bijee

 ser, daarna – tot 18 – in een houten hulpbeurs op de Dam. In dat jaar werdKey ,	 45	 P	 P	 1
de Beurs van Zocher aan het Damrakeo end.gp

22	 Ik heb al wat huizen ien vallen: herfst 18 bracht een crisis de internationale han-^ ^	 S7
delswereld in beroering; ook de koffiehandel werd hierdoor geraakt. Handelaars,

	

g ^	 g
vooral Amsterdamse, haddenrote partijen Braziliaanse koffie gekocht. Om deg	 P 1	 g
rijzen daarvan hoog te houden, bewerkten zij – met hulp	 de makelaars g	 ^	 zij	 P van	 ma aars –

dat ook derijzen van de Java-koffie werden opgejaagd. Een teru sla volgde:deprijzenterugslag	 g
derijzen daalden snel en veel handelaars waren gedwongen hun voorraden metPl	 g	 g
groot verlies af te zetten. Het gevolg was dat veel handelshuizen failliet gingen g	 g	 eng g
(Te Linturn `Koffie-veilingen!). .Lintum,	 g

Multatuli refereert hier aan enkele vooredichten uit Proeve van kleine edi ten	 kinde-g	 g 8
ren (1778)van Hieronymus van Alphen i 6-180 Het eerste 	 uit deze b

	

Y	 p	 74	 3	 -.	 vers	 eze un
del heet `Aan twee lieve kleine jongens' en begint als volgt: `Zie daar, lieve wi t-l g	 g	 g	 ^	 wigt-

 Een bundel gedigtjes,/ Vermaakt er u meê!'. De tweede strofe vervolgt met:l	 g	 g l ^	 g
`Door liefdeedron en Heb ik ze 	 ... '.g	 g	 gezongen,
dat m n vader m n beste vrind was: vgl. de beginregel van het gedicht `De kinderliefy	 y	 gg
de': `Mijn vader is mijn beste vrind.'1	 1
dat m n kleine hond zoo dankbaar was: het gedicht `Het hond en' opent met de re-y	 	̂ g	 1	 p

els: `Hoe dankbaar is mijn kleine hond/ Voor beentjes en wat brood!' (Proeve vang	 1	 beentje

	

 ten voor kinderen. Utregt, 1 8	 p. 8 en p. 1 .8 g	 g^ 77 ,p S,p	 P 9

Batavus: ook destijds geen gebruikelijke voornaam. `Bataafs' was een gangbare,

	

destijds g	 g	 1	 g g
dichterlijke benaming voor `Hollands'. Door de plechtige Latijnse	 `Batadichterlijke	 g	 -

	

nseP	 g	 1 vorm
vus' teebruiken voert Multatuli een bepaald type Hollander spottend ten toneg	 ^	 P	 YP	 -P
le.

Batavierstraat: was een van de twee straten die het eiland Uilenburg in Amsterdam39	 g
in de lengte doorsneden. Het eiland, dat door de Uilenburgerstraat verbondeng	 ^	 g

28-40

35-36
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was met de Jodenbuurt, was overbevolkt	 g	 grote e de rote aantallen uit het oos-

tenevluchte arme Joden die zich er vestigden.g	 g
Of Multatuli de herkomst van Droogstoppel hiermee heeft willen typeren,YP	 -eren on
zeker. Mogelijk speelt een associatie als bedoeld in de annotatie bij r. 35-36 (ook)g 1	 p	 1	 3S3
een rol.

Multatuli spot hier met de chauvinistische visie op het nationale verleden, zoals diep	 p

onder meer in de toenmalige schoolboekjes voorkwam. Met de Be van Tunis maaktg schoolboekjes	 y
hij een toespeling op de vele – vaak vergeefse – tochten van de Nederlanders in dehij	 p g P	 g
1 de maar ook nog in het begin van de 1 de eeuw naar de Middellandse Zee om een7^	 g	 g	 9^
einde te maken aan de zeeroverij van de Noordafrikaanse staten. Mogelijk betreftzeeroverij	 gl
het hier een specifieke historische of litteraire toespeling; deze echter niet gevonden.p 	 g
De eb, in	 Texel 2: midden juli 16 2 zeilde de Engelse vloot naar exel met het doel7	 1	 7	 g
daar te landen. Het verhaalin dat deze landing verhinderd werd door ingrijpeng g	 g
van de	 gVoorziene heid: de vloed bleef uit, zodat de eb twaalf uren duurde. Hier-
na werden de Engelsen door een zware aflandige storm verdreven (Bilderdyk,

	

g	 g	 Y,
Geschiedenis des vaderlands x, p. 1	 22 en p. 20 -21 .^p	 p	 7

6	 Ik ben lid van Artis: vanaf 18 8 konden Amsterdamse burgers lid worden van deS	 3	 g
sociëteit Natura Artis Magistra. Aanvankelijk had deze sociëteit ten doel de ken-g Aanvankelij

 der natuurlijke historie te bevorderen. In de tweede helft van de i 9de eeuw

	

natuurlijke	 9
was dit echter bijzaak geworden; Artis was toen vooral een plaats waar de ledenbijzaak g	 ^	 p
van dee oede stand elkaar konden ontmoeten.gegoede

sjaallong: verbastering van `chile long': lange sjaal of omslagdoek.J^	 g	 g	 g sjaal	 g

ulevellen met devieen: stukjes gekookt of gebakken suikerwerk, ingevouwen in een

	

stukjes g	 g	 ^ g
ekleurd papiertje met een rijmpje er ogekleurd	 op.p p	 1	 1 p l	 p

Fritse t: `Uhle eld jes' ik weet niet, waarom?: eerste in een reeks taalkundige	 -^ 	̂ J	 ^	 eg me
nin sverschillen tussen Droogstoppel en Frits waarbij Droogstoppel in het al -gFrits,waarbijalge-
meen het `moderne' 	 -standpunt vertegenwoordigt en Frits de '̀geleerde' o vattingg	 p
en. In dit geval gaat het om een etymologische kwestie. Etymologiseren wasg	 g	 g

destijds een populaire bezigheid. Op grond van vaak toevallige overeenkomstendestijds	 pP	 g	 pg
in klank of betekenis kwam men tot fantasierijke combinaties, die in veel gevallen

	

fantasierijke	 ^	 g
achteraf niet houdbaar bleken. Ook Multatuli was een enthousiast beoefenaar van

de etymologie. Zo schreef hij over de ulevellen dat `volens de traditie het

	

hij	 'volgens	 -eg
bruik van zulke suikerplaatjes door zekeren Uhlenfeldt – ik meen dat h Deens

	

p	 l	 Y
gezant in Den Haag was – zou ingevoerd zyn' vw 111 21 . Het is onduidelijk g g Y ^4 k1
welke Uhlenfeldt Multatuli bedoeld kan hebben, omdat er in de 1 7 de eeuw meer-
fiere Deenseezanten van die naam in Nederland verbleven. Mogelijk gaat hetg	 glg
omraaf Corfitz Ulfeld (1606-1664) – de naam wordt op verschillende maniereng	 4	 p

 –, die in de 'aren 16 6-16 en 16 49 buitengewoon gezant	 Dgespeld^	 l	 4	 47	 49	 -vang	 g enemar
ken bij de Staten-Generaal was. Misschien ook betreft het Jacob Ulfeld (jaartallen1	 1

g	 gezantonbekend); hij was buitengewoon ezant van Denemarken in de Nederlanden in^ 

de jaren 160 -1608 1621 en 162 -1626 (Heringa, 	 en hoogheid, p. 6 3 8). De th

	

eo- 7	 ^	 aS	 g^	 g	 ^	 -8p 3 .	 eo
rie dat de ulevellen naar eengraaf Uhlenfeldt genoemd zouden zijn,wordtg	 g 	 -eg
noemd en tegelijkertijd verworpen in Bilderdijks Verhandeling over de geslachten derg l	 1	 p	 1	 g	 ^
naamwoorden .... Amsterdam, 1818 p. 16 .	> 	 > p	 7

42-47

56

69-70

70-71
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De held van 't stuk...halve vermogen: evenals de passages in r. 104-112  en r. 115-116 

	

^	 p ^
eenarodistische toespeling op situaties en motieven uit het burgerlijk toneelspelp	 p g p	 g l	 p
in zijn specifieke vorm als comédie larmoyante. De figuren, die door het toevalzijn p	 Y	 g
of door de wisselvalligheid van het lot van de rechte weg zijn afgedwaald, komeng zijn g
aan het eind van het stuk toch weergoed terecht. De bozen worden van het to-
neel verwijderd en het slot is blij en aandoenlijk. Het genre was rond 1800 en nog blij aandoenlijk.	 g	 g
lang daarna buitengewoon populair. Onder het masker van Droogstoppel wildeg	 g	 p p
Multatuli het onwaarachtige van dit soort stukken aan de kaak stellen.g

-Prinsengracht: buitenste en minst deftige van de drie grote grachten rond het ceng	 g	 g	 g
trum van Amsterdam (Heren-, Keizers- en Prinsengracht. Zie ook de annotatieg
bl I I .l^

87	 woei – Frits egt.. waaide –: `waaien' was oorspronkelijk een zwak werkwoord, met7	 ^^	 p	 1
in hetraeteritum dus de door Frits gebruikte vorm `waaide'. Sommigen (onderP	 g	 g
wie ook

	

	 gBilderdijk en Sie enbeek hadden echter voorkeur voor de verleden-Bilderdij

 `woei'.1

kantil je: van `cantille': spiraalvormig tot een buisje gewonden goud- of zilver-99	 ^	 p	 ^	 ou-buisje g	 ^
draad; hier	 gebruiktbijvoeglijk 	 in de betekenis: uit cantille bestaande.

104-112, 	 Een meisje wier vader bankroet maakte...: zie de annotatie bij r. 8 -86. meisje	 bij	 4
I 1 -I165

115-116 	 kokopieboek: boek waarin afschriften van brieven, wissels enz. werden gemaakt.,	 g

126-12	 n st ven komediestap: Droogstoppel levert hier kritiek op de theatrale speelstijl126-127	 ^ y p	 p	 1
uit het midden van de 9I de eeuw.

131-133	 mevrouw, het is te laat...: waarschijnlijk geen citaat, maar een parodie op de rij3	 33	 ^	 waarschijnlijk g	 ^	 p	 p	 -m1
dwang, 	 kenmerkend was voor talrijke, op klassicistische leest geschoeide, Neg,	 1	 ^ p	 -escg
derlandse tragedies in de 	 i 8de en ook nog i de eeuw.

	

g	 7,	 g9

I 1	 Driebergen: een van de plaatsen op de Utrechtse heuvelrug, 	 velen zich, naS	 g	 p	 p	 g,	 >
fortuin te hebbenemaakt op een buitenplaats vestigden. Vgl. de annotatie ing	 ^p	 p	 g	 g
de vertaling Nahuis: `Drieberen – a village of country-seats; the summum bonumg	 1 'Driebergen,	 g	 Y
of a successful Amsterdam trader's aspirations' (Max Havelaar, vertaling Nahuijs, 	̂ g	 1,

P . 159).

84-86

86-87
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1	 voorjaarsveiling: De N x M kende sinds 18 twee koffieveilingen per jaar, een voor-34	 g	 p 1 ^
• aars- en een najaarsveiling (Te Lintum, `Koffie-veilin en'	 2-1	 1	 g	 ^	 g^ p. 4S 4S 3•

dat Stern een eerst huis is in koiji te Hamburg: ook in Hamburg bestond een grote

	

g	 g	 g
koffiemarkt. Inrinci e bemiddelden de koffiemakelaars bij de verkoop van kofP	 P	 bij	 p
fie door de NHM aan de zogeheten handel van de tweede hand. Die handel vang
de tweede hand zorgde dan voor de verdere verkoop, 	 aan het buitenland. De

	

g	 p^
tweede hand ondervond hierbij echter veel concurrentie van de makelaars, die1
niet alleen orders uit hun eigen stad aannamen, maar ook uit de provincie en zelfs

	

g	 ^	 P
– zoals Droogstoppel in dit geval – uit het buitenland.g

-1 o	 Z ouden een kwart procent van de courtage laten vallen: in de koffiehandel	 -eiehandel was het9	 y^	 g	 ^
bruik dat de NHM, dus de verkopende partij, 	 courtagegeheel voor haar reke-P	 p	 1^	 g g
nin nam. Makelaars trachtten hun bemiddeling aantrekkelijk te maken door eeng	 g aantrekkelij

	

 daarvan aan de koper af te staan (Mansvelt, Ge schiedenis 11 p. 16 5 en p. 1	 .p	 ^P	 S	 p 7S

't kontinentaal stelsel, toen w de koloniale waren insmokkelden van Helgoland: om het

	

y	 g
vasteland van Europa tot economische zelfstandigheid te dwingen en Engeland

	

P	 g	 ^	 g
te isoleren, vaardi de Napoleon in 1806 het Continentaal stelsel uit. Het was neu-vaardigd

 landen en Franse bondgenoten verboden handel met Engeland te drijven.g	 g	 drijven
 handelslanden als Nederland was dit een ongunstige maatregel. Daaromg

smokkelde men Engelse goederen het land binnen, onder meer vanuit Helgoland

	

g	 g	 ^	 g
– een eiland voor de noordwestkust van Duitsland, dat in 180 door Engeland7	 g
bezet was en als stapelplaats voor smokkelwaar gebruikt werd.g

1 n2

	

	 Het `Poolsche koffihuis': werd opgericht in 1781;  het was een drukbeklante zaak, pg>
dicht bij de Beurs, waar de handel, na de sluiting van de Beurs, vaak werd voortgezet.

veel duitsche jongelingen in Amsterdam aanwezig: in de eerste, maar ook nog in de

tweede helft van de i 9de eeuw kwamen grote aantallen Duitsers naar Amsterdam

	

9	 g
om werk te zoeken.on elui uit een iets betere sociale laag trachtten als handelsg	 g	 -

bediende aan de kost te komen (Burger en Berntsen, `Duitse immigratie').

41	 pilaar r : de bouw van de drie Beursgebouwen die in de 1 de eeuw in gebruik4	 p	 7	 g	 9	 ^
waren (zie de annotatie bij 1 21), was in principe gelijk: rondom een rechthoekige
ruimte bevonden zich zuilengalerijen met genummerde pilaren; de handel in eeng	 1	 g	 p
bebepaald artikel speelde zich af op een vaste, door nummers aangegeven, laatsp	 p	 p	 ^p
Weissman Beurs te Amsterdam).

Dat b ons de Heer gediend werd: vgl. Jozua 2 4 :1 5 :  ` ... maar aangaande mij, en mijny	 g	 gg	 1^	 1
huis wij zullen den Heere dienen!' Met zijn opmerking plaatst Droogstoppel het1	 l	 p	 g P
orthodoxe Calvinisme tegenover het Lutheranisme (zie ook r. 6 	 waarbij de

	

g	 4^ waarbij

strekking is dat het Calvinisme het ware geloof vertegenwoordigt.g	 g

6 n3	 `Dass er...bei uns speisen kann': de zinsnede `Dat by ons de Heer gediend werd'3	 p	 Y	 g
r. 6 3 ) is in de Duitse vertaling van Th. Stromer (18 75 ) weergegeven als `Dab der3	 g	 75

Herr = Stern, A xv bei uns speisen kunne!'.p

6 3

r6-z7

28-z9
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70-71

geen verschil...tusschen de woorden pantalon en pantoffel: in de beschrijving	 het k^	
van een van bedienden van	

1 g	 -

	

van	 os
.t	 on , vertuum	 de bediend	 de Adhipatti (vi, 6 7) is witten pantalon'g	 ^7	 P

taald met `weigen Pantoffeln'.

dat h `witte mieren' verandert in schweinsnieren: de titel `Over witte mieren' uit hety
Pak van jSaalman (iv,	 is vertaald als `Veber Schweinsnieren'.Multatuli Max97
Havelaar oder Die Hollander aufJava. Zeitgemalde. Deutsch von Th. Stromer. Berlin,

18 75 . De citaten o	 en p. I . De oorspronkelijke tekst is in de verta-75	 pp 9 , 	 34	 p 9	 p	 1
lingnderdaad aanzienlijk bekort.g	 aanzienlij

 nichts dir nichts: zonder meer.

Met de fransche vertaling wordt bedoeld: Multatuli, Max Havelaar. Traduction de

A.J. Nieuwenhuis et Henri Crisafulli. Rotterdam enz., 1876. 2 dln.

De titel van de engelsche bewerking luidt: Multatuli, Max Havelaar or the Coffee auc-

tions of the Dutch Trading Company. Translated from the original manuscri t by Al-^ p Y
honse Nahuis. Edinburgh, 1868.p	 1	 g^

Zie voor besprekingen van de Engelse vertaling: vw x11 668-6	 6 8-682	 -g	 g	 ^	 27^ 7	 ^ 737 739

	

 2- 8 en v w xi'',   	 - 6 en 10 -110. Zie ook de annotatie bij xv II,739-742,   74 74 	 S^ S	 7	 bij

titel°14'.

partytje Java, ordinair, mooi-geel, Cheribon-aard, iets gebroken, met veegsel: Java heeft be-

trekkin op de soort koffie: een variëteit van de 'Coffea arabica'.trekking
Met ordinair wordt de kwaliteit aangeduid; de overige kwaliteitsaanduidingen

	

g	 ^g
luidden: `fijn' ` oed ordinair' en `erin ordinair'.1 ,^	 ^	 g
mooi-geel: ongebrande koffiebonen vertonen verschillende kleuren o.m. geel,g	 g	 g
blauw enroen en kleurnuances, die bepalend zijn voor de kwaliteit en daarmeeg	 ^	 p	 zij

 derijs. Geel van kleur was ook de zogenaamde legkoffie': koffie die niet

	

P1	 g	 g
onmiddellijk werd uitgevoerd, maar gedurende enige jaren in pakhuizen be

	

onmiddellijk	 g	 ^	 -eg	 gl	 P zen

waard waardoor ze een mooieele kleur aannam en meer geld opbracht.g	 g	 p
Cheribon-aard eeft aan dat de koffie afkomstig is uit Cheribon, een residentie aang	 g
de noordkust van Java.
iets-gebroken: het breken deed zich voor bij het pellen van de koffie, dat wil ze^	 bij	 p	 ^	 -g
gen: het losmaken van de koffieboon uit het zaadomhulsel.
De term veegsel	 -sel duidt op uit de baal gemorste en bij elkaar geveegde koffie Mans

	

g	 p	 g	 bij	 g	 g
velt Geschiedenis i i . 16 ; Ko	 bereidin	 . 6-16 .>	 >p	 7^	 J	 ga p

108-109

s aal ... – Frits egt `shawl' maar dit doe ik niet: zoals ook in andere gevallen blijftJ	 ^^	 g	 blijf
 hier dicht bij de oorspronkelijke (in dit geval: Engelse) vorm van hetbij	 P	 1	 g	 g

woord.

hoe langer hoe moeiel ker – Frits egt.. hoe langs oo moeiel ker maar dit doe ik niet –:

Frits maakt hierebruik van de oude adverbiale comparatief van `lan ' met deg	 p	 g^
bijwoordelijke `-s'.bijwoordelijke

8 3

I I8	 Veenstraat: erenommeerde winkelstraat in het centrum van Den Haag.g	 g

I23-I24 September, want er was kermis te Amsterdam: ieder jaar werd er in Amsterdam edu^	 j	 -jaar	 g
rende drie weken in september kermis gehouden; de Westermarkt was een vanP	 g
delaatsen waar kramen waren opgesteld (zie ook r. 12 9) (ABC van Amsterdam,P	 Pg	 9
p. 211-212).
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de lat nsche school – nu eggen egymnasium –: de Latijnse school in Amsterdam –

die	 -erronitenweopleidde voor de universiteit en waar vrijwel uitsluitend onderricht in het Lap	 1
ti'n en Grieks werd gegeven – werd in 18 47 tot gymnasium verheven. Dit hield

	

1	 g g	 47	 gY
in dat de school werd uitgebreid met een `tweede afdeling', waarin algemeen	 -g	 g^	 emeeng vor
mend eindonderwijs werd gegeven (ABC van Amsterdam, p. 2 ; Fortgens, Schola	eindonderwijs	 ^g	 ,P 37^	 ^	 ,
latina	 .2 12-21 .,P	 5

I	 quarta: In de regel had een Latijnse school zes klassen. Een klas stond niet gelijk39	 9	 g	 Latijnse	 g l
met een jaarcursus; dit verschilde per school. Meestal noemde men de hoogste1	 ^	 P	 g
klas de eerste en de laagste de zesde. De Latijnse school in Amsterdam teldeg	 1
slechts vijf klassen, die in vier jaar doorlopen werden: klas iv en III duurden elkvijf	 ^	 jaar	 P
een half jaar. uarta betekent hier dus: de tweede klas (Kuiper, `De Latijnse

	

jaar.	 P^	 1
school',	 72- 73 ; Fortgens, Schola latina, p. , I, p 773^	 g	 ^	 ,	 Ip	 .

1	 primus: de rangorde in de klas werd vastgesteld op grond van een nauwkeurig43	 p	 g	 g	 ^P	 ^
uitgewerkt systeem, waarin het aantal gemaakte fouten een rol speelde, maar ook

	

g	 Y	 ^	 g
de slechte of oede aantekeningen voorgedrag e.d.

	

g	 g	 ^

153-154	 houd ieder die het gevaar oekt voor een gek, wat ook in de Schrift staat: vgl. Efez. : i : ^	 ^	 ^	 ^ ^ g 	 5 S

`Ziet dan, hoeij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.'^1	 g l	 ^	 1	 ^	 1

aoristusprimus: P verleden-tijdsvormbepaalde verleden-tijdsvorm van het Griekse werkwoord.

Plaït-il: watblief.

Meenin aeide thea: het begin van de eerste versreel van Homerus' Ilias: ``Zin onsg	 g	 'Zing
den wrok, oodinne .. '

	

g	 ..

dat Egypte een geschenk van den N l was: in Historiae II	 van Herodotus wordt^	 g	 y	 ,5

Egypte een geschenk van de rivier genoemd vanwege de aanslibbing van de NijlGYP	 g	 g	 g	 ^	 1
aan de kust.

gamin: kwajongen.g	 en1	 ^

we hadden juist dien moren veel over Scaevola te doen ehad...: Scaevola `linkerhand'J	 g	 g
was de bijnaam van de Romein Gaius Mucius, die – toen Rome belegerd werd1	 ^	 ^
door de Etrurische koning Porsenna – het vijandelijk kamp binnensloop en daar^	 vijandelijk	 P	 P
inplaats van de koning diens secretaris doodde. Na gevangen genomen te zijnP	 g	 g	 €^	 ^	 1
liet hij zijn rechterhand in de vlam van een vuur verbranden om te tonen hoe1	 1
weinig hij de pijn en de dood vreesde. Hij zei de koning dat deze aanslag	 lisg hij	 P1	 Hij	 g	 g	 -we
waar mislukt was, maar dat er nog driehonderd Romeinen klaar stonden omg
nieuwe aanslagen te plegen. Op dit laatste wordt een toespeling gemaakt alsg	 P g	 P	 P ^^
Droogstoppel ver eefs naar zijn makkers zoekt (Livius 	 12	us g	 zijn	 .

214	 merk: teken.4

163

165

167

167

175

179-182

217-218 Ka elstee – ik ga anders nooit door die steeg,omdat het voor eenatsoenl k man niet staat,y
vind ik –:gezien het feit dat Droogstoppel en Sjaalman elkaar in de KalverstraatgSjaalma

 hebben, moet met de Kapelsteeg de huidige Enge of de huidige Wijde
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Ka eistee bedoeld zijn. In de omgeving van de Kalverstraat, vooral in de zij-p	 g	 zijn.	 g	 g	 ^	 1
straten en stegen daarvan, kwam destijds veel prostitutie 	 (Kouwenaar,g	 ^	 voordestijds	 p ouwenaar
sen Dam en Muntplein,	 i).

2.24	 rekommandeer me: b eveel me aan in uw gunst. g
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HOOFDSTUK III

2-	 Armen moeten er n dit is noodig in de maatscha 	 en 't is Gods wil: velen waren3 33	 ^Y^	 ^ maatschappy,

de mening toegedaan dat de verschillen in stand en welvaart tot de door God -g	 eg	 g
wilde orde behoorden. Daarbij beriep men zich vaak op bepaalde bijbelteksten.

	

Daarbij	 P	 p	 p	 bijbelteksten

 1. o.m. Mattheus 26:1 i: `Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebtVgl.	 gl altijd	 ^	 Mij
gij niet altijd.'gl	 altijd.

 boekhandelaars vragen de betaling van drukloon en z. vooruit: tot de taak	 boek-50-51 g	 g	 ^	 -van^ een oe
handelaar hoorde niet alleen het 	 enverko	 maar vaak ook het uitgeven	 boe- -eveng van oe
ken.

8 4	 gentsch whisten: kaartspel voor vier personen. Gecompliceerde variant van het zeer4	 ^	 p	 P	 p
opopulaire whist.PP

de Roseme ers laten zich mevrouw noemen, omdat ze in suiker doen, en aandeel in een schip

hebben: de benaming mevrouw werd gegeven aan getrouwde vrouwen van de enigs- -egg	 g	 gs

zins deftige burgerstand; andere getrouwde vrouwen – onder wie ook de vrouwg	 g	 ^	 g
van Droogstoppel iv 	 8 – werden `juffrouw' genoemd. Uit de vermelding datO S S	 1	 g	 g
de Rosemeyers aandeel in een schip hebben b lijkt dat ze niet onbemiddeld waren: hetY	 p	 blijk

 in schepen was een veel voorkomende geldbelegging	 de Amster-participerenp	 g	 gg g van
damse kapitaalbezitters. Deze zogeheten geldreders lieten de feitelijke bedrijfs-P	 g	 g	 feitelijke	 1
voeringver aan hun boekhouders (Van Tijn Twintigjaren, 5i).g	 1^	 g^	 ^ pS

101	 opgesneden: met verheven stem voorgedragen.g

	

IO2-I0	 de godenbruiloft: algemeen wordt verwezen naar (een deel uit) het derde boek van

	

4	 g	 g
De Ystroom 16 1 van Joannes Antonides van der Goes (1647-1683); hierin7
wordt de bruiloft van Peleus en Thetys beschreven, die opgeluisterd wordt door

	

Y	 ^	 Pg
vele	 -ostroomgoden en Naiaden. Aannemelijker lijkt het mij dat Multatuli hetg	 Aannemelijker 1	 mij	 P

ulaire negentiende-eeuwse genre `klassieke stof in luimige vorm' in gedachtenp	 g	 g	 g	 g
had. Ik hebeen gedicht met de titel `De godenbruiloft' gevonden. Wel zijn erg	 g	 g	 g	 zij

 waarin godenbruiloften beschreven worden, b.v. `De bruiloftg	 g
van Peleus en Thetis' en `De kermis deroden' van N. J . Storm van 's Gravesan-g
de. Het laatste vers begint als volgt: `Toen Peleus ('t is al lang eleên Met Thetis

	

g	 g	 g^
zou aan trouwen Kwam vriend en maag verheugd bieen 0m feest met hen teg	 ^	 g	 g	 l
honen.' (Storm van 's Gravesande, Luimi	 oë p. i -161 en	 ; het ci-Be p ^^P 37	 p3 -7So^
taat op p. 377).

de boeken van het Oude-Testament op r m: niet gevonden. Er bestonden werkjespy	 g	 werkje
 de inhoud van de bijbelboeken in versvorm zeer kort werd samengevat,

	

bijbelboeken	 g
soms zelfs in versjes van twee regels. Zie bijvoorbeeld: De Bijbel, in 't klein. Het

	

versjes	 g	 bijvoorbeeld:	 J
Fransch in dichtmaat, vrij naar evol d. Utrecht, i 800. Een voorbeeld hieruit, vrij	 g	 g	 >
met de titel: `Het derde boek van Moses'genaamd Leviticus': `De plechtige Offer-g	 P	 g
dienst wordt hier, door Wet op Wet Bi' 't oude oodsche Volk, van God zelfp
ingezet/Gehoorzaamheid Gehoorzaamheid aan God wordt op het strengst geboden. Den goedeng	 P	 g g	 g
aat het wel: de straf vervolgt den snooden.' (De Bijbel, in 't klein, p. i2).gaat	 g	 J	 > p

In Don Quichot op de bruiloft van Kamacho van Pieter Lan endij k(1683-1756)komtp	 g	 1
aan het begin van het tweede bedrijf Meester Jochem, `schoolmeester en rijmer',g	 1	 ^	 1
aan het woord; hij zegt daar: `Ik rym terwyl ik slaap, 	 rym terwyl ik eet Enhij g	 Y	 Y	 p^	 Y	 Y

96-98
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op de brillekiek bedenk ik myn rondeelen.' P. Lan end k Twee bls elev. Schie-p	 Y	 g Y^	 y
dam 18	 .21).S4, p
brillekiek: zittin van de) plee.

	

g	 p

18°4	 biologie: hypnotische kracht.3	 ^	 Yp
Naschri t op de Bruid daarboven: De bruid daarboven eschreven in 184 3 -1844,onderg
de titel De eerlooe) werd in 1864 voor het eerst gepubliceerd. In 18 2 verscheen4	 gp	 7
de vierde druk. Hieraan voegde Multatuli een Naschrift toe waarin hij zijn be-gtoe,	 nhi

 tegen het toneelstuk uit z 	 jeugd uiteen zette. Zijn voornaamste kritiekg	 zijn1 g	 Zij

 dat `het ding niet uit de wereld, maar uit boekengegrepen werd' (vw iii

	

g	 ^ 
546).

etin el en e jin el': deze uitdrukking komt voor in de slotpassage	 het Na-^ ^	 ^J ^	 g	 ep g van

schrift: `Enelooft me nog eens: frasen, klank, rym, 	 al dat getingel en e'in-g	 g	 ^	 , my^	 g	 g	 gl
el...zonder voorafgegane zeer ernstige ingespannen studie...gg

't Spreekt vanzelf dat ik 'n uitzondering maak voor da bladschr vers...p	 g	 g	 Y
Myn bedoeling is slechts de onnozelen die te goeder trouw zyn, te waarschuwenY	 g	 g	 Y^
tegen de mening dat een weinig heerscha	 over taal, of liever zekere handig-g	 g	 g heerschappy	 ^	 -g
heil in 't ronden van zinnen, de vereiste bekwaamheid eneven zoude om taken teg	 ^
behandelen. Er moet earbeid zyn' (vw III^	 Y	 , 549).

Il faut [en] passer par là: er zit niets anders op.p

t39-iqt Padan : plaats aan de westkust van Sumatra. Dekker verbleef van oktober 18 2Padang: 	 4
tot eind september 18 o Sumatra (zie de kaart van de Nederlandse bezittingenp	 44 p	 g
in de Indische archipel, achterin deze editie). Deze periode komt uitvoerig aan dep ^	 p	 g
orde in hoofdstuk xii-xiv.

Van het hierna volgende gedicht zijn nog twee versies bekend, die op een aantalg	 g	 zijn	 g	 ^	 p
plaatsen (aanzienlijk) afwijken van de hier afgedrukte:p	 1 afwijken	 g
i in handschrift, ondertekend: `Eduard Natal (Sumatra's Westkust) uni' 18 '•1	 43
zie hiervoor: Multatuli, Gedichten, ed. Blom,	 31-35 en p. 128.>	 >p 3 35	 p
2) in de brief aan Krusemani 8 i • zie hiervoor: vw ix, I I en 1 49-1 5 1.S	 9
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HOOFDSTUK IV

schwdrmt: dweept.P

Volew k: een in het I vooruitspringende landton ; het verhaal ging dat de kin

	

y g ^	 g g	 -

dertj es door vader geplukt werden op de koollandjes van Volewyk.

	

J	 gP	 p koollandjes	 Y

'uitwendi wist' ooals Stern dit noemt: uit het hoofd kende (van Duits: `auswendi'uitwendig	 ^	 g
wissen').

28

	

	 Doctrina et Amicitia werd opgericht in 1 7 87. Omstreeks 18 o was het vooral eenPgS
deftige en gezellige sociëteit, waarvan over het algemeen gezeten kooplieden lid

	

g	 g	 g	 ^	 g	 g	 p
waren.

Menado: residentie in het noorden van Celebes. Hoewel het cultuurstelsel alleen
op Java en Madoera was ingevoerd, bestond er in sommige andere strekp	 g	 ^	 -eg anere streken even
eens een verplichting om koffie aan het gouvernement te leveren. Een dergelijkp	 g	 g	 gl
`koffiemonopolie' was in 18 2 in Noord-Celebes ingevoerd.P	 3	 g
Verslag over de Ko	 -	van kultuur: Dekker was in de jaren 18 8-18 1 secretaris	 de reg	 1	 4	 S
sidentie Menado. In die functie zal hij regelmatig rapport hebben moeten uitb-

	

hij g	 g pp	 en	 ren

en. Zie hiervoor b.v. de door Dekker opgestelde verslagen omtrent de residentieg	 Pg	 g
Menado over 184 9 en (fragmentarisch) over 18 o vw ix, 21 -226 en 226-22 .49	 g	 5	 ^	 4	 7
Gegevens uit dergelijke verslagen werden verwerkt in het jaarverslag	 de	 i-

	

g	 g l	 g	 1	 g van	 res

dentie. Gegevens uit die jaarverslagen werden vervolgens opgenomen in deg	 1	 g	 g	 pg	 -

	

enomen	 zo

geheten cultuurverslagen(18 3 4-18 5 0. Deze aven inzicht in de wijze waarop hetg	 ggaven	 wijze	 p
cultuurstelsel functioneerde en in deraktische resultaten ervan. Ze waren be-P
stemel voor de Indische regering en voor de autoriteiten in het moederland. Nag g
18 5 1 werden de cultuurverslagen verwerkt in het zogenaamde koloniaal verslag.5	 g	 g	 g
De koloniale verslagen legden jaarlijks verantwoording af over de gangg	 g	 l	 l	 g	 g g	 -van za

ken in Indië aan de autoriteiten in Nederland. Ze zijn opgenomen in de Bijlagen	1 	 pg
van het verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Bijl. jl. Hand.)g	 ^	 ^
Fasseur, Kultuurstelsel, p. 12 en p. 26 .,p	 p	 7

multa, non multum: variant van de uitdrukking `multum non multa' – veel, niet
velerlei –; deze uitdrukking is een verkorting van ` multum legendum esse, non

	

g	 g	 g
multa': veel moet men lezen, niet velerlei (Plinius de jon ere Eist. v11	 1 .	1 	 g	 ^ p	 ^ 9 , S

62	 de omnibus aliquid, de toto nihil: v an alles iets, in zijn geheel niets. Herkomst van9	 zijn g
deze zegswijze onbekend.g	 j

Sjaalman wordt door deze lijst van 1 47 titels – ook wel het Pak van Sjaalman1	 lijst	 47	 -e

	

1	 g
noemd –geportretteerd als een veelzijdig man, bekend met zulke uiteenlopendeg P	 1 g	 ^	 p
vakgebieden als – onder meer! – de natuurwetenschappen, de zeevaart	 de let-

	

g	 ppen	 en
terkunde. Zijn uitzonderlijk niveau wordt nog	 benadrukt door de vaak

	

Zijn uitzonderlijk	 g	 -eens enaru	 oor	 vaa on

nozele commentaren van Droogstoppel.
Uit Multatuli's opmerking in noot 6 (zie r. 264'6) en de daarin opgenomen	 -g	 ^p^enomen ver
wijzing naar Idee	 1 kan worden opgemaakt dat hij zelf de beschik 	 gehad1	 g	 9 S	 pg	 hij	 g €^
moet hebben over een soortgelijke verzameling opstellen en aantekeningen. Voorg l	 gP	 g
een deel zullen beide verzamelingen identiek zijn geweest.g	 zijn

3

24

26-27

33-34

6r-6z

4-2617
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I7

Het is uiteraard niet	 jmo elik om uit te maken wat Dekker over de in het Pakg
van Sjaalman vermelde onderwerpen geschreven had of had willen schrijven. Er

	

l	 P	 g	 1
is dan ook niet naarestreefd om – b.v. op basis van de Ideën – de mogelijke ing	 P	 -gl
houd van het Pak te reconstrueren. Evenmin ise robeerd om – zeker aanwezige

	

gp	 g
– dwarsverbanden tussen de in het Pakenoemde onderwerpen en elders gedaneg	 P	 g
uitspraken van Multatuli aan te wijzen.

	

p	 1
Wel is zoveel mogelijk de feitelijke betekenis van de titels verduidelijkt en is ergl	 feitelijke	 1
naarestreefd de onderwerpen in hun historische context te plaatsen. Veel van

	

g	 p	 p
de.enoemde kwesties stonden destijds algemeen in de belangstelling. Geïnfor-

	

g	 destijds g	 g	 g
meerde tijd enoten van Multatuli zullen dan ook veel bekends in het Pak vanlg
Sjaalman hebben aangetroffen. Bij het annoteren van de onderwerpen uit Sjaal-1	 g	 Bij	 p	 l
mans Pak is veelvuldig gebruik gemaakt van een speciale aflevering van D e gids

	

gg	 g	 P	 g	 ^
147. vIII-X (1984).

7o 	 Over het Sanskrit,	 germaansche moeder van de ermaansche taaltakken: het bekend worden van

de klassieke Indische taal, het Sanskriet aan het eind van de 18de eeuw betekende

	

,	 ,
een doorbraak in het taalonderzoek. Er ontstond een ware Sanskriet-mode die,
zich o.m. uitte in de oprichting van speciale leerstoelen en in een vloed van ubli-p	 g	 p	 p
katies. Nieuw was het denkbeeld van de verwantschap van talen door afstam-p
ming; om die verwantschappen voor te stellen gebruikte men het beeld van de

	

g ^	 pp	 g
stamboom. Bovenaan stond een onbekende oertaal waar het Sanskriet van alle,
talen het dichtst bijbi stond; van daaruit waren – zo nam men aan – door een reeks

van volkssplitsingen  verschillende talen – waaronder ook de Germaanse – ont-
staan.

Over de strafbepalingen o kindermoord: k indermoord – het doden van een	 ebo-aspg
rene met name door de veelal ongehuwde moeder – werd streng gestraft, somsg	 gg
zelfs met de doodstraf. Aan het eind van de i 8de eeuw begon men aandacht teg
vragen voor de moeilijke omstandigheden waarin kindermoordenaressen meestal

	

g	 moeilijke	 g
verkeerden: men schreef over het arme, onschuldige meisje dat is verleid en haarg	 1
baby doodt en pleitte zo voor minder strenge straffen.

	

Y	 p	 g

7 2 	 Over den oorsprong van den adel: fantasierijke theorieën omtrent (het ontstaan van)7	 p g	 et1
de adel waren	 p	 gdestijds zeer populair. Algemeen maakte men een onderscheid tus-destijds	 P
sen deeboorte-adel die terugging o een ver verleden waarin een stamvaderg	 ,	 gg g p
zekere erfelijke voorrechten had verkregen, en de adel van verdienste, die ookerfelijke	 g^	 s
aanersonen van geringe geboorte kon worden toegekend. Zie verder hoofdstuk

	

personen	 g g g	 g
v, 208-266 en de hierbij behorende annotaties.1

Over het boek van Job. Ik vond nog iets over Job, maar dat waren veren.: e r zijn geeng	 ^	 ^	 zijn
verzen van Multatuli bekend over Job, met wiens lot (eengoed mens wordt e-g	 g
troffen door rampen) dat van Dekker een opmerkelijke  elij kenis vertoont.pgelijkenis

Over proteine in de athmospherische lucht: er bestond grote belangstelling voor allerlei77	 p	 g

	

p	 g	 g
kwesties van natuurwetenschappelijke aard. Een van die kwesties was hetep	 -ro1	 p
bleem van het leven uit het levenloze. Aan het begin van de i 9de eeuw maakteg	 9
men eenrinci ieel onderscheid tussen de organische en de anorganische chemie.p	 p	 g	 g
Met behulp van het begrip `	 -verschijnsel te verkllevenskracht' trachtte men het verschijl 	 a

	

p	 gP	 1
ren dat er uit	 ganorganische stoffen verbindingen ontstaan, die in de levende na-

75-76
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83-84

8 7

tuur voorkomen. In dezelfdeeriode stelde men vast dat proteïnen of eiwittenP	 P
belangrijke  bestanddelen van het levende organisme vormen. In 1828   slaagde degg
Duitse chemicus Friedrich Wóhler er in om op experimentele wijze een syntheseP p	 wijze	 Y
van een organische verbinding uit anorganische materialen tot stand te brengen.^	 g	 g	 g
Dit betekende het einde van het dogma van de `vis vitalis' en van het principe^	 P	 p
onderscheid tussen de organische en de anorganische chemie.g	 g

8o	 Over cellulaireevan enissen: aan het begin van de 1 de eeuw experimenteerde men

	

g g	 g	 9	 P
in Amerika met een nieuwe vorm vanevan enscha : de gevangenen werdeng	 g	 p	 ^	 g
niet langer in eengemeenschappelijke  ruimte o esloten maar werden volledig opgesloten,	 g
geïsoleerd, zowel overdag als 's nachts, om te voorkomen dat ze elkaar in slechteg	 g
zin zouden beïnvloeden. In Nederland vormde het stelsel van eenzame opsluiting

gedurende een groot deel van de 1 de eeuw een belangrijk  onderwerp	 di-g	 g	 9P van discus-

sie. Afzonderlijke opsluiting had consequenties voor de bouw van gevangenis-Afzonderlijke P	 g	 -9	 g	 g
sen: omstreeks

	

	 -18 5 o werd in Amsterdam de eerste Nederlandse cellulaire evan

	

5	 g
enis in gebruik genomen.^	 enomeng	 g

81	 Over de oude stellingen omtrent het: horror vacui: een van de problemen in de fysica

	

^	 P	 Y
was het al of niet bestaan van een 'ledig'. Reeds in de oudheid hield men zichg
met ditrobleem bezig. Men had b.v. geconstateerd dat een in water omgekeerdp	 g	 g	 g
en met waterevuld vat niet leegloopt, tenzij er van boven een gat in gemaaktg tenzij	 g	 g
wordt en zocht de verklaring voor dit verschijnsel in de `afschuw' van de natuurg	 verschijnse

 het ledige. Deze opvatting hield stand tot Pascal in de i 7de eeuw op ex eri-g	 p	 g	 7	 p P
mentele wijze vaststelde dat alle effecten	 vacui waren toeecten die altijd aan het horror 	 i	 -wijze	 altij

 in feite voortvloeien uit het gewicht en de druk van de lucht.g	 g

8 2	 Over de wenschel kheid der afschaffingvan strafbepalingen o laster: de begrippen `laster'y
en `smaad' en de hierop gestelde straffen stonden beschreven in de Code Pénal,Pg
die in 1810 – bij de inlijving bij Frankrijk – in ons land was ingevoerd. Pas in1	 l	 g	 l Frankrijk	 g
1886 zou de Code Pénal vervangen worden door een Nederlands Wetboek vang
Strafrecht. Wetten uit 182 9 en 18 3 o  gaven een uitbreiding en aanvulling van de9 g	g	 g
artikelen over laster en smaad. De regering maakte veelvuldig gebruik van deze^ g	 gg
artikelen in haarpogingen om de ooppositionele pers – die vooral in de jaren 18Pp	 0-

	

P	 1	 4
-en18 5 0 actief was – te onderdrukken. De druk ers rocessen waren talrijk 	 trokS	 P	 p	 talrij

 veel aandachtRobins, Radicalen,	 81	 P778-79).

Over de ooraken van den opstand der Nederlanders tegen Spanje, niet liggende in de be-

eerte naar godsdienstige o staatkunde r 	 -vanheid: kort voor de publikatie	 Max Ha^	 g	 ^	 eg vy	 p
velaar waren verschillende studies verschenen waarin de oorzaken van de Tachtig-
jarige oorlog werden onderzocht. Zo was er The Rise o the Dutch Republic 181 ^	 g	 (1856)p	 5
vanJ.L. Motley, 	 de Germaanse vrijheidszin centraal stelde. Van VlotenY^	 -ovrijheidszin	 p
neerde in Nederland's opstand tegen Spanje 18 6-186o dat godsdienstige motievenp	 ^ 5	 g	 g
het verzet hadden Pbe aald. Multatuli moet hier wel bedoelen dat het vooral eco-
nomische belangen waren – in gevaar gebracht door Alva's tiende penning – dieg	 g	 g	 p	 g
de strijd tegen Spanje hadden veroorzaakt.strijd g	 P 1

Over de waarte van het licht: mogelijk wordt hier gerefereerd aan een kwestie die^	 gl	 g
destijds veel belangstelling trok: de aard van het verschijnsel licht. Er waren indestijds	 g	 g	 verschijnse

 i 7de eeuw twee belangrijke theorieën over de aard van het licht ontwikkeld.7	 gl
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Isaac Newton stelde dat licht bestond uit kleine deeltjes die zich met een enorme1^
snelhcd voortbewogen. Christiaan Huygens verdedigde de opvatting dat lichtg	 Yg	 g	 p	 g
eenulsverschijnsel is. Nadat lange tijd de theorie van Newton – waar Multatulip	 1	 g	 1
misschien op zinspeelt als hij het heeft over dezwaarte van het licht – de meeste

	

p	 P	 hij	 ^
aanhangers had, won in de i 9de eeuw de ulstheorie steeds meer veld.g	 ^	 9	 p

8 8	 Over den achteruitgang der beschaving sedert het ontstaan des Christendoms: vgl. een van

	

gg	 g	 g
de vragen van Frits aan dominee Wawelaar. Deze vraag kwam	 in hetg	 g	 -wam voor	 manu

script maar werd door Van Lenne eschra t: `Van waar komt het dat velep,	 Pg	 p
eeuwen na Christus niet zoo beschaafd waren als de eeuw van Augustus?'zie het

variantenapparaat,

	

pp	 , p. 397).

De vragen van Frits zijn een toespeling op de bijbelkritiek van de toenmaligeg	 zijn	 p	 g p	 -

	

e1	 g mo

derne	 -nvonder

	

–theologie. De moderne theologie toetste 	 der invloed van de natuurweg	 g
tenscha en – de inhoud van de bijbel aan de wetten van het gezonde verstand.pP	 bijbel	 g

	

r	 in strijd	 werdverworpen.Zie k hoofdstuk IX 2Alles wat daarmee str d was, we d 	 00

	

1	 ^ix, 97n76

met de daarbij horende annotatie.1

I	 Over den Emile van Rousseau: in de roman Emile ou de l'éducation 162 bracht9

	

	 7
Jean-Jacques Rousseau(1712-1778)zijn opvoedkundige ideeën onder woorden.zijn

Het werk werd ook buiten Frankrijk veel gelezen en oefende veel invloed uit.Frankrijk	 g
Rousseauin uit van het principe dat de mens van nature goed is, maar dat hij

	

g g	 P	 p	 g	 ^	 hij

door de samenleving wordt vervormd. Hij hield daarom een pleidooi dat eeng	 Hij	 P
kind nietevormd moet worden door scholen of boeken, maar door ewaarwor-

	

g	 ^	 g
dingen in de natuur.g

Over Sirius als middelpunt van een onnestelsel: Sirius is de naam van een zeer heldere93	 ^
ster. Omstreeks 1845 ontdekte men dat Sirius een zogenaamde dubbelster moest4S	 g
zijn, d.w.z. dat die begeleid werd door een andere toen nog onzichtbare, ster.1^	 g	 andere,	 g
Eerder al had men	 danzijnvastgesteld dat dubbelsterren niets anders zij d sterrenstel-

	

g	 1
sels die zich – zoals dat ook in ons zonnestelselebeurt – in elliptische banen

	

g	 p
om eenemeenscha elijk zwaartepunt bewegen (Schouten, Roman	 de sterreng	 pp	 -

	

en1	 p	 g oman van

hemel,. 238).
p

Over Inkomende-Rechten als ondoeltreffend, onkiesch, onrechtvaardig 	^ yen on edel k: de hef-,
fin van Inkomende-Rechten of invoerrechten diende om de binnenlandse markt teg
beschermen. Ook de Nederlandse tarieven hadden een sterkrotectionistisch ka-p

rakter. Velenleitten voor een matiging van de tarieven en daardoor voor een

	

P	 gg
vrij(er) handelsverkeer.1

Witte mieren o f termieten vormen in de tropen een ernstige plaag, doordat ze hout97	 P	 g P g^	 h

aan de binnenzijde verwoesten, terwijl de oppervlakte gespaard blijft. Hetbinnenzijde	 ^ terwijl	 Pp	 -eg P	 blijft.	 g
beurde in Nederlands-Indië meermalen dat (delen van)	 eogenschijnlijk gave	 -g	 l l g	 g
bouwenlotselin instortten.

	

P	 g

Ioo	 Over hydraulische onderwerpen in verband met de r stkultuur: doelt op de natte-rijl-y	 p	 y	 p	 stcu^

tuur, de teelt van rijst op natte gronden, waarop het regenwater of het uit rivie

	

rijst p	 g	 ^	 P	 -g
ren afkomstige water door walletjes wordt teruggehouden. Rond 18 o maakte

	

g	 walletjes	 gg	 5
men een begin met irrigatiewerken op grotere schaal, waarvoor o.m. stuwen, ka-

	

g	 g	 Pg
nalen en leidingen moesten worden aangelegd.

94-95
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Io1	 Over het schynbaar overwicht der westersche beschaving: zie Multatuli's noot o en dey	 g	 4
hierbij behorende annotatie (v 1, 199'4').1	 ^

102	 Over kadaster, registratie en egel: registratie en zegel waren fiscale heffingen. Hetg	 ^^	 g	 g	 g
kadaster – de beschrijving van onroerende goederen in een bepaalde landstreek

	

1 g	 g	 p
– was oorspronkelijk bestemd voor het opleggen van grondbelasting; later ging	 1g	 g^	 g g
het ook dienen ter bescherming van het eigendomsrecht op de bodem. In Neder-

	

g	 g	 P	 em	 er

land was het kadaster – althans in eerste opzet – in 18 3 2 voltooid. De kadastre

	

p	 -z3 vo

rin van Indië bleek een onoplosbaar probleem.g	 p	 p
Met registratie moet registratiebelasting bedoeld zijn: een belasting die betaald^	 g	 g	 zijn:	 g
moest worden bij de registratie van bepaalde akten.bij	 g	 p

el: bepaalde documenten bezaten alleen dan bewijskracht wanneer ze 	 -^ê 	 P	 bewijskracht	 ge

schreven waren op papier dat van rijkswege gezegeld was; hierop werd depap P	 1	 g g g	 was;	 p	 -wer	 zo
genaamde zegelbelasting geheven. In Multatuli's tijd bestond deze	 be-g	 g	 g	 ezeg	 tijd 	 van

lastin ook voor kranten; ze werd eïnd door middel van een zegel op ieder blad.g	 kranten;	 g	 g	 p
Het dagbladzegel, dat afafgeschaft werd in 186 ondervond veel kritiek, omdat het

	

 g	 9>	 >
de verspreiding van dagbladen zeer beperkte.p	 g	 g	 p

10	 Over kinderboekjes, fabels en sprookjes: deze oopsomming zal destijds door velen als103	 J^ P	 g	 destijd

	

 naflopende reeks gezien zijn. Kinderboeken moesten leerzaam zijn, g	 zijn.	 1,	 -een mora

listische inhoud hebben of kinderen moesten er – zoals bij fabels – een wijze les

	

bij	 wijz

 kunnen-zeomdatutten. Sprookjes werden vrijwel algemeen verworpen	 dat	 leup	 p	 l	 vrijwel g	 p

gens bevatten en (dus) niet educatief waren. Onder invloed van de Romantiek

ontstond echter een tegenbeweging,waarin men het sprookje juistpropageerde. p	 1 1 

SIO -106 Over bemiddeling in den handel...: Droogstoppels commentaar maakt aannemelijk dat^aannemelij

 in het 1bijzonder wordt gedoeld op de bemiddelende rol van de kofliemake-g	 P
laars. Er bestond scherpe kritiek op de inrichting van de koffieveilingen, waarbijp	 p	 g	 g^ waarbij

men zich vooral ook richtte op de makelaars. Men beschouwde de veilingen welp	 g
als `niets anders dan verdeelingen van de koffie onder de vaste makelaars, die eeng
soort syndicaat gevormd hebben'. Zo waren de veilingen een formaliteit ewor-Y	 g	 g	 g
den waarbij de makelaars onderling de enorme winsten verdeelden, zonder dat1	 g
ze veel risico hadden hoeven nemen. Er kwamen dan ook voorstellen om de ma-

kelaars te weren bij de verkoop uit de eerste hand, d.w.z. bij de transacties tussenbij	 P	 ^	 bij

	

de NHM en derote koffiehandelaars (Te Lintum, `Koff	 .ie-veilin en', p. 45 S^	 ^	 p

	

10	 Over successierecht, een der beste belastingen: met dit onderwerp mengde Multatuli zich

	

9	 ^	 ^	 p	 g
in een actuele discussie. In 18o was bepaald dat erfrechtelijke verkri' in en doorS	 p erfrechtelijke	 lg g
nakomelingen en ouders niet belast zouden worden. De wet van 181 7 nam eeng	 7
nog ruimer standpunt in: de gehele rechte lijn, zowel neerdalend als opgaand,g	 P	 g	 1 ^	 pg
werd vrijgesteld van heffing. Bij de voorbereidingen van de wet van 18 59 werdl g	g Bij	 g	 S 9
echter voorgesteld de opgaande lijn wel te belasten. Door verzet uit de Tweedeg	 pg	 1
Kamer werd dit voorstel uiteindelijk niet aangenomen (Smit, Grepen).uiteindelijk	 g	 ^	 p

	

I I0	 Over de uitvinding der kuisheid: in de a ansche es rekken I86z betoogde Multatulip ^p	 g
dat deaak kuisheid niet is uitgevonden en ook niet uitgevonden kon worden^	 g	 g
omdat ze niet bestaat. Het woord kuisheid echter `kwam in toepassing toen menp	 g
'n schrikbeeld nodig had om te waarschuwen tegen al te kleine portiën voedsel,g	 g	 p
door verhoging van 't deeltal aanzitters' vw I I I 2 . Toen werd het een schandeg g	 ^ 3
om als ongetrouwde vrouw een kind te krijgen.g	 lg

I 9
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I I	 Over eker soort van geest der Franschen...: in Japansche gesprekken schreef Multatuli:

	

3	 es^	 g	 g
`Men isewoon – nogal napraterig soms, en zeer dikes is op betwistbaren grondg	 g	 p	 g	 ^	 Y p	 g
– denaneneest der Fransen te roemen. Met minder onnauwkeurigheid drukken

	

g	 g
deren zich uit, wanneer zesreken van franse geestigheid, 'n eigenschap die vanspreken	 ^ ^ ^	 g	 p
naby bezien gewoonlyk neerkomt op woordspelingen,	 meestal slechts 'n uit-

	

Y	 g	 Y	 P	 enp g en	 n

vloeisel is van de armoede der taal' vw iii, 1- 2^	 .3	 3

11 5-118S Over het verband tusschen de romans van August Lafontaine en de tering: Au gust Hein-^	 ^ g
rich Julius Lafontaine I 	-18 I was schrijver van een zeer groot aantal senti-7S4	 3	 schrijver	 g
mentele moralistische familieromans. Hij had veel succes: zijn werken werdenHij	 1
talloze malen herdrukt en in vele talen vertaald, maar spoedig na zijn dood wasP	 g	 1
hij volledig vergeten.hij	 g	 g
De opmerking over het verband tussen de romans van Lafontaine en de termp	 g	 tering

is niet duidelijk. Droogstoppels commentaar susuggereert dat niet de romanfigurenduidelijk.gg	 g
aan tering lijden – iets wat in de toenmalige letterkunde veel voorkwam en dang l	 g
werd gtoe eschreven aan een onbeantwoorde liefde – maar dat de lèzers het risi-

co	 -aanwordenworacliepen aan die ziekte te gaan lijden. Mogelijk moet gedacht 	 d	 de desp	 g	 l	 g l	 g
tijds wel gegeven waarschuwing, b.v. in geneeskundigepamfletten, dat overmati-1	 g g	 g^ g	 g 

e geestelijke inspanning en ook het lezen van schadelijke lectuur leiden tot ver-g g	 1	 P	 g	 1
val van krachten en zelfs tot tering.

	

122	 toonetters: componisten; vooral gebruikt voor hen die teksten van muziek voor-
zien.

	

I2	 Over ietister biologie en tafeldans: deze verschijnselen trokken zeer veel belangstel-

	

3	 y^	 g	 verschijnselen	 g
lin . Velen geloofden er heilig in, anderen daarentegen beschouwden	 als mis-g	 g	 g ^	 eng escouwen ze
leidend en als	 jstridi met het gezonde verstand.strijdig	 g
Hetiëtisme –ietister is een minachtende vorm – was een protestants religieuzep	 y	 P	 g
beweging,ontstaan in de 1 de eeuw en in de 1 de eeuw tot nieuwe bloei eko- 7	 9	 g
men. Typerend waren toen o.m. de ingenomenheid met de oude vormen van het

	

YP	 g
geloof (hierin ging het samen met de orthodoxie) en het verzet tegen rationalismeg	 gg	 g
en wetenschappelijke vooruitgang.pP 1

Met biologie wordt het verschijnsel aangeduid waarbij men iemand zijn wil kan

	

^	 verschijnsel	 g	 waarbij	 1
opleggen door hem aanhoudend naar een bepaald voorwerp te laten staren. DitP	 P
kon zo vergaan dat de gebiologeerde persoon dingen zag of voelde, die	 -g	 g	 g	 P	 g	 g voe	 voor an
deren niet waarneembaar waren.
De tafeldans kwam	 roehalverwege de vorige eeuw uit Amerika naar Europa en 	 i-g	 g	 p	 g
de daar uit tot een	 -emonrage. Men hield bijeenkomsten waar het verschijnsel edg	 bijeenkomsten	 verschijnsel g
streerd werd en er verschenen talloze studies, waarin men naar een verklaring
zocht.

	

124	 Over besmettel ke iekten: ziekten als b.v. de cholera leidden tot ver in de i 9de

	

4	 y ^	 9
eeuw ook in Nederland, nog vaak tot epidemieëndie vele duizenden slachtoffers>	 g	 p
eisten. Door verbeteringen aan te brengen in de drinkwatervoorziening,g	 g	 g,	 -woon
omstandigheden, riolering enz. trachtte men de verspreiding	 deze ziekten te

	

g	 ^	 g	 p	 g	 -van eze
gen te gaan.

128	 Over de duitsche eenheid: in '81 5 was de Duitse Bond pgo ericht, een federatief ver-

band met een tweeledig doel, n.l. handhaving van de autonomie van de afzonder-g	 g
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like staten en eenheid van optreden t.o.v. het buitenland. Velen waren – over-1
eenkomsti de geest des tijds – van mening dat er een nationale eenheidsstaatg	 g	 tijds	 g
moest komen. In 1848, het revolutiejaar, trachtte men dit ideaal langs democrati-4^	 1	 gs
sche weg te verwezenlijken; dit mislukte echter. Twee jaar later werd de Duitseg verwezenlijken;	 1
Bond in zijn oude vorm hersteld. In Pruisen bleef men echter krachtig strevenzijn	 g
naar een nationale eenheidsstaat onder Pruisische leiding.

	

12	 Over de lengte op ee: navigatie in open zee vereist de bepaling van lengte- 	 breed-

	

9	 ^	 	̂ g	 p	 p g	 g	 -en ree
te raad. De breedtebepaling vormde geen probleem: met	 tabel waarin de deg	 p ^	 -roeem:	 een ta	 waarg p
clinatie van de zoner dag stond aangegeven en een kwadrant kon men al sindsP	 g
eeuwen nauwkeurig de geografische breedte vaststellen. Pas in de tweede helftg	 g g
van de i8de eeuw – toen de chronometer werd uitgevonden – vond men een be-

trouwbare methode om deeo rafische lengte te meten. Men 	 uit van de tijdg g	 g	 ging	 tijd
 Greenwich en nam een chronometer mee dieelijklie aan die in Greenwich.g 1	 p

Na enige tijd varen bepaalde men, door de hoogte van de zon te meten, hoe laatg tijd	 p	 ^	 g
het was op de plaats waar men zich op dat moment bevond. Zag men nu dat dep P	 p	 g
zon op haar hoogst stond terwijl de chronometer 11 uur aanwees, dan volgdep	 g	 terwijl	 ^	 g
hieruit dat men één uur in tijd en dus 1 lenteraden van Greenwich verwijderdtijd	 S lengtegraden	 verwijder

 en wel in oostelijke richting. De chronometer werd pas aan het begin vanoostelijke	 g	 p	 g
de i 9de eeuw fabrieksmatiggeproduceerd; omdat het een duur apparaat was,9	 ^gp	 ^	 pp
werd er niet direct op ruime schaal gebruik van gemaakt.p	 g

	

1 2	 De overeenstemming tusschen de schotsche en friesche talen is gelegen in hun

	

3	 g	 -emeen^ ^	 g
schappelijke, Angelsaksische, oorsprong. Het Fries behoort tot de Germaanse tape 1 ^	 g	 ^	 -

	

.P	 g ermaanse
len en is ontstaan uit de dialecten van de	 gAn elen en Saksen. Met schotsche talen

is dan niet het Keltisch of Schots-Gaelisch van de Hooglanden bedoeld, maar het

zogenaamde 'Broad Scots' van de Laaglanden: dit is eveneens een Germaanseg	 g
taal ontstaan uit het Angelsaksisch van Noord germaanse volksplantingen.g	 g

1	 Over ro odie: over versleer.33	 p ^

1 34- 1 35	 Over de schoonheid der vrouwen...: zi e hoofdstuk x1 216-221 en z n8z en de hierbij34 3S	 xi,	 S9	 hierbij

behorende annotaties.

16	 Over landbouwkontrakten op Java: binnen het cultuurstelsel verrichtte de bevolking3	 p	 ^
niet alleen de veldarbeid, maar zorgde zij ook voor de bewerking die het produkt^ zij	 bewerking	 p
moest ondergaan voordat het afgeleverd kon worden. In bepaalde gevallen, b.v.g	 g	 p	 ^
in de suikercultuur, bleek het noodzakelijk om hierbij particuliere ondernemersnoodzakelijk	 lp
in te schakelen. Gouvernement en ondernemer sloten dan een overeenkomst,
waarbij het gouvernement zich verplichtte tot de verlening van cultuurdienstenwaarbij	 ^	 p	 ^
door de bevolking en de ondernemer op zich nam een fabriek te bouwen (vaakg	 p
met door hetouvernement voorgeschoten geld) en daar de grondstof te 	 -g	 g	 ^	 ron	 verwer^
ken. Dergelijke contracten, die zeer lucratief konden zijn, werden, behalve voorg	 l	 ^	 1>	 >
suiker, ook voor tabak, thee en – gedurende korte tijd – indigo gesloten (Fasseur,>	 g	 tijd	 g^
Kultuurstelsel p. 1 en p. 6 3 - 76).^ p 7 p

1	 Over de volksletterkunde in javaansche rhapsoden: de gebruikelijke betekenis van `ra39	 J	 -p	 g	 1	 p
soden' is `rondtrekkende	 voorwordenworhendoorvolkszangers'; de gedichten die d	 hd-g	 ^	 ^

 worden meestal `rapsodieën', maar soms ook 'rapsoden' genoemd. Agedragenp	 ^	 -soen enoem	 anp
genomen moet worden dat Multatuli hier het laatste bedoelde.
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140	 Over de nieuwe wy e van reven: men kende vele manieren om de zeilen te reven; wel-4	 ^
ke manier Multatuli op het oog had is dan ook niet vast te stellen. Duidelijk isp	 g	 1
wel dat in de loo van de i9de eeuw het bedienen van het tuig steeds eenvoudi-g	 9	 g

er was geworden door allerlei technische ontwikkelingen; hierdoor had men og	 eng	 g^	 op

derote zeilschepen steeds minder scheepsvolk nodig.g	 g	 g	 g

141-142 Over de perkussie, toegepast o bandgranaten. (Dit stuk dateert van 1 ó dus van par Or-^	 47^

sini.: techniek om door een sla mechanisme een springladingtot ontontploffingg 	 g	 g
te brengen; tussen 182 5 en 18 o voerden vrijwel alle Europese legers dit systeemg^	 S	 S	 vrijwel	 p	 g	 Y
in.

Orsini: Felice raaf Orsini (1819-1858),   Italiaans nationalist. Was de leider van de,g
moordaansla o Napoleon III, 	 hijdie hij als verrader van de Italiaanse zaak be-moordaanslag op	 g
schouwdeParijs 14 januari 18 5 8). Werd gevangen genomen en op 1 maart1^ 41g	 g	 g	 g 3
1858 ter dood gebracht. Bij de aanslag werd gebruik gemaakt van ` ercussiebommenS	 g	 Bij	 g	 g	 g
vaneervormi e gedaante' (wNT XII I, kolom 11 .g	 g g	 ^	 93

I	 Over het begrip van eer: mogelijk bedoelde Multatuli het juridische begrip van eer:43	 ^	 g l	 1	 g g
de erkenning van waardigheid, waarop een rechtspersoon volgens de wetg	 g^	 g	 g	 g	 -ens	 aan

spraak heeft. Zeker moet ook gedacht worden aan Multatuli's eigen opvattingeng	 g	 g
over eer en eerloosheid. 	 -daarboven,Vgl. o.m. zijn toneelstuk De bruid 	 dat aanvang	 1
kelij k De eerloo e heette. Hierin wordt beschreven hoe een zoon zich opoffert om1	 ^	 g
de schuld van zijn overleden vader te boeten. Door de belofte aan zijn vader nazijn	 1
te komen en aldus zijn hoogste plicht te vervullen, wordt hij eerloos voor hetzijn	 g	 g	 ^	 hij

oog van de buitenwereld.g

1 45	 Solon, L kur us Zoroaster en Confucius: grote wetgevers uit de Oudheid o4S	 ^ y	 ^ ^	 g	 g	 g-so

ciaal enodsdiensti terrein.g	 g
Solon: Athene; zesde eeuw v. Chr.

g	 gL kur us: Sparta; onbekend.y 
Zoroaster (Perzisch: Zarathustra): Perzië; onbekend.

Confucius: China; vijfde eeuw v. Chr.1

hunovermachter1 46	 Over de ouderl ke macht: ouders hadden een haast onbeperkte	 ht	 h kin-4	 y	 p
deren. Ingeval van misbruik daarvan stond de rechter vrijwel machteloos. Alleeng	 1
als er sprake was van een misdrijf, konden ouders uit de ouderlijke macht wordeng	 1^	 i
ontzet, maar slechts voor een bepaalde periode. In de tweede helft van de i9deg	 g	 9
eeuwin en er stemmen op dat de ouderlijke macht beperkt zou moeten wordengg	 g	 ouderlijke	 g
(Gedenkboek,

I	 Met Shakespeare als eschiedschr ver zal Multatuli het oog hebben gehad op de tien47	 p	 g	 y	 g	 g	 g
historiestukken over zeven Engelse vorsten, lopend van Richard II (eind I deg	 ^ p	 i4d

 tot en met Hendrik v i i l (midden i6de eeuw). In deze stukken beschreef
Shakespeare de wording van de Engelse staat, waarbij hij zich veelal baseerde og	 g	 g	 ^ waarbij 	 op

historische bronnen.

148	 Over de slavern in Europa: in Idee	 I plaatste Multatuli de `zwarte' 	 `witte sla4	 y	 4S	 -enp
vernij' tegenover elkaar, waarbij hij betoogde dat de witte slaaf – de werkmanl	 g	 ^ waarbij hij	 g
– er slechter aan toe was dan de zwarte. De zwarte slavernij was volgens hemslavernij	 g
openlijk en gebonden aan bepaalde wetten, terwijl de werkman slaaf is `minus 'tg	 l	 g	 g	 ^	 1
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recht op onderstand, minus registratiekosten, minus eze ellen koopbrief, minusp	 ^	 g	 ^	 g g	 p
rente en risico' vw III 119). 

1 5 o	 Over schroefwatermolens: eenvoudi e windmolens, die gebruikt werden om het was g	 ^	 -g
ter uit eenpolder te malen. Het water werd opgevoerd door een schroefpomp;p	 pg	 p p;
in het verlengde van de as waren de wieken gestoken. Door hem om te slepeng	 g	 p
kon de molen op de wind worden gesteld (Visser, Zwaaiende wieken, p. 16-1 .p	 g	 > p	 7

1 5 1	 Over het souverein recht van gratie: de Code Pénal bepaalde dat de rechter, als eenS	 8	 p
verdachte schuldig was bevonden aan een kapitaal delict (een delict waarop deg	 p	 p
doodstraf stond),dan ook verplicht was de doodstraf op te leggen. Hij had dusp	 p	 gg	 Hij

niet de mogelijkheid om rekening te houden met verzachtende omstandighedeng l	 g	 g
en een minder zware straf uit te spreken. Dit leidde er toe dat er in toenemendep
materatie werd verleend. Gratieverlening was een prerogatief van de kroon.g	 g	 p g

1 5 2	 Over de chemische bestanddeelen der ce lonsche kaneel: aan het begin van de 1 de eeuwS	 y	 g	 i9d

 de organische chemie. Aanvankelijk richtte men zich vooral op hetg	 Aanvankelijk	 p
identificeren van de samenstellende delen inlantaardi e en dierlijke organismen.p	 ^	 dierlijke g

In 18 34-18 35 werd het belangrijkste chemische bestanddeel van kaneel bepaald:34	 3S	 g 1	 p
kaneelaldeh de de reukstof van de kaneel.Y^

1	 De tucht op koo vaard sche en vormde een actuele kwestie. Reders en eza 	 -S3	 p	 y p	 g gp	 voer

ders drongen aan op een nieuwe Schep 	 l	 dat de bestaande wet-g	 p	 voora omp
evin geen mogelijkheid bood om desertie te straffen. In 18 6 kwam de `Wet^	 g ^	 g 1	 S

op de huishouding en tucht op koopvaardijschepen' tot stand. Velen ervoerenp	 g	 p
deze nieuwe wet echter als een beperking van de bevoegdheden van de kapiteinp	 g	 ^	 p
Petrej us Schip vaart uit, 1-(Petrejus,	 i p	 p9 97.

1	 Over de opiumpacht o ava: de exploitatie van opium was een monopolie van hetS4 op	 p	 p	 p
gouvernement, dat het uitsluitend recht van verkoop verpachtte. Leverde de staatg	 ^	 p	 p
veeleld o in 1845 b.v. ruim negen miljoen gulden (Fasseur, Kultuurstelsel, p^	 4S	 g	 1	 g	 >

p. 40).

Over het doorgraven der landengte van Sue en de gevolgen daarvan: sinds lang bestonden1 6	 Ove	 ,S	 ^	 g	 ^	 g 8	 g
erlannen om een verbinding tot stand te brengen tussen de Rode Zee en dep	 g	 g
Middellandse Zee. In 18 6 ontving de Franse ingenieur Ferdinand de Lesseps deS	 g	 g	 p
concessie tot hetraven van het kanaal. In 18 8 was het grootste deel van hetg	 5	 g
benodi de kapitaal bijeengebracht; een jaar later begonnen de werkzaamheden,g	 p	 l	 g	 ^	 jaar	 ^
die in 186 9 voltooid waren. Men verwachtte dat de kortere route van en naar In-9
dië nadelig zou zijn voor de noordelijke havens; vooral vreesde men dat Neder-^	 zijn	 noordelijk

 zijn belangrijke positie als stapelmarkt zou verliezen.zijn	 g l	 p	 p

1	 Over de betaling van landrenten in naturá: t ijdens het Engels bestuur over Java 1811-1816S7	 ^	 tijdens	 g
werd een nieuw belastingstelsel ingevoerd, waarvan de landrente deel uitmaakte.g	 g
Uitgangspunt hierbij was dat de staat eigenaar van de grond was; aan die eigenaarhierbij	 g	 g	 ^	 g
moest de inlandse bevolking een deel van de geschatte opbrengst van de veldeng	 g
betalen. Toen Nederland in 1816 het bestuur weer overnam, bleef de landrente
gehandhaafd. Aanvankelijk geschiedde de betaling deels in natura, deels in geld.g	 Aanvankelijk 	 g	 ^	 ^
Met de invoering van het cultuurstelsel 18 o werd de bevolking vrijgesteld van^	 3	 g	 lg
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de betaling van landrente. Later kwam men hierop terug. Men ging weer overg	 p	 g	 gg
tot het heffen van landrente – nu echter diende de betaling uitsluitend in geld teg	 g
eschieden –, terwijl de bevolking tegelijkertijd plantloon kreeg uitbetaald.geschieden ^ terwijl	 g g l	 l p	 g

I 8	 Over de ko kultuur te Menado: Z ie de annotatie bij r. - van dit hoofdstuk.5	 bij	 33 34

I	 Over de scheuring van het romeinsche r k: Multatuli doelt vermoedelijk op de hS9	 g	 y	 vermoedelijk p	 -sceu

ringussen het Oost- en Westromeinse rijk: na een langdurigg	 rijk:	 g	 g	 -procesp van veroos

tersin waardoor het rijk steeds meer verzwakt raakte, werd het na de dood vang^	 rij
 Theodosius( 395 ) 	 tussen diens zoons: Arcadius werd keizer van

het oostelijk deel, Honorius van het westelijk deel.oostelijk	 ^	 westelij

 Over deemuthlichkeit der Duitschers: waarschijnlijk een toespeling op het Bied-^	 waarschijnlijk	 p	 g P	 er
meiertijd erk 181 -18 o waarin noties als behaaglijkheid en gemoedelijkheid1P	 S	 S	 ^	 gl	 g	 1
centraal stonden en waarin men niet trachtte het onbereikbare na te streven, maar

zich tevreden stelde met het eenvoudige en huiselijke.g huiselijke

 Over de skandinavische Edda: eigenlijk kan men niet 	 van dè Skandinavischeg	 1	 p
Edda omdat er, ook destijds al twee verzamelingenvan teksten onder die naamdestijds ,	 g
bekend waren: deroza-Edda – een verzameling teksten over het dichten en overP	 g
de mythologie van het Noorden – en de Lied-Edda, waarin goden-	 heldenlie

^	
-en- eng

deren bijeen zijn gebracht. Beide werken werden in de I de eeuw ontdekt en van

	

bijeen zijn 	 7
beide verschenen in de i 9de eeuw verschillende edities.9

I o	 Over ministerieele verantwoorde) 'kheid: de grondwetsherziening van 18 8 voerde de7	 .^	 g	 g	 4
ministeriële verantwoordelijkheid in. Daarvoor kregen ministers opdrachten van1	 g	 P
de vorst en dienden zij zich tegenover de vorst te verantwoorden. Na 18 8 warenzij	 g	 4
de ministers uitsluitend verantwoording schuldig aan de volksverte 	 di-g	 g	 enwoorg
ging. Hieraan verbonden was de onschendbaarheid van de koning.gg	 g

17z-T73 Over het recht van een volk, te eischen dat de opgebrachte belasting ten nen-behoeve warde

aangewend: er bestonden in Indië talrijke vormen van belasting. Daarnaast leverdeg	 talrijke	 g
het cultuurstelsel zeer veelgeld o . De batige sloten kwamen grotendeels teng	 P	 g	 ^

pede aan het moederland, dat er b.v. in 186o het Nederlandse spoorwegnet meeg	 ^
financierde.

	

178	 Over een konstitutie voor het A k INSULINDE: letterlijk `eilanden-Indië' de naam die

	

7	 y	 > 'eilanden-Indië',
Multatuli-af aan de Nederlandse bezittingen in de Indische archipel. Hij zing	 g	 ^ Hij
speelt hier 	 een onafhankelijk Indië. De kolonie had namelijk geen eigenp	 op onafhankelijk	 namelijk g	 g
rondwet maar viel onder de grondwet van het moederland.grondwet,	 g

	

I8o	 Over hetebrek aan ephelkustiek in on 	 -e taalregels: het optreden van een verbindin s^	 ^	 g	 p	 verbinding s-
 tussen twee woorden, waarvan het eerste eindigt en het tweede begint metg	 g

een klinker. Bijvoorbeeld: de-n-ouwe. Komt in het Nederlands vooral voor in de1
spreektaal, maar wordt zelden geschreven.p	 g

18Over de verplichting van Europa aan de Portu e en: Multatuli zal hier doelen op de

	

3	 p	 ^	 p	 ^^	 p
grote ontdekkingsreizen van de Portugezen in de i 5 de eeuw. In 14 8 ontdekteg	 g	 g	 9

Vasco da Gama de zeeweg naar Indië. Dit was het begin van een periode 	 kog	 -vang	 p
lonisatie en winstgevende handel, waarvan veel Europese landen profijt hadden.

	

g	 ^	 P	 p	 1

24
	 HOOFDSTUK IV



	

185	 Over brandbaarheid van water: doelt op een reeks belangrijke chemische ontdekkin

	

S	 p	 -emgl
en aan het eind van de 18de eeuw. Tot die tijd had men altijd aangenomen datg	 tijd	 altijd	 g

water niet ontleed kon worden. In 1 7 81 stelde men vast dat er `ontvlambare' of7
` eflo isticeerde' lucht (d.w.z. waterstof) en `vitale' of ` edeflo isticeerde' lucht^ g	 g	 ^
d.w.z. zuurstof) bestaat. In 1 7 8 3 bewees Lavoisier dat water wel ontleedbaar is,73

namelijk in de kort daarvoor ontdekte `ontvlambare' (dus brandbare) lucht en de1
`edeflo isticeerde' lucht.g	 g
Ik denk dat h sterk water bedoelt: bedoeld kunnen zijn: alcohol of spiritus en ooky	 zijn:	 P
salsalpeterzuur. Alcohol en spiritus zijn beide brandbare vloeistoffen, salpeterzuurp	 p	 zijn	 ^	 p
is een sterk bijtend zuur dat oxyderend (populair: brandbaar) inwerkt op metalenbijtend	 Y	 ^P	 P
e.d.

186-187 Over de melkzee...: de naam melkzee duidt op het – in de tropen veel voorkomende

– verschijnsel dat (een deel van) een zee fosforesceert. Men verklaarde dit door1
de aanwezigheid van talloze kleine diertjes in het water, die een zacht wit lichtg	 diertje

Banda: eiland ten zuiden van de Molukken, gelegen in de Banda-zee. Een gedeelte

van die zee stond bekend om de melkwitte kleur die het water daar kon aanne-

men R. `Melkzee.').

	

18	 Over elektriciteit als beweegkracht, onder week er:  in 18 1 had Faraday een methode

	

9	 g	 ^ ^	 y^	 3	 ^
ontdekt om elektriciteit op te wekken, n.l. door beweging van een gesloten gelei-

der in de directe	 -nabijheid van een magneet. Dit kon o.m. met een elektroma g- g	 g

neet die tijdelijk magnetisch werd gemaakt door een elektrische stroom die ertijdelijk	 g	 g
omheen liep. Weekijzer on ele eerel zacht ijzer met een zeer laa g koolstof ehal-P Weekijzer	 g^	 ^	 ijzer	 laag	 g
te datemakkelijk te polariseren is) was daarbij vrijwel onmisbaar. Alleen eeng	 1	 p	 daarbij vrijwe

 neet met een weekijzeren kern geeft een voldoende sterk magnetischg	 1	 g	 ^
veld.

	

1 90	 Over ebbe en vloed der beschaving: met dit beeld wordt gesuggereerd dat perioden van

	

9	 ^	 g gg	 p
meer en minder beschaving elkaar met een vaste regelmaat afwisselen. Een der-g	 sse	 eng
elijkegedachtengang,waarbij cultuurcultuurprocessen werden voorgesteld als wetmagelijke 	 -waarbij	 P	 ^

ti verlopende natuurprocessen, was destijds door de invloed van het ositivisg	 P	 P	 ^	 -destijds	 p
tisch denken zeerebruikelijk.g	 1

1 9 2	 Over bevoorrechte Handelmaatschappyen: de meest bekende handelmaatschappij was9	 ppy	 PP 1

de in de ondertitelenoemde `Nederlandsche Handelmaatscha 	 ' Deze maat-g	 ppr. eze
scha ij had, op grond van het consignatiestelsel, het monopolie op het transportpPl	 ^ pg	 g	 ^	 P	 P	 P
van de, onder de dwang van het cultuurstelsel verbouwde, produkten van Indiëg	 ,p
naar Nederland. Bovendien had deze maatschappij als enige het recht die 	 duk-

	

pP	 pro u- ^	 p
ten ten behoeve van het-werouvernement te veilen. Door de monopoliepositieg
den de tarieven kunstmatig hoog gehouden.g	 gg

1	 Over de vo elnestkli en aan de avasche Zuidkust: aan de zuidkust van Java bouwen^ 5	 g	 pp	 ^
zwaluwen hun nesten teen de steile klippenen onder overhangende rotsen. Dezeg	 Pp
nestes bestaande uit een gelei-achtige substantie, waren en zijn nog steeds eennestjes,	 g	 g	 ^	 zijn	 ^

Bliefde en kostbare lekkernij. Het gouvernement beschouwde zich als eigenaar enaarlekkernij.	 g	 ^
van derotten en verdiende veel geld met het verpachten daarvan.g	 g	 p

HOOFDSTUK IV



I96	 Over de plaats 2vaar de dag aanvangt: heeft betrekking op de zogenaamde datum9	 g	 ^	 g p	 -enaamg
grens. Op alle plaatsen op aarde die op dezelfde meridiaan liggen, is het op het-^	 p	 p	 p	 P	 gg ^	 p
zelfde ogenblik I uur 's middags. Op plaatsen die ten oosten van die meridiaang	 g pp
liggen en waar dus de zon eerder is opgegaan, is het eerder middag. Op plaatsengg 	 g p p
die ten westen van die meridiaan liggen en waar dus de zon later is opgegaan,gg
is het later middag. Een lengteverschil van I ° geeft een tijdsverschil van mi nu- g	 g	 tijdsverschil	 4	 -nu
ten. Reist men van de nulmeridiaan 18o° naar het oosten, dan ontstaat een jtids-

verschil van 12. uur: is het op de nulmeridiaan 15 maart Io uur 's ochtends, danp	 S	 ,
is het 180° oostelijker 1 5 maart io uur 's avonds. Reist men echter 180° naar hetoostelijker S
westen, dan bereikt men weliswaar hetzelfde punt, maar daar is het dan 1 4 maart}	 p	 ^	 4
10 uur 's avonds.

Ditrobleem werd relevant in de tijd van de ontdekkingsreizen. De Portugezenp	 tijd	 g	 g

	

en Nederlanders kwamen uit het westen, de 	 jS anaarden uit het oosten. IederSpanjaarden

	

volgde natuurlijk zijn eigen scheepsjournaal, met het gevolg dat 	 de eilandeng natuurlijk zijn g	 pl	 ^	 g	 g	 op

in de Grote Oceaan die datum aangenomen werd, die de eerstaankomende erg	 ^	 -eg
bracht had. Zo ontstond eenrilli verlopende datumgrens in de lengterichtingg g	 p	 g	 g	 g
van de aarde. Aan het begin van de i9de eeuw begon men hierin eenheid aan te

	

g	 9	 g
brengen. Zo ontstond een denkbeeldige, van noord naar zuid lopende, lijn, teng	 g^	 p	 ^1^
westen waarvan een nieuwe dag begint, terwijl het ten oosten daarvan nog de

	

g g ^ terwijl	 g	 -vo
ri e dag is.g g

200	 Overgalanterie: dit onderwerp kwam ter sprake in Multatuli's brief aan Kruseman,^	 p	 p
waarin hij refereerde aan een essay van Charles Lamb over galanterie. Lamb had

	

hij	 Y	 g
geschreven `dat galanterie niet van een zijden of niet-zijden japon afhing', iets watg	 g	 zijden	 niet-zijden l p	g^
Dekker naar zijn zeggen altijd gevoeld had en waarnaar hij zich steeds gedragenzijn gg	 altijd g	 hij	 g	 g
had vw ix, 128). Charles LambI 	 -18	 was een Engels schrijver die een77S	 34	 g	 1
reeks essays in het London Magazine publiceerde onder het pseudoniem Elia. InY p	p
november 1822 verscheen het essay `Modern gallantry', waarin Lamb betoogdeY	 g	 Y^	 g
dat mannen tegenover alle vrouwen galant moeten zijn, of die nu jon mooi eng	 g	 1 ^	 1	 g^
van stand zijn of oud, lelijk en van eenvoudige komaf. Het bedoelde essay werdzijn	 ^ lelijk	 g	 Y
in Nederland bekend in een vertaling van Potgieter, onder de titel `Hedendaag	 g	 ^	 g
schealanterie' (Proeven van een humorist. Naar het Engelsch van Ch. Lamb doorg	 g
E. J. Potgieter. Amsterdam, 18 6 p. 101-III .

	

g	 ,	 3,p

202	 De century of inventions (volledige titel: A century of the names and scantlings of suchy	 g	 y	 g
inventions, as atresent I can call to mind to have tried andperfected) was een curieuzep 
wetenschappelijke  publikatie uit 1663 van Edward Somerset, tweede markies vanp	 3	 ,
Worcester1601-166 . Het boek, dat talloze malen werd herdrukt, bevat een lijst7	 ^	 ,	 1
van honderd, meestal mechanische, uitvindingen (Dircks, The life).

2o3-2oq. Over de niet-etende bevolking van het eiland Rotti b Timor: de bevolking van het eilandg	 y	 g
Rotti, een van de Soenda-eilanden, stond bekend om haar matigheid. Zij leefde>	 g	 Zij
voornamelijk van een siroop, die gemaakt werd van het sap van de lontarboomvoornamelijk	 p^	 g	 p
en aangelengd werd met water.

	

20	 -Battah'sOver het menschen-eten der Battah's en het koppensnellen der Al oeren: de Bh' of Ba

	

s	 ^	 ppensne

takkers leden van een volksstam in het noorden van Sumatra, waren tot ver in
de 1de eeuw menseneters.9
Al oeren: rimitief levende bergbewoners, o.m. voorkomend op Celebes en op deP	 g	 ^	 p	 p
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Molukse eilanden ten oosten van Celebes. Zij beschouwden het koppensnellen alsZij	 pp
een 	 jroemrike daad.

206-207 Over het wantrouwen op de ubliekeedel kheid. H wil...de slotenmakers a scha en... :^ y	y
vgl. een van de door Van Lennep geschrapte vragen	 Frits	 dominee Wg	 p	 -eng	 p	 g van	 aan omnee a
welaar: `Waarom sluiten wij onze huizen in een land dat christelijk is, en waarwij	 christelij

 dieven zijn? (zie het variantenapparaat,g	 1	 pp	 , p. 397).

208	 De tegenstelling tussen ` het recht' en `de rechten' vormt een belangrijk motief ing	 g	 gl
Multatuli's Dui end en-eeni e hoofdstukken over specialiteiten i 8 1 . Multatuli betoogt^	 ^	 7	 g
hierin dat mengeen speciale kennis van `de rechten' nodig heeft om over Rechtg	 p	 g
en Onrecht te kunnen oordelen. Integendeel, juist de ` achm^ssi e beoefening vang	 >1	 g	 g
"de Rechten" heeft te allen tyde en overal schade gedaan aan het Recht' vw v,Y	 g
6oI .

	

209	 Over Béran er als w s eer: Pierre-Jean de Béranger 1 8o-18	 was een Frans

	

9	 ^	 yg	 g	 7	 S7

volksdichter. ZijnZij politiek gekleurde, vaak satirische, liederen leverden hem g	 ,	 ,	 -eren everen em con
flicten op met de autoriteiten, maar bezorgden hem ook grote populariteit inp	 ^	 -og	 g	 pp	 ge
heel Europa.

p

	

210	 Over den afkeer der Maleiers van den Javaan: hierover schreef Multatuli in noot 85

(hoofdstuk XI 22° $5,3).

	

216	 Over den puntwortel van den ko boom: koffiebomen en -struiken hebben een spitse,
p

zogeheten penwortel, die met zijn zijwortels tot vijf meter diep in de aardeg	 p	 	̂ zijn zijwortels	 vijf	 p
dringt.g

218	 Over gevoel, gevoeligheid, sensiblerie, empfindelei, enz.: deze termen (de beide laatste
betekenen: overdrevenevoeli heid sentimentalisme) verwijzen	 de Senti-

	

g	 g	 ^	 zen1 naar

mentaliteit die zich tijdens de 18de eeuw in heel Europa manifesteerde. In dezetijdens	 P
stromin die o.m. naar voren kwam in de letterkunde van die tijd, speelde hetg^	 l ^ p
evoel een allesoverheersende rol. Sentimentele schrijvers waren b.v. Rhijnvisgevoel	 schrijvers	 Rhijnvi

 E.M. Post, Schiller, de jonge Goethe, Rousseau en Matthias Claudius.

220	 Saguweer: palmwijn, suikerhoudend en na gisting ook alcohol bevattend sap,^	 P	 1 ^	 g	 g	 p,
verkregen werd door de onrijpe bloemkolven of ook wel de stam van bepaaldeg	 lp	 P

almsoorten in te snijden.palmsoorten	 snijden

   Over de toekomst van den nederlandschen handel... H 	 t dat er niet alt d zulke groote ko y 	 -zegt	 y ^	 g
veilin en zullen gehouden worden...: er bestond rond I8 o veel kritiek op de inrichg ^	 ^	 S	 P	 -

tin van de koffieveilingen. Die kritiek nam nog toe na de crisis van 18	 (zieg	 g	 g	 S7
de annotatie bij hoofdstuk i, 22 . Men verzette zich vooral tegen het stelsel van

	

bij	 ^	 ^
slechts twee jaarlijkse koffieveilingen, waarbij noodgedwongen enorme partijenjaarlijkse	 g^ waarbijP	 1
werden verhandeld. Menleitte voor een gang van zaken, zoals die bij de veiling g g	 	̂ bij	 g
van andere tropische produkten voorkwam: een verdeling van de aanvoer over

	

p	 p	 g
meer, b.v. maandelijkse, veilingen. Men hoefde dan minder grote partijen in te

	

1^	 g	 g	 p	 l
slaan, dus minder ruime kapitalen vast te leggen, zodat men minder risico's liep gg ^	 P
(Te Linturn `Koffie-veilingen:). en .g
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22	 Over Genesis: i n de reeks vragen van Frits aan dominee Wawelaar komen verschil-S	 g
lende kwesties voor die betrekking hebben op het bijbelboek Genesis, n.l.: `Wat

	

g	 p	 bijbelboe

 licht vóór er zon was?'; `Had die Melchizedek het wareeloof?' • `Wat zoug	 ,
erebeurd zijn als Eva dien appel niet gegeten had?'; `Hoe kwam Noach aan eengebeurd zijn	 pp	 g g

aar ij 	 voor de ark?' en `Van waar kwamen de menschen die Kaïn nietp	 j
moten doodslaan?' 	 het variantenapparaat,	 6-	 . Vgl. ook de kwestieg	 pp	 ^ p. 39 397	 g
van de dubbeleeboorte van Eva en de daarbij horende annotatie (hoofdstukg	 daarbij

xvIII 255-256).

226	 Over deeheime genootschappen der Chinezen: in China bestonden van oudsher alleg	 ^	 ^
momogelijke soorten geheime genootschappen, die zich bewogen op het gebied vang l	 g	 g	 pp ^	 g	 p	 g
de religie, de handel, de politiek enz. Vaak vormden ze een verzamelplaats vang,	 ,	 p	 p
ontevredenen; vandaar datolitieke omwentelingen nogal eens hun begin von-p	 g	 g	 g
den in zo'neheim genootschap. In de jaren 18 o-18 waren verschillende Chi-g	 g	 p	 jaren	 S	 SS

neseeheime genootschappen actief aan de westkust van Borneo. De Chinezeng	 g	 pp
daar wensten zich niet te

	

	 -onderwerpen aan het Nederlands gezag. Het ouverne

	

p	 g g	 g
ment zond eenaar maal militaire expedities. In 18 werd de rust definitief her-e	 p	 SS wer

steld.

22 9	Over waarheid in poëzie: vgl. de uitspraken van Droogstoppel over dit onderwerp

	

p^ g	 pp
(vooral in hoofdstuk i en Multatuli's noot met bijbehorende annotatie hoofd-

	

4	 bijbehorend

 III 138n4).,

2 3 o	 Over de impopulariteit der r st eimolens op Java: er was een beperkt aantal,	 -3 p 	 aanta met waterpy
kracht aangedreven, rijstpellerijen op Java. De impopulariteit van deze molensg	 alp	 1	 p
hing wellicht samen met de hongersnood in de residentie Cheribon I S . Tweeg	 g	 44

jaar eerder had een Nederlandse ondernemer verlof gekregen om in de residentiejaar	 g	 g
Cheribon een rijstpelmolen te exploiteren. De bevolking van de naburige distric-l p	p	 g	 g
ten zou een vijfde deel van de oogst van 184 3 aan de fabrikant afstaan en dezevijfde	 g	 43
zou, in ruil daarvoor, de landrente voor de bevolking betalen. Toen er in 18,	 ,	 g	 44
een ernstig gebrek aan rijst ontstond, met name in de districten rond de bewustegg	 rijs

 werd dat al emeen eweten aan de daar aanwezi e ri st elmoleng,	 g	 g	 g	 l p
(Fasseur, Kultuurstelsel	 2->	 > p S	 S4•

2 3 2	 Over de Wa j s der Chinezen: 'wajang' is de algemene benaming voor Javaans3	 Jan^	 	̂ lang	 g	 g	 -opp
penspel; er waren verschillende soorten poppenspel, die elk door 	 bep	 op^	 ppp p^	 -oor een nader

	

 achter het woord 'wajang'	 -an ' werden aangeduid. Multatuli heeft vermoedepaling	 l g	 g
lijk het oog op het bekende schimmenspel, waarbij schaduwen van 	 -t	 g p	 p ^	 poppen pppen wor

denp	 opstrakgespannene roecteerd o een strak 	 scherm van wit weefsel. Achter hetg 
scherm stond een lamp en bevonden zich de vertoner en eventueel de muzikan-p
ten. De toeschouwers aan de andere kant van het scherm zagen de bewegendeg	 g
schimmen. Een soortgelijk schimmenspel kwam ook in China voor, maar kreeg p	 ^	 g
hier niet dezelfde bekendheid als het Javaanse schaduwtoneel. Vgl. ook de briefg
aan Kruseman18 I waarin sprake is van `chinese schimmen' (vw ix, 1 7 8-179).S	 ,	 p	 ^

z	

werd een
Over den pry van de Java-ko : de koffieprijzen	 -ie rijzen werden voor een belangrijk deel be33	 py	 p1	 g1
aald door de NHM en de grote makelaars. Voor elke partij koffie	 d	 mini-p	 g	 p 1

mum rijs vastgesteld; onder die prijs werd niet verkocht. Eind jaren vijftig bleefp l	 g	 ^	 p l	 jaren l g

de NHM door buitenlandse concurrentie steeds meer metartijen zitten. Somsp	 1
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verkocht zij dan toch beneden het vastgestelde minimum, iets wat veel kritiek1	 g
veroorzaakte. Er kwamen dan ook steeds meerpleidooien voor verkoop in het

	

p	 p
openbaar	 -enbaar volgens de wetten van vraag en aanbod (Te Linturn `Koffie-veilinp	 g	 g
gen!).

2	 Over bes roe jin van gemeene velden: op een groot deel	 vielen landbouw-35	 ^ ^	 g	 p	 -vang Java	 ouw

ronden onder het zogeheten dor sbeschikkin Brecht. Die gronden stonden terg	 g	 P	 g	 g
beschikking aan een bepaalde gemeenschap vaak aan een dessa. Leden van zo'ng	 p	 g	 p,
gemeenschap hadden dan een aandeel in die communale velden. Zie voor de irri-p
atie van rist velden de annotatie bij r. Ioo van dit hoofdstuk.g	 1	 bij

237-238

2 3 9-240

241-242

Over evenwicht in den handel.H spreekt daarin van wissel-aio...: in de handel werktey	 ^
men met wissels om op grote afstand betalingen te kunnen doen zonder geld over

	

P g	g	 g
te hoeven zenden. Het betrof een ruil, waarbij iemand b.v. een bank) op de enewaarbij	 p
plaats een bepaald bedrag ontving en zich verplichtte om dat bedrag later op	 p	 g	 g	 P	 g	 op een

anderelaats weer uit te betalen. Bij die ruil gebruikte men een wissel brief : deplaats	 Bij	 g
ondertekenaar daarvan (de trekker)	 -gaf de ontvanger van het geld (de betrokkeg	 g	 g
ne) 	 om het aangegeven bedra o een bepaalde datum uit te betalen aanPbedrag op	 p
degene aan wie de wissel was afgegeven de nemer). Als de betalingsbalans tussengg
het land waar heteld in ontvangst was genomen en het land waar het moestg	 g	 g
worden uitbetaald, in evenwicht was, werden de wissels tegen (ongeveer) de,	 ,	 g	 g
muntpariteit verhandeld. Was er in het eerste land een tekort op de betalingsba-p	 p	 g
lans dan kwam er een extra bedrag boven de officieel vastgestelde waarde vang	 g
de wissel, de wisselaio.g

Over het standhouden van aiatische gewoonten. H beweert dat Jetis een tulband droe . :

vgl. een van de vragen van Frits aan Wawelaar: 'Droeg Jezus kousen, en had hijg	 g	 g	 ^	 hij

een' tulband op?' 	 het variantenapparaat,	 396).p	 pp	 ^ p. 39

Over de denkbeelden van Malthus...onderhoudsmiddelen: Thomas Robert Malthus

(1 7 66-1834),En els econoom en geestelijke, publiceerde in i 8 An essay on the g	 g	 l i p	 79	 y
rinci les o o ulation .... Hi j beweerde hierin dat de groei van de middelen vanp	 pp	 Hij	 g

bestaaneen gelijke tred houdt met de groei van de bevolking, zodat er eeng	 g 1	 g	 ^^
voortdurend tekort aan voedsel dreigt. De staat zou daarom in het belang vang	 g
het algemeen de uitbreiding van de bevolking moeten beperken. Zie ook hoofd-g	 g	 g	 -

	

eren	 oo oop
stuk vil 80-8 4 met de bijbehorende annotatie.,	 4	 1

244	 Over de havenhoofden te Batavia, Samarang en Soeraba ja: de haven van Batavia had44	 ^	 g	 J
sterk te lijden onder het probleem van de verzanding, veroorzaakt door het door1	 P	 ^^
de rivier de Tjiliwong meegevoerde slib. Daarom had men al in de 1 de eeuw1	 g	 g	 7
twee evenwijdig lopende pieren gebouwd. De grotere schepen bleven op de bui-l g p	 p	 g	 g	 p	 p
tenrede liggen; daar vond ook het laden en lossen plaats. Kleine bootjes zorgden^g ^	 p	 1	 g
voor het vervoer tussen de buitenrede en de stad. Omdat de verzanding verder-

	

g	 er
was men herhaaldelijk gedwongen de havenhoofden te verlengen. Soort-ging,	 herhaaldelijk g	 g	 gen

gelijke problemen deden zich in Samarang en Soerabaja voor.g l p	 g Soerabaj

 Over bouwkunde als uitdrukking van denkbeelden: vgl. de passage in hoofdstuk v2 45	 ^	 ^	 ^	 p	 g	 v,
78-I11.
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246 - 2 47 De verhouding der europesche ambtenaren tot de Regenten op Java komt ter sprake in de^	 g	 p
`uitweidin over 't mechanismus van het bestuur' in Nederlands-Indië, die begint'uitweiding	 ^	 g
in hoofdstuk v i 6.,4

2 4 8	 Over het wonen in kelders, te Amsterdam: een kleine Io% van alle Amsterdammers4
woonde in i 8 8 in kelderwoningen. De meeste van die kelders waren vochtig en

	

S	 g	 g
er kwam weinig of geen daglicht binnen; ze vormden dan ook een ernstige beg	 -eg	 g	 ^	 g
drei in voor de gezondheid van de mensen die er moesten wonen (Brugmans,dreiging	 g	 g
Geschiedenis Amsterdam vi,

20	 Over de werkeloosheid van een O erwe en b volmaakte natuurwetten: deze kwestie,5	 ^^y
waarop Multatuli in zijn Ideën meermalen zou terugkomen, hield hem al bezig inP	 zijn	 g	 g
de tijd dat hij Max Havelaar schreef. Het bestaan van volmaakte natuurwettentijd	 hij
vormde voor hem een reden om te twijfelen aan het bestaan van een God: `Veel1
zegt mij dat er een God is, want alles kan niet voortgekomen zijn door niets uitg mij	 ^	 g	 zij

 Maar veel zegt mij dat er een God is. Voornamelijk i° de volmaaktheid der

	

g mij	 ^	 Voornamelij

	

 die nooit	 1afwijkt en dus iets machinaals heeft wat ik niet kan overeen-
brengen met werkzaamheid en onmiddellijke zelfbeschikking zoo als toch hetg	 onmiddellijke	 g
werk zou moeten zijn van Alma t. Een kónin met een volmaakte Constitutie1	 ^	 g
heeft niets te doen. Niets doen is onvereenigbaar met alles doen of Alma t' (briefg	 Almagt

 Tine van 1 3 oktober 18	 vw x, 75 ). Vgl. ook de geschrapte vraag van Frits3	 S9>	 > 7S	 g	 g	 P	 g
aan Wawelaar: `Wat is de bezigheid van een opperwezen, bij volmaakte natuur-g	 pP	 ^	 vomaa1
wetten?' (zie het variantenapparaat,pP	 , p. 397).

2i	 Over het outmonopolie op Java: di t monopolie stamde uit de tijd van de Verenigde5	 ^	 p	 P	 tijd	 g
Oostindische	 aCom nie voc . Ook in Dekkers tijd nog was de bevolking	 -

	

Compagnie	 tijd g	 g ver
licht zout, dat een onmisbaar ingrediënt vormde van alle voedsel, tegen hoge ^	 g	 ^ g	 eg
rijzen bij een van de centrale zoutpakhuizen te kopen, hetgeen een belangrijkeprijzen bij	 P	 P^	 g	 g l

bron van inkomsten voor hetouvernement betekende. Zie ook Multatuli's nootg
i	 .(hoofdstuk viii,	 6°7`7	 , 49

z2	 Over de wormen in den sagopalm...: het mer in de stam van de sagopalm werd welS merg
verwerkt tot voedsel, o.m. tot een dikke brei en ook tot koekjes. In de uit ekne-koekjes.	 g
de resten van dat merg kwamen na verloop van tijd dikke larven, die werden -g	 p	 tijd	 ^	 eg

eten nadat ze aan spitjes waren gebraden.g	 P1	 g

2 Over de Spreuken, den Prediker, het Hooglied, en de pantoens der Javanen: e en pantoenS3	 p	 g ^	 p	 P
is een vierregelig gedicht, met na de tweede regel een wending. Het is een t i-

	

g g g	 ^	 g	 g	 typi-
 vorm van volkspoëzie, meestal handelend over de liefde. Kennelijk zag Mul-p	 ^	 Kennelijk g

tatuli een overeenkomst tussen deantoens en de drie genoemde bijbelboeken.

	

P	 g	 bijbelboeken

 overeenkomst zou kunnen liggen in de in de bijbelboeken en in de Indische

	

gg	 bijbelboeke
nwerdenwerenoevolkspoëzie vastgelegde wijsheden. De genoemde bijbelbkd.l. d-

	

pwijsheden.	 g	 bijbelboeke
 alle toegeschreven aan de om zijn wijsheid vermaarde koning Salomo.1	 g	 zijn wijsheid	 g

2Over het jus primi occupantis: het recht dat iemand heeft op eigendom van deS4	 ^ p	 p	 p g
rond die hij als eerste in bezit neemt. In de toenmalige koloniën speelde degrond	 hij	 g	 P

vraa aan wie de grond toebehoorde: aan de oorspronkelijke bewoners of aan devraag	 g	 p	 1
koloniale mogendheid. Bovendien kwam het voor dat koloniale mogendheden

	

g	 g
onderlin elkaar het recht op een bepaalde streek betwistten.onderling	 P	 p
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2	 Over de armoede der schilderkunst: vgl. de passage over het schilderij	 de terecht-5 5	 vang	 p	 g	 schilderij

stellingan Maria Stuart (hoofdstuk xi, 8 5 -21 5 ).g	 ^

2Over het jus talionis...: d.w.z. over het recht op wraak, op vergelding: o0 om59	 J	 p	 ^ poog
oog, 	 om tand.g^

260 5	 Sentot: seudoniem van Sicco Ernst Willem Roorda van E sin a(1825-1887).p	 Y g
dat stuk is na den Havelaareschreven: `De laatste dag der Hollanders op Java' (ook

	

^	 g	 p
wel `De vloekzang' genoemd) ontstond inderdaad na de verschijning van Maxg g	 1 g
Havelaar, n.l. op i december 186o (Roorda van E sin a Mijne verbanning en mijnp	 Y g > ^	 ^	 J
Vloek an	 36).^ g^ p 3
dat min vriend...om 't vervaardigen van dit stuk uit Indie verbannen is: over een mogelijky	 g	 gl
verband tussen Roorda van E sin a's verbanning uit Indië (1864) en de `Vloek-

	

t g	 g	 4
zang' is destijds veel te doen geweest. Roorda van Eysinga a zelf was van mening destijds	 g	 ^ g	 g
dat ditedicht de oorzaak van zijn verbanning was. Hij uitte zijng	 zijn	 g	 nHij	 1 veron

lin die – zoals hierna zal blijken – strijdig was met de feiten, in de hierboveng^	 blijken	 1 g
genoemde brochure; deze verscheen in 1866.

Van der W ck: Jhr.Mr. Herman Constantijn van der Wijck 181 -188 was teny	 Constantijn	 1	 S	 9
tijde van de verbanning van Roorda van E sin a lid van de Raad van Indië. Dezetijde	 g	 Y g
Raad stond deenouverneur-eneraal ter zijde. De leden `Rad van Indië')	 -hadg	 g	 enzijde

 een raadgevende stem; de gouverneur-generaal was verantwoordelijk (zieg	 stem;	 g	 g	 1
ook hoofdstuk v, 17o-171 met bijbehorende annotatie).bijbehorend

 een der voorstanders van die uitzetting: het Regeringsreglement van 18^	 ^ 54
schreef voor dat deouverneur-generaal uitsluitend `in overeenstemming metg	 g	 g
den Raad van Nederlandsch-Indie' een banvonnis mocht uitspreken (artikelp	 47).

Zie voor het Regeringsreglement van 18 het Staatsblad van Nederlandsch Indie1854

Ind. Stb.) I8	 nr. 2.SST
Van der W ck...hee

	

	 -baseerde dit ontkend: niet gevonden. Waarschijnlijk bde Multatuy	 g	 Waarschijnlij

 zich op een uitspraak van Roorda van E sin a. Van der Wick had in 186 eenp	 p	 Y g	 1	 5
brochure ^pe ubliceerd onder de titel Onze koloniale staatkunde. Een beroep op hetg p p
Nederlandsche volk. Hierin betoogde hij o.m. dat Nederland zich verrijkte ten kosteg	 hij	 verrijkt

 de Javaan. Met deze opvatting bevestigde hij in feite de juistheid van Roorda

	

p	 g	 g	 hij	 1
van E sin a's uitlatingen over het batig slot. Deze reageerde nog hetzelfde jaarY g	 g	 g	 g	 g	 1
met zijn brochure Eene ontleding van `Onze koloniale staatkunde' w aarin hij ook zijnzijn	 g	 ^	 ^	 hij	 zij

 aan de orde stelde. Roorda van E sin a stelde de retorische vraag:verbanning	 Y g	 ^
Was het volgens eed en pligt, de leugen rond te strooien dat ik een Vloekzang pg^	 g	 strooijen,	 g
zou hebben verspreid, en mij daarvoor te ontslaan en te verbannen zonder mij tep	 ^	 mij	 mij
hebbenehoord?' Aan deze passage voegde hij de volgende noot toe: `Jhr. vang	 p	 g	 g hij	 g
der Wijck heeft nu nog de onbeschaamdheid dit te ontkennen. Ik zal mijne etui-1	 g	 1	 g
gen noemen, noodra de Minister van Koloniën zich zal hebben verantwoord aan
de Tweede Kamer' (Roorda van E sin a Eene ontleding, 48).

	

Y g ^	 g^ p4
de behandeling van Roorda' aak in de Tweede-Kamer...het Re eerin s-Re lement schr tg	 ^	 ^ 8 g	 y
dat overleggen voor: op Roorda van E sin a was artikel	 van het Re erin sre le-^	 p	 Y g	 47	 g g g
ment 1854 van toepassing; dit handelde over de verbanning van 	 die	 -54 	 g	 personenp wa

reneboren binnen Nederlands-Indië. Het laatste lid van dit artikel schreef voorg
dat, voorzover de verbannin smaatre el Nederlanders betrof, het besluit bekend

	

g	 g
moest wordenemaakt aan de Staten-Generaal. De zaak van Roorda van Eysingag	 ^	 g
kwam aan de orde in de zitting van de Tweede Kamer op 16 maart 186 (zie:g	 p	 S
Verslag der Handelingen van de Staten-Generaal 186 • verder aangehaald als: Hand.). .g 	 5,	 g
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De besprekingen waren gebaseerd op het `Extract uit het register der besluiten

	

g	 P	 g
van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie'edateerd: septemberg	 3 p
186 . Dit `Extract' is afgedrukt in de B " 1. Hand. 1864-186 5 . 4	 g	 ^
Minister Fransen v.d. Putte: Isaac Dignus Fransen van de Putte 1822-I 02 wasg	 9
minister van koloniën in de tijd dat de zaak-Roorda van E sin a speelde, n.l. vantijd	 Y g P
186 tot 1866.1863
meende te kunnen volstaan met de aanbieding van een extrakt uit die beschikking: uit het

banvonnis zoals dat aan de Tweede Kamer was voor ele d bleek dat de oorzaakg g^
van de verbanning van Roorda van E sin a niet zijn `Vloekzan ' was, maar eeng	 Y g	 zijn	 g
artikel van	 versczenzijn hand met de titel `Solo en de Resident Nieuwenhuijzen',	 he-zijn	 1
nen in de Java-Bode van 2 'uni 1864. Volgens het verbanningsbesluit was de51	 4	 g	 g
`strekkin van dat artikel onmiskenbaar ... gevaarlijk voor de openbare rust en'strekking	 g	 1	 P
orde in Nederlandsch Indie' B "l. Hand. 186 -186	 .68 . De verdenking daty	 4	 5, p.	 7	 g
er in het achtergehouden deel van dat dokument iets over de `Vloekzan ' kon hebbeng	 g
gestaan, kon ontstaan doordat Roorda van Esin a – tegen de voorschriften ing	 ^	 Y g	 g
– niet het volledige banvonnis onder 	 had gekregen. In het stuk dat hemg	 ogen	 g	 g
werd betekend ontbraken deunten 2 en d.w.z. de klacht van de firma die zichP	 3,
door hetenoemde artikel in de Java-Bode benadeeld voelde en het advies van deg

 Deze unten stonden wel afgedrukt in het `Extract' dat deprocureur-generaal.punten	 g
Tweede Kamer was toegezonden (Jongmans, Exorbitante rechten, p. 102-103).  

	

g	 g	 ^	 ,p
– al't dan dat R. V. E. zelf	 –nooit de hand leende tot de publikatie het verscheen her-

	

^	 p
haaldel k in druk...: in Mijne verbanning en mijn n Vloek	 schreef Roorda van E sin

	

t'	 ^	 g	 ^	 an^ ^	 -Y
a dat hij zijn gedicht nu en dan onder vrienden had voorgedragen en dat hijg hij zijn ghij

slechts éénersoon een afschrift had gegeven. Drie jaar lang werd het gedichtP	 gg	 1	 g	 g
niet verspreid. Daarna waren er – volgens Roorda van E sin a door toedoen vanP	 g	 Y g
een van zijn vijanden – plotseling talloze exemplaren van in omloop.

	

zijn vijanden p	 g	 P	 P
de beroemde im rekatie vervloekin van Camille: komt voor in het treurspel Hog	 -P
race 16 o van Pierre Corneille (1606-1684). Hierin de volgende vervloeking van

	

4	 4	 g	 g
Rome door Camille:

	

`Rome	 q objet ue objet de mon ressentiment!
Rome à ui vient ton bras d'immoler mon amant!, qu

 t'a vu naure et que ton coeur adore!

	

q	 ^ q
Rome enfinue je hals parce qu'elle t'honore!

	

q je	 P	 q
Puissent tous ses voisins ensemble 	 jconurés
Sa er ses fondements encor mal assurés!Sape

 si ce n'est assez de toute l'Italie, ,
Que l'Orient contre elle à l'Occident s'allie;,
Que centeu les unis des bouts de l'universP P
Passentour la détruire et les monts et les mers!p
Qu'elle-même sur soi renverse ses murailles,
Et de sesro res mains déchire ses entrailles!Pp
Que le courroux du ciel alluméar mes voeuxp
Fasseleuvoir sur elle un déluge de feux!

	

P	 g
jPuissé-je de mes yeux voir tomber ce foudre,

	

Y	 y
Voir ses maisons en cendre, et tes lauriers enoudrep	 ,
Voir le dernier Romain à son dernier sou irp,
Moi seule en être cause, et mourir delaisir!'p
Acte iv, scène 5; Oeuvres des deux Corneille i, p. I 5I-152).,	 S^	 ,p 
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Reeds elders...kan doorstaan: Multatuli had de bedoelde vergelijking ook gemaaktg 1 g	 g
in Nog-eens: vr e-arbeid in Nederlandsch-Indië (1870). Hij noemde de Vloekzang van

	

g	 y Hij	 g
Roorda van E sin a daar `een prachtstuk van poëzie, waarby Camille's eed flauw

	

Y g	 p	 p^	 Y
klinkt. 't pS reekt vanzelf dat w Corneille roemen, en Roorda – slechts een indi-Y
sche Nederlander – ignoreren. Hoe dit z de dichter van den Vloekang is eeng	 Y ^ 	 ^
ziener die de waarheid zegt' vw v^	 'g	 v, 439).
avaannutmaatscha : officieel de Maatschappij tot nut van den Javaan. Opgericht

	

y	 Pp l	 pg
in 1866 door Willem BoschI 8-18 . De Maatschappij had ten doel het cul-79	 74	 pp 1
tuurstelsel te bestrijden en de avaan de vrije arbeid op eigen grond en ten eigen

	

bestrijden	 vrije	 P g g	 g
bate te hergeven. Aanvankelijk kreeg de Maatscha i' veel belangstelling en had

	

g Aanvankelijk	 g	 pp i	 g	 g
zij een zekere invloed op de ontwikkelingen in de koloniale politiek. Toen, inzij	 P	 g	 p
18 70, het cultuurstelsel werd afgeschaft, richtte de Maatschappij tot nut van den7 ^	 g	 ^	 pp l
Javaan  zich op de bevordering van het onderwijs aan inlanders. De belangstelling

	

p	 g	 onderwijs	 g	 g
van hetubliek liep toen snel terug. In 18 werd de Maatschappij opgeheven.

	

P	 P	 g	 77	 pp 1 Pg
denjavaschen oorlog: de Java-oorlog(1825-183o)  kwam voort uit een laatste pogingJ	 g	 gpg g
van een deel van de Javaanse aristocratie in de 	 1semi-onafhankelijke Vorstenlan-

den (midden- Java) om zich	 Di

	

.vrij te maken van de Nederlandse overheersin 	 e-

	

vrij	 g
o Negoro (vermoedelijk 1785-1855),teleur esteld kroonpretendent, leidde hetp	 g	 1 	 g

verzet; zijn aanhangers waren vooral arme boeren die verwachtten dat hij hen uitverzet; 	 g	 hij
hun ellende zou verlossen en religieuze fanatici, voor wie hij de verdediger vang	 ^	 hij	 g
de Islam was. Die po Negoro werd terzijde gestaan door Prawiro Dirdjo of Sentot

	

P	 g	 terzijde g	 Dirdj
 onbekend in die tijd nog geen twintig jaar. Hij gaf zich in oktober(jaartallen	 ^	 tijd	 gg	 gl	 ig

182 9 over en bood toen aan met zijn volgelingen in Nederlandse dienst over te9	 zijn
aan hetgeen door de regering geaccepteerd werd.gaan,	 g	 g	 gg	 p

m n t d – die wat Indie aangaat, een aanvang nam in Januari 1839 –: Dekker was beginy y	 g^	 g	 ^9	 g
januari 18 o Java aangekomen, nadat hij eind september van het jaar daarvoor1	 39P	 g	 ^	 hij	 p	 1
uit Amsterdam vertrokken was.

264'	 den an van Saïd ah: Multatuli verwijst naar het tweede lied van Saïdjah, 'Zie hoed	 e4	 ^^	 J	 verwijst	 1^
de bad jin zyn levensonderhoud zoekt' (hoofdstuk xvii,500-569).

	

J g Y 	 ^
oors ronkel k in 't maleisch: het tweede lied van Saïdjah is een `tamelijk getrouwe

	

y	 1	 'tamelijk
vertaling' van een Maleis gedicht, dat afgedrukt staat in vw ix, 68 688. De Mg	 g	 ^	 g	 ^	 --	 a3
leise tekst, geschreven in Latijnse karakters in Multatuli's handschrift, is

	

^g	 Latijnse	 ^	 -eg
schreven `in een soortgemen de taal waarin naast literaire vormen ook elemen-g
ten uit het	 pEuro eanen-Maleis, het Bataviaas-Maleis en wellicht het Ambons-
Maleis voorkomen; typisch een taalgebruik zoals een Europeaan met de nodige

	

Yp	 g	 p	 g
ervaring op verschillende plaatsen in Indonesië, met voldoende belangstellingg P	 p	 ^	 g	 g
voor de Maleise taal, maar zonder er veel specifieke studie van gemaakt te heb-

	

p	 g
ben zou kunnen verwerven.' 	 gAan enomen moet worden dat Multatuli het Malei-
seedicht schreef in het najaar van 18 8• hoogstwaarschijnlijk had hij het tijdensg	 najaar	 S^	 g	 1	 1	 hij	 1
het schrijven van Max Havelaar tot zijn beschikking (Teeuw, `Multatuli en de

	

schrijven	 zijn	 g	 >
Maleiseoëzie' de citaten op	 en	 2 . Zie ook hoofdstuk xv I I	 1'145 en

	

p	 ^	 pp 33	 p. 	 X499

de	 1hierbij horende annotatie.
Ideer: hierin de volgende passage: `Gedurende m'n verblyf in Indië had ik

	

9f	 g	 p g	 Y
b na altyd ... te veel te doen, om me over te geven aan bespiegelende 	 kt	 Y	 ^- werg
zaamheden. Die tyd zou later komen, hoopte ik! Na Lebak echter, ontbrak de -

	

Y	 ^	 A	 ^	 eg
le enheid nog meer dan vroeger. 't Gevolg hiervan was, dat ik in 't bezit 	 k-g	 g	 g	 g	 ^	 geraak-
te van een bundel desiderata, waarvan alleen de opschriften een vlyvig boekdeel

	

p	 vryY g
zouden uitmaken. Daarvan echter is hetrootste gedeelte b stukken en brokkeng	 g	 Y

33
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verlorene aan. Schipbreuk, brand, oproer, onverwacht vertrek met achterlating p	 ^	 P	 ,	 g
van bagage – zegge: vlucht! – diefstal... (vw v I 147-148).gg	 ,
so stikatie: vervalsing.g
zekere Bloemle er...dat vertrek 'n paar jaar te verschuiven: met zekere Bloemle er doelt

Multatuli op Johannes van Vloten (1818-1883).     Deze nam in zijn Nederlandschp 1
dicht en ondicht ook werk van Multatuli op. In een korte introductie op dat werk

	

p	 p
schreef Van Vloten: `Zijn vader ... nam hem ten slotte, op zijn twintig- of een'Zijn	 ^ P zijn	 g
en twintigste jaar, op een reis naar Java meê, waar hij 	 weldra in landsbetrekg	 1	 ^ P	 ^	 -nuhij wera

kin geplaatst werd ....' (Nederlandsch dicht en ondicht iii 1865,	 577). Dekkersg gp	 5,p 5 77
vertrek naar Indië vond echterlaats in september 18 8 dus toen hij 18 jaar oudp	 p	 3^	 hij	 jaa

De chronologische rangschikking der chinesche d nastien is een toespeling op een uitgaveg	 g	 ^	 y	 p g p	 g
van Van Vloten uit 18 5 6-1858:  Chronologische tabellen der algemeene geschiedenis. Naar

	

g	 ^	 g
erhet Hoogduitsch van W.F. Volger, 	 Nederlanders ingericht. In drie afdeeline	 g	 g^	 -g

en. Haarlem, 18 5 6-1858. Dit werk bevat horizontale tijdbalken	 vertikale kog	 ,- en1 en

lommener land; de belangrijkste gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis staanp land;	 gl	 g	 g
hierin zonder commentaar, genoteerd.hierin,	 ,g
Met zijn twijfel aan de wetenscha elke en moreele integriteit in karakterbeschr vin re-twijfel	 y	 ^	 y ^
fereert Multatuli aan Van Vlotens Onkruid onder de tarwe. Letterkundige karakterstu-

die 18 	. Van Vloten beschrijft hierin zeer kritisch `de verstandelijke en zedelij75	 -beschrijft	 verstandelijke	 1
ke ziektegeschiedenis van een weelderig dichtvernuft ... dat zich, tot schavang	 g
zich en zijn werken, in behaagzieke zelfbespiegelingen ijdeltuiti 	 zelfvertroete-zijn	 ^	 g 	 e1	 g
lin verliep' 	 Vloten, Onkruid, p	 > P5.

s269'7	de bew sstukken die ik oowel in den Havelaar als in de Minnebrieven overleg: de bewijs-^	 y	 ^	 g	 ^
stukken waaraan in Max Havelaar gerefereerd wordt, zijn zoveel mogelijk en te,	 g	 ^ zijn	 g 1
bestemderlaatse in de annotaties opgenomen.p	 Pg
In de Minnebrieven 1861 komen twee bewijsstukken voor: de lijst van gestolenbewijsstukken	 lijst	 g
buffels (vw II 1z -128 en de brief met vraagpunten aan de controleur (vw II,	 7	 gp
1 35- 1 4 2 .
De lijst van gestolen buffels is gebaseerd op een deel van een Maleis rapport it	 g	 g	 p	 pp	 -nza
ke buffelroof, opgesteld door de geheime politie; vermoedelijk kreeg Dekker ditPg	g	 p	 ^ vermoedelijk	 g
stuk in handen door toedoen van de djaksa van Lebak. Zie voor de vertaling van

	

djaksa	 g
het Maleise rapport vw ix, 1- 6i vooral 2-	 . Daarnaast bestaat er nog eenpp	 ,55	 S	 ^	 55	 553	 g

1lijst, opgesteld	 hoofddjaksa, door de hoofddjaksa ten behoeve van het officiële onderzoek dat

Brest van
hoofdstuk 

en na het ontslag van Dekker heeft ingesteld. Zie over dit onder-

zoek
	 g 	 	 gn74	 --

	k hfdk viii,	 met bijbehorende annotatie. Deze lijst, die, 5 97	 1	 1	 -overeen
komsten maar ook verschillen vertoont met de door Dekkerebruikte lijst, is alsg	 1^
bijlage opgenomen bij het Besluit van II december 18 6 van gouverneur-gene-l g	 pg	 -bij	 5	 g	 g
raal Pahud, waarmee de zaak-Lebak werd afgesloten (zie voor het besluit vw ix

	

g	 ix,

67 1-674; zie voor de lijst van Brest van Kempen: Jaquet en Nieuwenhuys, `Tien - lijst	 p	 q	 5
duizend buffels').
Het document dat tenrondsla ligt aan de vraagpunten van de controleur is afg	 g g	 gp
edrukt in vw ix, 5_4-591.g	 ,

sommatie aan	 -Duymaer van Twist: Albertus Jacobus Duymaer van Twist 180y	 Y	 9
188 was de gouverneur-generaal, onder wiens verantwoordelijkheid de zaak-?	 g	 g	 ^	 1
Lebak zich afspeelde. Multatuli heeft hem herhaaldelijk uitgedaagd de in Maxp	 herhaaldelijk

Havelaar bekendgemaakte gegevens aan te vechten. Een van de eerste keren datg	 gg
hij dit deed, was in Minnebrieven, dat ruim een jaar na Max Havelaar werd	 ubli-hij	 ,	 ejaar	 gP
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ceerd. Hierin de volgende passages: `Ik wend m tot u, Mr Albertus Jakobusg	 p g	 Y
Duymaer van Twist. ... Ik veroordeel u tot kennisname van alles wat ik zal teY
zeggen hebben aan de Nederlandse natie. Ik beveel u, naar 	 te luisteren. Ik begg	 ^	 Y	 -

veel u dat, met het gezag van den man die zyn plicht deed, tegenover iemand die

	

>	 g g	 Y p	 , g
zyn plicht niet deed.' ... `Heb ik u al o niet de brievengeschreven, die vermeldYp 
staan in Multatuli's boek over de koffie? Heb ik u al of niet den briefeschreveng
dien dezelfde Multatuli meedeelde in zyn Indrukken van den dag? Brie aan denY

 in-ruste Axv Waren er b dien laatsten brief al of niet over-gouverneur-generaal^	 Y
gelegd b la en die u in staat stelden te weten, dat ik als Assistent-Resident van Legg yg ,	 >	 -

bak myn plicht deed en dat 	 als Gouverneur-Generaal van Neerlands-Indië uw

	

Y p	 ,	 gY
plicht niet hebt gedaan?' (vw II 132-133).p	 'g	 ,

293n8	 juist op de manier die Droogstoppel hier betreurt niet gevolgd te hebben, is de beschikking93	 ^ ^	 ^	 g

over 't boek Havelaar in andere handen overgegaan: heeft betrekking op de kwestie vang p
het kopijrecht van Max Havelaar. Jacob van Lennep 1802-1868 zou voor de

	

p l	 p
toen nog onbekende Douwes Dekker de uitgave van Max Havelaar verzorgen.

	

g	 g	 g
Om met uitgever De Ruyter een contract te kunnen sluiten, had Van Lennep een

	

g	 Y	 ^	 p
bewijs nodig dat hij daartoe het recht had. Hij vroeg Multatuli daarom om `bewijs	 g	 hij	 Hij	 g	 'een

stuk op Zegel (belgisch) ... waarbij gij verklaart mij het ko ijre t over het

	

P	 g	 g	 ^	 1 gl	 mij	 pl g
werk-eetiteld enz: te hebben afgestaan en daarvoor te zijn voldaan naar uw

	

g	 g	 zijn	 g
noe en' (vw x 202; brief van 2 januari 1860.0 2 5 januari zond Dekker hetg	 31	 Op S1

 vw x 204-205). H iermee was Van Lennep officieel eigenaar van hetgevraagdep	 g
kopij recht van Max Havelaar geworden. Dekker had zo de zeggenschap over (dep l	 g	 gg	 p
wijze van uitgeven van) zijn boek verloren. Dat bleek toen er een herdruk van1	 g	 1
Max Havelaar moest	 —aveverschijnen: de door Multatuli gewenste volksuitgave

	

verschijnen:	 g	 g
goedkoop en in een grote oplage — kwam niet tot stand. Dekker spande tot tweeg	 p- angp
maal toe eenproces aan tegen Van Lennep, maar werd beide keren in het ongelijk

	

p	 g	 p,	 g 1
gesteld vw x 438-454, 61- 6	 2 - 28 en 6 5 1-666. Zie in verband met Vang	 ,43 454, 4 	 44,5 7S	 S
Lenneps verzoek het kopijrecht over te dragen: I. Kisch, `Het advocaten-briefje

	

p	 pl	 g	 1
in het conflict Douwes Dekker-Van Lennep.' In: Raster . I 1 0	 8- , enp	 4	 97 , p 3 S9

over hetroces: I. Kisch, 'Kanttekeningen tot het proces Douwes Dekker-Van

	

p	 ^	 g	 p
Lennep.' In: Maatstaf 1 .xI 1 0 7 12- 7 2 7 . Meer over deze kwestie in het

	

p	 7	 97 ,p
hoofdstuk over de Overlevering.g
ondersteuning die strekken ou om me es maanden rust te verschaffen: 0 11 januari 1 86og	 ^	 ^	 p	 1
waren Van Lennep en Dekker overeen gekomen dat Van Lennep Dekker zesp	 g	 p
maanden lang 200,- per maand voorschot zou geven op litterair werk vw x,

	

g	 ^ P	 g	 p
188. Tot en met juni 1860 ontving Dekker inderdaad iedere maand f 200,-

Vw x, 213, 215, 222, 228 en 244).
In een aan my gerichten 'Brief' verklaart de heer Van Lennep: dat hy populair't 	 worden^
van m'n arbeid wilde tegengaan: bedoeld is de brochure Brief aan den heer E. Douwes

Dekker 1862. Hierin schreef Van Lennep o.m.: `Heb ik het mijn plicht alsp	 1 p
Nederlanderecht uw boek ter kennisse te brengen van de machtigen, de ver

	

g	 ^	 -eng	 g
standi en en beschaafden onder onze Natie, hier en in Indiën ik zou rekenen

	

g	 >
dienlicht overtreden, ja, verraad jegends mijn Vaderlandgepleegd te hebben,

	

p	 ^1^	 lg	 1 
indien ik uw boek had doen strekken, om 't schuim dier Natie, hier en in Indiën

	

,	 ,	 ,
in beweging te brengen,	 den moorddolk te doen wetten en de fakkel der ver-

	

gg	 eng^ om en
nielin te doen zwaaien en rampen zonder tal over het land mijner geboorte te

	

g	 P	 1	 g
storten' (vw x, 560-575; het citaat op	 2

	

 p p. S	 .7
bl . 17 van Vr e-arbeid uitgaaf 18 : deze verwijzing heeft betrekking op de noot

	

^ 7	 y	 ^ g	 13	 l g	 g p

3S
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onderaana ina 1 (doorlopend op p. I S van O ver vr	 eiden-arb in Nederlandsch In-pg	 7	 P	 pp	 y
vermeerderde, druk 18 . De bedoelde passage is afgedrukt in vwdie. Vierde, ve ,	 73	 p	 g	 g

II 2 95 -2 96. Hierin stelde Multatuli nogmaals dat hijzelf en niet Van Lennep de

	

g	 hijzelf	 p
beschikking over Max Havelaar had. Tegelijk verklaarde hij zich akkoord met deg	 gl	 hij

voor hem ongunstige uits raak van de rechtbank, omdat die zich alleen had bezigp	 g
 met het document waarin hij afstand had gedaan van het kopijrecht.gehouden e

	

1	 g	 P1
De wijze waarop Van Lennep dat document had verworven `om nu met een uit-wijze	 p	 p

r een contract te kunnen sluiten') was daar niet aan de orde geweest. Multageve	 -g
tuli kondigde aan te zullen appelleren voor `de rechtbank der publieke opinie. Eng	 pp	 p	 P
dáár zal ik winnen, Mr Van Lennep!'

	

,	 p
Noot op Idee 289: hierin gaf Multatuli een nadere toelichting op het conflict met

	

9	 g	 g p
Van Lennep. Van Lennep had, tegen de afspraak in, geen goedkope editie vanp	 p	 , g	 p	 ,g	 g	 p
Max Havelaar laten verschijnen. Toen Multatuli zijn lastgeving introk, had Vanverschijnen.	 zijn	 g	 g
Lennep zich op het hem gezonden bewijs van eigendom beroepen. Multatuli ont-p	 p	 eng	 bewijs	 g	 p
kende echter zijn boek te hebben verkocht. Vervolgens ging Multatuli in deze

	

zijn	 g	 g g
noot in op het feit dat de namen van plaatsen en sommige personen niet voluitp	 p	 gp

edrukt zijn. Door deze ingreep van Van Lennep kon men het waarheidsgehaltegedrukt zijn.	 g p	 p	 g
van Max Havelaar in	 1twijfel trekken. Als voorbeeld haalde Multatuli een uit-

raak van de Engelsman Wallace aan die in zijn boek Insulinde beweerd had datsp	 g	 zijn

Max Havelaar een waarde had, ` "omdat ik geen dagtekeningen en een b zon

	

g	 ^-ggeen Y

d rheden vermeld, en de door m aangevoerde grieven alzo niet konden onder-e	 ^	 Y	 g	 g
zocht worden."' vw II701-704; het citaat op	 704). Zie voor het boek van, 	 pp74
Wallace hoofdstuk v, 2° ` ° en de bijbehorende annotatie.1

z93-z94 de tarwe hebben kunnen scheiden van het kaf: vgl. o.m. Mattheus 3 :12, waar eveneens

	

g	 3
sprake is van `tarwe' en niet van het ook toen uit de zeswijze bekende `koren':p	 zegswijze

Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarweZijn	 ^	 Hij	 Zijn	 ^	 Zij

 Zijn schuur samenbrengen,en zal het kaf met onuitblusselijk vuur	 bran1 	 -veronuitblusselij

312	 driegulden: zilveren munt; met de wet van 22 maart 1 8 vervangen door de beter3	 ^	 ^	 39	 g
in het decimale stelselassende rijksdaalder (Van Gelder, Nederlandse munten,p	 rijksdaalde

 Bij Koninklijk Besluit nr. 12 van 24 maart 18 6 werd de driegulden, metp.Bij Koninklijk	 4	 4	 g,
ingang van 1 april 18 6 buiten koers gesteld (Stb. 1 8 6 nr. 12 . Droogstoppelg g	 9 p	 4,	 g	 4,
wilde Bastiaans dus een waardeloze munt cadeau doen.

6°9	Het Wapen van Bern stamde uit de i Ede eeuw. Nadat het gebouw in 18 2 gesloopt33	 p	 g	 S g	 p
was, verrees op dezelfde plaats het gebouw 'Eensgezindheid,' waar onder meerp	 p	 g
vergaderingen, maar ook boekenveilingen werden gehouden (Ross, `Waarom' g	 g	 ,	 ,
p. 141-142).

degenedie bij een o ^enbare verkoping de inzetbedragen noemt.34 1 	 afslager: de e ed34 	 g	 1	 p	 p g	 g

343-345 A laia...een allerliefste verameling van dames-handwerken: het tijdschrift Aglaja.

Maandboekje voor Dames-handwerken – waarvan de naam ontleend was aan die vanJ
een der drie Gratiën – was in 18 48  opgericht door A.C. Kruseman, een jeugd-pg	 ^	 -l g
vriend van Dekker. In 18 57 ging het kopijrecht van het zeer populaire blad overS7 gg	pl	 pp
in andere handen; in 1864 ging het blad op in een groter modetijdschrift Kruse-,	 4g g	 p	 scg	 1
man Bouwstoffen i,. ip 94.
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Gaa ui er: deze naam wordt in de vertaling Nahuijs 	 o als volgt verklaard:354	 ^ g	 g	 1 (p. 4	 g
`Gaa = talent, gift of nature, endowment; uier= sucker'.

8	 ouwels: voorwerpen om brieven te sluiten.3 	 p

 Ieder makelaar weet van hoeveel gewicht een goede sorteering der kavelingen is: het behoor-

	

3 6 9 - 37o g	 ^	 g	 eng
de tot de taak van de makelaars om de uit Indië 	 gaan evoerde koffie te sorteren.
Alleelijksoorti e koffie, waar ook opgeslagen, werd verenigd tot zogenaamde

	

g l	 g	 ^g	 g
 Deze bestonden uit meerdere kavelingen; een kaveling is de eenheidpakkingen.g	 g

waarin o de veiling gehandeld werd. Deze bestonden – al naar gelang de kli-

	

op	 gg	 g g	 wa
teit – uit meerdere balen. De ordinaire kwaliteiten telden soms duizenden of tien-
duizenden balener pakking, 	 superieure soorten enige tien- of honderdtallenP p	 g^	 p	 enig

 Geschiedenis i 1 p. 16 5 -166).>	 >p

379-ooi

3g2-3g3

3g3-384

ik a in dat er een gevaar dreigt, dat de heele ko markt bederven ou...alle anderen ook:

hetrote rendement van de gouvernementscultures en de gedwongen vestigingg	 g	 g	 g	 gg
van de koloniale markt in Nederland hielp tienduizenden Nederlanders aan werk.p
Reders, assuradeurs, fabrikanten, makelaars en alle anderen die bij vervoer, opslag>	 bij	 ^ p	 g
en verkoop van de koloniale produkten waren betrokken, profiteerden hiervan.p	 P	 ^P

suikerra nadeurs – Fritse t: ra neurs maar ik schr nadeurs: Droogstoppel

	

^ g	 ^	 y-eg
bruikt in dit1eval het juiste woord. Hoewel naast het werkwoord `raffinaderen'g 
ook de vorm `raffineren' voorkomt in de betekenis `ruwerondstof een zui-g
vering roces doen onder aan' bestaat er een variant `raffineur' met dezelfdegp	 g	 ^	 g
betekenis als `raffinadeur'. Het woord `raffineur' komt wel voor, maar dan in de
betekenis `werktui waarmee houtsplinters worden fijngemalen'.'werktuig	 p	 lg

de Roseme	 -ermarers...doen in suiker: Amsterdam was een van de belan g rijkste suikermark-t'	 belangrijkst

 Vanuit Indië werd de ruwe suiker aangevoerd. De raffinage, die een belang-g	 g^	 -g
rijke tak van nijverheid vormde, vond plaats in Amsterdam. Daarna 	 de sui-l	 nijverheid	 ^	 am aarna werd

ker voor hetrootste deel naar het buitenland uitgevoerd (Van Tijn, Twintig

aren	 73 - 76).jaren, 	 73 7

3 8 7	 indigo: een deel van de Javaanse bevolking was verplicht de indigoheester te plan-37	 g	 g	 -p	 g	 p
ten en te oogsten en er vervolgens de blauwe kleurstof voor weefsels uit te berei-
den. De kleurstof werd ten slotte via veilingen in Nederland verhandeld.g

388-390 datel s de schee sreeder en er eeni s ins in betrokken n en de koo vaarel vloot: de o

	

y	 g	 ^^	 -p y	 p^	 p 
bloei van scheepsbouw en scheepvaart was een direct gevolg van het cultuur- enP	 P	 ^	 ^
consignatiestelsel. Bij de oprichting van de N HM 1 82 was bepaald dat de Maat-g	 Bij	 p	 g	 4	 P
scha ij voor het overbrengen van goederen uitsluitend gebruik mocht makenPP 1	 g	 g	 ^
van Nederlandse schepen onder Nederlandse vlag en door Nederlanders gevoerd,

	

p	 ^	 g
en wel bij voorkeur van schepen die in Nederland waren gebouwd. Hierbij kbij	 p	 -wag	 Hierbij
menremies voor de scheepsbouw, de toezegging van enkele gegarandeerde rei-p	 P	 ^	 gg g	 ^ garan

zen voor nieuwgebouwde schepen en een beschermende vrachtprijs.g	 p	 P1

Hollowa illen: genoemd naar de wereldberoemde Engelse kwakzalver Thomas3 7	 yp	 g	 Engelse

Holloway	 180o-188	 die zijn medicijnen aanprees door middel van ongekend

	

Y	 3^	 zijn medicijnen	 p	 g
rote reclamecampagnes.g
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398	 menschen die van staatsschuld leven: de staatsschulden – leningen door de staat om39	 g
buitengewone uitgaven te dekken – boden gelegenheid om bespaarde kapitaleng	 g	 g g	 P	 P
rentegevend te beleggen, zonder dat men risico's liep.g	 gg ^	 P

entouwsla ers: mensen die touw maken door het ineendraaien van strengen.399	 ^	 g

alledaagsheid.' – Frits egt: schheid: versterkt hetgeleerd-etymologische beeld van434	 g	 ^ g 
Frits, die zich houdt aan de schrijfwijze `alledag sch' van Bilderdijk en Sie-schrijfwijze	 g	 Bilderdij

 (bij hen niet `alleda g schheid' als lemma) en de later door De Vries eng	 1	 g
Te Winkel voorgeschreven spelling `alleda g schheid'. Droogstoppel verdedi tg	 P g	 gg
hier het moderne standpunt, het – ook door Multatuli aangehangen – rimaat

	

P	 sp
van de spreektaal.P

4S7-4Sz Dat m n naam niet op den titel zou staan, omdat ik makelaar ben: titel hier in de beteke-y	 p	 ^
nis 'titelpagina'. Het was makelaars verboden om voor eigen rekening handel teg	 g

-drijven in het vak waarin zij bemiddelden. Dit verbod werd echter vaak enedrijven	 zij	 g
eerel (Mansvelt, Geschiedenis I I p. 1 2-1g	 > p 7	 73.

47 8	 Lange-leidsche-dwarsstraat: loopt parallel aan en, vanuit het centrum gerekend, ach47	 g	 pP	 ^	 -g
ter de Prinsengracht; was een typische volksbuurt.g	 ^	 Yp

80	 portretten van Van S e	 Speyk Jan Carel Josephus van S	 k(18o2-18 3 1),de Neder-4	 y	 p	 pY
landse zeeofficier die volgens de overlevering zijn schip, dat voor Antwerpen lag	 g zijn	 P>	 P lag

en door de lvijand bezet zou worden, opblies. Deze vaderlandslievende daad leid-

de tot een	 g	 gedichten,g	 1uitbundi e verheerlijkin . Behalve 	 lofredes en schilderstuk-

ken werden er ook talrijke portretten van Van S e k vervaardigd.talrijke p	 PY	 g

511-512

Sz7-Szg

5 3 8 -5 39

als een Chinesche: een dergelijke haardracht – een grote haarwrong met het 	 hei-

	

g )	 g	 g	 escg
den haarlat langs het gezicht – werd wel `à la chinoise' genoemd en kwam rondP	 g	 g	 g
18 3 o veel voor. Zie vI 	 8.3	 ^ 3S

een knaapje van een jaar of zes: Dekkers zoon Edu, geboren op 1 januari 18 (zie

	

pJ	 J	 ^	 ^ g	 p januari 5 4
de annotatie bijbi Voorwerk, 8).

Fritse t: verwdoos maar dit doe ik niet. Verf is ver en geen verve: Frits gebruikt de

	

^ g	g 	 g
oude vorm `verve' die overigens tot het eind van de 1 de eeuw voorkwam.9
Droogstoppel vertegenwoordigt weer het stand unt dat de schrijftaal de spreek--reeP	 schrijftaal	 P
taal moet	 gvol en.

Nonni.' Een rare naam: Indische benaming voor een jong meisje, ook wel gebruiktS47	 g	 l g	 1^	 g
als	 ooreigennaam. Dekkers dochter werd Nonni genoemd (zie de annotatie bij V-g	 g	 bij

werk 8).

S65-S66 Dat h daar voor de Indépendance gewerkt had: het gematigd liberale dagblad L'In-y	 dé

	

^	 g	 g	 g
endance Belge verscheen – onder deze naam – vanaf 18 . Het blad groeide uit totp	 g	 43	 g

eeneza hebbende en invloedrijke krant van internationale allure (Vermeersch,g g	 1
Structuur).

Dekker zou, volgens een bericht uit de derde hand, enige tijd aan de Indé endanceg	 ^	 g tijd	 p
hebben	 heb-gemaaktmeegewerkt. Hij zou daar resumés uit buitenlandse kranten 	 kt hebg	 Hij	 g

3g
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ben, maar al snel	 -verwerenontslagen zijn omdat hij zijn eigen opvattingen daarin	 kg zijn	 hij zijn g	 P	 g
te (vw x, 20-21).

566-568 omdat zyn artikels oorzaak waren dat het blad aan de fransche grenzen zoo dikwis werd

afgewezen: door de strenge censuurbe alin en van het Tweede Keizerrijk 18 -^ewe^ g P g Keizerrijk S2

18 70) werd de Inde endance – d ie onder invloed van de Franse ballingen	 kri-l	 eng zeer
tisch tegenover het keizerrijk stond – regelmatig tegengehouden aan de Franseg	 keizerrijk	 g	 ^
grens (Dumesnil, L'E o ue p. 266 00.p 9 ^	 3g	 P
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de afdeeling Pandelan verbindt met Lebak: Pandelan	 Lebak	 beide afdeg Pandeglang	 Pandeglang	 -

	

en	 waren
lin en regentschappen of assistent-residenties van de residentie Bantam,gelegeng ^^ ^
in de westhoek van Java; de beide andere afdelingen of regentschappen in die re-g
sidentie waren Serang en Tjiringien. Zie ook de kaart van Java.

	

^	 1	 g

2 ° ' °	 een paar namen voluit te schr ven die in vorige uitgaven metpuntjes verminkt waren: de

	

y ^	 ^ g
ingrepen van Van Lennep met betrekking tot de plaatsnamen zijn in de vierde

	

p	 g	 p	 zij

 ongedaan gemaakt. Zie hierover het hoofdstuk over de Overle-7 5	 ^	 g
verin .g
Zie voor de oo-even aangehaalde Noot op Idee 289 d e annotatie bij noot 8 i^	 ^	 p	 9	 (iv,bij
2 "93).

De Engelschman Wallace...ont e t aan m'n werk alle waarde omdat ik geen plaatsen en

da teekenin en opgeef A.R. Wallace is de auteur van The Mala Archi ela o: the landg	 gy p g
of the orang-utan, and the bird o aradise 186	 in 18 o-18 verschenen in	 -^	 ^	 p	 9,	 17	 7 verscenen een ver
talingan P.J.Veth, Insulinde: het land van den orang-oetan en denparadijsvogel. Hierin

	

g 	̂ g 
komt de volgende passage voor: `In Holland is onlangs een verhaal in het lichtg	 p g	 g
ekomen dat ook in het Engelsch vertaald is, getiteld "Max Havelaar of de kofgekomen,	 g	 ^g

fie-veilingen en der Nederlandsche Handelmaatschappij,"  en met onzeg 	 -gewone^ een
zijdi heil in alles wat het koloniale stelsel der Nederlanders betreft, hebben wijl g 	^ 	 wij
dit werk hoog verheven, zoowel om zijn eigen verdiensten, als wegens zijneg	 ^	 zijn	 ^	 ^	 ^	 zijn

 verpletterende tentoonstelling der ongerechtigheden van het
Nederlandsch bestuur op Java. Tot mijne groote verwonderin g bevond ik hetp	 1	 ^	 €,
een zeer vervelende en 	 ggllan wijli e geschiedenis, vol van niets ter zake doende uit-g
weidia en en waarvan de eenige strekking is, te toonen dat de Nederlandsche
Residenten en Adsistent-residenten de 	 -derenoogen sluiten voor de afpersingen d ing	 p	 ^
landsche hoofden, en dat in sommige districten de inboorlingen moeten werken^	 g
zonder betaling en zich hunne goederen zien ontnemen zonder vergoeding. Aan
elke bewering van dien aard wordt kracht bijgezet door eene ruime dosis van cur-g	 lg
sieve en kapitale letters; doch daar de namen allen verdicht zijn en nergens dag-
teekenin en, cijfers of bijzonderheden vermeld worden, is het onmogelijk de beg	 cijfers	 bijzonderheden	 ^	 -^ 1
schuldi in en of te bevestigen Of te weêrspreken.' (Wallace, Insulinde, p. 16 -16g ^	 ^	 p	 ^	 ,p	 4	 5;
het betreft eenetrouwe weergave van: Wallace, The Mala Archi ela o p. i 2g	 g	 ^	 y	 p ga	 .p 5
de engelse vertalin ...dáárin staan namen en datums voluit gedrukt: bedoeld is de verta-
lin van Nahuis uit 1868 waarin inderdaad — voor de eerste maal — alle namen^	 Nahuij

 jaartallen voluit gegeven zijn.jaartallen	 g^,	 zijn
 veronderstelling dat het handschrift van Max Havelaar zou berusten

bij de Maatscha	 der Nederlandsche Letterkunde is onjuist; het	 in het bezitbij Maatschappy	 -was1	et 	 ge
bleven van de uitgever van de eerste druk, J. de Ruyter in Amsterdam.

6-7 Rangkas-Betoeng, de nieuwe hoofdplaats van 't Lebaksche: voordat Ran g kas-Betoen g de
hoofdplaats van de afdeling werd, was — in elk geval nog in 18 — Waroen g-

Goenoen de hoofdplaats. Nog eerder — voor 18 — was het bestuur gevestigd^	 p	 ^	 43	 €,	 ^
in hetlaatsee Lebak. De verplaatsing van het bestuur van Lebak naar Waroen-gP	 1	 p	 ^	 1,
Goenoen hing samen met de oprichting van een suikerfabriek in de laatste^	 ^	 p	 g
plaats. De fabriek was echter niet rendabel en werd opgeheven. Zo werd kortp	 p^	 o
voor 18 5 6 de zetel van het bestuur overgebracht naar Ran gkas-Betoen g Nieu-
wenhu s `Rouffaer en Multatuli', 4 1 7) .Y>	 >p47
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maarschalk Daendels: H erman Willem Daendels 1 62-1818 gouverneur-generaal33	 7	 ^ g	 g
van 1808-1811. In 180 had koning Lodewijk Napoleon hem benoemd tot	 -?	 g	 eonLodewijk P em enoem	 maar

schalk van Holland.

n "	 Tijdens zijn bewind als gouverneur-generaal besloot Daendels in mei i8o8 tot de34	 Tijdens zijn	 g	 g
aanleg van een postweg op Java. Ruim een jaar later was de weg, 	 bijna loong	 p	 g P	 jaar	 g^	 bijn

 lang was, voltooid. Het aanleggen van de postweg kostte vele mensenlevens;g	 ^	 gg	 p	 g
hierom en	 g	 groot e het feit dat een root deel van de werkzaamheden in on-
betaalde herendiensten verricht moest worden, leidde het werk totrote ontevre-g
denheid bij de inlandse bevolking.

	

bij	 g
`bewaren die 'n tegenstanders in 't Moederland hem in den weg leden': omdat de verbin-

dinget het moederland in die jaren praktisch afgesloten 	 is het nietg	 -was, p	 g aanne

melij k dat er t lens de aanleg kritiek op de onderneming werd uitgeoefend. Wel1	 J	 g	 P	 g	 g
maakte Daendels zich door	 -zijn despotische en vaak meedogenloze wijze van ozijn	 P	 g	 wijze	 p
treden in het algemeen veel vijanden.

	

g	 vijanden

 w sneu i e Tweede Kamer: deze opmerking hangt samen met de grondwetswijzi-

	

y ^ g	 p	 g	 g	 g	 1
in van 18 8. Voor die tijd berustte het bestuur van de koloniën exclusief bijging	 4	 tijd	 bij

de koning. Daarna kreeg het parlement enige zeggenschap: de voornaamste beg	 g	 P	 g gg	
en	 van --

:P
stuursaan ele enheden werden voortaan bij wet geregeld 	 de minister	 ko

	

g g	 bij	 g g
loniën moest de Staten-Generaal elk jaar een koloniaal verslag verschaffen.jaar	 g
de ministerschappen die uitoo'n Kamerregeering voortvloeien: b ij dezelfde	 dwets^	 g g	 -ronbij	 g
wijziging was bepaald dat de ministers verantwoording schuldig waren aan del g g	 p	 verantwoording	 g

g	 gevolg

	

g	 gvolksverte enwoordi in . Als evol daarvan kon het voorkomen dat conserva-

tieve en liberale ministeries elkaar voortdurend afwisselden (zie ook de annotatie

bij de `Aanteekenin en en Ophelderingen' r. 89-91).1	 g
maréchal de Hollande: zie de annotatie bij r. 33.bij	 33

na de inl vin werd-i teruggezet tot generaal: in 1811 werd Daendels ontslagen als

	

y ^	 ^e^	 -ou^	 g	 g
verneur-generaal; hij diende toen enige tijd als divisie-generaal	 -eneraal in het Franse leg	 ^ hij	 g tijd	 g
ger.

'n	 t d a onzer historie van den atriottent d af tot de restauratie toe: bedoeldn belan r k	 v kgy y	 ^	 y

is	 periode 1 80-181. In de patriottentijd 1 80-I 	 stonden de democratensde ep	 7	 3	 P	 1	 7	 79S
en de Oranjepartij artij tegenover elkaar. Door inmenging van de Fransen eindigde

	

) p	 l g	 g g	 g
het conflict met de vlucht van Willem v naar Engeland 1 	 . De Bataafse reg	 795	 -uP
bliek I	 -1806 bracht vernieuwingen op verschillende terreinen. De vernieu

	

79^	 g	 p	 -versc
win werd voortgezet tijdens het koninkrijk Holland onder de Franse koningg	 ^	 tijdens	 koninkrijk	 €^
Lodewijk Napoleon 1806-1810 en ook na de inlijving van Nederland bij F-Lodewijk	 p	 1 ^	 ranbij

krik 1810-181 . De terugkeer van de prins van Oranje (181 3 ) betekende in veel1	 3	 g	 p	 Oranje	 3
opzichten een restauratie van het oude.p
0	 'n armzalig knoeien b gelegenheid der inl vin van ons lande wees ik reeds in m'nOp 	 ^ g	 yg g	 y ^	 J^
Idee aenwaarin : hierin beschreef Multatuli de moeilijke positie 	 in Daendels ver-IT	 moeilijke P
keerde toen hij op 2 september 181 o niet wist of hij als gouverneur-generaal deJ p	 P	 hij	 g	 g
verjaardag van koning Lodewijk luisterrijk moest (laten) vieren of juist moest ne}	 g	 g Lodewijk luisterrijk	 -1
eren. Er waren n.l. geruchten dat Nederland bij Frankrijk was ingelijfd en datg	 g	 bij Frankrijk	 gl

Lodewijk was afgetreden. Daendels koos de middenweg; hij bracht een dronk uitLodewijk	 g	 g^ hij

op ' ZIJNE MA ESTEIT de Koning van Holland, onze Heer en Meester, aan onsp	 J	 J	 ^	 g	 >
allen even hartelijk dierbaar, hetzij Hoogst dezelve bl .ve onze Souverein, dan wel de

Kroon van Holland mogte verwisseld hebben tegen den Troon van een aan ienl ker gewest en

	

g	 ^	 ^ y ^

gggelukkiger klimaat' èn op `De Keizer NAPOLEON DE GROOTS ons mede even dier-p
baar als broeder van onzen Koning,of als onze aanstaande Souverein.' Multatuli's kritisch
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commentaar luidde: `Alles even hartelyk dierbaar alzo. De koning die 't	 kke-Y	 g	 smo

len begunstigde, en de man van 't continentaal stelsel. De nieuwe keizer, en de

ouderefect. Is 't niet wal el k?' vw 1II 2	 .P	 g Y	 ^ 77
's mans verregaande karakterloosheid: na de val van Napoleon bood Daendels, hoewelg	 p
hij altijd een tegenstander der Oranjes was geweest, zijn diensten aan koning Wil-hij altijd	 g	 Oranjes	 g	 ^ zijn	 g
lem I aan. Deze benoemde hem na enige aarzeling in 181 tot gouverneur-gene-g	 g	 S	 g	 g
raal van de Nederlandse bezittingen aan de Westkust van Afrika.g
Met 'teer belan r k werk van den heer Van Lennep i s bedoeld: J. van Lennep,^	 ^y p	 P,
leven van Mr. Cornelis van Lennep en Mr. David Jacob van Lennep. Beschreven en toe-

gelicht uit hun gedichten en andere oorspronkelijke  bescheiden en in verbandg	 g
met hun tijd beschouwd door .... Amsterdam, 186. Nieuwe uitgaaf. Vier delen.tijd	 ^	 S	 g
Cornelis van Lennep (1751-1813) en David acob van Lennep (1774-1853),res .pP resp

	

 en vader van Jacob van Lennep, 	 in de tijd	 de

	

g	 p^	 -

-
vantijd

telingen aan het eind van de i8de en het begin van de i 9de eeuw en hebben edug	 g	 9	 g
rende die heleeriode openbare ambten vervuld.p	 P
`brave Hendrik': toespeling op het veel gedrukte schoolboekje	 Nicolaas An

	

p g P	 -eg	 l van

sli j p De brave Hendrik. Een leesboekje voor jonge kinderen 182 .	1 ^ 	 leesboekje	 J ^	 3

Geenaarden oster dan ook in Europa –els niet in Engeland, Rusland of Hon re –y	 zelfs	 g	 ^	 ây
kan met die op Java wordenel k gesteld: aan de dienst der posterijen was een tak

	

^ y g	 P	 1
voorpersonenvervoer per postwagen of rijtuig verbonden. Door de aanleg van dep	 P p	 g	 l g	 g
postweg was het mogelijk geworden Java in a To dagen van West naar Oost ofp	 g	 g l g	 9	 g
omomgekeerd, te bereizen; daarvoor had die reis zo'n vier weken in beslag genomen.

	

g	 gg
In de jaren dertig van de vorige eeuw beleefden de postkoetsdiensten in Enjaren	 g	 -eg	 P	 g
land eenperiode van grote bloei, door een betere wegenaanleg en vooruitgangp	 g	 ^	 g	 g	 g g
in de techniek van de wagenbouw (Robinson, Br itish Post Office, p. 222-2 . De

	

g	 , p	 43

snelheid en kracht van deost aarden in Rusland waren legendarisch en ook

	

P P	 g
-aouroanenaarHongarije stond bekend om zijn uitstekende paarden Kdff-Deka L'Ag 1	 zijn	 p

venture p. 16-1^ p	 3	 37•

corps de lo is: hoofdgebouw.g	 g

eestdr ver : blinde geloofsijver, vurige dweepzucht.^	 y y	 g	 1^	 g	 p

den Dom te Keulen...Gerhard von Riehl: 91 de-eeuwse bronnen noemen Gerard von
Rilejaartallen onbekend) als bouwmeester van de Dom in Keulen vanaf 12 ;J	 SS
de bouw was begonnen in 12 8.g	 4

overspanning: overmatige inspanning.g

het oo enblik...waaro men 't werk staakte: de bouw van de Keulse Dom ging e^	 g g-g
aard met vele moeilijkheden en vertragingen. Bij de aanvang	 de H-e	 moeilijkhedenBij	 g van	 ervor

min I I we rd het werk volledig gestaakt.g S 7	 gg

100	 Erwin van Steinbach: eboortedatum onbekend; vanaf 12 tot zi jn dood in 1 18g	 onbekend;	 77	 1	 3
bouwmeester van de Dom in Straatsburg.g

101-102	 ...deze kloof te dempen. Ook te Keulen bouwt men weder aan den Dom: over een weer^	 p
o vatten van de bouw van de Dom in Straatsburg niets gevonden. De Keulsep	 g	 g

40-41

74

81

91-93

97

98-99
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Dom werd in de i 9de eeuw voltooid: in 18 2 hervatte men de bouw. In 869	 4	 563

vierde men de voltooiing van de bouw, hoewel de beide torens nog ontb^ai^ en.g	 ^	 g
In 188o waren ook die gereed.

118	 watertrens: of -snaffel: bit dat een naaraard in de mond krij gt als het	 de drenk-p	 krijg

 wordt geleid.p	 g

120	 Radhen Adhipatti Karta Natta Ne ara: Karta Natta Ne ara 1 o-18	 was vanp	 ^	 g	 79	 79
18 37 tot 186 5 regent van Lebak.37	 S	 €,

de oude Valent n in 'n werken over Oost-Indie: verwijzing	 Oud	 nieuw Oost-y	 ^	 1 g naar	 en euw

Indiërs vervattende een[...I verhandelinge van Nederlands mo enthe d in die gewesten ...g	 ^ y	 ^
van Fran ois Valentyn	 delen; 1 7 2 4-1 7 26). Voor deze annotatie is gebruik^	 Y	 S -

	

delen;^	 ^e

maakt van de uitgave van Keizer uit 1856-1858.g	 1
H spreekt van 'hertogen' en `raven' 	 -n...: Valentijn gaf in zijn werk ook een bey p	 g	 g	 1^	 zij

 van G root Java, o Java Major, met de eilanden en rijken daaronder begrepen g	 ^	 J ^	 re^	 ^en

deel111	 . 249 -490). In het eerste boek, vijfde hoofdstuk (deel III,	 06- 1p^ vijfde	 > p. 3	 3 7
in hij in op de 'Trappen van waardigheid Eernamen der rooten' en `Deging hij	 P	 pP	 g	 ,	 ^

grootste heeren des rijks'. `Pan erans' `Radins' en `Teman ons' worden als^	 rijks'.	 ^	 ,	 g
` roote heeren' genoemd. De Javaanse rangen en titels werden zoveel mogelijkg	 ^	 ^	 ^1
van een Nederlands equivalent voorzien; een ` 	 -Pan eran' werd b.v. een `keizerlij

	

q	 voorzien;	 ^	 1
ke stadhouder' genoemd. Termen als hertogen en graven heb ik echter niet aan-

getroffen.etroffen.

In Java bestond een ingewikkeld samenstel van inlandse rangen en titels, met talrij

	

g	 ^	 ^	 -1
kelaatselijke verschillen; Multatuli geeft hiervan een sterk vereenvoudigd beeld.p	 1	 ^	 g	 g
Pan éran : was een titel voor personen van zeer hoge rang. In Solo (Soerakarta)g g	 p	 	̂ g
en D jok 'a D jok akarta d e zogenaamde Vorstenlanden die no g door inlandseJJ	 JJ	 ^	 g	 nog
vorsten onder toezicht van hetouvernement werden bestuurd, was Pangerangg	 ^	 ^ g
een erfelijke titel, bestemd voor de zoon van de vorst. In de overige residentieserfelijke	 ^	 g
o Java kon de titel bij wijze van hoge onderscheiding door het gouvernementP	 bij wijze	 g	 ^	 ^
verleend worden. Pangerang k on dus een vorstelijke en een adellijke rang	 dui-

	

g	 ^	 vorstelijke	 adellijke	 g aan

den.

Radhen was een adellijke titel, die door geboorte kon worden verkregen, maar

	

adellijke	 ^	 g	 g^
ook door hetouvernement kon worden toegekend. Adhi atti en Tommongongg	 g	 ^g
waren titels die niet op zichzelf, maar slechts in verbinding met andere vooral
adellijke, titels voorkwamen. Ze werden vóór de naam, achter de hoofdtitel1	 -eg

laatst en gaven zo een nadere bepaling van de voorafgaande titel. Ook voor dezep	 g	 p g	 g
zozogenaamde predikaten gold dat ze konden worden overgedragen of toegekendg	 p	 gg
Van  den Berg, 	 rangen en titels, p. 1- .g ^	 g	 ^ P	 3

122	 twaalf of veertienalen: 18 of 21 km. Een `aal' was op Java een lengtemaat vanp	 P	 p	 ^
ruim I oo meter.S

I20niz

127-130 Ook de kontroleur...was daar tegenwoordig: bedoeld is Abraham Juliaan Langevelt vang
Hemert182 -1880. In de jaren 18 5 4-18 5 8 was hij controleur tweede klasse in

	

S	 1hij

de residentie Bantam. In Max Havelaar komt hij voor onder de naam Verbrugge.hij	 ^^

	

den vore en adsistent-resident: Charles Eduard Pierre Carolus 081 7 -18 5	Vanaf de

	

^ S	 -5).

Gember 185 4 tot zijn overlijden o i november 18 5 assistent-resident van Lebak.

	

S4	 zijn overlijden p	 SS
Komt in de roman voor onder de naam Slotering.g
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1 491' 1349 m'n beide brochures over Vr en arbeid: bedoeld zijn: Over vrijen arbeid in Nederlandschy	 zijn:	 ^
Indië en de tegenwoordige koloniale agitatie, 186z en Nog-eens: vr e-arbeid in Neder-

landsch-Indië, 18 70. Hierin plaatste Multatuli het cultuurstelsel en de door de li-7	 p
beralenggpgepropageerdee `vrije arbeid' tegenover elkaar. Z.i. kon het `kleine zwak-g
ke Nederland' op verre afstand grote gewesten exploiteren, zolang men vasthieldp	 g	 g	 p	 ^	 g
aan het cultuurstelsel. Dit was immersebaseerd op de volksaard van de ooster-g	 p
lis op zijn religieus ontza voor de hoofden: `Het kultuurstelsel is niets andersg, p zijn	 g	 g
dan: de avaanseeden overeet in staatsblads-termen' vw v, 411). Multatuli voor-^	 g^	 , 14 M

sspelde dat — als men dit natuurlijke stelsel van gezag zou vervangen door articup	 natuurlijke	 g g	 -g	 P
liere	 pex loitatie van de koloniën — er chaos zou ontstaan en er een einde zou ko-

men aan de koloniale winsten.

De Landraad was de	 jda elikse rechtbank voor inlanders. Deze bestond uit tweeg
regenten of andere inlandse hoofden, een priester an hoeloe een officier vang	 ^	 P	 p g
justitie (djaksa) en een griffier. Voorzitter was de resident, indien de Landraad1	 1	 g
tenminste op de hoofdplaats van de residentie gevestigd was; in andere gevallenp	 p	 g	 ^	 ^	 g

resideerde de assistent-resident (Keiser, Handboek, p. 25-26).p	 ,p
dat sedert eenie aren...door ..n. rechterl ke ambtenaren: in 186 werd bepaald dat de^J	 ^g	 y	 9	 P
residenteneleidelijk zouden worden ontheven van hun functie als voorzitter vang	 1
de inlandse rechtbanken ; 	zouden deze taak voortaan overnemen.,l
baarschen maatregel: domme maatregel, voortkomend uit onkunde met deplaatse-^	 g^	 p
li' ke toestanden.1
Ket joe-ween: roverij. Ket joe was de naam voor Javaanse roversbenden.J	 ^ roverij.	 J

c5o-i66

IS0-151

I I°14
S

Indië bestond destijds uit twee delen:1
a) het zogenaamde gouvernementsgebied (het grootste deel van Java en Madoera

	

g	 g	 g	 g
en bepaalde delen van de buitengewesten) waar de Nederlandse en inheemse -

	

p	 g	 e^
za sdra ers als ambtenaar in dienst stonden van het gouvernement (vgl. r. I -166g	 g	 g	 g	 S7
b) de zogenaamde buitenbezittingen (de overige eilanden in de Indische archipel),

	

g	 gp,
een niet-rechtstreeks bestuurdebied waar het gezag veelal in handen was van

	

g	 g g
inheemse vorstengeslachten wier verhouding tot Nederland was vastgelegd in

	

g	 g
verschillende overeenkomstenv 1. r. I -i	 .g	 S 3 S7

't ad jektie nederlandsch...werd officieel aangenomen: de naam `Nederlandsch Indie'

	

J	 ^
werd voor de eerste maal officieelebruikt in het Regeringsreglement van 181 .g^
In artikel 1 werd vastgesteld dat het `Hoost Uitvoerend Gezag over alle 's lands

	

g	 'Hoogst	 g	 an

bezittingen ... in Azia, zal gevestigd zijn in den	 den Gouverneur-

	

g	 ^	 persoong	 g zijn	 p van en
Generaal van Nederlandsch Indie'Mier, Ver amelin van instructies	 371).1 ^	 ^	 ^ instructien, 	 37

Multatuli noemt hier — naar aanleiding van het bijvoeglijk naamwoord in Neder-g	 1	 gi
landsch Indie — verschillende theorieën omtrent de vraag waartoe de eilanden in deg
Indische archipel gerekend moeten worden. De algemene opvatting luidde dat de

	

p g	 g	 p	 g
Indische archipel een overgangsgebied vormde tussen Zuidoost-Azië en Australiëp
(Nieuw-Holland). Er zou in het verre verleden een natuurlijke landverbinding g
hebben bestaan tussen het westelijk deel van de Archipel en het vasteland vanwestelijk	 p

	

Azië • de	 pondie e zeestraten in het westen ondersteunden deze theorie. Het ooste-

lijk deel van de Archipel werd qua bodemgesteldheid gerekend tot Australië. De1	 p	 q	 ^	 g
kwestie was van belang omdat het antwoord op de vraag tot welk werelddeel een

	

g	 p	 g
bepaalde streek behoorde be aalde of die streek al dan niet tot het Nederlandsp	 , p

 hoorde. In artikel 1 van het Regeringsreglement was n.l. s rake vangrondgebiedP
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de koloniën en bezittingen van Nederland in Azië zie de annotatie bij r. 150-1 5 i).g	 ^	 1
De tenaamstelling leverde – zoals blijkt uit Multatuli's opmerkingen in deze nootg	 blijkt

–.rote problemen og	 p	 op

 nesie en Melanesie: benaming voor de eilanden in resp. de buitengordel en dey	 g	 p	 g
gbinnengordel ten oosten van Australië. Oceanie was de Franse naam voor de eilan-

den uit beideordels te zamen. De Gezelschapseilanden die erekend werden totggereken
Polynesië) liggen ver oostelijk van Australië; de Markiezen-eilanden liggen nog gg	 oostelijk	 ^	 ^	 gg	 g
weer ten oosten daarvan.

1	 suzerein: opperheer.S S	 ^	 pp

18	 kleine, wellicht maar sch nbare uitzondering: deze werd gevormd door de zogehetens	 ^	 y	 ^ g	 g
Vorstenlanden de residenties Soerakarta en	 jjDokakarta op midden-Java. DeP
macht van de inlandse vorsten in die streken werd echter meer en meer beperkt.p

1S9-160

161-163

164-165

c_yns o schattin o bondgenootschap: Multatuli doelt hier	 verhoudingen inverschil-t'	 g	 :^	 p o

	

p	 eng versc
lenderaden van afhankelijkheid, zoals die in de buitenbezittingen tussen hetg	 1	 ^	 g
moederland aan de ene en de inlandse vorsten aan de andere kant wel bestonden.

Cijns en schatting zijn vormen van belasting,Cijns	 g zijn	 g^	 -door een overheerser aan een on
derwor en volk opgelegd; bij een bondgenootschap is er sprake van twee min ofp 	 bij	 ^	 p p
meerelijkwaardi e partners.g 1	 g p

Multatuli behandelt in deze en in volgende regels(170-176,  183-187, I 6-20I deg	 ^ 	 9
bestuursorganisatie in Indië. Deze organisatie was opgebouwd in drieën: het 0g	 g	 pg	 -P
erbestuur, bij de Kroon berustende; het Indisch bestuur (zie r. 170-176)en hetp	 ^ bij	 ^
Bestuur terees	 -eslaatse. Het bestuur ter plaatse was gesplitst in het (Europees) binP	 p	 gP	 P
nenlands bestuur en het inlands bestuur. In de regels ICI-16 (De afstammelingeng	 3

ser vorige vorsten en heeres n nederlandsche beambten... i s sprake van het inlands^	 g	 ^Y	 p
bestuur: de onmiddellijke leiding over de bevolking was in handen van inlanders,onmiddellijke	 g	 g
die meestal van hoog adellijke, soms zelfs van vorstelijke afkomst waren. Ze	 -

	

g	 1^	 waren	 wervorstelijk

 door deouverneur-generaal benoemd en ontslagen, op voordracht van deg	 g	 g	 p
resident en ontvingen een bezoldiging voor hun werkzaamheden.

	

g	 gg

De	 emisdadiger wordt veroordeeld en gevonnist naar een wet die van 's Gravenha is uit-^	 g	 Gravenhag

 aan: tot 1866 kende Nederlands-Indië geen eigen Wetboek van Strafrecht. Meng ^	 g	 g
was – voorzover het Europeanen betrof – aangewezen op het oud-Hollands enp	 g	 P
Romeins recht, dat in Nederland al in 180 was afgeschaft. Overigens golden9	 	̂ g	 g
voor de niet-Europese bevolking haar eigen inlandse wetten en gewoonten, zij

	

p	 g	 g	 g	 ^1
het dat het Nederlands bestuur vooral in strafzaken het voor Europeanengelden-p	 ^
de recht toepaste Fasseur 'Vergeten strafwetboek').p	 ,	 g

	

16 -166	 De belasting die de Javaan opbrengt, vloeit in de schatkist van Nederland: zie iv, 172-173
met de daarbij horende annotatie.1

	

1 7o-1 7 1	 Den Gouverneur-generaal staat een Raad ter- de...: n.l. de Raad van Indië. Zie voor
deze Raad de annotatie bijbi iv, 2605.

	

1 7 1-1 7 6	 Te Batavia vn de onderscheidene bestuurstakken verdeeld...: in deze passage is sprake^	 p g	 p
van het zogeheten Indisch bestuur (zie ook r. 1 7o-1 7 6). Het berustte bij de Indi-gbij
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sche regering (gouverneur-generaal en Raad van Indië) en haar Departementeng g g	 g	 p
van	 iëal emee:- bestuur. Er waren destijds vijf departementen: financiën, middeleng	 destijds vijf p

en domeinen, producten en civiele magazijnen, kultures en burgerlijke openbare^P	 g	 l	 ^	 g	 l	 p
werken Ind. Stb. 18 55 , 	 z .SS,	 3

B behandeling evenwel der aken van politieken aard...: de vraag aan wie de hoofdeny	 ^	 ^	 g
vanewesteli'k bestuur ondergeschikt waren, gaf aanleiding tot problemen. Teng	 1	 g	 ,g	 g	 Tp
aanzien van de verschillende takken van dienst waren ze	 ponderwor en aan de be-

velen van de directeuren. Tegelijkertijd echter hadden ze de bevoegdheid zich aang 1	 1	 g
die bevelen niet te storen, mits ze meedeelden wat hun bezwaren waren. In kwes-

ties vanolitieke aard – een breed op te vatten begrip konden	 zichrecht-e	 P	 gP – onen ze	 rec

streeks tot deouverneur-generaal wenden (Margadant, Re eerin sre lement 11 1g	 g	 g	 ^ g g g
p. 22-23).

177-1 80 De benaming Resident...: in het tijdperk van de voc waren residenten gezanten vang	 )p	 g
de Compagnie, `residerend' aan het hof van een inlandse vorst.

middelt k: indirect.y

I 8	 landschappen: ewesten bestuurlijke eenheden.g	 ^ bestuurlijk

Multatuli duidt hier op het onderscheid tussen het Indisch bestuur(gouverneur-p	 g
generaal, Raad van Indië en Departementen van algemeen bestuur, alle gevestigd ^	 P	 g	 ,	 dg	 g
in Batavia) en het Bestuur terlaatse• hoofd van het gewestelijk bestuur was dep	 ^	 g	 1
resident.

208	 Er is niets nieuws onder deon: v 1. o.m. Prediker 1: : `Het een er geweest is, het-^	 g	 9	 g	 g
zelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat1^	 g	 g	 ^	 g
er niets nieuws is onder de zon.'

208-245 In dezeassa e maakt Multatuli een vergelijking tussen het bestuur in Indië enp	 g	 g } g
dat in het Duitse rijk; ook het Romeinse rijk komt terloops ter sprake. Voor die1^	 rijk	 p	 P
ververgelijking ontleende hij termen aan het middeleeuwse leenstelsel; hieraang 1	 g	 hij
knoopte hij een theorie over het ontstaan van de adel vast. Fantasierijke theorieën

	

p hij	 Fantasierijk
 de adel waren destijds zeer populair; Multatuli's tegenstelling tussen eendestijds	 pp	 ^	 g	 g

geboorte- en een ambtsadel was niet ongebruikelijk.g	 kg	 1
Eenraaf was binnen het leenstelsel een door de keizer benoemde ambtenaar, dieEengraaf
het bestuur uitoefende over een bepaald gebied. R ks raven waren alleen aan dep	 g	 y^
keizer en het Rijk tot gehoorzaamheid verplicht. Markgraven hadden tot taak de

	

}	 g	 P	 g
`marken' ofrensgrensgewesten te beheren. Gaugraven hadden de leiding over een ` au'

	

g	 g	 ^	 g	 `ga

 ` ouw' een bepaalde bestuurlijke eenheid. Burggraven voerden het bevel overg	 ^	 p bestuurlijke	 ^
een burcht en het daarbij behorende rechtsgebied.daarbij	 g
Baronnen behoorden tot de hoe adel; ze erkenden uit dien hoofde uitsluitend deg
keizer boven zich, in tegenstelling tot leden van de lagere adel, die indirect vang	 g	 g	 >
de keizer afhankelijk waren.1
het stelsel van militaire willekeur: bedoeld is	 lwaarschijnlijk de periode van de Ro-1	 p
meinse burgeroorlogen eerste eeuw v. Chr.); de Romeinse wereldheerschappijPp }
was toen alevesti d.

	

g	 g
de Prae ecten in den aanvang ewoonl k de bevelhebbers der legioenen die 't bedoelde land

hadden ten-ondergebracht: dit moet wel `	 -ronPraatoren' zijn. De praetor was oors 	 ke

	

g	 zijn.	 P	 p
lijk een leeraanvoerder, vervolgens – ten tijde van de Romeinse republiek – een}	 g	 ^	 g	 tijde	 p
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met de rechtspraak belaste ambtenaar. Vanaf het midden van de derde eeuw v.p
Chr. toen de eersterovincies bij de republiek kwamen, breidde men het aantalP	 bij	 P

raetoren uit; ze werden toen ook tot het besturen van die provincies uitgezonden.p	 uit;	 p	 g
winwingewesten: de provincies waren belastingplichtig aan Rome.g	 p	 gp	 g
dat de Baronnen beweerden, wat hun geboorte aangaat, aan den Keizer gelyk te n: na het

uitsterven van het	 -Karolingisch huis werden de Duitse keizers door de ezameng	 g
lij ke Duitse vorsten uit hun midden gekozen.1	 g
baanderheer: titel van een edelman die het recht had onder eigen banier naar hetg
keizerlijk leer te trekken.keizerlijk g

250-25 1	 de voorrang...dien deze titels hadden boven dien van baron: de later ontstane rangorde5	 5	 ^	 ^	 g
luidde van hoog naar laag: hertog, graaf, baron.g	 g	 g^ g

2 2	 vr heerl ke familie: d e door de Germanen veroverde gebieden werden onder hun5	 y y	 g
vrije mannen verdeeld; zij verkregen zo een `allodiaal' eigendom. Zo'n eigendomvrije	 ^1	 g	 g	 g
was vrij, berustte niet – zoals het feodaal eigendom – op een overeenkomst tussen
leenheer en leenman, met alle daaraan verbonden verplichtingen. De adellijke be-adellijk

 van allodialeoederen werden later wel `vrijheren' genoemd.g	 'vrijheren'

patent:  adelbrief.

255

2jf-2j6

zói

273-274

306-308

337-338

342-343

derogeerend: standsverlies veroorzakend.g

Volens 1 de-eeuwse bronnen kwam het inderdaad voor dat baronnen eigenaars

	

Volgens 9	 g
waren vanrafelijke goederen en zich geen raaf lieten noemen, maar de titel van

	

g	 J g	 g	 g
baron behielden.

organisch: wettelijk.g	 1

Ook hier is de er el kheid zonder door een wet vastgesteld te n tot een gewoonte geworden:

wanneer de betrekking van regent openviel, koos men zoveel mogelijk een der^	 g	 p	 ^	 gl
zoons of nabestaanden van de laatste regent tot opvolger,vol er `behoudens de voor-

waarden van bekwaamheid, ijver, eerlijkheid en trouw'(Regeringsreglement van^1	 ^	 1

	

1854, 	 ó .

	

5 4,	 9

't officieel voorschrift dienaangaande: de europesche ambtenaar hebbe den inlandschen beamb-

te...te behandelen als un jonger broeder: vgl. artikel 2 van het Reglement op de ver li tin-

en titels en rangen der Regenten op het eiland Java: `In zaken, welke het Inlandsche
bestuur aan aan zijn de Re enten de vertrouwde raadslieden van den Residentg	 , zijn	 g
die dezelve als zijne jo ngere broeders zal behandelen' Ind. Stb. 1820 nr. 22).

	

1	 1	 g

Kratoon, met vele hui en en dorpen daarin: zie Multatuli's noot 20 (v, 461 n") en de

daarbij horende annotatie.1

de honderden die tot hetevol behooren: een Adhipatti had officieel recht op een^ ^	 P	 P	 -eg
vol van	 personen, een Tommongong op een gevolg van 2 7 personen Ind.g	 34 p	 ^	 g g p	 g	 g	 7p
Stb. 1820 nr. 22).

o° 1S	 Sawah's zijn rijstvelden die kunstmatig bevloeid kunnen worden of zo zijn zijn rijstvelden	 g	 -n1 aan

 dat het regenwater er met behulp van dijkjes wordt vastgehouden.gelegdg	 p	 dijkjes	 g
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a ah's en tipar' deze bouwlanden zijn afhankelijk van regenwater. Ga ah is de^g	 zijn afhankelijk	 g	 Gaga

 voor bouwland op een o en ehouwen of uitgebrande plek in de bossen inp	 p g	 g	 p
heteber te. Tipar is de naam voor droog bouwland, waar het water niet staang g	 p	 g
blijft. Ga ahs werden meestal tijdelijk voor de rijstbouw gebruikt, de tipars blijblijft.	 g	 tijdelijk	 rijstbouw g	 ^	 -

	

P	 1
vendPijna el Geo	 hie .1 pP ^	 rag

padie sneden: de rijpe rijstaren werden halm voor halm afgesneden met een mesje.375	 elp rijstaren	 g	 1

3gT-3gS

395-398

39g-399

399-401

06 n " 84

410-411

Doch daar kwamen vreemdelingen uit het Westen...: eind i Ede eeuw ontdekte men de8
zeeweg naar het oosten. Onmiddellijk werden vele reizen naar Indië ondernomen^	 1
door elkaar onderling beconcurrerende maatschappijen. In 16oz werd de voc o

	

g	 pp	 -l	 p
gericht. Zij verkreeg een monopoliepositie en ver lichtte de bevolking tot le-g	 Zij	 gp	 g
verantie van bepaalde produkten (koffie, specerijen),die zij vervolgens in Europap	 P	 , 	 zij	 g	 p
verhandelde.

De Regeering verplicht hem...be aalt den r s dien e hem daarvoor uitbetaalt: Multatuli

	

^ g	 y	 ^
doelt hier op het cultuurstelsel. Tijdens het Engels tussenbestuur 1811-1816 was

	

P	 Tijdens	 g
een eindeekomen aan de door de voc ingestelde verplichte leveranties. In plaats

	

g	 g	 p	 P
daarvan werd de landrente ingevoerd (zie de annotatie bij Iv 1 	 . Dit stelsel

	

g	 bij	 ^ S7
bleef bestaan toen het Nederlandse bestuur over Indië werd hersteld, maar le-

verde het moederland op den duur grote tekorten o . In 1830 keerde	 in -P	 0g	 p	 3 eer men ze

kere zin terug tot de oude situatie, toen Johannes van den Bosch i 80- 18g	 ^	 7	 44
 18 3 0-18 33 ) het cultuurstelsel invoerde.gouverneur-generaal:

De kosten o den overvoer naar Europa... n hoog: doelt op het, met het cultuurstelsel

verbonden, consignatiestelsel: de aan het gouvernement geleverde produkten

	

g	 g	 g	 P
werden ten verkoop naar Nederland gezonden door de NHM, die als commissio-

	

p	 g
nair van de regering optrad.g g p

De aan de Hoofden toegelegde aanmoedi in s eiden...: de Javaanse hoofden – en ook de

Nederlandse bestuursambtenaren – hadden direct belang bij het cultuurstelselg bij
door de	 enzogenaamde cultuurprocenten: zij ontvingen naast hun traktement

onder bunun 
toe-

ro

	

g	 p	 zij	 g
slagen die berekend waren naar de hoeveelheden produkten die d b toe-g	 P
zicht verbouwd waren.

In 1866 werden de cultuuremolumenten voor 	 ftEuropese ambtenaren afgeschaft.P	 g
Ineschriften van voor dat jaar heb ik – behalve de passage in r. 	 - 01 –eeng	 jaar	 p	 g	 399 4	 g
plaats gevonden waar Multatuli ingaat op de noodlottige werking van de cultuurp	 g	 g	 p	 ^	 ^	 -rop
centen of waar hij deze met een ers om mekaniek vergelijkt. Mogelijk verwijst hijhij	 p p p	 g l	 g l verwijst hij

naar Over vr en arbeid, waarin het cultuurstelsel als geheel wordt voorgesteld als een

	

y	 ^	 8	 g
 ` ... zet de twaalf-millioen  dunne twinti maal onderverdeeldepompmechanisme:g

b buisjes o de borst van twaalf millioen Javanen, breng een zuiger, een flinkenbybuisjes op	 ^	 g
stoomzuiger aan op de hoofdbuis, en daarna...

	

g	 p
POMP, POMP, POMP, zeg ik u. POMP voor den duivel...en voor NEDERLAND'

Vw II 269).9

Batavia...T jilat a : havensteden aan de noord- en zuidkust van Java. De plaatsenJ ^ p	 P
staan – met uitzondering van Tjilatjap en soms in een afwijkende spellingg	 1 lp	 afwijkende P	 g	 -– aan

e even op de overzichtskaart van Java. Tjilatjap lag aan de zuidkust, tegenovergegeven P	 1 1P g	 ^ g
het eiland Noesa	 gKamban an.
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I nIq45 hongersnood die 't Regentschap Demak en Grobogan ontvolkte: in 18	 en 18 o heersteg	 g	 g	 49	 5
er een ernstige hongersnood op midden- 	 met de regentschappen Demak eng	 g	 p	 ^
Grobogan (residentie Samarang) als centrum. In de zwaarst getroffen afdeling, g	 g	 g,
Demak, was de bevolking, 	 officiële opgaven, in 18 o met 1 % teru elog^ volgens	 Pg	 ^	 5	 3	 gg-

en door sterfte en volksverloop. Ofschoon ook andere oorzaken aan de ellendep	 p
hadden bijgedragen b.v. landrenteheffin herendienst en misoogst),legde men

toch een direct verband tussen de voedselschaarste en het cultuurstelsel; van be-

langas ook dat de cultuurprocenten de bestuursambtenaren aanzetten tot over-g	 p
drijvin van het stelsel (Fasseur, Kultuurstelsel p. 85-92).1	 ^	 ^	 ,p
truism: emeen laatsg	 p

41S-416

417-419

qi9-4zi

Moeders boden hun kinderen te-koop voors e...: vgl. Multatuli's aantekeningen ipy	- en^	 ^ nza

ke de toestanden in Lebak. Hierin de volgende opmerking: `Hoe men kan eeneg'Hoe,	 geen

 krij gen zonder schandelijke verleiding en zoo dikwijls bieden moederskrijgen	 schandelijke	 g	 1
hunne kinderen aan voor een weinig rijst? –' vw ix, 6 . Elders geen bevesti-g rijst?	 ,S4	 g
in gevonden. Wel bevatte het tijdschrift Het regt in Nederlandsch Indie een beging	 -gevonden.	 tijdschrift	 g

richt over een vader, die zijn pasgeboren kind levend had begraven, nadat de

moeder – die het kind niet voeden kon – het bij de vader had achtergelaten. Ditbij	 g
sspeelde zich af in december 18 . De plaats is onbekend; de zaak werd behandeldp	 49	 P
door de rechtbank in Samarang, 	 in de residentie waar de eerder genoemdeg ^	 g
hongersnood plaatsvond([Anoniem],`Strafzaken.').

Maar toen heeft zich 't moederland met die zaak bemoeid...: in het moederland kende

men aanvankelijk alleen de grote financiële voordelen van het cultuurstelsel. Deaanvankelijk	 ^
hongersnood op midden- Java, waaraan relatief veel ruchtbaarheid gegeven werd,
liet de nadelen van het systeem zien. Onder druk van de volksverte enwoordi-Y	 g
ging, die door de grondwetswijziging van 18 8 daadwerkelijk controle kon uit-gg^	 ^	 lgg	 on4 daadwerkelij

 over het koloniaal bestuur, kwam artikel 6 van het Regeringsreglement,	 S
(18 5 4) tot stand. Dit artikel draagt de gouverneur-generaal op te zorgen dat de54	 ^	 g	 g	 p	 g
gedwon gen cultures `niet in den weg staan aan de teelt van genoegzame voe-

din smiddelen' Ind. Stb. 1 8 	 nr.g	 5S,	 2).

de toenmalige Landvoogd heeft bevelen moeten even...: Jan Jacob Rochussen(1797-18 1)^	 ^	 g 7
wasgouverneur-generaal in de 'aren 18 -18 1.	jaren	 45	 S

bevelen...dat men de uitbreidin ...niet weder ou voortzetten tot hongersnood toe: Multatuli
doelt hier hoogstwaarschijnlijk op de `Kabinets-Circulaire 	 den G-^	 1 1 P	 rcu	 van en Gouverneur-

Generaal d.d. Buitenzorg, 	 uni' 18	 n° 188' (opgenomen in: Van Hoevell,	 g,	 1	 47,	 pg
Reis overJava, Madura en Bali deel 1 p. 22 3 -22 7).   Hierin komt de volgende passage,p g	^	 ^
voor: `In verschillende landschappen schijnt de aandacht der hoofden van plaatse- -schijnt	 p
lijk bestuur meer gevestigd te zijn geweest op vermeerdering van producten, g	 g	 zijn g	 p	 g	 p	 , -eg
schikt voor de Europesche markt, dan wel op eene ruimere voortbrenging vanp	 ^	 P	 gg
de behoeften des levens ... '. En, even verder: `Bij deze stemming heeft de rist-,	 1	 g	 1
bouw niet overal de noodige belangstelling en aanmoediging ondervonden, zijne^	 g	 ^	 ^ g	 zijne

regeling is soms overgelaten aan laauwe bemoeienis van inlandsche hoofden,g	 g	 g	 bemoeijeni
 aangeborene achteloosheid niet is aangespoord, en slechts weinige sporeng 	 g p

heb ik mogen aantreffen van eene naauwgezette zorg om den rijstbouw te doen
plaats grijpen onder de meest gunstige omstandigheden, en op de meest geschikte

tijdstippen [...].' Rochussen vervolgde echter: `Het kan mine bedoeling niet zijn,1	 PP	 g	 1	 g	 1
om in het algemeen de rijstkultuur te doen bevorderen, ten nadeele van die vang	 1
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roducten uit welke gevonden moeten worden de middelen van remises wierp	 ^	 g
bedrag Nederland niet ontberen kan: maar tevens bestaat bij mij de overtuiging,g	 bij mij	 g g,
dat de belangen van beide kultures, onafscheidelijk verbonden zijn; zoodat, bijg	 ^ onafscheidelijk	 zijn;	 bij

mindere behartiging van den landbouw, uit welke de bevolking hare middelengg	 ^	 g
van bestaan ontleenen moet, op den duur niet met voordeel producten voor de^P	 p
Europesche markt kunnen worden geleverd' (de citaten op p. zz en 22 -226p	 g	 pp	 4	 .S

-Opmerkelijk is dat deze Circulaire van Rochussen dateert van voor de grote honP	 1	 g
ersnood op midden- Java uit 1849 en 18 .g	 p	 49	 oS

o eetenen: bewoners van een bepaalde landstreek of plaats, vooral van het latte-43S	 g ^	 P	 p	 ^	 P
land.

De waringi (eigenlijk: waringin) werd beschouwd als een heilige boomsoort; ook^	 g	 1	 g	 g
zag men de waringin als symbool voor de rechtspraak.g	 g	 Y	 p
atjinesche kr sbedr ven: in de jaren 1873-1903was Nederland in oorlog met het sul-atjinesche yg	 y	 1 	 g
tanaat 1Atjeh in het noorden van Sumatra.

Men heeft...den Kraton des Sultans van At 	 -vesting:fin doen voorkomen als 'n vestin de verf	 g
overin van de kraton vond plaats tijdens de tweede expeditie (december 18g	 P	 tijdens	 p	 73-
april 18	 0 24 januari 18 . De kraton bleek toen geheel verlaten te zijn. Inp	 74 , p 41	 74	 g	 1
officiële bronnen werd de kraton inderdaad als een vesting voorgesteld. In een

	

g	 g
beschrijving van de `kraton met omliggende werken' heette het `dat de stelling1 g	 gg	 g
van den Kraton in haargeheel zeer geschikt was voor krachtige verdediging,eng	 g	 g
dat eene bestorming,oe ook door artillerievuur voorbereid, ongetwijfeld, zoog 	 g	 1
zij al gelukt ware, ons groote verliezen zou hebben gekost' (Kielstra, At jeh-oorlozij	 g	 ^	 g	 g	 ^	 ^	 g
1 	 het citaat o,p 468-475;	 pp 475).

dat men...'t woord Kraton isaan overzetten in Kotta Radja: 0	 1 januari 1 S	 werd^	 ^ op 3 januari 74

1Atjeh tot Nederlands gebied verklaard en de kraton tot centrum daarvan onderg
de naam Kotta Radja of Koningsvesting.

Van Swieten: de reedse ensioneerde luitenant-generaal Jan van Swieten 180 -1888gp	 g	 7
was door de koning benoemd tot 'militair-opperbevelhebber en civiel-re eerin -g	 Pp	 sg	 g
commissaris'; in deze hoedanigheid leidde hij de tweede expeditie naar Atjeh,	 g	 hij	 P	 1
(Kielstra, Atjeh-oorlog I, p. 182).J	 ^ ,p
eenner rapporten: de Staats-courant van 8 april 18 bevatte enkele `Seri^	 pp	 p	 74	 -teng om
trent de expeditie tegen Atchin, ontleend aan de rapporten van de opperbevel-p	 g	 ^	 PP	 Ppereve
hebber'. In dit verslag komt een passage voor, die Multatuli vermoedelijk heeftg	 P	 g	 ^	 1

ein	 even dat `Onze bevelvoerende generaal zich bevond ... binnen de "ver-ingegeven	 g
sterking" 	 het te weten': `De overste Pel en de majoor Schafer, die den opper-g ^	 majoor	 ^	 PP
bevelhebber eenigzins vooruit waren, vonden de eerst gezondene compagnie hg	 ^	 -ag	 Pg ac

ter eene zwarea er (zoo als later bleek binnen den Kraton) staan, wachtende oP gg	 ^	 ^	 op

nadere orders om voorwaarts teaan. Die order werd gegeven. Langs een naauwg	 gg	 g
slingerpad werd langzaam voorwaarts gegaan, en nog geen o passen verder eeneg	 gg ^	 gg	 S P
kreek met steile oevers, waarover een balk oflank lang sic overgetrokken;P	 g	 ^	 g
toen werden huizen en eenoen plein zitbaar.P p	 zigtbaar

 van andere zijden waren officieren en minderen tot dit plein doorgedrongen.1	 p
De opperbevelhebber met zijn staf was hetzelfde oogenblik ook daar, en weldraPP	 zijn	 g	 >

gverkondi de een luid "hoerah," en het "Wien Neêrlandsch bloed" door de mu-
ziek van het 1de bataillon aangeheven dat niet een o	 ich el staand voorwerk4	 ,	 p^ ^g
maar wel degelijk de Kraton in ons bezit was.' (Nederlandsche Staats-courant 8 april 18 4;^^	 ^	 P	 7
cursiveringen door mi Ag	 l^ KV.

6111204
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de onderlin e manier waarop die 'verovering' plaats greep: de omstandigheden in en^	 ^	 g	 ^	 g
rond de kraton waren dusdanig dat de door Multatuli beschreven zonderlinge - e^	 g ma

nier goed voorstelbaar is: muren en een borstwering waarvan men aanvankelijkg	 g	 1
aannam dat ze tot de kraton behoorden, bleken later hoge funderingen	 -

-n	
g	 eng en over

blijfselen van vroegere stenen gebouwen te zijn. Ook de bovenvermelde bel	 g	 g	 1
schrijvin van de `kraton met omliggende werken' maakt Multatuli's mededeling) g	 gg	 g
aannemelijk: `Toto het oogenblik der verovering was de Kraton door zwaaraannemelijk:	 op	 g	 g	 -eg
boomte en dikke, nagenoeg ondoordringbare bamboedoeri- a ers bijna geheel

	

g	 g	 ^	 pgg	 bijna g
aan ons oog onttrokken. Na verscheidene dagen verblijf in de zeer nabij gelegeng	 g verblijf	 lg g
werken ... na verschillende verkenningen en waarnemingen, ... kon men zelfsg	 g^
het beloop der enceinte niet met zekerheid bepalen.' (Kielstra, Atjeh-oorlog 1

2 95 en	 468).p. 95	 p. 4

47z-473

479-4$z

de staatsbladen...waarin de wetten, instruktien en handleidingen voor de ambtenaren bevat

n: bedoeld is het Staatsblad van Nederlandsch Indie.

een a onderl ke eed: alle Europese bestuursambtenaren van zekere rang legden bij^	 y	 p	 g g	 bij

de aanvaarding van hun betrekking drie eden af: de eed van trouw, de eed vang	 g
geheimhouding en de eed van zuivering. Bij dezelfde gelegenheid beëdigdeng	 g	 g Bij	 g g	 g
ambtenaren voor wie een Instructie bestond, die Instructie.

Assistent-residenten haddeneen eigen eden en ook geen eigen Instructie; er was

	

g	 g	 g	 g
alleen een ambtsinstructie voor residenten, die op hun beurt de assistent-residen-p
ten instrueerden. De eed van de assistent-resident was gelijk aan die van de resi-

dent (zie v11304-312),maar met een speciale toevoeging: `dat ik den Resident p
in de oefening zijner ambts li ten behulpzaam zal zij en zijne beveleng	 nzijner	 pg	 p	 )^	 -ne1	eve 	 overeen

komsti de Instructie zal opvolgen' Ind. Stb. 1 81 nr. 16 De instructie waarvang9^	 .

in deze toevoeging sprake is, bevatte het volgende artikel: `Hij zal bijzonderlijk

zorgen, dat door niemand, wie hij zij, eenige knevelarijen, geldafpersingen
dwangarbeid, mishandelingen of willekeurigheden je ens de Inlandersgepleegdg	 ^	 g	 g	 1^ 
worden, maar dat hun allen volkomen regt wedervare.

Hij zal, daarom, aan alle ingezetenen de 	 verschaffen, hem over hunneHij	 g	 gelegenheid

belangen mondeling of schriftelijk te onderhouden' Ind. Stb. 1 81 nr. 16 Ditg	 g schriftelijk	 9^	 .

moet wel de door Multatulienoemde a onderl ke eed zijn.

	

g	 ^	 y	 ^

8	 ooilam van den arme: vgl. 2 Samuel 12:1	 waarin beschreven wordt hoe een rij4 S	 g	 4^	 rijkJ
man die veel

	

	 ereenschapen en runderen bezat niet een van zijn eigen dieren liet bi-p	 zijn g
den voor een wandelaar, maar het ooilam van een arme man – diens enige bezit.g

Sz9-S 30 `de inlandsche bevolking te beschermen tegen uitzuigingen knevelar .': parafrase van hetg	 g 	 y p
in de annotatie bijbi r. 479-482 geciteerde artikel uit de Instructie.479 4 g
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2- 3	n blauw-lakenschee rak met geborduurde eiken- en oranjetakken op kraag en mouw-op-

	

3	 ^Y ^	 ^	 p g	 p
slagen: Multatuli tekent Verbrugge hier in het uniform van een `kontroleur der^	 gg
eerste klasse bijbi de landelijke inkomsten en kultures'. Dit uniform bestond o.m.1
uit een `frak van blaauw laken', voorzien van `oud en zilver borduursel oranje'goud	 1
en eikentakken' aan de uiteinden van de kraag en op de mouwen. Het uniformg	 p
van de controleurs der tweede klasse – de toenmalige rang van Van Hemert, dieg	 g
model heeftestaan voor Verbrugge – kwam overeen met het bovenbeschreveng	 ^g
uniform `met uitzondering dat de mouwen slechts met eenen geborduurden ou-g	 g	 g
den en zilveren zoom ... zullen belegd zijn' Ind. Stb. 1 8	 nr. 2 .g zijn'	 5 4,	 S

voorheerscht: de overhand heeft (van Duits: `vorherrschen' .

Wel eeni s ins ongeduldig vroeg h ...met de woorden der uster van mevrouw Blauwbaard...ofg ^	 g	 g ^ y 	^
er niets in aantocht was: in de Fabel van Blaauw-Baard vraat Blauwbaards laatsteg
vrouw – zijn vroegere vrouwen heeft hij om het leven gebracht – aan haar zuster,

	

zijn	 g	 hij	 g
die op de toren naar redding uitziet: `Anna Zuster Anna, iet ' niets komen?' Ver-P	 g	 > ^ gJ
tellingen van moeder de gans, .16^	 ^ ,p	 .

In het manuscript stond oorspronkelijk: `met de woorden der vrouw vanp	 p	 1
blaauwbaard'. Van Lennep veranderde dit ten onrechte in: `met de woorden derp

zuster van Mevrouw Blaauwbaard'; Multatuli heeft deze ingreep nooit ongedaang p	 g
gemaakt (zie het variantenapparaat, p. 22g	 pp	 ^ p 224).

.minuut: eerste schriftelijk ontwerp.43	 schriftelijk	 p

slenters: kunstgrepen; ook wel: listen, bedrog.g
Houtman: Cornelis Houtman(+1565-1599),Nederlands zeevaarder. Door zijn

	

_ 	 1
ontdekking van de zeeweg naar Indië en zijn succesrijke tochten naar die streken,g	 g	 zijn	 1
dierote rijkdommen aanbrachten, legde hij de grondslag voor de Nederlandseg	 rijkdommen	 , g hij	 g	 g
handel in die streken.
dé uiser: verbergen.8	 g
Talle rand: Charles Maurice de Talle rand-Péri ord (1754- 1838), bekend Frans di-y	 Y	 g
Tomaat beroemd wegens zijn bondige formuleringen. In een bron uit 18p	 ^	 2g	 zijn	 g	 g	 4

wordt beschreven hoe Talleyrand in 18o een gezant, die hem aan eerder gedaneY	 7	 g	 ^	 g
beloften herinnerde, gezegd zou hebben: `La parole a été donnée a l'homme pour

	

,g g	 p	 P
dé uiser sa pensée'; de uitspraak kent echter een lange voorgeschiedenis Ge ii el-g	 p	 ^	 p	 g	 g	 g
te Forte p. 62 ., p	 7

62 ° 23	Het regenseizoen of de westmoesson valt in de Noord van Sumatra – dat teng
noorden van de evenaar ligt – juist in een andere periode dan op Java, dat teng	 1	 p	 p
zuiden van de evenaar lig, n.l. van a ril tot oktober.

	

g ^	 p
Z zond de befaamde eerste expeditie naar Atjeh... toen... de Westkust van Sumatra zeer e-y^

	expeditie naar Atjeh vond juist op de overgang	 het dvaarl k wal. de eerstey P	 1	 1	 p	 g g	 -van	 ro

e naar het natte seizoen plaats: de landing geschiedde op april; de aanval og	 P	 gg	 p s ap	 op

het sultans paleis mislukte. Men overwoog de aangevraagde versterkin af teP	 gversterking

wachten, maar vreesde dat de troepen aan de wal door de aanstaande westmoes-
sopeïsoleerd zouden raken van de schepen op de rede. Eind april scheepten deg	 P P	 p	 P
troepen zich in en dit betekende het einde van de eerste Atjeh-expeditie.P	 1	 P

4

17-20
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Horsburgh's Indian Directory:  bedoeld is: James Horsburgh, India director	 di-gg ^	 y^ or
rections for sailing to and rom the East Indies, China .... Compiled chiefly fromg	 ^	 P	 Y
original journals of the company's she s and observations and remarks, made1 p >	 >
during ... navigating in those seas. Oorspronkelijk verschenen in 180 -1811.g	 g	 g	 p	 1	 9
Van dit werk verscheen in 1841 een Nederlandse vertaling: Zeemans-gids naar, in4	 ^	 ^

en uit Oost-Indien... , gemaakt naar de hierboven genoemde vierde Engelse uit-g	 g
ave uit 18 6. Hierin komt een hoofdstuk voor over `De Westkust van Sumatra'g	 3

6z z-68 aanvullingen op p. 1 3 09-1 3 26). De ara raaf over `Achem [= Atjeh(p.	 ;	 g	 ppP^	 Atjeh,

AKv en aangrenzende eilanden, met zeil-aanwijzingen, winden en stroomen'g	 ^	 1	 ^
622-628 vermeldt dat de zuidwestmoesson in die streken gewoonlijk duurtp	 ^	 1

van april tot oktober; in de volle kracht van deze moesson (mei-september) `isp	 p
het weder dikwijls bewolkt, met somtijds rukwinden en zware regenbuijen' Z-dikwijls	 ^	 en	 eesomtijds	 ^	 1
mans-gids, p. 62 .g ^ p	 7
kammie er : overdreven bureaucratisch gedoe.^ y	 g
In Padang doet het verschil der moessons of standvastig-periodieke eriodieke winden zich naug	 --^
welij ks voor; daar is juist sprake van een geregelde afwisseling	 land-l	 ^	 l	 p	 g g	 g van land- en zee

wind die men verklaarde uit de sterkere verkoeling van het land bij nacht en de

	

g	 bij

sterkere verwarming bij dag.g bij g

68	 beha el ken: een aangename indruk makende.gy	 g
kain kapala: in een noot in de vertaling Nahuijs verklaard als: `A handkerchiefg Nahuij

 round the head; a sort of turban. The Javanese never appears with uncoveredpp
head.' (Max Havelaar, vertaling Nahuijs, l , p. 77).

n24	 Sirie. Pinang. Gambier...duiden de bestanddeelen aan die, met tabak en kalk den voor den74	 g	 >
Javaan  onmisbaren betel-pruim vormen: de sin	 peperplant is een	 er lant (chavica betle waar-p	 pP p
van de bladeren `betelbladeren' gebruikt worden bij de bereiding van de pruim.g	 bij	 ^	 P
Om een betel-pruim te maken had men een of twee van die bladeren node die

	

p	 g^
met kalk bestreken werden. Hierop werd een stukje gambier gelegd; dit was de

gestolde vorm van de gomachtige stof die verkregen werd door bladeren en tak- - eng	 g	 g

	

wer oor	 ta

ken van hetambierboom je met water te koken. Hieraan werd een gekraakte

	

g	 pl	 ^
inan -noot toegevoegd, afkomsti van de pinang of betel palm (areca catechu). g afkomstig	 p	 g	 .p

gdrink ennin : fooi.

een leeuw is 'n kat: de natuurlijke historie rekende de leeuw tot de grootste soortnatuurlijke	 ^
uit het geslacht der katten.

de walvisch ma een visch heeten: walvissen horen n.l. tot de zoogdieren.
sine en-vaneva

	

e er heel ver van elkaar te zetten: dat was niet het geval. De Flora	 Nederpp	 ^	 ^
landsch Indië van Miguel 18 -1860 rekende de sine tot het geslacht Pier L., uitq	 SS	 g	 Pipe

 familie der Piperaceae (Flora Ned. Ind. deel 1 Tweede afdeeling, g, p. 439).

Ik meen dat men aan deambier wèl 'n plaatsje toekent in de europesche pharmakopee: in^	 p ^	 p p	 p
de Europese geneeskunde werd gambier inderdaadgebruikt, als samentrekkend

	

p g	 g 
middel en ook wel voor het vervaardigen van tand poeder en tandtinctuur. Overg	 p
sine eninan in dit verband niets gevonden.

	

p g	 g
Sela: muziekteken dat voorkomt in de Psalmen; men vindt hetewoonlijk aan het

	

^	 1
eind van een kleine afdeling. De verklaringen van dit teken lopen uiteen, vang	 g	 p
o.m. `verhef u' tot `kniel'. Algemeen wordt aangenomen dat het verband hieldg	 g
met de uitvoering van de psalm in de cultus. Voor Multatuli's theorie dat er ver-^	 p
band zou bestaan tussen `sela'en `Islam' geen bevestiging  evonden.'Islam',^

Slam of Islam – door lettereer ettin verwant met mosl, mul: muzelman –: als herkomst

S3
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van het woord Islamonderwer in n.l. aan de wil van God) wordt wel hetP g
werkwoord `aslama'hi gaf zich over) genoemd. Ditzelfde werkwoord wordt inl g	g
verbandebracht met de woorden `moslem' en `muzelman'. Moslem stamt vang
het Arabische `muslim' actief deelwoord van `aslama'. Muzelman is afkomstig g
van het Arabische `muslimun' meervoud van `muslim'.

't Lebaksche, een afdeeling die op honderdti palen oppervlakte, slechts eventi dui end inwo-pp	 ^	 ^
ners telde: cijfers over bevolkingsaantallen waren destijds nauwelijks beschikbaar

	

cijfers	 g	 destijds	 1
en in iedereval weinig exact. Algemeen kan men zeggen dat Lebak van de vierg	 g	 g	 gg
afdelingen van de residentie Bantam het dunstbevolkt was, terwijl het de grootsteg	 ^	 1	 g

	

oppervlakte, n.l.	 oo km', had. Multatuli's opgave was bij benadering juist; el-pp	 ^	 3 3	 ^	 pg	 bij	 g l
ders kan men vinden dat de afdeling Lebak in 18 6 een kleine 75 .000 inwonersg	 S	 75
teldeNieuwenhu s Mythe, p. 8	Y^ y ,	 .p5

	

103	 sedert dertigjaren Regent van Lebak: Karta Natta Ne ara was vanaf eind 18 37 regent

	

3	 ^J	 g	 g	 37 g
van Lebak, toen overi ens no met de titel `Raclin tommon on 'Almanak Ned.-g	 g	 g g
Ind. 1838,	 33 ). Dekker arriveerde in Lebak in januari 18 6. Karta Natta Ne ara3^ p33	 januari	 S	 Negar

 toen dus bijna twintig jaar regent van Lebak.bijna	 gl	 g

9g-99

I20-I2I

I23-I24

de eerste-luitenant Duclari, bommandant van 't kleine garnizoen te Ran kas-Betoen : voor

Duclari stond model: Petrus Albertus Alexander Collard18 2 - 1 8 . Eind 18S	 9S	 1854
was hij bevorderd tot eerste luitenant. Over de plaatsen waar Collard gelegerdhij	 P	 g g
waseeen	 evens gevonden, aangezien het Stamboek officieren daar	 informag	 gegevens g	 ^	 -geeng	 g
tie overgeeft.

voltooiing van een nieuw fort: geen gegevens hierover in de Koloniale verslagen^	 g	 gg	 g
18 49-18 57 . Mo elijk wordt gedoeld op de vesting Sariarie, die – blijkens de lijst g )	 g	 p	 g	 ,	 blijkens	 1
met vragen betreffende de herendienst van Dekker aan de regent – tijdens Dekg	 g	 -ens1
kers aanwezigheid in Lebak in aanbouw was (vw ix, 82g	 ,	 .4

127 1'28	 A lbum der natuur was – zoals de ondertitel aangaf – een `werk ter verspreiding7 g p g
van natuurkennis onder beschaafde lezers van allerlei stand'; het verscheen vanaf
1852
geleerde verhandelingen van vakmannen: vermoedelijk moet de toespeling in alg	 g	 vermoedelijk	 p g algemeneg
zin worden opgevat; in de jaargangen 18 2-18 	 zijn althans	 artikelen

	

Pg	^	 S	 7 S	 -geenzijn	 g aan
getroffen die handelen over de klapper. De verwijzing naar de vertellin ...in king	 pp	 1 g	 -vertellingen ...in

derboek jes is evenmin specifiek, maar zal voor tijdgenoten in algemene zin herken-)	 p	 ^	
-emenel g	g eren

baar zijn geweest: kinderboeken waren in die tijd vaak gericht op het verwervenzijn 	 tijd	 g	 p
van kennis.

i3z-i36

138-139

koppi dakoen: een opwekkende en verkwikkende drank, vooral op Sumatra in

	

p	 ^	 p	 -egp

bruik; bereid vaneroosterde bladeren en jonge takjes van de koffieboom, dieg	 1 g	 1
met waterekookt worden.g

je bent op Sumatra eweest...en de nieuwe adsistent-resident ook: Van Hemert werkte in

	

je	 p	 ^
	dearen 18 8-18 o de Westkust	 Sumatra, eerst als surnumerair bovental-1	 4	 S4 P	 van	 surnumera

li ambtenaar, later als controleur derde klasse. Douwes Dekker was daar enige

	

g	 ^	 g
jaren eerder, als controleur tweede klasse (18 4 2-18 43 ); hein 1544 werd hij

	

1	 ^	 ^	 -elg
schorst en aan het eind van dat jaar vertrok hij uit Sumatra.

	

jaar	 hij
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144	 maleisch: van oudsher was het Maleis de taal waarvan de Europeanen zich bedien- - eanenp
den in hun omgang met de oorspronkelijke bevolking. Ook in de i9de eeuwg g	 P	 1	 g	 9
diende het Maleis, waarin inmiddels vele vreemde elementen geslopen waren, als,	 g	 p	 ,
officiële bestuurstaal. In de contacten met de hoofden van Lebak zal men dan ook

het Maleisebruikt hebben hoewel de ei en taal van die hoofden het Soendaneesg	 ,	 g
was.

t65-i66 iemand die in 't water springt om een hond te redden van de haaien: in hoofdstuk xIv,>

r. 781-784wordt nogmaals naar deze gebeurtenis verwezen. Dekkers tweede g	 g
vrouw, Mimi Hamminck Schepel, beschreef de anekdote in 18 6 als volgt: `InP>	 7	 g
Natal [eenplaats aan de Westkust van Sumatra, Axv zeilde h op de rivier metp	 hy

Van de Pool, de commandant van het fort. Dekker had in dien tyd een jongenY	 1 g
hond.

– Laten we dien hond eens in 't waterooien? zei Van de Pool.g
– Neen, zei Dek, want er zyn hier veel haaien, en ik weet niet of de hond al
zwemmen kan.

Van de Pool deed het toch. H wierp er den hond in.Y	 p
Toen sprong Dek den hond na. Maar het dier zwom zeergoed, veel beter danp g 

	

hy, 	 zyn controleurs-uniform aan had, een blauw van voren dichtgeknoopt

	

y ^	 Y	 ^
buisje.1
Ja, zeide Dek, als ik mémoires schreef, en ik vertelde zulke dingen, dan zou men

meenen dat ik het loog' vw xvII1 2 .g	 , 44

168 eneraal Vandamme: voor dit personage stond model: Andreas Victor Michiels^	 p	 g
(1 797-18 49); vanaf eind 18 37 tot enige tijd voor zijn dood in 184 9 civiel	 mili- 37	 g tijd	 zijn	 49	 en
tairouverneur ter Westkust van Sumatra.g

i68, 178

173-174

177-178

dat versje tegen den generaal Vandamme Dat andere verse: de versjesg	 -	es ^	 J	 1 waarnaar verwe
zen wordt, staan afgedrukt in hoofdstuk x11 r. 2 -28o en 3 16- 3 2 3 . Ze zijn niet,	 g	 ,	 77	 1
nauwkeurig te dateren, 	 Jmaar zijn geschreven n.a.v. het conflict tussen Michielsg	 g
en Douwes Dekker. Dit conflict – dat in de hoofdstukken x11 x111 en xIv uit-,
voeri aan de orde komt – speelde zich af tussen november 18 2 (benoeming vang	 p	 4	 g
Douwes Dekker tot controleur tweede klasse in de afdeling Natal) en septemberg	 p
1844 (vertrek Dekker). Het eerste versje ontstond vermoedelijk in 18 44 (zie de44	 versje	 1	 44
annotatie bij xi', 2 -280bij	 77	 .

het is veertienjaar geleden. H was toen maar twee-en-twintigjaar oud: Dekker (geborenJ g	 y	 gJ	 g
maart 182o was ten tijde van het conflict met Michiels 23 jaar. Zijn aankomsttijde	 3l	 1

	

in Lebak vondlaats in januari 18 6 dus ruim 12 j	 later. De kleinep	 januari	 5,	 jaar1 e	 ne versc
vin t.o.v. de feiten hangt mogelijk samen met het feit dat men destijds met 22 jaarg	 g	 g l	 destijds	 1
nog net niet meerderjarig was. Zie ook hoofdstuk xi '' 12-I	 met annotatie.g	 1 g	 , 4	 43

generaal...die bovendien, als civiel gouverneur, n chef was: Michiels was behalve mili-^
tair ook civielgouverneurvan Sumatra's Westkust. Dit betekende dat niet alleen,	 g
de militairen, maar ook de ambtenaren van het Binnenlands bestuur onder zijn,	 1

eza r vielen.g g

188	 sedert lanen t d etrouwd: D ekker en Tine waren getrouwd op io april 18 6 dusg .^^	 g	 p	 p	 4,
bijna tien jaar voor hun aankomst in Lebak.i	 1
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Collard – thans sedert lang hoo do cier en misschien e ensionneerd: Collard werd in^	 ,	 g
oor,187o bevorderd tot maj	 de laagste hoofdofficiersrang; in 18 2 volgde zijn bel	 1^	 g	 g^	 7	 g	 -n1

noemin tot luitenant-kolonel. In datzelfde jaar ging hij om gezondheidsredeneng	 jaar g g hij	 g
met verlof naar Nederland. In 18 75 – hij was toen vijftig jaar – werd hij eervol7S	 hij	 l g jaar	 hij

uit de militaire dienst ontslagen, onder gelijktijdige toekenning van pensioen.g ^	 g l l g	 g	 p

201	 Ik ben lang genoeg in 't Bantamsche: b lijkens het Stamboek officieren, dat in de regel

	

g ^ ^	 blijkens	 ^	 g
geen plaats van legering noemt, deed Collard in 18 o mee aan bepaalde `kri' -

-
g	 P	 g	 g	 ^	 s

	

S	 p	 lg
dienstverri tin en in het Bantamsche'. Hij was het jaar daarvoor naar Indië eko

	

g g	 Hij	 1	 g
men en	 skennelijk direct of vrij spoedig na zijn aankomst daar, naar Bantam -

	

kennelijk	 lp	 g	 zijn	 ^	 eg
aan waar hij aan het begin van 18 6 nog steeds was.g 	̂ hij	 g	 S	 g

199'3099

213-214

224-225

	

weln meerdere doch niet n chef	 -omgerekend stond een: in militaire rangen om	 kd	 d	 assis^	 ^	 g	 g
tent-residentelijk aan een majoor, een hoofdofficier. Duclari bekleedde de rangg 1	 1	 ^	 g

van eerste-luitenant (r. 120 een subalterne officiersrang Mar adam Re eerin -s	 g (Margadant,	 sg ^
reglement 111 p. 2 .^	 ^ p 9

toen deoolo ische tuinen nog rekende dierenspellen waren: e ind i 8de, begin 1 de eeuw^ g	 g ^ ^ g	 9
werden overal in Europa zo^lo ische tuinen of diergaarden gesticht 18 8: Ar-p	 g	 g	 g	 3
tis • tot die tijd reisden kermisklanten met hun menagerie de kermissen af.tijd	 g

230	 Sauriers: uitgestorven reptielen, zoals dinosaurussen.3	 g

2 49	 krinoline: wi jduitstaande onder rok halverwege dei de eeuw in zwang.49	 1	 ^	 ^	 9	 g

250	 commis-voyageur: handelsreizi er.S g

26o	 'oplossing der continuiteit': naar de Franse uitdrukking 'solution de continuité' dieg	 g
letterlijk af- of onderbrekin betekent; hier in de betekenis: een breuk in wat inletterlijk	 ,	 g
de ruimte één lichaam vormt.

z83-z8¢

z93-294

een klein blc ^djon et je van een aar of drie: Dekkers zoon Edu, geboren 1 januariJIJ	 J	 ^g	 1
18 54 ; komt in de roman voor onder de naam `kleine Max'. Edu was bij deS	 -aan4^	 bij
komst in Lebak net twee jaar geworden.g

Het was de resident van Bantam: Carel Pieter Brest van Kempen 181 -186 – in dep	 S	 S
roman voorkomend onder de naam `Sl merin ' – was van 18 tot 18 residentY	 g	 SS	 S7
van Bantam.

306	 vaudeville: luchtig blijspel met zang, uiterst populair in de i 9de eeuw.3	 g I p	 g^	 p p	 9

08	 `m n naam is Meer.': toespeling niet thuisgebracht. Mogelijk is het een citaat uit3	 y	 y	 p g	 g	 g l
een vaudeville, die Dekker ooit zelfezien heeft. Het gebruik van stopwoordjesg	 g	 P	 1
en van de voortdurende herhaling van bepaalde zinnetjes vormde een beproefdeg	 P	 zinnetjes	 p
humoristische techniek, die ook in vaudevilles veelvuldig werd toegepast. Multa-g
tuli zelf maakte hiervan ookebruik: zie – behalve Droogstoppels steeds hhaal-ger
de mededeling dat hij makelaar in koffie is en woont op de Lauriergracht no.g	 hij	 p	 g	 37
– ook deassa es waarin Blankaart wordt geciteerd (ix, 6o en x1 i met bijbehoP	 g	 g	 xi,	 -1
rende annotatie). Het nabootsen van een	 -raeigenaardige uits raak en van kromp	 krompra-
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ten was eveneens een bekend middel om een komisch effect te bereiken (zie
r. 301-305).

3 3 2	 traïnards: achterblijvers.33	 vers1

336	 `sl mere ': toespeling op de temperamentenleer, 	 naast het33	 y^	 p g P	 -eerP	waarbinnen men –	 san
uïnisch het cholerisch en het melancholisch – ook het flegmatisch temg	 ^	 temperamentg	 P
onderscheiddeerafle ma = slijm). Algemeen werd aangenomen dat dit tempera-g	 l	 g	 g	 p
ment lusteloos-geest,ekenmerkt werd door een zekere onverschilligheid van

	

g	 g 
heid afkeer van verandering en een bleek en gezet voorkomen.g	 g

baad joe: een van de hals tot de knieën reikend opperkleed, met nauwsluitende3S3	 .i	 pp	 ,
mouwen; een	 -eem

	

doordergelijk kledingstuk werd in vrijwel geheel Indië d	 de inhg l	 g	 vrijwel g
se bevolking gedragen.gg g

cordelière: gordelkoord.3S4	 g

3 5 8	 à la chinoise: vgl. de beschrijving van Tines kapsel in iv, 511-512. 3S	 g	 )	 g	 p	 , 
melati: door Multatuli in noot 141 xv 1, titeln ' 41 verklaard als een `klein wit
bloempje met sterken 'asm n eur'.P1	 1	 Y g

379-3 80 `vat vol te enstr di heidl': bestaande uitspraak (vgl. WNT xviii kolom 86	 n.a.v.^	 y ^	 P	 g	 ^	 9^
`Man is an embodiedaradox a bundle of contradictions' (Oxford Dictionar ofp	 ^	 y

uotations p. 1	 . De uitspraak is, volgens bovengenoemde bron, ontleend aan, p S9	 p	 ^	 g	 g
Lacon van Charles Caleb Colton, deel 1 182o nr. 408. Dit werk is in geen van,	 ,	 4	 g
de bij de Centrale Catalogus aangesloten bibliotheken aanwezig; het citaat kon1	 g	 g	 g^
daarom nietecontroleerd worden. Coltons werk werd in Nederland bekendg
door een bloemlezing in vertaling (De lakonieke of vele aken in weinige woorden, ge-

richt aan hen, die denken. Uit het Engelsch. Rotterdam, 182 -18 	 dln.). Hiering	 ,	 S	 33 3
het citaat niet aangetroffen.g

400	 egyptische hoenderbroeier : al in de Oudheid stond Egypte bekend om de uitvinding4	 ^Y	 y	 gYp	 g
van het kunstmatig uitbroeden van eieren. Een broedhok bestond uit een steneng
constructie, met de achterkant teen een zandhoo gebouwd om warmteverliesg	 pg

	

tegen te gaan. De bodem was voor de kuikens. Daarboven waren planken,	 -

	

g	 g	 p	 , waar
o duizenden eieren lagen, die dagelijks gekeerd moesten worden. Pogingen om

	

p	 g^	 g l g
ditrocédé in Europa toe te passen mislukten aanvankelijk, .. omdatP	 p	 p	 1^	 -om om men on
voldoende rekening hield met het verschil in klimatologische omstandigheden.g	 g	 g
Eerst renhalverwege de 1 de eeuw slaagde men er in Frankrijk in rendabele broed-g	 9	 g	 1
machines te ontwikkelen.

401	 Hem ahnde: Hij vermoedde (van Duits: `ahnen' .4 1

49-473 bewoners van Frankr k...drama dat in r 8 aanving...: de Franse revolutie, met haar.^	 79	 g	 ,
 afschaffing van de feodaliteit en ontvoogding van de burgerij, en degevolgen:g	 g g	 g l^

niet minder	 lt	 groerige na-revolutionaire geschiedenis: het Directoire en het Consu-
laat het eerste keizerrijk onder Napoleon I 18o	 de Napoleontische oorlogen,keizerrijk	 p	 4,	 p	 g ,
de veldtocht naar Rusland1812-181 	 en ten slotte, na de slag bij Waterloo

	

3	 ,	 g	 1
181	 de definitieve val van de keizer.S,
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476-477

494-495

496-497

S3°-533

soë-ro	 ...Silvio Pellico' evan enscha ...Picciola van Saintine: de genoemde	 -Cru	 mans	 s g ^	 genoem wer

ken hebben alsemeenscha elijk kenmerk de tegenstelling tussen het isolementg	 pp 1	 g	 g
van deersona es (op een onbewoond eiland of in de gevangenis) en hun rijk-kp	 g	 p	 g	 g	 1
dom aan innerlijke aandoeningen.innerlijke	 g

rusoë-romans: The life and strange adventures of Robinson Crusoe of York, mariner vanC	 ,

Daniel Defoe

rukt en 	
731661-I i verscheen in 1719. Het boek werd talloze malen her-

d n vertaald en inspireerde velen tot imitaties. Het laatste zou het meervoudp
in 'romans' kunnen verklaren. Een andere mogelijke verklaring is dat Defoe nan o	 g l	 g
hetucces van zijn boek nog twee werken over Crusoe schreef: Thefarther adven-s	 zijn	 g
tures of Robinson Crusoe en The serious reflections of Robinson Crusoe.

Silvio Pellico'sgevangenschap: d e Italiaanse dichter Silvio Pellico(1 7 89-1854)werdS

in i8zo tot langdurige evangevangenschap veroordeeld. In 1 8 o kwam hij vrij; tweeg	 g	 p	 3	 hij	 1^
jaar later publiceerde hij Le mie prigioni (Mijn kerkers waarin hij zijn ervaringenjaar	 P	 hij	 ^	 1	 ^	 hij 	 g
gedurende zijn gevangenschap beschreven had.g	 zijn 	 g	 p
Picciola van Saintine: X.-B. Saintine is een van deseudoniemen van de Fransep
schrijver Joseph-Xavier Boniface I	 -186. In Picciola 1 8 6 beschreef hij hoeschrijver	 p	 79S	 S	 3	 hij

eengevangene troost vindt in het verzorgen van een plantje en hoe deze doorg	 p	 l
zijn waarnemingen van de natuur tot een hoger zedelijk en godsdienstig bewust-zijn	 g	 g zedelijk	 g	 g
zijn wordt gebracht.l	 g

`een bederver derjeugd en een verachter der oden': de aanklacht tegen Sokrates luidde:J8	 g	 g
Sokrates doet onrecht, omdat hij de jeugd bederft en niet gelooft aan de goden

	

hij	 l g	 g	 g
waaraan de staatelooft maar aan andere nieuwe goddelijke machten (Plato,g	 ^	 g	 1
A oloieI I .Apologie

Jezus, waar h oo treurig staart op eru alem en ich beklaagt dat het niet gewild heeft':

vgl. o.m. Mattheus 23:37: jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, eng > g l	 p
stenigt die tot u gezonden zijn! Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bi-g	 g	 zijn!	 g	 1
eenver aderen gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleug	 ,	 -ong	 1	 1	 1	 g

els en gijlieden hebt niet gewild.'gels,	 g l	 g

Patriam canimus en Gaudeamus i itur: studentenliederen: `Wij verheffen zingend/

	

g	 1
Ons roemrijk Vaderland' en `Laten wij ons derhalve verheugen'. Het eerste liedroemrijk	 wij	 g
werd in het Latijn geschreven en vervolgens in het Nederlands vertaald doorl g	g

	

A.C.W. Staring (Staring, 	 I II	 7 6- 79). Het tweede lied gaat op oudeg	 g,	 ,p779	 g	 p
mondelinge overlevering terug. In 1 7 81 werd het in druk uitgegeven door C.W.g	 g	 g	 7
Kindleben met een Duitse vertaling bij de Latijnse tekst. (Schwetschke, Gaudea-g bij	 l
mus igitur,	 -Io . Deze passage heeft mogelijk betrekking op een gebeurtenisg ,pS	 p	 g	 g l	 gp	 g
tijdens Dekkers verlofperiode. In februari 18	 was hij als gast van twee Leidsetijdens	 P	 53	 hij	 g
studenten aanwezig bij de viering van de stichting van de Leidse universiteit. Alsg bij	 g	 g
tegenprestatie nodi de hij die studenten met enkelen van hun vrienden uit voorg	 hij
een bezoek aan Amsterdam, waar hij toen verbleef vw ix, 299-304).1	 ^

0 uithangborden van tabakswinkels kwamen figuren als `de Jonge Koopman,Op	 g	 g	 g	 p>
`de Handelaars' of `deon e Handelaars' destijds veel voor, evenals `zwarte en

	

g	 1
donkerkleurige vreemdelingen' (Van Lennep en Ter Gouw, Uithan teekens IIg	 g	 p	 ^	 g

18 en p. 144-145). Voor een directe verwijzing zijn geen aanwijzingenp. 3	 pl	 g	 -evonzijn g	 l	 g g
den.
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8° 34	Een effen verguld zonnescherm was voorbehouden aan de Pan eran . Voor deg	 g g
aAdhipatti was de jon als volgt voorgeschreven: `Het veld wit, met drieg	 pajong	 g	 -escreven	 verg

ulde cirkels, twee om den rand en één om het midden van het veld; de cirkelsg	 >
om den rand zullen wordenPe laatst op den afstand van drie duimen van elkan-

	

g	 p
der, en elk drie duimen breed zijn de cirkel om het midden van het veld zal1^
slechts de breedte van een' duim hebben' Ind. Stb. 182o nr. 22).

jonger broeder': zie de annotatie bij v, 06 08.J g	 bij ^ 3	 3

on35	 Djoeli: draagkoets. Joleh: niet gevonden. Mogelijk is het Javaanse `d 	 -olen' (draag-3	 J	 g	 g	 gl	 l	 g
koets bedoeld.

4 2	 schabrak: zadelkleed.

6 3	 Medjiets	 Mesdji(e)ts): (eigenlijk: Mesdji ts: moskeeën.3	 J	 g	 l	 1

o	 betaling van de landrenten: z ie de annotatie bij 1v 170	 g	 bij iv, S .7

72	 distrikt Paran -Koed jan : de assistent-residentie Lebak bestond uit vijf districten,7	 8	 J 8	 1
waarvan Parang-Koedjang er een was. De vier overige	 --oee waren: Waroen Gg	 lg	 g	 g
noeng, 	 Sadjirah en Tjilangkahan.g >	 1	 1	 g

Hoe hoog is de aanslag van dit 'aar?... We n sedert ' maar achtduizend vooruit gegaan:g	 g	 J	 ^	 43	 ^	 8 g
de in dezeg genoemde 1assa e enoemde cijfers m.b.t. de landrente kunnen slechts indirectP 
getoetst worden. De koloniale verslagen geven n.l. alleen cijfers 	 de residg	 -voorg g	 1 en
tie in haargeheel, dus niet voor elke afdeling afzonderlijk. Multatuli ging er ing	 ^	 g afzonderlijk.	 g g
zijn redenering van uit dat een hogere aanslag in de landrente 	 teken	 toe-zijn	 g	 g	 g	 een	 van
nemende welvaart is; landrente was immers een belasting over de (geschatte) o -g	 g	 P
bren st van de grond. Stijgende landrentes kwamen echter ook voor doordatg	 g	 lg
men meer van de bevolking eiste, zonder dat de oogst beter was dan in vroegere

	

g	 ^	 g	 g
jaren . Het door Multatuli geschetste beeld vertoont een lichte vooruitgang,1	 g	 g g, met
een flinke daling in 't	 evori 'aar (vermoedelijk 18 	 mogelijk 18	 . Een dergelijkg	 ^J	 l	 SS,	 g l	 54	 g l
beeldeleidelijke vooruitgang,met af en toe een terugval) kan men aantreffeng	 1 	 g
in de cijfers voor de residentie Bantam als geheel (Koloniaal verslag over 1866	cijfers	 g	 g
Bijl. Hand. 1868-186 .J	 9

deze jaartallen kwamen ook voor in het manuscript, waar Van Lennep41 . 43	 jaartallen	 p ^ 
ze schrapte. In de vierde druk herstelde Multatuli deze ingreep,maar hij vulde,

	

P 	 hij
omdat hij zonder het manuscript werkte, de verkeerde getallen in: 18 en 18	hij 	 P	 ^	 g	 SS	 53,

waardoor de redenatie in r.-	 niet meer klopte. Daarom zijn in de leestekst73 79	 P	 1
de jaartallen uit het manuscript overgenomen (zie het variantenapparaat, P. 2	 .

	

jaartallen	 p	 g	 pp	 ^ P 44

en ook de bevolking is eer schraal...dat is een slecht teeleen: de opmerking	 de^ ^	 P	 g	 -over on
nauwkeurigheid van de tellingen wordt bevestigd in officiëlepublikaties, waarin

	

g	 g	 g 
-stasherhaaldelijk geklaagd wordt over de onbetrouwbaarheid van de bevolkinherhaaldelijk g g

tistieken. De cijfers werden vaak aangevochten en ook de interpretatie van hetcijfers	 g	 p
cijfermateriaal was punt van discussie. Hierbij ging het er om dat bevolkingsgroei1	 p	 lg g
toenemende welvaart betekende en – 	 gom ekeerd – afname of stilstand verminde-
rende of stagnerende welvaart.g

73-79

80-84
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In deze zin moet ook de uitroep nu a Malthus worden be re en. Malthus zieP J,	 g P
de annotatie bij Iv, 241-242)had in zijn Essay on the rinci les o o ulation gesteldbijzijn	 y	 p g
dat een bevolking zich iedere 2 5 jaar verdubbelt, tenzij bijzondere oorzaken dat

	

g	 S1	 ^ tenzij bijzonder
 Gezien deunsti e omstandigheden op	 b.. de vruchtbaar-

	

g	 g	 g	 pava v	 vruc aar
heid van de bodem) zou de Javaanse bevolking volgens deze theorie sterk moe-g
tenroeien. Multatuli heeft zich in deze passage waarin het gaat over de afdeling p	 g	 g	 g
Lebak, gebaseerd op cijfers die slechts een geringe groei en zelfs een teruggang, g	 P cijfers	 g	 g g	 gg g
te zieneven^	 hij impliciet hij im liciet aangaf dat er belemmerende factoren – zoalsg 
uitzuiging van de bevolking en daaruit voortkomende hongersnoden – in hetgg	 g	 g
s el zijn geweest. De cijfers waar hij van uitging,komen voor in aantekeningen,p zijn cijfers hij g,

die hij waarschijnlijk half maart 18 6 gemaakt heeft:hij waarschijnlijk	 Sg
'bevolking 1843 – 620 2

	

g 43	 S
1844 – 600 I44	 9
1845 – 604S	 S33
1846–

1847 – 62647 62639

	

1848 	 04	 94 S
1849 

1850 –7035773
181-6 6S	 S4 9

	

1852 	 8S	 SS4
18	 – 18 8

	

1853	 7 7
18 54 – 70501

18	 – 06 ' (vw ix,550-551).SS	 7	 73	 , 
Over de veestapel zijn geen gegevens bekend.

	

p zijn g	 gg

o-	 1'37 het Tjikandische en Bolan sche: Tjikandi was een district van de afdeling Serang, 19^	 T9	 ^	 ^	 l	 g	 g, -re
sidentie Bantam. Het bestond uit tweeparticuliere landerijen, Tjikandi-Oedik enP	 1^1

jTjikandi-Hilir.

Bolang: particulier land in de assistent-residentie Buitenzorg.^ P	 g
artikuliere Lander en: waren ontstaan doordat het gouvernement voor 1816 landp	 y	 g

had verkocht aanarticulieren.p
opstandelingen in de Lam on s: de Lam on se districten vormden het zuidelijkstep ^	 P g	 zuidelijkst

 van Sumatra, en lagen – gescheiden door Straat Soenda – tegenover de resi-g	 g	 g
dentie Bantam, waarvan ze in het verleden deel hadden uitgemaakt. De bevolking g
van de Lam on s steunde de Bantamse bevolking in haar verzet tegen de Ned-

	

P g	 g	 gen	 er
landse overheersers.

is n schoon oon nog alt d distriktshoofd: de schoonzoon van de regent, Radhen Wie93	 ^	 ^	 g y	 g	 -en
ra Koesoema1 81 ?-? was sinds 18 6 demang of districtshoofd van Paran5	 4	 g	 -g
Koedan (Jaquet en Nieuwenhuys, `Tienduizend buffels', g	q	 Y>	 ,p 9).

Hoe 't komt dat de e laatste (west-indische) benaming in 't oost-indisch Nederland beter

bekend is dan 't woordpisang,be r ik niet: de Westindische benaming `banaan'

	

 T yp	 g
werd meerebruikt dan het Oostindische `isan ' omdat	 werdg	 p	 -om men, naar wer aang
genomen, in het verleden meer contact had gehad met de minder afgelegen eng	 ^	 g
meer door	 danenEuropeanen gekoloniseerde Westindische gebieden d met Oost-p	 g	 g
Indië dat door het monopolie van de voc nagenoeg gesloten terrein was.P	 g	 gg
Ook is 't m een raadsel vanwaar de en elschen hun woord: lantain halen: het Engelsey	 ^	 ^	 P	 g

116"38
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'plantain' stamt van het Spaanse ` latano' of ` lantano'. Dat de Engelsen diep	 P	 P	 p	 g
Spaanse benaming hadden overgenomen en niet de West- of Oostindische, werdp	 g	 g
verklaard door het feit dat de banaan afkomstig was uit Europa en in de tijd vang	 p	 1
derote ontdekkingsreizen door de Spanjaarden en Portugezen verder over deg	 g	 pl	 g
wereld werd verspreid (Veth, Uit Oost en West, p. 242-246).p	 ^	 a p

ISI-152

175-178

Havelaars voorganger die twee maanden geleden gestorven was: Slotering – in werkelijk-

heid Charles Eduard Pierre Caroluseboren 181 – was op i november 18g	 7	 P	 S5
overleden. Op januari 18 5 6 was Dekker benoemd tot assistent-resident van Le-p4 1S
bak; 22 januari aanvaardde hij zijn werkzaamheden.januari	 hij 1

de ei enl ke Europeanen, en deulken die...min of meer inlandsch bloed in de aderen hebben:

de wetten in Nederlands-Indië onderscheidden slechts Europeanen en inlanders.P
Deemen dbloedi en vormden – wettelijk gezien – geen aparte roe maarg	 g	 g	 wettelijk g	 g	 P	 groep,

werden – anders dan in Amerika (zie r. 182-18 3 ) – tot de Europeanen gerekend.

	

3	 p	 g
In deraktijk waren er voor de kinderen van een Europese man en een Indischep	 1	 P
vrouw twee mogelijkheden: indien de ouders getrouwd waren of de vader zijng l	 g	 1
kind erkende, behoorde eenemen dbloedi kind tot de Europese samenleving;g	 g	 g	 p	 g^
de meesten echter werden niet erkend enin en op in de inlandse gemeenschap.g ^ p	 g	 P

18lila : `The nickname in India for the child of a European and native	 allu5	 p	 -canp an a	 – an

sion to therotrudin lips ....'Max Havelaar, vertaling Nahuijs, p. Io6P	 g p	 ^	 g	 li	 .p

bl .	 van `No eens: Vr en-arbeid': ook hierin stelde Multatuli de vraag aan de orde

	

^ f3	 ^	 y	 g
of de	 voor

	

eenenJavanendanzijnEuropeanen wel zoveel beschaafder zij d de 	 met	 -p	 1
beeldaf hij de relativiteit aan van `de norm van de gevorderde beschaving':g hij	 ^	 g
`La Place vond het zeer onbehoorlyk dat de Sultan van Madoera zyn blote voeten

	

Y	 Y
met de hand aanraakte. Maar daarentegen was er eens in 'n 	 district groteg	 ^
opschudding over zekeren achtenswaardigen Generaal-officier die, vreemdelingP	 g	 g	 ^	 g
in Indië doch menende dat den soldaat alles vr en goed stond, zich niet ontzagY g	 g
op een inspektiereis, onder het oog van 't met zyn rang overeenkomend gevolg,P	 P	 ^	 g	 Y	 ^	 g	 g,

terzyde van den weg te voldoen aan een natuurlyke behoefte. Wie had hier recht,Y	 g	 Y
La Place of de Javanen? Wat is hier zwaarder 	 g Yprver	 tegen décentie, de zeer zin-

del ke voet van den Sultan of 't zeer onzindel ke...andere van dien Generaal?'Y	 ,	 Y
vw v, 421-422).

Ideez: handelt over de onmogelijkheid van zindelijke armoede in een guur kli-37	 g 1	 zindelijke	 g
maat:
`In 'n land als 't onze, zyn meer dan middelmatige inkomsten node om inder-Y	 g	 g^
daad – d.i. niet op z'n hollands – zindelyk te wezen.P	 Y
Een bad te Amsterdam kost meer dan 'n middagmaal, en bidets zyn zeldzaamheg	 ^	 -Y
den in Nederland, vooral in "fatsoenlyke" huizen.Y
Want behalve armoede – of betrekkel ke armoede – speelt ook, als overal, de deugd

'n rol in 't veroorzaken van die onreinheid' (vw IIo .S4
Idee8 : hierin noemde Multatuli lafhartige atsoenl kheid de `hoofde and van vryef1 y	 Y	 Y
studie':
' "Dat zet men niet...dat doet men niet!" is de ultima ratio van deze heren dieg
in 't u'en dira-t-on van de buren, een vertrouwbaar kriterium van hun begrippen

	

q	 ^
menen te vinden' (vw iv,
hoe 'n beschaafd menschenoe en neemt met witte tanden: zie Multatuli's noot 24 v1g g	 4

74n24).

In4°
99
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208-210	 Bovendien...is de liplap dikwis slecht onderwezen: het onderwijs in Indië was gebrek- -̂	 onderwijs	 g
ki : er waren alleen scholen voor lager onderwijs en particuliere scholen. Voorg	 g onderwijs	 p

g	 1vervol onderwijs moest men tot 186o toen de eerste middelbare school in Bata-

via opgericht werd, naar het moederland. Voor emen dbloedi en en ook welpg	 	̂ g	 g	 g
voor sommige blanke kinderen hield dit in dat ze alleen lager onderwijs volgden.g	 g onderwijs	 g
Inlandse kinderen en ookemen dbloedi e kinderen die in de inlandse wereld

	

g	 g	 g
waren opgegaan, volgden in het geheel geen onderwijs, 	 soms enig gods-Pgeg	 ^	 sg	 g	 g	 1^	 g	 -g
dienstonderwijs op de zogenaamde Koran-schooltjes.

	

1 p	 g Koran-schooltjes

staatkunde van Willem den Veroveraar... boven den beschaafdsten Sakser: Willem de Ver-
overaar of Hertog Willem van Normandië 1 02 -108 beschouwde zich als erfg	 7	 7
enaam van de Engelse troon, stak in Io66 over en versloeg de Engelse legers g	 ^	 g	 g	 gers

bij Hastings. In de daaropvolgende jaren kree hij met hevige tegenstand van debij	 gjaren kreeg hij	 g	 g
versla en An gelen en Saksen te kampen, 	 slaagde erin zijn bewind te vesti-g	 g	 pen^	 ng	 1 ew

en door een politiek van stelselmatige bevoordeling van de Normandiërs, die hijg	 p	 g	 g	 ^	 hij
op hoge bestuurlijke en kerkelijke posten benoemde.p	 g bestuurlijke	 kerkelijke P

afschaffingder Koloniale Marine: de koloniale marine was opgericht in 1816. De be- Pg
mannin bestond voornamelijk uit inlanders en had tot taak het tegengaan vang voornamelijk

zeeroverij. In 18 8 opgeheven; vanaf dat moment bestond de bemanning van inzeeroverij.	 3	 pg	 ^	 g
Indië opererende schepen uit personeel van de Nederlandse marine, aangevuldp	 p	 p	 ^	 g
met inlandse matrozen.
't eindeloos geknutsel met 'n zoogenaamd Radikaal: een radicaal is het bewijs dat men
bevoegd is hogere ambtelijke betrekkingen bij de burgerlijke dienst in Indië teg	 g ambtelijke	 g	 bij	 g	 l
vervullen. In 18 39 werd bepaald dat het radicaal alleen toegekend kon worden39	 p	 g
aan diegenen die `het voorrecht van een Europese opvoeding' hadden genoten.g	 p 	 g
Deze maatregel trof uiteraard vooral de emen dbloedi en. Toen in 18 in

	

g	 g	 g	 g	 43
Delft de Academie voor de Indische burgerlijke dienst werd opgericht,	 lech

	

g	 1	 pg	 -vers
terde de situatie voor de Indo's: zonder het Delftse ambtenaren-radicaal had men

geen toean tot hogere betrekkingen. Om tot die opleiding toegelaten te 	 -g	 toegang	 g	 g	 P	 g	 worg
den diende men op zijn minst middelbaar onderwijs gevolgd te hebben. In dep zijn	 onderwijs g	 g
praktijk betekende dit dat emen dbloedi en van de bestuursopleiding uit eslo-p	 1	 g	 g	 g	 p	 g g
ten werdenNieuwenhu s Tussen twee vaderlanden, 3i).Y,	 ,p 3
instellingen van Onderw s in Nederland: zie de annotatie bij r. 208-210.g	 y	 bij

absenteismus: de voortdurende of veel voorkomende	 -dronafwezigheid van rootg	 grootgrond-
bezitters die het beheer van hun bezittingen aan anderen overlieten, waarbij in,	 g	 waarbij
diteval het moederland als eigenaresse van de grond beschouwd moet worden,g	 g	 g
die het beheer van hetouvernements ebied overliet aan (Europese en inlandse)g	 g	 P
ambtenaren. Dit stelsel werkte in het algemeen en ook in Indië nadelig voor de

	

g	 g
bevolking: zij profiteerde niet of nauwelijks van de inkomsten. Bovendien ging zij 	 nauwelijks	 g g
de afwezigheid van de eigenaar dikwijls gepaard met verwaarlozing en bood zijg	 g	 dikwijls gp	 g	 zij
tussenpersonen de 	 zich ten koste van de bevolking te verrij ken.p	 gelegenheid	 g	 1
Das eben... ebdhren: c itaat uit Die Piccolomini (v, 1), 	 tweede deel van de tragedieg	 „	 g
Wallenstein (voltooid 1 799) vanJ.C.F.von Schiller. In het origineel wordt `Boses'799	 g
voorafgegaan door `immer'.

	

229	 rotterdamsche Zandstraat: de Zandstraatbuurt was destijds de rosse buurt, in het

	

9	 destijds	 ,
hart van de havenstad (Brusse, Godsdienst).

22 n41S
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242-246

z73-274

z74-z7S

Multatuli heeft zich, als zovelen in die tijd meermalen met de herkomst van1^
woorden bezig gehouden. In deze passage let hij een verband tussen de `G' engg	 p	 g g 1
`H' om aan teeven hoe het komt dat de halfbloeden in Indië deze klanken vaakg
verwisselden, eengewoonte waarom men hen vaak bespotte.g	 P
cha en hha: helaaseeft Multatuli geen voorbeelden van het voorkomen van dezeg	 g
klanken in een woord. Zoals het er staat is het niet juist; de klanken worden wel1
door twee verschillende karakters weergegeven, al is het verschil miniem: de cha

heeft een diacritischeunt die bij de hha ontbreekt. Wat de uitspraak van dezep	 bij	 P
klanken betreft (zie ook r. 2 39-24 1): de cha wordt in het Arabisch uitgesproken

als de ch in Nederlands kachel, de hha is een zachte keelklank sterker dan de h,
maar veel zachter dan de ch. In het Maleis (en andere Indonesische talen) is de

uitspraak van deze klanken in de regel aangepast (mededeling	 Dr. R. Rl-

	

p	 g	 egp	 g van	 oo

vink).

Hieronymus, Geronimo, eróme: in handboeken wordt de relatie tussen deze nameny 

bevestigd. Geronimo is de Italiaanse, eróme de Franse versie van de oorspronkelijkg	 ^	 P	 1
Griekse naam Hieronymus.

Spaanse woordenboeken bevestigen de Peruaanse herkomst huano van guano, een

	

p	 g 
meststof.
De relatie tussen want en handschoen is zeker niet etymologisch, maar zal o beteke- op

nisovereenkomst berusten. Mogelijk sloot Multatuli aan bij Bilderdijk, die want

	

g	 1	 bij	 1^
en handschoen met elkaar in verband bracht via het Franse `and' `als zijnde in den`gand',	 1
oorsprong niet anders dan hand' (Bilderdijk, Geslachtl ^^st II .26 .

	

p	 g	 1 ^	 J	 ,p
Betekenisovereenkomst is ook aan de orde bij kous en hose; etymologisch  is hetbij	 ^
verband zeker niet. Hose is een historisch synoniem van kous, later was het alleenY
in bepaalde streektalen nog in gebruik. Ook hier sloot Multatuli misschien aan

	

p	 g g
bij Bilderdijk, die beide woorden via het Engels met elkaar combineerde Bilderbij	 1^	 -g
dijk Geslachtl " st I p. 198).

	

1 ^	 J	 ,p
Multatuli'sedachten an in de trits G uild Heaume, Huillem, Willem is niet geheel

	

g	 g g	 g
duidelijk. Heaume, Frans voor `helm' wordt ook nu nog	 `Wil-helm' of `-duidelijk.	 g met	 Wil

lem' in verbandebracht. De vormen Guild en Huillem heb ik echter niet aan-g
etroffen ook niet in 1 de-eeuwse bronnen.g	 ^	 9

Distriktshoofden: een regentschap,zelf onderdeel van een residentie, bestond op zijn p 1
beurt uit een aantal districten, aan het hoofd waarvan een inlands ambtenaar stond.

belasting-kollekteur: inlands bestuursambtenaar, die in een residentie was belast metg
de inning van de landrente.g

275	 mantries: zie Multatuli's noot 2 1 v 02°217S	 ^ S

28 3 ,het o cieel voorgeschreven kostuum... schitterend van goud en ilver, maar ietwat struikelend

291-292	 over hun degens: het ambtskostuum van een resident had borduursel op kraag,  g	 p	 g,	 -mou

wen en kleppen der zakken, knopen met gekroonde letter W, galons op de antaPP	 ^	 P	 g	 , g	 p	 -p
lon en lis op de steek, lles in goud; dat van een assistent-resident had dezelfdep 
onderdelen in zilver. Beiden hadden een degen met verguld gevest Ind. Stb. 1 8g	 g	 g	 1854,

nr. 25).

2	 ^ 2	 n43
93 94 mu iek van gongs en gamlangs: het woord am e lap wordt meestal gebruikt als be-^	 g 8 ^	 g	 g	 g	 g

namin voor het orkest der Javanen, dat uit strijk-, blaas-, tokkel-,maar vooralg	 1
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slaginstrumenten bestaat; ook gongs maakten van een dergelijk orkest deel uit.g	 ^	 g g	 g l
Dit kan hier echter niet bedoeld zijn. Blijkens zijn noot heeft Multatuli een soort1	 Blijkens zij

xylofoon op het oog. Een dergelijk instrument heette `amban ' of ` ambon 'Y	 p	 g	 g l	 g	 g	 g	 g,
maar Roorda van E sin a geeft hiervoor ook de schrijfwijze `amelan '. DeY g g	 schrijfwijze g	 g
`amban ' of `amelan ' omschrijft hij als `inlandsch speeltuig,houten trog	 g	 g	 g omschrijft hij 	 trog,

waarop metalen of houten staven gelegd zijn, die bespeeld worden' (Roorda vanp	 g g	 1^	 p
E sin a Maleisch en Nederduitsch woordenboek,	 . Bli jkbaar was Multatuli niety g,	 ,p 3 S Blijkbaa

 enige die het woord `amelan ' voor één instrument in plaats van voor hetg	 g	 g	 p
orkest alseheel gebruikte. Veth schreef hierover in 188 "`Waarom doen som-g	 g	 9:
mie schrijvers die 't beter kunnen weten, het ten onrechte voorkomen als wareg	 i	 ^	 ,
de amelan een enkel instrument, terwijl het inderdaad een Javaansch orkest, een8	 ^ terwij

 van Javaansche muziekinstrumenten vordert.'Veth Uit Oost en West, ,

P. 3 62).

onzeon	 lasharmonika's o ...'t bekende hout-en-stroo-instrument: benamingen voor bepaal-^ g	 g	 p
de soorten xylofoons. Een glasharmonika bestaat uit een aantal op tweeY	 g	 p	 -esgpan

nen draden rustendees^1lazen plaatjes, 	 men d.m.v. een kurken hamer de to-g	 P	 waarop
nen van een tot twee octaven kan laten horen. Het hout-en-stro-instrument of de

strooivedel was een xylofoon, waarvan de houten staven op een bodem van stroY	 ^	 p
rustten.
Ankloen : niet, zoals Multatuli schreef, `een roosterachtig toestel met bekkens die
op gespannen koorden liggen' maar een zo enaamd schudinstrument. Het kwampg P	 gg ,	 g
vooral voor in het westen van Java; het bestond uit bamboekokers van 	 jon elikeg
lente en dikte hangende aan een horizontale bamboelat. Van onderen waren deg	 ^	 g
kokers bevestigd aan een liggende bamboe. Wanneer het toestel geschud werd,g	 gg	 dg
deed dit een luchtkolom in de kokers trillen op verschillende toonhoogten.p	 g
Het roosterachti toestel met bekkens die op gespannen koorden liggen heette in werkelijk-

heid `bonan '.g

301-304

303-304

;o4-3iz

het besluit van den Gouverneur-generaal...: dit besluit staat – evenals het extract uit hetg
register van besluiten en de officiële acte van benoeming – afgedrukt in vw ix,g	 g	 g
08- o . De benoeming geschiedde per januari 18 6; de bezoldiging bedroeg 49 	 gg	 p 4 	 S^	 g g	 g

f 500,  er maand, en `verdere voordeelen aan die betrekking verbonden'.- per	 g

Bantan-Kidoel of Zuid-Bantam, zooals Lebak door de inlanders genoemd wordt: `kidol' be-
tekent: `het zuiden' of `zuidelijk'• Lebak werd ook wel het Zuider regentschap -1 ^	 g	 peg
noemd omdat het de meest zuidelijke afdeling van de residentie Bantam was.,	 zuidelijke	 g

't staatsblad waarin de eed stond...: een assistent-resident lede dezelfde ambtseed afg
als een resident, met een bijzondere toevoeging aan het slot (zie hiervoor v,

	

,	 bijzondere	 gg
 De tekst van de eed luidde als volgt: `Ik zweer, dat ik, om tot .. te wor-479-482). g	 >	 .

den aangesteld, aan niemand, wie hij zij, eenige geschenken of beloften gegeveng	 ,	 ,	 hij 1^	 g g	 g g
ofedaan heb, noch geven of doen zal.g	 ^	 g
Dat ikehouw en getrouw zal zijn aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlang	 g	 zijn	 Zijne Majesteit	 g	 -er

den Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg.,	 1	 ,	 g	 g
Dat ik aan den Gouverneur Generaal, des Konings vertegenwoordiger, eerbiedg
enehoorzaamheid betoonen zal.g
Dat ik, in de oefening mijner ambts li ten mij steeds met alle getrouwheid en,	 g	 1	 pg	 ^ mij	 g
ijver kwijten zal, en in acht nemen de algemeene en bijzondere bevelen, mij ten1	 kwijten	 ^	 g	 bijzondere	 ^ mij

voorschriftee even of gegevenegeven zullende worden.

	

gg	 ^ gegeven
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Dat ik wijders het belang van den lande zal behartigen, en dat ik alle ingezetenen

	

1	 g	 g^	 g
der residentie met re tvaardi heil zal behandelen, en zonder aanzien van	 -g	 g	 ^	 per-

soon zonderunst of ongunst, vriendschap of vijandschap, de li ten mij o

	

g	 g	 ^	 P	 1	 p^	 pligten, a	 -mij p
 vervullen zal, en daarvan om lief noch leed afwij ken.gelegd,	 1

Dat ik voorts alles doen zal, wat eengoed en getrouw ... schuldig is en behoortg	 g	 g
te doen' Ind. Stb. 18I nr. 16 .9,

22- 2	 men vordert van de adsistent-residenten een a onderl ken eed:  zie de annotatie bij Iv3	 3 3	 ^	 y	 1,
479-4 82.79

3 76	 een meer `voordeeli e' a deelin : dit heeft betrekking op de zogenaamde cultuuremo37	 g	 g	 g p	 -enaamg
lumenten of -procenten (zie de annotatie bij v,399-401). Dit ssysteem liet grote

	

P	 bij ,Y	 g
verschillen in bezoldiging tussen ambtenaren van eenzelfde rang ontstaan. Bgg	 g	 -an
tam was in dit opzicht zeer onvoordelig. Een voorbeeld: de resident van Bantamp	 g
ontving in de jaren 18 8-186o gemiddeld per jaar 1 00 - aan cultuurprocenten;g	 1	 S	 g	 P	 1	 3,	 p
de resident van Pasoeroean ontving in diezelfde periode gemiddeld z o00 bo-g	 p	 g	 S	 ,-
veno zijn traktement (Fasseur, Kultuurstelsel, p. 29-3o).

	

p 1	 ,p

8	 reis naar Europa: o I augustus 18 2 werd Douwes Dekker `een twee jarig verlof37	 p	 p	 Sg	 l g
naar Nederland, tot herstel vanezondheid, 	 genot enot van een verlofstracte-g
ment van 2 00 ... 's 'aars' verleend. Op 15 september 18 2 vertrok hij uit Bata-

	

7	 1	 p 5	 p	 S	 hij
via; aan het einde van dat jaar arriveerde hij in Nederland. Op 2 0 mei 18	 injaar	 hij	 P	 SS ging
hij terug naar Indië, waar hij op zo september aankwam. Eind januari 18 6 begonhij	 g	 ^	 hij p	 P	 1	 5	 g
Dekker zijn werk als assistent-resident van Lebak (citaat in vw ix, 2zijn	 ^	 07.

38z-383

38q-386

391394

Vóór hun reis naar Europa, was Havelaar adsistent-resident van Amboinaeweest: og	 op
8 oktober 18 5 1 werd Dekker benoemd tot `Adsistent Resident, tevens MagistraatS	 ,	 g
en Kommandant der Schutterij te Amboina', een van de Molukse eilanden. Eind1
februari 1852 kwam hij daar aan. Omdat zijn gezondheid te wensen overliet,5	 hij	 zijn g
moest hij Ambon eind juli alweer verlaten vw ix, 2 .hij	 1	 ^	 03

omdat de bevolking van dat eiland in een gistenden en oproerigen toestand verkeerde...: over^	 B
Dekkers diensttijd op Amboina is relatief weinig bekend. Dat de bevolking o

	

diensttijd p	 g	 g	 -P
standi was, wordt bevestigd in het jaarverslag van de gouverneur der Molukkeng ^	 g	 1	 g	 g
over 1851. Hierin was sprake van enkele lokale conflicten, van een geval	 -s	 p	 eva van verg
banningwegens opruiing van de bevolking en van enkele pogingen tot brand-g g	 p	 g	 g	 -opg gen	 ran
stichting. In datzelfde jaarverslag kwam ook een passage voor over personen `g	 1	 g	 'dieP	 g	 P
door het aankweken van een zekere oppositiegeest aan de ingeschapene twist ie -g
ri heid van den Amboinees voedsel geven, daardoor het gezag ondermijnen eng	 g^	 g g	 1
hetzelve van die waardigheid en die kracht berooven zonder welke alle bestuurg
op eene buitenpost eene onmogelijkheid is' (Du Perron, vw iv, p. 18 .P	 P	 g l	 ,	 ,p	 S
Misschien bedoelt Multatuli met de vele verkeerde maatregelen dat het gezag van de^	 g g
autoriteiten terlaatse beperkt werd door talrijke, van hoger hand opgelegde,p	 p	 1^	 g
wetten en bepalingen, waardoor het onmogelijk werd problemen krachtdadig aan g l	 p	 g
teakken (vgl. het jaarverslag van de gouverneur der Molukken, vw ix, 2 48 enp	 g	 l	 g	 g	 ,4

	

de annotatie bij noot	 r.	 .44bij	 44,	 399

baron Van der Capellen: Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellenp	 P
(1778-1848),ouverneur-gouverneur-generaal van 1816 tot 1826. In deze hoedanigheid maak- maag	 g	 g

6 5
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3 99n44

te hij in 1824 een reis naar de Molukken. Deze eilanden waren van belang wegenshij	 4	 g	 g
het daar, sedert eeuwen, heersende specerijenmonopolie, dat zeer onongunstig was,	 , 	 g	 g
voor de bevolking. Daarom had men voorstellen gedaan de handel in specerijeng	 g	 p	 1
vrij te laten. Tijdens zijn bezoek kwam Van der Capellen tot de conclusie dat devrij	 Tijdens zijn	 p
bevolking inderdaad zeer te lijden had onder het monopolie en dat het daaromg	 1	 p
opgeheven moest worden.pg
de Publikatien van dezen menschenvriend...in het Indische Staatsblad: zie het 'Provisio-

neel reglement op het binnenlandsche bestuur en dat der financiën op Amboinag	 p	 p
en onderhoorigheden', waarbij een in het Nederlands en Maleis gestelde ublika-g	 ^ waarbij	 g	 p
tieevoe d was 1 april 1824). Dit stuk bekend	 d als de `Molukken-g	 g	 S p	 4	 ,	 eworeng
publikatie van 182 ' werd afgedrukt in het Ind. Stb. 182 nr. 1 9a,	 52-99,	 -p	 4,	 g	 4,	 a9, p. S 99^ voor
al p. 95-99.

Het Ind. Stb. van 1825 (het door Multatuli genoemde jaartal, zie r. 39 2) bevatte

	

S	 g	 1	 ^	 39
eveneens twee door Van der Capellen uitgevaardigde 	 n.l. een nieuwpproclamaties,
'Reglement op de re terli' ke instellingen en de re ts le in onder den inlanderg	 p	 g l	 g	 g p g g
te Amboina en onderhoorigheden' en een nieuw 'Reglement op de zamenstelling g	 p	 g
en de re tsma t ... in de Moluksche eilanden' Ind. Stb. 18z nr. Io en nr.g	 g	 5,	 39).

Het staat wel vast dat Multatuli de 'Molukken-publikatie van 182 ' bedoeld heeft;

	

p	 4	 ,
dezeroclamatie werd door velen beschouwd als het eerste officiële staatsstukp
waaruit een nieuweeest sprak, vooral ook omdat het de eerste maal was dat deg
regering openlijk toegaf dat de bevolking te lijden had onder de door haar -g	 g e i	 g	 g	 e

	

l	 g
volgde politiek.g p

Gouverneur der moluksche eilanden: Carel Marinus Vissereboorte'laar onbekend –g 
1855; van 18 o tot vlak voor zijn dood gouverneur der Molukken).S	 enST 	S	 zijn	 g
Ergernis over tegenwerking: zie het door Visser vervaardigde jaarverslag over 18 1^ g	 1	 g	 S,
waarin de volgende zinsnede voorkomt: 'Dagelijks erger ik mij over diengeest,g	 g l	 g	 1 
welke ik vlugtig doch geenszins krachtig genoeg beschreef.' Nadat hij in maartg g	 g	 gg	 g	 hij
18	 op eigen verzoek uit zijn functie ontheven was, vergezelde hij 	 -SS p g	 zijn	 ^	 gouverneur-g	 lg
generaal Duymaer van Twist op zijn reis door de Molukken in se temb-oktog	 Y	 p	 -er

	

zijn	 p
ber van dat jaar. Visser trad op als algemeen secretaris en als voornaamste infor-

	

p	 g
mant van Van Twist. In twee verslagen van die reis wordt de dood van Visserg
voorgesteld als een ongeluk: hij zou een wandeling naar een waterval in de buurtg	 g	 hij	 g
van Tondanoemaakt hebben en daar – teen het advies van twee inlanders ing	 g
– het voetpad verlaten hebben en zich hebben gewaagd op	 rotsblok dat uit-p	 g	 g p een
stak boven de waterval, van waaraf hij in de diepte stortte. Deze lezing sluit zelf

	

hij	 p	 g
moord uiteraard niet uit (Du Perron, vw iv, p. 187-188).

	

,	 ,p

399-403 Striktenomen had h b wederplaatsing aanspraak gehad op beter keuze...: financieel -g	 yy	 p	 ^	 raap ^	 p	 e^	 g
zienin Dekker er niet op vooruit na zijn verlof: als assistent-resident van Am-gg	 p	 1
boina verdiende hij evenveel als later als assistent-resident van Lebak, n.l. 6000 -

er jaar vw ix, z o en o en aan emolumenten had hij in Lebak niet veel tep	 1	 ^ 3	 49,	 hij

verwachten (zie de annotatie bij r. 61	 3	 .7
In Amboina was Dekker – behalve assistent-resident – ook 	 gma istraat en kom-

mandant van de schutterij geweest (vw ix, 2 0. Omdat er daar geen residentschutterij 	 ^ 3	 g
was, stond Dekker rechtstreeks onder de gouverneur.,	 g

o	 hem tot resident te verheffen: toen Dekker secretaris van de residentie Menado was44
(1848-1850, richtte hij o	 augustus 18 I een rekest aan de gouverneur-generaal hij op 	 g	 S	 g	 g
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410'45

om – wanneer de zittende resident R. Scherius met verlof naar Nederland zou

vertrekken – tot diens opvolger benoemd te worden. Op 6 augustus ondersteun-P	 -ong
de Scherius dit verzoek in een brief aan deouverneur- eneraal vw ix, 227-23o).g	 g	 ^

Reeds in Augustus	 was ik aan de Regeering voorgedragen tot Resident: zie de annota-

tie bij r. 404.bij 44
unktien...aan'n Resident opgedragen: as in 186 – dus vijftien jaar na Dekkers vertrekpas	 7	 vijftien 1

– werd er een resident in Amboina benoemd Almanak Ned.-Ind. 186 p. 1 .7^ p 43

4íI-414

433-435

447-448

481-485

n reizen in Europa: tijdens zijn verlofperiode maakte Dekker – behalve ettelijke^^	 p tijdens zijn	 p	 1
reizen binnen Nederland om familie en kennissen te bezoeken – ook enkele bui-
tenlandse reizen: eind 18 naar België (mogelijk ook naar andere landen) en eind53	 g	 g 1
1854 naar België en Duitsland, met de bedoeling om aan de speelbank een flinkeS4	 g	 ^	 g	 kp
someld te verdienen.g
Zelfs had h daar schulden achtergelaten: met zijn spaargeld en zijn verlofstraktement

	

y	 ^	 zijn1

(f2700 ,-  per jaar, vx Ix, 2 o was hij niet uitgekomen. Dit valt o.m. op te makenp 1	 7	 hij	 g	 p
uit de verschillende verzoeken om voorschotten (vw ix, 295-394) en uit leningen95 394	 g
bij zijn broer Pieter (Kortenhorst, 'Correspondentie') en bij twee tantes van Tinebij 	 ^	 P	 bij
vw x, 16 . Zonder deze en andere schulden te hebben voldaan, vertrok hij ten

	

^S	 ^	 hij

slotte naar Indië.

Acht dagen voor de eboorte...rusten zou: Dekkers zoon werd geboren op I januari

	

^	 ^	 ^	 g	 p 1
18 54 (zie de annotatie bij Voorwerk, 8 . Op 1 7 november van het jaar daarvoor54	 bij	 ^	 P 7	 1
richtte Dekker een brief aan de minister van koloniën, C.F. Pahud, met het ver-
zoek hem een voorschot van drie maanden op zijn verlofstraktement te verlenen.P1
Hij motiveerde zijn verzoek door te wijzen op de aanstaande bevalling van zijnHij zijn wijzen P g l
vrouw: `het is waarlijk grievend dat dit vooruitzigt, na een bijna achtjarig hwaarlijk g	 g^	 bijna	 J g	 -uwe

lijk voor het eerst zich opdoende, mij thans met bezorgdheid en angst vervult,1	 p	 ^ mij	 g	 g
daar ik mij niet in de mogelijkheid zie het hoofd te bieden aan de uitgaven diemij	 gl	 g
van zulk eeneebeurtenis onafscheidelijk zijn' (vw Ixg onafscheidelijk zijn'	 ix, 334).

nooit had h iets ter-perse laten leggen: niet geheel juist: in de Javasche courant van i j

	

y	 p	 ^	 -ag	 1	 1
nuari 1845 was een gedicht van Dekker met de titel 'Nieuwjaar  18	 e ubli-

	

4S	 g1845' g P
ceerd (vw viiI-	 . Enkele jaren later, in november 18 1 had hij zijn vroe-437 439	 1	 ^	 S ^	 hij	 1
ere jeugdvriend, de uitgever A.C. Kruseman, zijn toneelstuk De eerloog	 l g	 ^	 g	 ^	 ezijn	 ^

(geschreven in 18 -18 	 gezonden, met het verzoek het uit te geven en het zo43 44 g	 ^	 g
mogelijk  te laten opvoeren, al was hij er zich van bewust dat het `eene op	 ^	

-hij	 p
gewarmde "comédie larmoyante"' was vw ix, 2 3 1). Kruseman ging niet og	 Y	 ^gg	 op

Dekkers verzoek in. Zie ook de annotatie bij III i 8'4.1	 ^	 3

De rondleiding van die beide arme vrouwen op de Haarlemmer kermis kan in werkeg	 P	 -aaremmer erm an

lijkheid hebben plaatsgevonden: de Haarlemse kermis werd van 26 juni tot juli1	 p	 g	 1	 4 1
18 gehouden; juist in die periode bracht Dekker een bezoek aan uitgever Kru53	 -g	 ^1	 p	 g
seman in dielaats (Van 't Veer, Leven Multatuli, p. 262 en 456).p	 > p	 p. 45
Nieuwstraat: bedoeld kan zijn de Oude Nieuwstraat of de Nieuwe Nieuwstraat.1
Beide straten liggen in het centrum van Amsterdam. De Oude Nieuwstraat looptgg	 p
parallel aan het Singel, tussen Lijnbaansteeg en Korte Korsjes oortstee • dep	 g^	 1	 g	 l p	 g^
Nieuwe Nieuwstraat vormt de dwarsverbinding tussen Nieuwendijk 	 Ni-

	

g	 enNieuwendijk

zijfis Voorburgwal.1	 g
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485-487

487-491

Het onthalen van de weeskinderen uit alle gestichten te Amsterdam is beschreven in een

herinnering uit 110 van Dekkers nicht Sietske, die destijds bij de beschreveng	 9	 ^	 destijds bij
gebeurtenis aanwezig was. Dekkers optreden moet op io juni 18 hebben laats-g	 g	 p	 p	 1	 53	 p
gevonden: op die dag was de Amsterdamse uitspanning `De Nederlanden' open-g	 p	 g	 p	 g	 -p
gesteld voor `de Weezen van alle Gestichten' (Van 't Veer, `Amsterdamse wees-
kinderen').

Deassa e over het betalen van de lo ementsrekenin van de familie arme zangers gaatP g	 g	 ^	 ^ g g
momogelijk terug op een voorval aan het eind van Dekkers verlofperiode, toen hijg l	 g p	 p	 ^	 hij

zelf al in behoeftige omstandigheden verkeerde. Daar 	 het echter niet om het

	

g	 g	 ging
betalen van een lo ementsrekenin maar om het betalen van de bootreis terug g^	 g
naar huis van een arme muzikantenfamilie (vw ix, 6, 365-373).

'ga heen, en zondig niet meer!': vgl. de woorden van Jezus tot de overspelige vrouw:494	 ^	 ^ ^ ^	 g
`En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar:
Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zijzijn	 g	 zij
zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga

	

,	 ,g
heen en zondi niet meer.' (Johannes 8: I o- I I .,	 g

498-500

500-502

Het vrijkopen van de slavenfamilie te Menado moet zich afgespeeld hebben tijdens1 Ptijden
 verblijf daar als secretaris van de residentie. Uit een mededeling uit deverblijf	 g

tweede hand van veel later datum blijkt dat Dekker omstreeks 18 0 op een oblijkt	 S	 p	 -enp
bare veiling enkele slaven kocht om deze vervolgens vrij te laten vw ix, - 6g	 g	 vrij	 ^ 9	 .5 9

Al oeren: bergvolk, o.m. levend in de Minahassa: een onderdeel van de residentieg
Menado in het noordoosten van Celebes. Op juni 18 legde de Ba onnaise eenp 41	 49 g	 y
Frans oorlogsschip,aan o de rede van Menado. In zijn 	 noteerde Dek op	 -n1 memoriaa

 `De officieren te huis ontvangen. bepaald om overmorgen den 6n met fr:^	 p	 g	 S
of1ic: van Thienen, Moraux & ik een tourtje naar Tondano te maken.' Iets later1
schreef hij in hetzelfde memoriaal: `betaald o R. voor een doodgereden paard.'1	 5	 g	 p
VW IX,6 .7

 whalers: walvisvaarders. Over het opvangen van schipbreukelingen zijn een502-5o6,-e

	

1 g	 g
06°4	evens bekend. Wel vond Du Perron in het archief van Menado informatie over5	 geven

 van walvisvaarders die daar waren achtergelaten of zelf waren gedrost

	

g	 g
aril-mei 18 5 0. Zie hiervoor Du Perron, vw iv, p. 1 73 -1 74 .ps	 , p

Men mocht...8 nederl. centen daags in rekening brengen...: regeling niet gevonden.3	 ^	 ^ g	 g g	 g

 Zie de annotatie bij r. 00- 02.5 o6-5o8 1	 S	 S

22	 dat men veel vergeven moet aan wie veel heeft lief gehad: vgl. Lucas : : 'Daarom zeg g	^ 	 g	 7 47 `	 g
Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft 	 lief-

	

zijn	 g	 eeft veel

gehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.'g	 ^	 g	 g	 ^	 g

530-531

	

Ze hadeer jon haar beide ouders verloren, en was b hare familie opgevoed: Tine	 -ebo^ jong	 ^	 y	 g	 g
ren in 181 was vier jaar oud toen haar moeder overleed: Maria Arnolda van9	 j

jWinbergen-Fischer, 79i 8-182 (soms treft men kleine verschillen in de voorna-3
men aan, ook in die van Tines vader). Toen zij tien jaar was, overleed haar vader:,	 zij	 jaa

 Fredrik Jan Pieter van Wijnbergen, I 6-182. Zij werd daarna opgevoed1	 g ^ 79	 9 Zij	 pg
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door haargrootmoeder Everdina van Wijnbergen-Kleijnhoff(1767-1851),teg	 1	 g	 1
zamen met haar beide zusters: Henriëtte Maria1822-I o en Sophia Louise95	 P
(1823-1846).   In 18 werden Tine en haar zusters door Jan Pieter van der Hucht1845

(1797-1846),een ver familielid, mee naar Indië genomen.g

S31-S3z

540-546

í46-S49

I °48SS

Toene huwde...werd uitbetaald: Dekker en Tine trouwden op i o april 18 6. Over^	 p	 p	 4
het uitbetalen van een klein vermogen bij die gelegenheid zijn mij geen feiten be-^	 1	 g g	 1	 lg
kend. Dat er bij die gelegenheid een zeker bedrag werd uitbetaald, wordt b-1	 g g	 g wer	 wor	 eves
ti gd door een opmerking van Dekker in de brief aan Kruseman: 'Eefje  brat meg	 P	 gbrag

 klein kapitaaltje aan' vw ix, 1 	 .

	

p	 l	 59

Haar drootvader...hu aren van Boreel: stadhouder Willem v week uit naar Engeland^	 ^	 g
in 1	 toen de Franse legers ons land binnenvielen. De hertog van York795	 g	 g
(1763-182 7),de tweede zoon van de Engelse koning, werd in 1 793 benoemd tot g	 g^	 793
generaal en chef van het Engels-Oostenrijkse leger in de Nederlanden en in 1g	 g	 1	 g	 1795
tot veldmaarschalk en opperbevelhebber van de Engelse landmacht.pp	 g
Tinesrootvader, Willem Lodewijk van Wijnbergen (geboren 1 68 was volgensg	 ^	 Lodewijk	 1	 g	 g	 7	 g
het Stamboek officieren in 1 79 6-1797 volontair bij de dragonders van La Tour en79	 797	 bij	 ^
Oostenrijk. In 1 8 werd hij kapitein in Engelse dienst. Van 1802 tot 181 4 wasOostenrijk.	 79	 hij	 p	 g	 4
hij kapitein bij het corps van de souverein in Engeland. In 181 werd hij 	 -hij	 p	 bij	 P	 g	 4	 overhij

e laatst. Hij diende toen als ritmeester bij de huzaren. Het regiment huzarengeplaatst. Hij	 bij	 g
stond onder bevel van luitenant-kolonel Willem Fran ois Boreel(1775-18 5 0. Ti-^
nesrootvader sneuvelde op 16 juni 181 bij de slag van Quatre-Bras, dus tweeg	 p	 l	 5 bij	 g
dagen voor de beslissende slag bij Waterloo. Of hij enig vermogen van zichzelfg	 g bij	 hij 	 g
bezat, is niet bekend. Wel staat vast dat zijn vrouw, Everdina van Wijnbergen-zijn	 ^	 1	 g
Kleijnhoff, uit een rijke familie stamde. Bij het overlijden van haar moeder erfde1	 ^	 rijke	 Bij	 1

ezijnzij ruim achttienduizend gulden. Dit vermogen zal grotendeels verloren zij-zij	 g	 g	 g	 lg
aan deels door de ongunstige economische omstandigheden gedurende deg ^ g	 g

Franse tijd en deels doordat zij in die periode haar kinderen alleen op moest 	 -

	

tijd	 zij	 p	 p	 voe
den. Zie voor documenten m.b.t. de erfeniskwestie vw Ix1 - i.3733

Toen de slag van Quatre-Bras en die van Waterloo plaatsvonden,	 Tines - enp was nes va
der juist I jaar geworden. Hij was toen, blijkens het Stamboekofficieren, wacht-1	 91	 g	 Hij	 ^	 ens1 wac

meester in het regiment huzaren.g
een sabelhouw op 't hoofd: in de dienststaat van Tines vader staat, onder het hoofdp
`Gedane veldtoten bekomene wonden, uitstekende daden of bijzondere verrig	 -bijzondere	 g
ten': `Frankrijk 181 '. In 1826 werd hij om gezondheidsredenen gepensioneerd.'Frankrijk	 5	 hij	 g	 gp
Drie jaar later overleed hij op 33 -jarige leeftijd. Zijn brieven aan zijn moeder zijnjaar	 hij p 331	 g leeftijd. Zijn	 zijn	 l
voorzover bekend niet bewaardebleven.g

Z'n naam staat op 't voetstuk van den Leeuw te Waterloo: op het voetstuk van `Dep	 p
Leeuw' te Waterloo staaneen namen van personen vermeld, alleen de datumg	 p
van de slag: 18 juni 181 . De naam van Tines grootvader is evenmin aangetroffen

	

g	 l	 S	 g	 g
op andere standbeelden in de omgeving	 Waterloo (Max Havelaar, ed. Her-P	 g	 g van	 oo

mans, . 4 3 8).p

	

Wat haar afkomst van moeders de aan aat...de oster 	 -rootvaen in Zwitserland: Tines^ ^	 p y	 g
der van moederszijde, Karel Lodewijk Fischer(1761-182 3 ),was verwant aan het1 ^	 Lodewijk
Zwitserseeslacht Fischer, dat als pachter van de posterijen een vermogen ver-^	 ^	 enp	 p	 1	 g ver
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gaard had. In 18 2 werden hun rechten door de regering afgekocht. De Fischersg	 3	 g g g
 niet akkoord met de financiële vergoeding en spanden een proces aan, datgingeng	 g	 p	 p

in 18 3 8 ongunstig voor hen eindigde. In hoeverre Tines grootvader enig recht

	

3	 g	 g	 g	 g	 g
kon latenelden op de Zwitserse bezittingen is onduidelijk Kortenhorst `Cor-g	 P	 g onduidelijk	 >
res ondentie' p. 601-6o .

	

p	 ^p	 3

5 5 5-5 57,

S S 7"49

-eapanage: toela e uit de staatskas aan niet-regerende leden van een vorstelijkg	 g	 vorstelijk g

slacht of bezitting die hun levensonderhoud oplevert.g	 p
vorsten van Turn en Taxis: het adellijke geslacht Thurn und Taxis verzorgde sindsadellijke g	 g
het eind van de 1 de eeuw het postverkeer in verschillende Europese landen.S	 P	 p
de-roote veranderingen van '66: in augustus 1866 werd de Noordduitse bond eg	 g	 g	 g
sticht onder leiding van Pruisen. In januari van het jaar daarop kocht Pruisen deg	 januari	 jaar	 p
postrechten van het geslacht Thurn und Taxis in 1 9 staten van de oude Duitsep	 g	 9
Bond af.

570	 spoliatie: te kwader trouw onttrekken van goederen of aanspraken, ook zonderS7	 p	 g
dat dit bepaald een strafbaar feit is.p

enchicanes: haarkloverijen.S7S	 1

`82	 'de interessante wees': stereotype in de letterkunde uit die dagen. Een braaf, mooi5	 YP	 g	 mooi,

maar arm meisje trouwt met een edelmoedige jongeman, na veel tegenstand vanJ	 g 1 g	 ^	 ^
diens ouders; de arme wees blijkt later schatrijk te zijn (Max Havelaar, ed. Her-blijkt	 schatrijk	 1
mans, p. 412).

S9°-594

ó00n5 I

urca caudina: Caudijnse juk. De uitdrukking `onder het Caudijnse juk doorgaan'1	 1	 g	 1	 J	 g
voor: vernederende voorwaarden aanvaarden, dankt haar ontstaan aan een door

Livius verhaalde episode. Tijdens een veldtocht van de Romeinen tegen de SamP	 Tijdens	 ^	 -

nieten21 V. Chr.) raakten zij in de nabijheid van Caudium opgesloten op een3	 zij	 nabijheid	 pg	 p
terrein dat alleen via twee smalle ravijnen verlaten kon worden. De voorwaarde1
voor hun vrijlating hield in dat zij – bespot door hun vijanden – onder het 'ukg	 zij	 p	 vijanden	 1
door moesten (Livius ix, 2-6).
werk...maken van de millioenen die h meende nog te-goed te hebben: de documenten be-

	

y	 ^ g
vatteneen informatie overpogingen van Dekker om kort voor zijn vertrek naarg	 1
Indië (mei 18	 de zaak van het verdwenen familiekapitaal te onderzoeken. Wel

	

SS	 p
is er in een brief van 11 februari 18 	 sprake van `die zaak met de	 o m' dieS3 P	 3	 >
Dekker in staat zou stellen teaan studeren vw ix, 3o3). Om deze kwestie uit

	

g	 X 33
te zoeken reisde hij in het voorjaar van 1 S n aar Gorinchem en Culemborg.hij	 voorjaar	 S3	 g

Multatuli refereert aan de volgende passage: `Verdient de man van genie onze

	

g	 P g	 g
hulp wel, wanneer hij, om zijn leed te verzetten over zijn ledige kas	 het hp	 	̂ 1^	 -ezijn	 zijn	 g as en	 on

eren van vrouw en kinderen, in het koffijhuis met ebor de si aren bittertjesg	 1,	 g	 g	 g,	 1
partijen biljart enz. enz. den tijd gaat dooden? Wanneer zijn kunstzin hem	 -nl	 biljart	 tijd g	 1 em aan
soort het schoone en goede na te ja en tot in den donkeren avond, waarinspoort,	 g	 lg
meisjes over straat gaan om een weinig eer voor een weinig voedsel te verkoomeisjes	 g	 g	 g	 -voe

en mo en wij dat overdreven vinden?' besloot zijn artikel met de vraa : `Watp,	 g	 J	 J	 g
kunnen wijwi voor Tine en de kinderen doen?' 	 in de Arnhemsche courant van

12 december 18 7o). De volgende dag reeds reageerde Van Vloten; of dit de doorg	 g	 dg
Multatuli bedoelde toejuiching is, is niet duidelijk. Van Vloten ging n.l. niet inJ	 g^	 duidelijk.	 gg
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op Q's verdachtmakingen, 	 deelde alleen mee dat hij met twee of drie de-P	 eng^	 anhij

ren reeds enkele jaren eerder circulaires had uitgevaardigd, `waarin wij tot kleinerjaren 	 wij

ofrooter jaarlijksche bijdragen uitnoodigden, om in de behoeften van mevr.g	 jaarlijksche l	 g	 g
D.D. en haar beide kinderen te voorzien.' Hij hoopte dat Q's oproep er toe zouHij	 p	 P P
leiden dat `de maandelijksche kleine bijdragen	 -zouden worden Arnra en wat rooier'	 dd1	 1	 g	 grooter

 courant van i december 18 7o). 3

622-623 ram eh: mengsel van bloemen en bladeren.p	 g
t jem aka: boom met geurige, geelachtig-rode bloemen.J	 g g ^g	 g
melati: zie de annotatie bij vr 	 8.1	 ^3S
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HOOFDSTUK VIII

° 52	 Sebah: vergadering van hooggeplaatste ersonen.3	 g	 gP
pasebah: een ten dele open gebouw, dat voor verschillende doeleinden gebruiktp	 P g	 ^	 g
werd zoals het houden van ontvangsten of het afdoen van dienstzaken.,	 g

12	 De landskas was een van de van overheidswee in estelde kassen. In de meesteg g
hoofdplaatsen van afdelingen was zo'n landskas gevestigd. De assistent-residentp	 g	 g	 g
was de eerste financiële ambtenaar in zijn afdeling. Vaak werd hij terzijde gestaan

	

zijn	 g	 hij terzijde 8
door een speciale ambtenaar, die belast was met het uitbetalen en ontvangen vanp	 ^	 g
vorderingen Ind. Stb. 1 818 nr.g	 49).

17	 maandel ksche berichten over landbouw, veestapel, politie, en justitie: districtshoofden wa-

ren belast met het toezicht op de staat van de landbouw in hun district, op dep	 ,p
cijferopgaven van het aanwezige vee en de veranderingen daarin, en met de zorg1	 pg	 g	 g	 ^	 g
voor handhaving van rust en orde en voor de veiligheid van personen en	 de-g	 oeg	 p	 g
ren Ind. Stb. 18	 nr. 1 	 .S9,

23-24	 eigenaardige: voor hem kenmerkende, karakteristieke.3 4

H ou den kr slust der Atheners...tot dien oorlog te bewegen: toespeling op de by ^	 y^	 e	 ^	 p g p	 -eroem

de	 gen^redevoerin	 de zogenaamde `p pphili ica's' waarin de Atheense redenaar De-
mosthenes8 - 22 v. Chr.) zijn landgenoten trachtte aan te zetten tot de strijd343	 zijn	 g	 1
tegen Phils us koning van Macedonië 82- 26 V. Chr. die de zelfstandigheidg Philippus,	 g	 3	 3	 ^	 g
van de Griekse staten 	 gbedrei de.

'natuurl k in t maleisch: zie de annotatie bij v I I39	 y	 l	 ^ 144.

4 8	Havelaar moet nagenoeg aldus gesproken hebben: in de hiernavolgende 'Toespraak tot4	 ^ g	 ^	 g	 p
de hoofden van Lebak' heeft Multatuli elementen uit verschillende (cultuur)sfe-

ren verwerkt. Enkele daarvan-af hij zelf aan: zijn beelden haalde hij uit `het leg	 hij	 zijn	 hij
ven dat hem omringde' (r. 171-185)   en bovendien maakte hij gebruik van de `st l

	

g hij 	 Y
derrofeten van 't Oude-Testament' (r. 195-205).p
Er is nog een invloed aan te wijzen. In de Toespraak wordt enkele malen	 fe-g	 ere

	

wijzen.	 P	 g
reerd aan elementen uit de Islamitische-Ko-eneloofsleer en aan opvattingen uit de Kg	 P	 g
ran. Dat is ook niet verwonderlijk: de bevolking van Bantam bestond veelal uit

	

verwonderlijk:	 g
orthodoxe Moslims.
Multatuli zal

	

	 -zijnzijn kennis van de Islam voornamelijk in zij contacten met de bezijn	 voornamelijk	 1
volkin opgedaan hebben: in vrijwel alle streken waar hij als bestuursambtenaarg pg	 vrijwel	 hij

werkzaam was, was de Islam de overheersendeodsdienst. Dat hij zijn kennisg	 11
door studie of lectuur zou hebben verworven is niet aannemelijk: toen hij naaraannemelijk:	 hij
Indië vertrok, bestond er nog geen opleiding tot Indisch bestuursambtenaar engg	 P	 g
waren er	 jnauweliks boeken in het Nederlands over de Islam. Het was bovendien
officiële bestuurspolitiek dat het Europese bestuur zich niet zou bemoeien met dep	 P
godsdienst van de inheemse bevolking. . g
Het bovenstaande kan een verklaring vormen voor de wijze waarop Multatulig	 wijze	 P
aan Islam en Koran refereert; zijn uitspraken doen vaak denken aan de Koran

	

,l	 p	 Koran,
maar zelden bestaat er een directe relatie met bepaalde passages daarin. Eerder isp	 p g
het zo dat Multatuli Islamitische of Koranische opvattingen weer eeft in de vormg

34-3 8
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van een `Mala isme' een Maleise uitdrukkingswijze, vaak een bloemrijke beeldt	 ^	 ^	 1	 ^	 -bloemrijk
 raak. Hierop doelde Multatuli vermoedelijk, toen hij schreef dat hij zijn beel-p	 P	 1^	 nhij	 hij	 1

den zoveel mogelijk ontleende aan de omringende werkelijkheid. Een voorbeeld^l	 g werkelijkheid

 de vermenging van Koranisch gedachten goed en `Mala istische' formulering g	 g	 Y	 g
is te vinden in r. 8o-81 en in de annotatie bij deze regels (Pijper, `Havelaar en debij	 g	 lp
Islam' .

ik roet u: doet, evenals de slotwoorden `ik groet u allen zeer' (r. 371), denken aan53	 ^	 ^	 g 
een vernederlandsing van de Moslimse groet `as-salámoe alaikoem'.	̂ g

Bantan-Kidoel: zie de annotatie bij vii,3o3-3o4.1	 ^
De schr ver van een ransch werk: Felix Batel, waarin de Havelaar wordt nageschreven: bey	 ^	 -escreven:g
doelel is de tweedelige roman Félix Batel ou La Hollande à Java van Jules Babutg
verschenen: 1869).  De volledige naam van de auteur luidde: Jules-Felix Babutg

du Marèsr 8 z - r 8 . De roman beschrijft de lotgevallen van de nobele `Zwitser7	 9S	 beschrijft	 g
Felix Batel, die werkzaam is in Nederlands-Indië, daar veel avonturen beleeft en
al snel inziet dat de Javaan wordt onderdrukt. Batel trekt ten strijde tegen hetstrijde	 g
onrecht en moet zijn verzet met de dood bekopen. De boodschap in Felix Batel	zijn 	 p	 p
luidt dat het cultuurstelsellaats moet maken voor het systeem van vrije arbeid.p	 ^	 vrij

 javaschen Oosthoek waar h 'n stuk spelen laat: een deel van Félix Batel speelt zichp
af in Modjokerto, een afdeling in de residentie Soerabaja, in het noordoosten van1	 ^	 g	 1^
Java.  Batel is daar werkzaam bijbi de bouw van irrigatiewerken. In die functie leertg
hij de bevolking kennen, ziet hij in dat zij wordt uitgebuit en ontwikkelt hij zijnhij	 g	 e	 hij	 zij	 g	 hi

 op het cultuurstelsel.P
rietman: hoofd van een Friese landgemeente.grietman:	 emeenteg

In dat werk gaat de zon op, uist zooals dat werd waargenomen door Saïd jah: het verhaalJ
van Saïdjah en Adinda wordt in Felix Batel beschreven in nagenoeg gelijke opzet1	 ^	 g	 g ^ 1	 p
als in Max Havelaar. Het opgaan van de zon komt voor in deel I i . z 8 r : `De1'g	^P
légers nuages roués vers l'Est devinrent pourpres puis s'entourèrent d'or et deg	 g groupés	 p P p
feu. Des	 jaillirent de lumière aillirent vers le zenith comme les rais d'une roue immen-
se. Une bande d'un rouge azure s'éleva et entoura les nues. Des 	 b lig -gerbes umneug
ses s'élancèrent s'entrechoquant et se melant: it y avait du rouge, 	 bleu, du jq	 y	 ge>	 -au1
ne de l'argent, de l'or, du our re!' (vgl. xvii,	 z- 6rg	 pourpre!' g	 ^ 4S	 .4

de bu el-eiode wordt lettert k overgenomen: vgl. de volgende passage uit Félix Batelp ^	 y	 g	 g	 g	 P g
deel II,.II1-112)  met xvii	 -I To: `Un jour Saïdjah était aux champs avec sonpxvii, 7S	 1	 1	 A

carbo lorsque soudain l'animal refusa d'avancer; Saïdjah eut beau le presser, itq	 l	 P
demeura immobile. Irrité d'une semblable insubordination, à qla uelle le carbo l'a-

vait si eu accoutumé, Saïdjah lui lan a une injure trop grossière pour que nous1'	 ^	 1	 ^	 1	 l' ^	 l'	 q
la répétions. Cette injure lui échappa comme par habitude, mais it eut	 s'en disp	 1	 pP	 p	 ^	 -up sen
enser car elle n'amena aucun résultat: le carbo n'en fit pas un pas de plus enp	 p	 p	 P

avant. Il restait en arrêt, secouait la têteour la débarrasser du jou en soufl1ait

	

p	 1 ^
par les naseaux; son oeil bleu était haard et la lèvre su érieure relevée laissaitp	 ^	 g	 P
voir les encives à nu.g

Fuyez, fuyez! crièrent les autres laboureurs à Saïdjah, voilà un tire! AussitótY ^	 Y	 l	 ^	 tig re

 dételèrent leurs carbos, sautèrent dessus et seréci itèrent au galop, travers

	

p P	 ^ P^
sawahs fossés, mares et broussailles.s	 ^

Lorsqu'ils arrivèrent à Plosso, Saïdjah n'était point avec eux!q	 ^	 1	 p
A rès avoir en toute bite débarrassé son carbo de la charrue Saïdjah s'étaitp	 	̂ étal

élancé sur l'animal au moment ou celui-ci-aurerenait sa course pour rejoindre les

	

p	 P	 1

nS3
S3
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tres. Un bond désordonné fiterdre l'équilibre à Saïdjah et le 'eta par terre. Le

	

p	 q	 1	 l	 p
ti re était a roximité 	g	 p

Entrainéar son élan, le carbo dépassa de quelques pas la place ou son maîtrep	 ^	 p	 q q	 p	 p
attendait la mort, mais it revint à celui-ci et, se plaÇant au dessus de lui, il présenta

sauissante tête à l'ennemi. Le ti re bondit mais our la dernière fois, le carbop	 g	 ^	 p
le reut sur ses cornes et ne perdit que quelques morceaux de chair que le ti re

	

^	 p	 g q q	 q	 ^
lui enleva hors du cou. La bête féroce avait les entrailles déchirées et 	 jSaïdah était

sauvé.

Ook de inleiding van Babut tot de aanval van de tijger op Saïdjah bevat zeer veel

	

g	 lg	 p Saïdja

 die aan Max Havelaar ontleend zijn.1
de auteur heeft de goedheid te erkennen dat dit voorval ook door ekeren Multatuli be-

schreven werd: vgl. de volgende passage: `Max Havelaar, ouvrage hollandais, g	 p	 g	 ^	 -eg con
tient une histoire semblable à celleui précède, sur la vaillance des carbos de Java9 p

ui sauvent leurs maitres au péril de leur pro pre peau, et sur la rapacité des radjqui	 p	 p p p	 ^	 asp	 l
ui enlèvent les carbos à leurs ro riétaires.' Babut gaf ook een 'verklaring ' voorq	 pp	 g	 ^

deze overeenkomst: `Ces deux cas sont très connus de tous ceux qui ont habité
Java, toutefois le lecteur 	 -eaucomprendra aisément que le second se présente b

	

p	 q	 p
cou plus souvent que le premier.' (deel II p. 114). 

	

pp	 q	 p	 ^p
die Felix Batel is door nederlandsche recensenten uitvoerig behandeld...onbeschaamden dief-

stal: de reacties in de Nederlandse en Nederlands-Indischeers waren verdeeld;p

hoewel enkele recensenten Max Havelaar wel noemen, betichteen van hen Ba-g
but van letterdieven . (Gegevens ontleend aan: Foppe, `Tweede Max Havelaar?';y	 g	 pp ,	 ,
hierin ook een opgave van de besprekingen van Felix Batel .p^

Geeft H niet regen waar de halm verdort, en een dauwdrup in den bloemkelk die dorst heeft:y	 ^	 ^	 p

vgl. o.m.: `Die voor u de aarde gemaakt heeft tot een spreidkleed en de hemel^	 g	 p
tot een bouwsel, en uit de hemel water heeft doen nederdalen, waarmede Hij
daarop vruchten heeft voortgebracht tot onderhoud voor u [...]', en ook: ` ... het

	

p	 g
water dat Allah uit de hemel heeft doen nederdalen, zodat Hij daarmede de aarde
heeft levendemaakt nadat zij dood was ... 'Ko ran vertaling Kramers, I 1 2 2g	 zij	 (Koran,	 g
en 164).4

Zou niet min hart opspringen: v 1. o.m. 1 Samuel 2:1: `Toen bad Hanna en zeide:y vgl
 hart springt van vreugde op in den Heere; [...]'.1^	 p

De Preanger-regentschappen vormden een residentie op Java, grenzend aan Bantam.
Dat de welvaart daar veel hoger was dan in Bantam blijkt uit de cultuurprocenteng	 blijkt	 p
die in de-rewerdenwerresidenties-eriode I8 8 10 in beide	 identies	 d	 uitbetaald: de vierp	 5
enten van Bantam ontvingen samen jaarlijks emiddeld 2 00 - de vijf regenteng	 g	 jaarlijks g	 5	 >>	 vij

 de Preanger samen	 o.000 - dus 36 maal zo veel (Fasseur, Kultuurstelsel, 9 	 ,^	 3	 >
p. 31).

109-110	 den amlan ...die bl dscha spreekt met koperen mond: zie de annotatie bij vI I 2 n43.^	 ^	 ^	 y	 pp	 p	 bij	 49

8o-Si

86-87

rol'sa

112-114 de ber en...die geen water dragen..., de vlakten waar nooit een buffel den ploegtrok: de heu-
vel- en	 -onbergachtige streken in het zuiden van Bantam waren nauwelijks ontnauwelijks	 g
nen. Ze waren droog en leenden zich niet tot, voor de rijstbouw 	 isba-g	 ^	 ouw1 veelal onm
re, bevloeiing (Kartodirdjo, Peasants' revolt,	 1g	 l>	 > p3.
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126	 banjirs: overstromingen.J	 g

I2 n56
7

128-133

'wils m de plaats waar ik gqaaid heb!': verwijzing naar de brochure Wijs mij de

plaats waar ike aaid heb!. De titel die Multatuli in zijn noot noemt – W s m de^^	 zijn	 y y
plaats waar gy ge aaid hebt – is dus niet geheel correct. Multatuli had deze brochu-

re die verscheen in mei 1861 geschreven op verzoek van uitgever H. Nijgh, ten>	 > g	 p	 g	 lg
behoeve van de slachtoffers van eengrote overstroming op midden-	 de	 -

	

g	 gp	 en- Java;	 ver
koopan de brochure bracht ruim I oo - op vw I	 10.p	 3 ^ p	 ^ 479 5

Waar Allah waterstroomen uit iet...`H wil het oo!': in deze passage wordt	 fe-g	 y	 ere^	 P g	 g
reerd aan het Islamitischeeloof in de absolute almacht van Allah. Op vele laat-g	 p	 P
sen in de Koran wordt deelovi en voorgehouden dat zij on geluk met kalmteg	 g	 g	 zij	 g
en onderworpenheid moeten dragen, omdat Allah het zo gewild heeft.p	 g^	 g

140	 het Krawangsche: de op zichzelf staande assistent-residentie Krawang ten oosten4	 g	 P	 g
van Batavia bestond voor eenroot deel uit particuliere landerijen. Zie ook deg	 p	 1
annotatie bij vII 0- I 	 1 '137 .bij	 ^9 9 ^ 9

Dessah was op Java en Madoera de benaming voor een inlandse dorpsgemeente,P	 g
d.w.z. voor een hoofddorp met de daarbij behorendegehuchten, bouwvelden enP	 daarbij 
visvijvers en de bijbehorende bossen en verdere woeste gronden. Er waren nogvisvijvers	 bijbehorende	 g	 ^,
talrijke andere namen voor inlandse dorpsgemeenschappen. Euro eanen s raken1 p	p
meestal van kampong of negrie (negorij); dit kon tot misverstanden leiden omdat

	

g	 g
die woorden in de	 p	 1oors ronkelijke taal (Javaans en Maleis) vaak een andere bete-
kenis hadden. In het taalgebruik van de Europeanen stond kampong niet alleeng	 p	 pg
voor een alleenstaand inlands dorp (te vergelijken met een dessah maar ookp	 gj
voor een verzameling van inlandse woningen, door paggers of heggen	 hei-

	

g	 g s	 ap €^g	gg	 escg
den van de rest van het dorp of de stad. In het oostelijk deel van Indië gebruiktep	 oostelijk	 g
men het woord 'ne' in dezelfde dubbele betekenis.

	

g	 j

1"s844

144-145

	

de besn denis ontvingen: de besnijdenis was in Indië al voor de invoering	 de Isy	 g	 besnijdenis	 ^	 -van
lam inebruik. Deze gebeurtenis, waaraan zeer grote betekenis werdgehecht,g	 g	 ^	 g 
vond voor Javaanse jongens plaats tussen het twaalfde en het vijftiende jaar.

	

l g	 p	 vijftiende l

1	 in 't noordwesten over de ee: d.w.z. in de Lam on se districten op Sumatra; zie de47	 ^	 p g	 p
annotatie bij vII r. 0 I	 In37.1 	 9 9^9

149	 kris: zi e Multatuli's noot 1 i xvll titel n i 4 ').49	 4
klewang: korte, naar de 	 breed uitlopende sabel.^	 ^	 punt	 p

De brochure over de hier bedoelde expeditie is Schetsen uit het oorlogsleven in Nederlandschp	 ^
Indië. De Lam on s in r^ 6 van A.W.P. Weitzel uit 1862. Weitzel beschreef hierin

	

pg	 j
een expeditie die, onder leiding van kolonelJ.A.Waleson, plaats vondp	 ^	 g	 ,	 -von van aup

ustus tot en met oktober 18 6. Hij had zelf aan deze expeditie deelgenomen alsg	 5 Hij	 P	 g
kapitein adjudant, toegevoegd aan de kommandant Waleson.p	 1	 ^
Die schryver loochent dat er veel lebaksche uitgewekenen waren onder de door hem bevochten.y	 ^
opstandelingen: in een noot o p. 1	 bestreed Weitzel Dekkers bewering `dat deop p 35	 g
kern der opstandelingen in de Lam on s bestond uit gevlugte martelaren uitP g	 g
Bantam.' Weitzel voerde hier tegen in: `Die kern der opstandelingen is ons eheelgg
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in handenevallen. Ik heb er drie vierde deel van helpen verhooren en haar bijnag	 P	 1
geheel helpen vonnissen. Ik verklaar bij deze, dat zij voor het overgrootste deelg	 p	 bij	 ^	 zij	 g
uit Lam on ers bestond en dat er zich slechts enkele Bantammers, Palembangersp g	 ^	 g
enz. bij bevonden [...]. De oorzaken der Lam on sche onlusten lagen dieper, danbij	 P g	 g
in de toevallige aanwezigheid van eenige verdrukte Bantammers, wanneer die

	

g	 g	 ,	 die,

zoo als de Heer DOUWES DEKKER beweert dan ook inderdaad bestaan heeft.',
Weitzel had een andere verklaring voor de aanwezigheid van Bantammers in deg	 g
Lam on se districten: `De eer-aarden worden in deze streken, hoofdzakelijkp g	 peper-gaarden	 ^	 1
door Bantammers bewerkt die daartoe jaarlijks in roote mens te overkomen.',	 1	 1	 g	 g
In een noot voegde hij hieraan toe vernomen te hebben `dat in Bantam voorg	 hij
eenigzins groote werken, geen voldoend aantal vrije arbeiders te krijgen was "dew ijlg	 g	 ,g	 vrije	 lg	 J
de Bantammers sedert onheugelijke tijden gewoon waren, werk te gaan zoekeng l	 tijden g	 ^	 g
in de Lam on s en te Batavia, en dewijl zij van deze adat evenmin waren af teP	 g	 a	 1 zij
brengen, als van andere hoezeer dit ook in hun belang zoude wezen, daar zij tochg	 g	 ^	 zij

in Bantam even veel als elders zouden kunnen verdienen." Deze bijzonderheid1
mot aan den heer DOUWES DEKKER, die de Bantamsche zaken zoo grondig be-g	 ^	 g	 g
studeerd zegt te hebben, niet onbekend zijn en niettemin maakt hij er nergensg	 ,	 J	 hij	 g
met een woord melding van. Ik durf dan ook beweren, dat als zijn poëtische,

	

g	 ,	 lp
maar onbestaanbare 	 -amLenSaïdjah welligt uit hartzeer naar Batavia 	 naar de

	

t	 g
ons is gegaan, hij dan hierin, even als in andere o zi ten een uitzonderingp g egg , hij ^ p g ^ g

was.'Weitzel Schetsen, p. 1,	 ,	 68p	 .

18o-181 uit den bybel misschien: bijvoorbeeld Richteren 1 :18: `Toen zeiden de mannen dery	 bijvoorbeeld	 4
stad tot hem, op den zevenden da eer de zon onderging: Wat is zoeter dan ho-p	 g^
ni g? en wat is sterker dan een leeuw? ... ' of 2 Samuel I:2 : 'Saul en Jonathan,g	 ,	 3	 ,
die beminden, en die liefelijken in hun leven, zijn ook in hun dood niet eschei-liefelijken	 ^1	 g
den; zij waren lichter dan arenden zij waren sterker dan leeuwen.',J	 ,J

20 7-208	 Salak...Prean er Regentschappen: vulkaan o de grens van de zelfstandige assistent-7	 g op g	 g
residentie Buitenzorg en de Preanger regentschappen.^	 g

2I1-2I	 Dit vers vormt de tweede strofe van het gedicht `Aan den heer G.L. J . van der9	 g
Hucht bij mijn vertrek van Parakan Salak', dat in totaal acht strofen telt; het isbij	 l	 >
gedateerd: augustus 18 . Van het volledige gedicht bestaan twee versies:g	 3 g	 45	 g g
1 in manuscript (collectie Multatuli Museum); hierin komen het bovenvermeldep
opschrift en de datering voor (zie: Multatuli, Gedichten, ed. Blom,	 2-	 enp	 g	 ,	 ,	 ^ p. 5	 S3
p. 13o).
2) in de brief aan Kruseman18 I • zie hiervoor: vw ix, 1 97-1 99 .S	 ,	 ,
Multatuli had hetedicht geschreven `o verzoek van iemand die een landgoedg	 g	 'op	 g
bewoonde op de helling van den Salak en bij wien ik een 14 dagen heelP	 g	 ,	 bij	 4	 -enoeg	 g
Blijk gelogeerd had.' vw ix, I	 . Bedoeld is Guillaume Louis Jacques 	 -egelijk g g	 ^ 97	 9	 g

noemd: Willem) van der HuchtI 812- I 8 	 theeplanter; Dekker en hij hadden74 ,	 p	 ,	 hij

elkaar in het voorjaar van 18 45 leren kennen.J	 45

2 45	 Frits egt.. d en eit rijmt niet, althans niet in Friesland en Zeeland: Frits wil hier recht4S	 ^g ijd	 ^
doen aan regionale verschillen. Van Lennep, van wie deze opmerking afkomstigg	 p^	 P	 g	 g
was (zie de annotatie bij 247n60), was dezelfde mening toegedaan. Zo merkte hij

	

bij 	 g	 g	 hij
n.a.v. het rijmpaar `verblijd' `meid' o : `Bij dit laatste lied behoort dc lezer dc1 P	 1	 p 
vrijheid op te merken, welke de dichter zich veroorloofd heeft met op ei te doenvrijheid p	 ^	 ^p
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2 nóo
47

rijmen – en die nimmer en in geen geval na te volgen' (Van Lennep, Vermakelijkerijmen	 g ^	 g	 P ^ 	J
spraakkunst, p. 16 -1^	 68p	 7	 .

Dit Noot jen is van den heer Van Lennep: Van Lennep voegde deze aantekening toeJ	 p	 g	 g
aan het manuscript, toen hij het voor de druk gereed maakte; zie het variantenap^	 -hij	 g	 maakte;	 P

graat p. 26 . Multatuli kreeg de toevoeging pas na het verschijnen van de eersteparaat, 	 9	 g	 g gp	 verschijne

 onderoen; hij schreef hierover aan Van Lennep: `Die noot over 't rijmogen; 	 p	 rij

 eid, &) vind ik heel aardig. Ik zocht begeerig naar meer.' vw x, 22 .1>	 g	 g	 g	 ^	 9
Boileau: Nicolas Boileau-Despréaux(1636-1711),Frans dichter en criticus. Inp
1674 verscheen van zijn hand Art oéti ue destijds algemeen als gezaghebbend74	 zijn	 9^ destijds g	 g	 g
beschouwd. Het door Multatulienoemde rijm audace-Parnasse komt voor in deg	 rij

 afdeling van de A rt oéti ue:g	 p 9
`La faveur duublic excitant leur audace,p
Leur nombre impétueux inonda le Parnasse.'p
Boileau Oeuvres, p. 1 8(Boileau,	 >	 .p 9
Het rijm ucelle-modèle komt in de Art oéti ue niet voor; wel springt Boileau zeerrijm p	 9	 voor;

vrij met het rijm om. Zo komt er, eveneens in de tweede afdeling, 	 volgende,vrij	 rijm	 ^	 g^	 g
ververgelijkbare, rijm voor:^ 1	 ^ rij

 ces maitres savants disciple ingénieux,p	 g
Renier seul parmi nous formé sur leurs modèlesg	 ^	 p
Dans son vieux style encore a des races nouvelles.'Y	 g
Boileau Oeuvres, p. 199-zoo).,p 99	 .

248-249,9

2"6249

Radhen biera Koesoema had zich, ook al voor Dekkers komst naar Lebak, meerma-

len schuldig gemaakt aan misbruik van gezag. Hiervoor had hij `reeds bij herha- - er

	

g	 g	 g	 hij	 bij

lin berisping en zelfs bestraffing ondergaan' (zie de conduitestaat in Jaquet eng	 pg	 g	 g	 q
Nieuwenhu s `Tienduizend buffels'Y,	 1p 9).
Zie voor de ver ifti in skwestie hoofdstuk xv111 22-	 met de bijbehorendeg g g	 ^	 95s	 bijbehorend

2 54-2 5 6,	 DDjaksa: inlandse officier van justitie; dit was destijds Radhen Astro Kesoemo; J	 1	 ^	 destijd

 6n63	 verder geen gegevens bekend Almanak Ned.-Ind. 1856,S	 g	 ggpSí•
'n avaan...en daarom.daarom...opzichtiger gekleed dan de Hoofden die te Lebak thuis hoorden:

Soendanezen woonden in de westelijke residenties van Java, waaronder Bantam;1
de Javanen woonden in midden- en oost- Java. Ze waren nauw aan elkaar ver-
want, maar vertoonden tevensrote verschillen in zeden en gewoonten, taal eng	 g
kledin aard en karakter. De Javanen waren in het algemeen beter en verzorgderg,	 g	 g

ggekleed dan de Soendanezen (Van Hoëvell, 'Onderzoek').

	

26 5	Dertig-maal duizend-maal  dui end ielen: ook aan het slot van Max Havelaar is er

	

S	 g^	 ^
sprake van `meer dan dertig millioenen onderdanen' (xx,	 Het totaal aantal inp	 ^	 X 5 0 9).	 -.
woners van Nederlands-Indië werd in 18 echter gesteld op – naar schatting g	 p	 g 
zeventien en een half miljoen (Pijnappel, Geo ra hie	 6-	 op grond van het1	 ^	 ^ p ,p 5 57^ pg1	 pp
Koloniaal verslag over 18	 .g	 59

268	 Groote-Heer te Buitenzorg: de gouverneur-generaal, wiens standplaats Buitenzorgg	 g	 ^	 p	 g

was, de hoofdplaats van de gelijknamige zelfstandige assistent-residentie.p	 gl	 g	 g
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271-272,

2 2n647

274-275

beschikkende over de macht des legers en over de schepen die op	 gouverneur-zee varen: de	 -^	 ^	 g
generaal was 'opperbevelhebber van de in Nederlandsch-Indie aanwezige zeemat'g	 pp	 g	 g
en van de `in Nederlandsch-Indie aanwezige landma t'(Regeringsreglement vang	 g
18 54 , art. 4 1 en 42).
O erbevelhebber...de Kaap de Goede Hoop: gebruikelijke titel voor degouverneur-pp p	 g	 1	 g
generaal. Zie b.v. Almanak Ned.-Ind. 18 6	 7: `Gouverneur-Generaal mits a-g	 S ^ p7	 g
ders opper-bevelhebber der land- en zeemat beoosten de Kaa de Goede Hoo .'PP	 g	 P	 p

Bantam, waar v -maal-honderd-dui end menschen wonen: dit cijfer wordt ten naaste bij

bevestigd in het Aardr " kskundi en statistisch woordenboek, dat voor de residentie
Bantam over het jaar 18	 8. 1 inwoners noemt. In een bijlage van het e-SS 49 4 9	 l g	 g
heimolitiek verslag over Bantam in het jaar 18 6 opgesteld door Brest vanP	 g	 1	 S ^ pg
Kem en is sprake van ruim 1o.000 inwoners (Jaquet en Nieuwenhuys,Kempen,	 p	 S	 sq	 Y^	 -Tien
duizend buffels', 	 9).

300	 het gereedmaken van ons doodkleed: Islamitische doden dienden, na de rituele lijk was- g	 ^	 -was1
sin in een witte lijkwade te worden gewikkeld. Het lijkkleed vormde	 beg^	

een	 voorraad	 hebben voor	 zo

-

--

vorm een1	 g	 1
lan rijk element in het leven van de Bantamse bevolking: het was daar ebruikelangrijk	 g	 g
lijk om altijd	 hoeveelheid witte stof in	 d te hebb	 det	 altij

 `kafan' (Pijper, `Havelaar en de Islam', p. I i). lp	 > p 3

314-315

33g-343

In65
37

Allah isgroot: vgl. `Allahu akbar', een formule die Multatuli gekend moet hebben,^	 g	 ^	 g
omdat zij gebruikt wordt bij de oproep tot het gebed.zij 	 bij	 P	 p	 g
Allah heeft hem tot zich genomen. Z n wilgeschiedde: zie voor de volstrekte onderwor-

enheid van de gelovige aan de wil van Allah r. 128-133 en de daarbij behorendeP	 g	 g	 33	 daarbij
annotatie.

Ijl Ir^rl ^rrll^ ll 11 ' antwoorden, als er na onzen dood een stem spreekt tot onze iel...: in

(lezc assa g e maakt Multatuli een toespeling op de algemene Islamitische overtui-p	 ^,	 P g p	 emeneg am

gin r dat ieder mens kort na zijn overlijden door twee engelen ondervraagd wordtzijn overlijden	 g	 g
over zijn geloof.1	 ^,

De Publikatie aan de lol. Hoofden der Minahassa gedateerd i april 18 	 d-

	

/	 ^	 S 1^ was onder-g	 p
tekend door de resident van Menado, R. Scherius, maar was opgesteld door Dek>	 pg	 -oor
ker in zijn functie van secretaris van de residentie Menado. Het stuk handelt over1
een nieuwe g	 g	 verkoop	 rijst.regeling m.b.t. de verkoo van rijst. In het verleden waren de inlan-
ders verplicht hun rijst tegen geringe betaling te verkopen aan het gouvernement.p	 rijst g g	 g	 g	 P	 g
Dit verkocht de rijst met winst, die beschouwd werd als belasting, 	 hetrijst	 ^	 g^
bestuur van de afdeling bekostigd kon worden. De nieuwe regeling hield in datg	 g	 g g
de inlanders hunrodukt zelf konden verkopen, op door het bestuur ingerichteP	 p ^ p	 g
markten• daarnaast zouden ze belasting moeten betalen.g
waarin naar ik meen dezelfde geest heerscht: ook de Minahassa-publikatie bevatteas-

sa es die duidelijk tot de inlandse toehoorders gericht waren. Zie b.v. het slot,g	 duidelijk	 g
waarin de hoofden de 	 -eopdracht kregen hun ondergeschikten van de nieuwe re ge- g	 g	 g
lin op de hoogte te stellen:g P	 g
`S'Spreekt dus met uwe ondergeschikten, gelijk ik thans tot u spreek, liefhebbend, g	 ^g 1	 p	 >
maar	 jnadrukkelik.
Moedigt ze aan te doen wat ik gezegd heb. – Let er gedurig op of het geschiedtg	 g g	 g	 g p	 g
– vermaant de nalatigen, prijst de vlijtigen en vooral: gaatgoed vóór.

	

g ^p1	 1g	 ^ ^
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3 8 7n6

Zoo zal uw welvaart toenemen met die der bevolking. – Zoo zult gij hoe langer

	

g	 gl	 g
hoe meer inzien, dat er geen grooter geluk is, dan geluk te geven, dat de rijkdom}	 g	 g	 g	 ^	 g	 ^^	 rijkdo

• een hoofd bestaat in de tevredenheid zijner onderhoorigen!zijner	 g
Zoo zultij rustig leven, kalm sterven, en lang na uwen dood zullen duizenden

	

g l	 g	 g
rijzen.pl

Dat vertrouw ik van u!!!' vw ix, 20 .,	 S

Deublikatie werd afgedrukt in het Soerabaiasch handelsblad van 25 oktober 18 8p	 g	 S	 7,
onder de titel 'Bijdragen tot de geschiedenis van het bestuur in de Minahassa' (zie1	 g	 g
ook vw ix, 201 -20 . Het werd overgenomen in: Oost en west. Staat- en letterkundig S	 g	 g

weekblad van 1 januari 18 en in de Nederlandsche spectator van 26 april – en niet:71	 7	 p9	 p
Uli – I 81	 79.

Sien jo of `sinjo': inderdaad afkomstig van het Portugese `senhor'. Het woordJ	 1	 g	 eseg
duidde oorspronkelijk de afstammelingen van de Portugezen aan, die – toen de

	

p	 1	 g	 g
voc in Indië kwam – daar bleven en zich steeds meer met de inlandse bevolking

mengden. Bij uitbreiding kon het ook gebruikt worden voor jon	 Eg	 Bij	 g	 -ensg	 l g van uro

ese afkomst als equivalent van `jongeheer'.p	 q	 1 g

391-39z

397-398

2 n6844

42S-4z7

den dubbelen haarwervel die, naar 't bigeloof op Java, bestemd is een kroon te dragen: zieyg	 p	 ^	 ^
Multatuli's noot 141 xvII titel n'4r . In een noot in de vertaling Nahuijs werd4	 ,	 g Nahuij

• vergelijking gemaakt met het lezen van de li 	 -nen in iemands hand: `The Djakg 1	 gg	 1	 1
sa saw such aeculiar meeting of hairs on the head of little Max, just as somep	 g	 ^1
eo le in Europe look at the lines on your right hand' (Max Havelaar, vertaling 'p	 P	 Y	 g	 ^	 g

Nahuis .1lip 143).

of ekere gelden die de belasting-kollekteur te-goed had, niet konden worden uitbetaald: vgl.^	 g	 g	 ^	 ^	 g
de volgende vraag van Dekker aan controleur Van Hemert: `Heb ik niet, toen

	

g	 g
de Regent zoo met aandrang verzocht den ondercollecteur de hem nog com te-

	

g	 g	 g	 p
rendeelden uittebetalen, daarin op eigen verantwoordelijkheid dadelijk toe

	

g	 ,	 p	 -g verantwoordelijkheid dadelij

 ofschoon de ma ti in daartoe nog niet verleend was, en hoewel gijzelf

	

gestemd,	 g g g	 g	 ^	 gl
no in het midden brat dat het mogelijk was dat er aanmerkingen op des collec-nog	 bragt,	 g l	 g	 p
teurs administratie vallen zouden?' Van Hemert beantwoordde deze vraag beves-g
ti end v w i x 8.g	 ,S S

een briefje dat h m deed toereiken op 'n oogenblik dat ik met den Regent in gesprek was:

	

y y	 p g g	 gp
de tekst van het bedoelde briefje  luidt als volgt:g

p`svp. niet hard lezen –
Geachte Heer Dekker,
Wanneer u het op het apropos kunt brengen bij den regent vraagt u hem danpg bij	 g	 g
eens waarom hij zoo vele menschen op zijn erf gebruikt? u kunt wel zeggen dat

	

hij	 P zijn	 g	 gg
u dit van ter zijde vernomen, doch laat u sv niet ontvallen alsof het uit mijnen

	

zijde	 ^	 P	 1
koker. er wordteloof ik misbruik gemaakt en zulks staat in verband met de

	

g	 g
komst van die twee regenten.' Zie voor dit briefje en voor een notitie die Dekkerg	 1
later op de achterzijde ervan maakte, vw ix,	 - 6. Het briefje	 -e was niet eda

	

p achterzijde	 ,	 , 49 S 49	 1	 g
teerel maar werd door de bezorger van de Volledige werken gesteld op 20 februari,	 g	 g	 g	 P
1856.S

Is niet m'nheer Slotering gestorven in November: Carolus was op 1 november 18gg	 p	 SS
overleden.
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dag na vn dood heeft de regent volk opgeroepen...: dit e even staat ook vermeldden d ^ ^	 g gegeve

 aantekeningen die Dekker waarschijnlijk half maart 18 6 gemaakt heeft: `Deg	 waarschijnlijk	 S g
regent liet dadelijk na den dood van Carolus zijne Sawahs bij Rangkasbetoeng beg	 dadelijk	 zijne	 bij	 g	 g-
werken door de bevolking zonder een duit betaling (Collard)' vw ix,	 - og	 g	 ,549 S	 .S

441-442

446-448

bepalingen o de heerediensten: e r bestond geen wettelijke regeling voor geheel Java.g wettelijke g	 g	 g
Het Regeringsreglement van 18 	 artikel	 schreef gewestelijke regelingenS4	 S7	 g	 1
voor. Die regelingen moesten om de vijf jaar worden herzien, met als doel de -vijf 	 ^	 eg
leideli' ke vermindering van de herendiensten. Door incidentele,plaatselijke maat-

	

1	 g	 p	 1
reregelen nam de druk op de bevolking wel wat af maar van volledige afschaffing p	 g	 ^	 g	 g
waseen sprake. Hoe de regelingen voor Lebak waren in de tijd dat Dekker daar

	

g	 ptij

assistent-resident was, valt enigszins op te maken uit de lijst met 42 vragen betrefss s	 ,	 g	 p	 lijst	 4	 g
fende de herendiensten van Dekker aan de regent vw ix, 480-489). Deze lijst

	

g	 ,lijs

 inzicht in de aard van de werkzaamheden o.m. bewakingsdienst,g
schoonhouden van de dessa, koeliewerk) en in de aantallen mensen die 	 1hierbij be-

trokken waren.	 zeldenenDuidelijk wordt ook dat de herendienstplichtigen zeld een be-

	

Duidelijk	 p	 g
lonin ontvingen en zelf voor hun onderhoud moesten zorgen. Dekker zond de

	

g	 g	 g

1lijst met antwoorden door aan controleur Van Hemert, met het verzoek de ant-

woorden van de regent te vergelijken met de werkelijke situatie vw ix, 495 ). Uitg	 g i	 1	 ,495
diens antwoord blijkt dat men vaak meer mensen had opgeroepen dan de re elinblijkt-g

en toestonden. Ook signaleerde Van Hemert dat de regent een menigte menseng	 g	 g	 g
had opgeroepen in verband met het bezoek van een andere regent (zie hieroverg
r. 446-44 8 , hoofdstuk xviii r. 1 5 8-1 59,I -160 en xviii, r. 1 -I	 met bijbeho- , 	 S 9	 ,	 73 7 S	 1
rende annotaties),maar dat hij op grond van bepaalde voorschriften niet bij

	

hij P g	p	 bij

machte was hiertegen op te treden. Ten slotte concludeerde Van Hemert dat deg	 P
 leverin van levensmiddelen `zonder twijfel voor de bevolkingzeergedwongenlevering	 twijfel

bezwarend [is] en waaruit natuurlijk groote misbruiken voortvloeien' vw Ix

	

natuurlijk 	 voortvloeijen'

 499,

De Regenten van Bogor Buiten or en T jiand joer... n leden van 't geslacht waarvan bg	 ^	 ^g	 J J	 ^	 ^	 y
't hoofd is: de regent van Bogor was Radhen Adhipatti Soeria Winata (Almanakg	 g	 P
Ned.-Ind. 18	 • hij was de oudere broer van Karta Natta Ne ara Nieu

	

SS,pSS	 -, hij	 Negar

 s Mythe, 47). De lezing Bogor Buiten or i s een ingreep van de editeurY, y ,p 47	 g ^	 ^ g	 g p
in de vijfde druk (waar Bandoeng stond), 	 basis van het manuscript. Van Lennep ^	 ^p	 P	 p
veranderde Bogor Buiten or in: B( )r	 ). In de eerste tot en met de derde
druk werd dit: `B...'. Toen Multatuli Van Lenneps ingrepen herstelde, vulde hij

	

P^	 hij

`B...' abusievelijk aan tot Bandoeng. Dat het hier gaat om de regent van Buitenzorg ^ 	 g	 g	 g
wordt bevestigd door een brief van Dekker aan Brest van Kempen, waarin hijg	 p,	 hij

de g	 Buitenzorg	 Tjiandjoerregenten van Buitenzor en Tjiand • oer te zamen noemt en hen beiden aan-

duidt als verwanten van de regent van Lebak (vw Ix, 502 en o .g	 ,5	 S S
De regent van Tjiandjoer, 	 afdeling in de Preanger regentschappen,	 Rag	 oer1	 1^	 g	 g	 g	 pp	 -en was

dhen Adhipatti Aria Koesoema Ningrat (Almanak Ned.-Ind. 1 8	 56). De re-p	 g	 SS, p. S

ent van Lebak en hij hadden dezelfde stamvader, Wiratanudatar. Deze wasg	 hij
grootvader van Karta Natta Ne ara en overgrootvader, maar langs een andereg	 g	 g	 ^	 g
lijn van Aria Koesoema Ningrat (Nieuwenhuys, Mythe, 46-48).1,	 g	 Y, y ,p
Die laatste heeft slechts rang van Tommon on : in de Almanak Ned.-Ind. 18 komtg	 ^ g	 SS
Aria Koesoema Ningrat voor met de rang van Radhen Adhipatti.

	

g	 g	 p

citaat op 	 499).
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449-450 omdat Lebak nieteschikt is voor ko en hem dus geen emolumenten opbrengt: het Kolog-g
niaal verslag over 18 vermeldt dat de koffiecultuur in de afdeling Lebak is ing	 SS	 g	 -

getrokken `ten gevolge der bezwaren die daaruit voor de bevolkin ontstonden'g	 g	 g	 ,	 g
(Bijl. Hand. 1857-1858).

Zie voor de emolumenten de annotatie bij v, 3 99-401 en bij r. 10 n54	 -van dit hoofdbij	 399-4	 bij	 7
stuk.

	

1	 Dheman : districtshoofd.

	

45	 g

4S4-4S6

461 -46 3

468-472

2n7o
47

H heeft niets dan n traktement, en hierop is een korting...: de regent ^	 ^	 p	 g	 gent ontving	 -maan
delij ks	 0o hierop werd 1 0 - ingehouden, ter afbetaling van een voorschot1	 7	 > > 	p	 S^	 g	 ^	 g
van 000 - vw 1x 672-673).3

Veel leden vann amilie...scharen ich als een plunderbende om hem heen: i n de woning ^	 g
van de regent leefden, volgens officiële opgave, honderdveertien mensen op zijng	 ^	 g	 pg	 ^	 p zij

 Bovendien ondersteunde de regent zeventig familieleden met een finan-^
ciële toelage vw 1x 6g	 ix,	 0S.
familie  – die ei enl k niet in 't Lebaksche te-huis behoort: de regent was een Soendaneesgy	 g
aristocraat oorspronkelijk afkomstig uit Bogor (Buitenzorg) (Kartodirdjo, Pea-p	 1	 g	 ^	 g	 l^
sants' revolt, p. 86-8 .OvenOverigens werd ook wel aangenomen dat hij stamde uit het^ p 	 7	 g	 g	 hij
Bantamse sultans geslacht (Nieuwenhuys, Mythe, 48).

	

g	 Y^ y ^ p4

De Regent, die in jaren klimmende den dood vreest...: het was onder moslimse vorsten
gebruikelijk dat zij zich, als ze op hoge leeftijd waren gekomen,g	 1	 zij	 ^	 p	 g	 omenleeftijd	 g aan vrome wer
ken wijdden bij wijze van voorbereiding op de dood. Dit hing samen met de o1	 bij wijze	 g p	 g	 -p
vattingen van de Islam over het laatste oordeel. Ongelovigen komen voor eeuwigg
in de hel. Zgelovigen moeten, voorzover Allah's genade	 niet uitzonZondigeg	 g	 ^	 -ena zeg
dert gedurende een bepaalde tijd boeten in de hel. Ze kunnen die tijd echter be-^	 ecg	 p	 tijd	 tij

	

 of zelfs overslaan door boven de verplichte milddadigheid ook vrijwillig g	 1	 g
eld ofgoederen te schenken.g	 g

 aan eestel ken: het woord eestel ken suggereert een priesterlijke status, diegifteng y	 g y	 gg	 p	 1
echter in de Islam niet voorkwam. Bedoeld 	 -aneneneerzijn Islamitische wetgeleerden

	

zijn	 g
dere religieuze functionarissen.g
reiskosten vanel rims naar Mekka: de bedevaart naar Mekka was belangrijk, omdatpg	 gl^
deze verzoening leverde voor de zonden in het daaraan voorafgegane leven.g
Wanneer eenelovi e niet in staat was zelf naar Mekka te gaan, kon hij ook eeng	 g	 g	 ^	 hij

 el rim sturen.plaatsvervangendepelgri
• het bouwen van een moskeev 1. r. 8- 45 werd beschouwd als een ver-

	

g	 45 4S9
dienstelijk werk: Allah beloonde de moskeebouwer met een huis in het paradijs1	 p	 1
(Snouck Hurgronje, Islam in Ned.-Indië; Pijper, `Havelaar en de Islam:).g	 l >	 amlp

Tout comme che nous: deze uitspraak is ontleend aan de komedie Arlequin empereur^	 P	 q	 p
dans la lune (168 4)an Jean Fran ois Nolant de Fatouville. In de laatste scène doet4	 ^
Arlequin zich voor als keizer van de maan als hij de dokter vraagt om de hand hij	 g	 d
van zijn dochter. De dokter is vereerd, voelt zich door zijn leeftijd niet in staatzijn	 ^	 zijn leeftij

 naar de maan te reizen en informeert daarom naar de omstandigheden daar.g
O alles wat Arlequin daarover vertelt, reageren zijn toehoorders met de	 -Op	 9	 ^	 ng	 1

	

oorers	 woor

den: 'C'est tout comme icy' (Le thedtre italien, p. 112-165). Y	 ^ p
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474-475 De Dhemang van Parang-Koedjang is zyn schoonzoon: zie de annotatie bij v 9en

  dit r. 248-249'6 'van d t hoofdstuk.bij

8	 onderkollekteur: inlands ambtenaar die de kollekteur bijstond bij de inning van de4 S	 bijstond bij	 g
landrente.

498-499

Sob

S36

íS4

568

577"

586-5 87

f 9774

Gedurende twee maanden ben%^e waarnemend adsistent-resident ^leweest en bovendien reeds3	 O	 ^
lang hier als kontroleur: V an Hemert was als waarnemend assistent-resident o^	 -P
getreden vanaf de dood van Carolus I november 18 	 tot het moment waarop SS	 p
Dekker zijn functie aanvaardde (22 januari 18 5 6). In a ril 18 5 4 wa s hi j als controzijn	 januarip	 S4	 -J
leur aangesteld in de residentie Bantam.g

slender: sleur.

kladnotaas: beide nota's zijn bewaard gebleven; ze zijn afgedrukt in vw ix,464-465.1	 g	 ^	 zijn g 

De eciteerde fragmenten (r.	 -	 r. 46-5 48, r.	 2-5	 en r. 6o- 61 komeng	 g	 S37 S39>	 S4 S4 ^	 SS	 SS7	 5	 S
vrijwel letterlijk overeen met de originelen.vrijwel letterlijk	 g

tenrjudice van: ten nadele van.J

geaboucheerd: een onderhoud tot stand gebracht.^	 g

Ook de hier bedoelde brieven bezit ik nog: elf brieven van assistent-resident Carolus

aan de regent van Lebak zijn – in afschrift – bewaard gebleven. Ze zijng	 -ezijn	 g	 zijn g
schreven in deeriode: februari 18 – 27 augustus 18 . In de brieven komenp	 7	 SS	 7	 g	 SS
kwesties aan de orde als ongeoorloofde herendiensten, ontduiking	 de land-g	 ^	 g van
rente en mishandeling van inlanders. Ook zijn er klachten over het districtshoofdg	 zij

 Paran -Koedan die `zeer nonchalant is en zijn werk niet naar behoreng	 1 g 	̂ zij

	

 (vw ixo	 0- I 443-445,	 - 6	 - 8 – hierin het citaat –,439 44 ^ 44 44 ^ 443 44S ^ 44S 44 ^ 447 44
8-	 0- I 456-457 en 62- 644 449 449, 4S 4S ^ 4S 4S7	 4 4 3.

men klaagt niet gaarne by de Regeering een Hoofd aan: een belangrijk principe in het^	 ^	 y	 ^ g	 gl p	 P
bestuur van Nederlands-Indië was dat men het inlandse bestuur, met name de re-
enten niet te hard moest vallen om zaken van afpersing of knevelarij. Zo 	 -genten,	 P	 g	 .1 ver

schenen er richtlijnen als het volgende gouvernementsbesluit uit 18 o waarin derichtlijnen	 g	 g	 4,
residenten werdeneïnstrueerd `om met het aanklagen, suspenderen, dan wel hetg	 g ^	 P
tot ontslag voordragen ... van Regenten en inlandsche hoofden van aanzien, deg	 g	 g
meest	 -emogelijke voorzi ti beid in acht te nemen en daartoe niet dan om zeerg 1	 gg	 g
wi ti e redenen, na rijpen rade, over te gaan' (Fasseur, "`Indië" van Multatuli',g g	 ^	 lp	 ^	 g
p.io.

het door den Gouv. Gen. Pahud ingesteld onderzoek: onmiddellijk na Dekkers ontslagg	 ^ onmiddellijk	 ^
als assistent-resident van Lebak heeft Brest van Kempen een onderzoek ingesteldP	 g
naar aanleiding van diens beschuldigingen. Hij deelde zijn bevindingen mee in een

	

gHij	 zijn	 g
missive aanouverneur-generaal Pahud van 20 september 18 6 (vw ix, 641-654).g	 g	 P	 S
Dit resulteerde in een besluit van deouverneur- eneraal van I I december 18 6g	 g	 S
vw ix, 675-674; een aanvulling hierop in: Jaquet en Nieuwenhuys, `Tienduizend g	 p	 9	 Y

buffels' .
Voornemen den Regent 'n voorschot kw tteschelden...Dit is...werkel k geschied: Brest van^ ^	 y	 y^
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Kempen had, met het oog op de voortdurende geldverlegenheid van de regent,p	 ^	 g p	 g	 g	 g
voorvoorgesteld hem de rest van het voorschot 	 1 06 - kwijt te schelden. Pahud beg	 s^	 -sc	 enkwij

 echter dat de regent zijn schuld met 5o,- per maand mocht inlossen, i. .v.g	 zijn	 S ^ p	 ^ i.p.v.

 15 0,-.

Ook meen ik dat b die gelegenheid 'n traktement verhoogd is: Brest van Kempen had

hiertoe wel een voorsteledaan maar Pahud was hier niet op ingegaan, omdatg	 ^	 p
hij van mening was `dat het tegenwoordig oogenblik .., niet wel gekozen is, omhij	 g	 g	 g g	 g

enoemden Regent eene gunst te betoonen' vw ix, 6genoemden	 g	 'g	 ^ 673).

boo	 advienneue pourra: wat er ook gebeuren moge.^	 g	 ^
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HOOFDSTUK IX

9 ans ruchlose: bescheiden.

I	 horribile auditu: verschrikkelijk om aan te horen.3	 1

46	 den echtestaat: het huwelijk.4	 k1

6o	 Abraham Blankaart – oom en voogd van Sara Burgerhart uit de gelijknamigeg	 g	 gl	 g
briefroman van Bete Wolff en Aagje Deken (1782) – heeft nogal eens de

	

1	 gl	 7	 -eg	 g
woonte een zin in te leiden met de woorden `Zoodat ik maar zeggen wil' (Saragg
Burgerhart, ed. Buijnsters, onder meer p. i 	 323, p. 	 en	 736).g	 ^	 1	 ^	 p 74,p 3 3,p	 p. 73

8 4	 ik verspreek u: van Duits `vers rechen'.4	 p

86-87	 omne tulit punctum, ui miscuit [utile duld : hij krijgt de bijval van allen die [het7	 1 g	 hij	 l g 	1
nuttige met het aangename] vermengt (Horatius, Ars poetica,g	 g	 g	 ,	 , 343).

103	 de ti en: ernstige, serieuze.3	 g	 g,

111-112	 dat er in die a deelin Lebak geen ko wordt geplant: zie de annotatie bij v I I I 449-45o.g	 ^	 ^	 1	 ,44945

g5125-126	 Wawelaar: vgl. `wauwelen' of `wawelen': kletsen. Een `wauwelaar' is een klets-
meier.

126	 bidstond voor 't bekeeren der heidenen: odsdienstoefenin die buiten de	 kerk-g	 g	 gewoneg
beurten valt en dieehouden wordt om voor een bepaald doel te bidden.g	 p

1 3 2	 De hierna volgende `reek' van Droogstoppel en ook de daarna volgende preek3	 g	 'preek'g	 p
van Wawelaar zijn een karikatuur van de preken zoals die in orthodoxe kripzijn	 p	 g-eg
houden werden. Beide

et	-
unreken geven een beeld van de tale Kanaáns in de onp	 g	 g

sti e betekenis van het woord: hoogdravende domineestaal, tot in het absurdeg	 g
doorsekt met bijbelteksten en bijbeltermen. Soms valt niet meer dan een verreP	 bijbelteksten	 1
echo van een bijbelse uitdrukking te beluisteren. Er is dan geen direct verbandbijbelse	 g	 g
met een bepaalde bijbelplaats, zodat er vanaf gezien is die passages te annoteren.p	 1 P	 g	 p	 g
Specifieke toespelingen zijn zoveel mogelijk toegelicht.Pzijn	 g l	 g

I	 toch w k je van den rechten weg a : vgl. 2 Petrus 2:15:  `Die den rechten weg verlaten34	 y ^	 ^	 gg
hebbende, zijn verdwaald, en volgen den weg van Balaam den zoon van Bosor, g	 g	 ,	 ,
die het loon der ongerechtigheid lief ehad heeft;.g

16	 De vree e des Heeren is 't be insel van alle w sheid: zie o.m. Psalm i i I : I o: `De vreze3	 ^	 ^	 y
des Heeren is het 	 idbeginsel der wijsheid ... '.g	 1

141-142  	 H heeft verkeerde artikels in de Indépendance geschreven en de Aglaia laten vallen: zie I vy	 p	 8	 g	 ,
 en 66- 68 en bij Iv 343-345 met bi jbehorende annotaties.565-566S	 S	 l^ 343 3 4S	 1

142	 als men w s is in n eigen oogen: vgl. o.m. Jesaja :2 r : `Wee den enen, die in hun4	 y	 ^ g ^	 g	 1 S	 dengenen

 wijs, en bij zichzelven verstandig zijn!'ogen	 1^	 1	 g 1

84
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I	 Bedenk dat je lichaam een tempel Gods is: vgl. o.m. i Korinthe :16: `Weet gij niet,44	 J	 ^	 g	 3	 1g
datji Gods tempel zijt en de Geest Gods in ulieden woont?'g	 p	 1^

170	 os : het eerste spinsel van de zijderups en de daarvan gemaakte zij van mindere7	 ^	 P	 1	 P	 g	 zij

kwaliteit.

176	 stort: beide betekenissen zijn mogelijk:  morst; valt.7	 zijn

177	 Paulus egt dat nooit een oon verdriet moet doen aan n vader: vgl. o.m. Kolossensen77	 ^ g	 ^	 ^	 g
:20: `Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles want dat is den Heere3	 1	 ^1	 g

jwelbeha elfi k.'g

t84-i85 de liefde Gods, bl kaarr uit Zin toorn tegen on eloovi en naar aanleiding van Samuels beris-

Saul: Sam. x	 G: in i Samuel i wordt beschreven hoe 	 1 ten strijde aan Sa	 v	 Same	 Saul te st de^	 33	 S	 1
trekt tegen de Amalekieten. Tegen Gods gebod in laat hij koning Agag leven,g	 g	 g	 hij	 g gg
evenals een deel van het vee. Samuel	 -oorzaamberispt Saul wegens diens ongehoorzaam-p	 g	 g
heil vgl. I Samuel 15:23: `Want weders anni heil is een zonde der toverij, en, gP	 g	 1^
wederstreven is	 verworwoordafgoderij en beeldendienst. Omdat gij des Heeren	 d	 -g	 1	 ^1
en hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.' Als koning ^	 Hij	 P^	 g l g	 ^	 1	 g

Agag voor Samuel gebracht is, doodt de profeet hem: `Maar Samuël zeide: Gelijkgg	 g	 ^	 p	 1
als uw zwaard de vrouwen van haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder
van haar kinderen beroofd worden onder de vrouwen. Toen hieuw Samuël Agaggg
in stukken, voor het aangezicht des Heeren te Gil al.'g	 g

18	 menschel ke en oddel ke wisheid: vgl. o.m. i Korinthe :18-I : `Niemand bedriege^	 y	 g y y	 g	 3	 ^	 ^
zichtelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hijhij wijs is in deze wereld, die wordewij

 opdat hij wijs moge worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheidP	 hij wijs	 ^	 wijshei

bij God	 '

191-193	 niet uit eigen kracht...neen door de kracht die van boven komt: vgl. i Korinthe 2:: `09	 93	 ^	 ^	 g	 S	 -
p

dat uweloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.'g	 zijn	 wijshei

 e us Christus en dien gekruist: vgl. i Korinthe 2:2: `Want ik heb niet voorgenomen9 99	 ^	 ^	 g	 g	 g
iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.'

210-211	 de heerl ke roep 	 van Israel – h bedoelde het uitroeien der bewoners van Kanadn –: toeny p ^	 y
de Israëlieten na veertig jaar reizen door de woestijn het beloofde land bereiktgl	 woestij

 roeiden zij – volgens Gods gebod – de oorspronkelijke bewoners ro-zij	 ^	 g	 p	 }	 g
tendeels uit.

2I0-2I2

212-213

Preken waren opgebouwd uit verschillende delen. Een belangrijk onderdeelPg	g 1
vormde de zogenaamde `toepassing': dat deel van de leerrede waarin het verhan-
delde op de hoorders werd betrokken, zoals hier de roeping van Israel de roepingP p
van Nederland wordt.

dat het licht dat ons bestraalt, wordt weggqet onder de korenmaat : vgl. Mattheus 5:15-16:

`Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een korenmaat, maar op een>	 p

kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voorzij schijnt	 ^	 1^	 schijne

 mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de heme-

len is, verheerlijken.',	 1
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214	 brood des eeuwi en levens: vgl. o.m. Johannes 6: 1: `Ik ben dat levende Brood, dat

	

4	 g	 g	 S	 ,
uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in derg	 ,	 -eeu
wi heid leven. .. 'g

216-217 kinderen des verstootenoons...van den edelen Godgevalligen Noach: Cham bespotte zijn^ p	 zij
 toen deze dronken lag te slapen (Genesis :20-2 . Deze vervloekte daaromg	 p	 9	 7

Chams zoon Kanaan: `En hijhij zeide: Vervloekt zij Kanaan; een knecht der knech-zij

ten zij hij zijn broederen!' (Genesis :2 . Vroeger nam men als vaststaand aanzij hij zijn	 9 S	 g
dat deevloekte Cham een kleurling was. Dit gaf de onderdrukking van ekl-g	 g	 g	 g	 eurg
de volkeren een bijbelse grond.bijbelse g

220-221	 een valschep profeet: vgl. o.m. Mattheus 7:15: `Maar wacht u van de valse profeten, 7S	 p	 ,
dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende 	 l-

	

p	 ^	 en wozijn zij g lp
ven.' Waarschijnlijk moet men – gezien de ruime verbreiding van de Islam in deWaarschijnlijk	 g	 g
Indische archipel – hier aan Mohammed denken.p

22	 goden van hout o steen: vgl. Daniël :2 : ` ... en de goden van zilver en goud, ko224	 g	 g	 S 3	 -ou

	

g	 g
er, ijzer, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch weten, hebt gij geprezen;p ,J	 ,	 ,	 ,	 ,	 glgp

maar dien God, in Wiens hand uw adem is, en bij Wien al uw paden zijn, hebt

	

>	 bij	 p	 1^
gij niet verheerlijkt.'gl verheerlijkt.

oden...die	 el einaakt hebben naar hun beeld: vgl. Exodus 20:: `Gij zult u een^	 ^J'^ g	 g	 4	 1	 g
gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemelg	 ^	 ggl	 ^	 g
is noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder

	

g	 p	 ^	 g
de aarde is.'

23g-z39

241-242

242-243

244-248

oodra de ba uine schallen al die de dooden oproept ter scheiding van rechtvaardigen en on-

rechtvaardigen: vgl. o.m. i Korinthe i 5:52: `In een punt des tijds, in een ogenblik,^	 g	 SS	 p	 1 ,	 g	 ,
met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk,	 onverderfelij

	

opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.' Vgl. verder 	 .. Hdepg	 ^	 -verer ook om Hande- g
lip en 24:1 5 :  `Hebbende hoop op God, welke dezen ook zelf verwachten, dat er eengp p	 ^	 ,
opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen.'p	 g	 ^	 g	 g

een God dergerechte wrake: in Minnebrieven 1 861 schreef Multatuli: `Ik raad u vrezeg
aan voor den toorn des liefdevollen Gods, die zich niet laat bespotten, en die een
God is, vanerechte wrake,elk te lezen staat in Hebreeën x, vs 1' (vw r1g	 g Y	 ^	 3	 ,
62). De desbetreffendeassa e luidt: `Vreselijk is het te vallen in de handen desP	 g	 'Vreselij

	

 Gods.' Mogelijk ook een toespeling op Hebreeën 1 	 en0; 0: `Want wij k-g l	 p	 g p	 3	 wij
nen Hem, Dieeze d heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt deg	 g	 1	 ^	 g	 ^ p
Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen.'

het geknetter der vlammen in het eeuwig Gehenna waar weeninge is, en tandengeknars: zie
Mattheus 1 3 :41-4 2: `De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden en zij zullenZijn	 g	 ^	 1

	

uit Zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, 	 de on erechti

	

Zijn koninkrijk	 g	 g	 ^	 eneng^	 -g	 g
heid doen; En zullen dezelve in den vurigen oven weren; daar zal wening zijng	 werpen;	 g zij

 knersing der tanden.'g

Dáár lekt de vlam...Godver aker: vgl. o.m. Jesaja 66:2 4: `En zij zullen henen uit-^	 g	 1	 4	 zuen enenzij
aan en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtredengaan,	 zij	 g	 Mij
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hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden,

en zij zullen allen vlees een af rijzin wezen.'zij	 afgrijzing g

249-251

zS4-zSS

het ongedoopte kind dat, nauwel ks geboren, werd weggeslingerd van de borst der moeder, in

den poel der eeuwige verdoemenis: in deze voorstelling van zaken spelen twee kwesties^	 g	 P
mee. Allereerst de orthodoxe opvatting dat alle mensen — ook pasgeboren kindep	 ^	 -asp^ oren
ren die nog niet bewust hebben kunnen zondigen — verdoemd zijn, omdat ze be-

	

g	 ^	 1^
last zijn met de erfzonde: de algehele verdorvenheid die ontstaan is door de val1	 g
van Adam en die vaneslacht op geslacht wordt overgebracht (vgl. de Dordtse^	 pg	 ^	 ^
leerre els i i . Daarnaast is er de kwestie van het al of niet gedoopt zijn. Indienleerregels 	 ^	 p zijn

 kind vanelovi e ouders jong sterft, is het — ondanks de belasting met deg	 g	 J g	 ^	 g
erfzonde — `uit kracht van hetenadeverbond' niet veroordeeld tot de hel Dordt-g
se leerregels r z . De leerregels in Bakhuizen van den Brink, Bel jdenis eschri ten8	 7	 8	 ^	 J	 ^	 >

22 5 en 231). De doop is hiervan het uiterlijk teken. Hierdoor	 deze kinp.	 sP	 -en	 oor waren ezeuiterlij
 dan ook onderscheiden van heidense kinderen, die deze verkiezin g niet

deelachtig werden (Heidelbergsche catechismus, art.

	

g	 g	 ,	 74).
-onvanpassage merkelijk is de overeenkomst van deze	 ge met de beginregels	 Vp	 1	 p^

dels Decretum horribile:

`God ruckt	 Yd'onnooselhe d van moeders borsten af,
En smacktse in't eeuwigh vyer. o poel! o open graf!'g	 p	 P g
Deze regels gaan terug op een uitspraak van Calvijn: 'braak	 gal-vergif uitn: braak nu uw Tal-ver^ ^	 ^ p	 P	 1	 ^	 ^
tegen God, omdat h onnozele kinderkens van moeders borsten afrukt en in hetY
eeuwige vuur smakt.' berken Vondel i i i ed. Van Lennep, p. i I i . Op deze ^	 p^ p	 P	 -eze over

eenkomst werd ikltewezen door wijlen Prof.Dr. L. Stren ho .g	 wijlen	 ^
Zie ook de overeenkomst met een van de, door Van Lennep geschrapte, vragen

van Frits: `Is mijn broêrtje verdoemd omdat hij voor den doop stierf?' varian-t	 1	 hij	 p
tena araat	 396).pp	 ^P 39

H wil niet dat de ondaar verloren ga, maar dat h ali worde met de genade, in Christus, ^	 8t	 y^ g	 g	 ^	 ,

door heteloo : deze zinsnede is opgebouwd uit elementen die in verschillende bi-g	 Pg	 l
telteksten voorkomen; vgl. o.m. Efeze 2:8: `Want uit genade zijt 

gij 
zalig^	 ^	 zijt gij	 geworg

den door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave' en Johannes3:15-16:   ,	 g 
'Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige levenp	 g l^	 g	 g
hebbe. Want alzo lief heeft God de wereldehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoong	 ^	 Hij Zijn	 ^g
ge even heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het^ g	^ P	 ^ 1	 g	 ,

geeuwi e leven hebbe.'
Deassa e in haar geheel vormt een toespeling op het leerstuk	 de `htvaar-p	 g	 ^	 P	 g pet eerstu van	 rec
di makin ' (Heidelbergsche catechismus, a rt.	 -6 : in Gods 	 is de mens als^	 g	 ^	 59 4	 oge

 onrechtvaardig; Christus, de Rechtvaardige, heeft door Zijn kruisdoodg,	 ,	 g ,	 Zij
 de rechtvaardigheid verdiend voor de zondige mens. Door^	 g	 ^

in Christus te geloven — hetgeen geen verdienste, maar genade is — wordt Chris-
tus' rechtvaardigheid de zondaar toegerekend.g

2	 H y in Zyn onnas eurl ke W sheid: vgl. Romeinen i 1: : `0 diepte des rij	 bei-S7	 .^	 y	 p y	 y	 g	 3	 rijkdoms,3	 P	 1
de der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en1	 ^	 1 zijn Zij

onnaspeurlijk Zijn wegen!'p	 i Zij

 groot en sterk door de kennisse Gods: vgl. o.m. Kolossensen i:io: 'Opdat gij moogt5	 ^	 g	 P	 g l	 ^
wandelen waardi glij k den Heere, tot alle beha elfij kheid in alle goede werken^1	 ^	 g	 1	 ^	 g
vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;'g	 ,	 ,
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260	 E	 Evangelie elium: Evan elie (archaïserende vorm).^ 

270	 endelin svereeni in : werd in de regel 'zendingsvereniging' enoemd; organisatie7	 ^	 g	 ^g	 gggenoemd; g

die het	 –kerkwaarzendingswerk financieel en organisatorisch behartigde	 kkg	 g	 g
zoals derotestantse kerk in de i 9de eeuw – dat (nog) niet deed.p	 9	 g

2 1	 b bel enootscha en: stelden zich de vertaling, 	 ave en verspreiding van de bijbel7	 y^	 g^	 g	 p	 g	 bijbe

 doel. Het Nederlands Bijbelgenootschap werd opgericht in 181 in Amster1 g	 P	 Pg	 4	 -

dam; het heeft de bijbel in vele Indische talen laten vertalen en die vertalingenbijbel	 g
vervolvervolgens in grote aantallen verspreid.g	 g	 P

2	 'Oefeningen': bijeenkomsten tot onderlinge stichting, gewijd aan het bespreken273 bijeenkomsten	 g	 g^ g	 l	 P
vanodsdiensti e onderwerpen, aan zingen en aan bidden.g	 g	 p^	 g

273-274 In 181 werd in Harderwijk een werfdepot voor de landmacht in Oost- en West-S	 1	 p
Indië opgericht. In 1843 werd het depot een zelfstandige instelling en kreeg hetpg	 43	 p	 g	 g	 g
de naam `koloniaal werfdepot'. Het had een slechte reputatie; het werd wel `hetP	 p
riool van Europa' genoemd.p g

287	 am oen acht: opiumpacht. Zie verder de annotatie bij hoofdstuk Iv, i .7 bij	 ^ S4

orthodoxen...modernen1 de liberalen, 	 1.	 yde...meer verlichten – en zelfs de ware vr denkers –: de
gereformeerde orthodoxie hield zich streng aan de bijbel, die werd gezien als deg	 g	 1	 ^	 g
eni e en volstrekte regel van geloof en leven. Halverwege de i de eeuw ontstondg	 g	 g	 g	 9
er een nieuwe richting in de theologie, waarin 	 onder invloed	 de ont-g	 g 	̂ men – oner nv	 van
wik kelin en in de natuurwetenschappen – de inhoud van de bijbel toetste aan deg	 pP	 bijbe

 van hetezond verstand. De zogenaamde moderne of liberale theologieg	 g	 g
stelde zich kritisch op t.o.v. alles wat naar het bovennatuurlijke zweemde. Velenp	 bovennatuurlijk

 door de steeds radicaler wordende kritiek op de bijbel en de daarmeep	 bijbe

 aard gaande toenemende vervreemding van het kerkelijk belijden, uiteindelijkgepaard g	 g	 kerkelijk	 1^ uiteindelij
 kerk. De vrijdenkers stonden aan het eind van deze ontwikkeling; zij stelden

	

vrijdenkers	 g^ zij
dat een mensas werkelijk vrij denkt als hij weigert in iets te geloven dat het	A werkelijk vrij	 hij	 g	 g
verstand niet bewijzen kan.1

298	 die voorslag: dat voorstel.9	 8

I - 20	 het Evangelie dat een lamp op n ad is: vgl. Psalm 11 9 :10 5 : `Uw woord is een lamp g	 pp^p	 gP
voor mijn voet en een licht voor mijn ad.'1	 ,	 Jp

34 1	De Amstelkerk een van de vele hervormde kerken in Amsterdam, staat op het34	 ^	 p
Amstelveld, tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht, dichtbij de Re uliers-

	

g	 g	 ^ dichtbij	 g
gracht, die de twee eerstgenoemde grachten verbindt.g	 ^	 g	 g

o- 1	 In m n huis al de Heere gediend worden: vgl. Jozua 24:15: ... maar aangaande mij,	 3 `S	 y	 ^	 ^	 gg	 1,
en mijn huis, wijwi zullen den Heere dienen!'

de we en...waarlan s w worden eleid aan Gods hand: v 1. o.m. Psalm 1 :Io: `Ook3S3	 g	 ^ y	 ^	 g	 39
dáár zou Uw hand mijgeleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.'l g	^	 mij

297n76
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HOOFDSTUK X

28	 tui van veren: waardeloze gedichten.^	 ^	 g

2	 h e t: `uitivendi ': van Duits `auswendi '.29	 y^g	 ^	 g

z	 suite: in een noot in de vertaling Nahui	 -s wordt vermeld: `Suite is an Amsterdam3	 g Nahuij

 and means a front room divided from a backarlour by folding-doors: top	 Y	 g

p	 ppossess such a "suite" is considered in Amsterdam as the ne plus ultra of res ecta-p
bilit 'Max Havelaar vertaling Nahuis p. 17o).Y	 ^	 g	 1>P

o	 Auf Flu eln des Gesanges: gedicht van Heinrich Heine uit de bundel Buch der Lieder4	 g	 g g

	

182. D it werk was zeer populair, beleefde talrijke herdrukken 	 in7	 opp	 ^	 -erru en en oefende

vloed uit op het werk van vele jonge dichters. Hoogstwaarschijnlijk heeft Multap	 -ee

	

l	 g	 g	 1	 1
tuli hetedicht niet overgeschreven, maar citeerde hij het uit zijn hoofd. Dit zoug	 g	 ^	 h1	 zij

 de	 vanafwijkingen b.v. `Da' voor `Dort' en `Ruhe und Liebe' in plaats	 `Lie-t	 g	 p

	

be und Ruhe' verklaren). Ter 	 g 1	 gver elijkin volgt hieronder de versie uit: H. Hei-

	

ne Sdmmtliche lVerke. Fun ter Band. Buch der Lieder. Amsterdam, 18	 .8o-81.SST P

Auf Flu eln des Gesanges,g	 g,
Herzliebchen, trag' ich Bich fort,g
Fort nach den Fluren des Ganesg,
Dort weiss ich den schonsten Ort.

Dort liet ein rothbliihender Garteng
Im stillen Mondenschein;
Die Lotosblumen erwarten

Ihr trautes Schwesterlein.

Die Veilchen kichern and kosen,

Und schau'n nach den Sternen Pem or•̂

Heimlich erzahlen die Rosen

Sich duftende Mahrchen in's Ohr.

Es hu fen herbei and lauschenP
Die frommen, klugen Gazell'n;g
Und in der Ferne rauschen
Des heiligen Stromes Well'n.

Dort wollen wir niedersinken
Unter dem Palmenbaum,
Und Liebe and Ruhe trinken,
Und traumen gsell en Traum.

dat haar bel denis nog niet gedaan heeft: d at zich nog niet heeft laten aannemen als49	 y	 ^	 ^	 g
lid van het kerkgenootschap,met andere woorden: dat de huwbare leeftijd nog no1
niet bereikt heeft.
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HOOFDSTUK XI

- 8,21-22,5

25-27

Justus von Liebig (180 3 -18 73 ),Duits chemicus had grote invloed door zijn exg 	 -e

	

g	 zijn P

rimenten maar vooral ook door zijn populariserende werken. In zijn Chemische	zijn pp	 zij

 e (vanaf 18	 presenteerde hij de resultaten van wetenschappelijk onderzoek44 p	 hij	 pP 1
voor een breedubliek. Ze zijn in vele talen, ook in het Nederlands, vertaald.p	 zij

 schreef o.m. over het conserveren van voedingsmiddelen 	 over de relag	 -sm	 eng
tie tussen fysiologie en chemie, waarbij hij o.a. inging op stoffelijke processen in

	

^ waarbij hij	 g g P stoffelijke P
dierenlichamenv 1. r. 22 en r. 2 5 -2 7). Liebi	 af echter – voorzover mij bekendgLiebig 	 mij

–een praktische voorschriften voor huishoudelijk gebruik.geen p	 huishoudelijk g

2 n,a	 ro essor Virchow... beweert nu dat er niet de minste voedingskracht in bouillon it: de9	 g	 ^
Duitseeneeskundi e Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-1 902) was van me

	

g	 g	 g	 o2	 -9
nip dat bouillon geen voedingsmiddel maar een genotmiddel is, gelijk te stelleng	 g	 g	 g	 ^g l
aan koffie, thee of alcoholische dranken (Virchow, `Nahrun s- und GenuBmittel',

p. 51-52.

29	 o die geleerden...Molière wist het wel: Molière (1622-16 73 ) stelde in zijn toneelspelen9	 ^	 8	 73	 zijn	 P
bebepaalde menselijke gebreken op zodanige wijze aan de kaak dat veel van zijnP	 menselijke g	 P	 g wijze	 zij

 tot typen werden. Hier heeft Multatuli het type van de pedante 	 di-personagesYP	 Yp	 meP
cus op het oog, 	 zijn onkunde verbergt achter geleerde woorden (Le médecin

	

p	 g^	 zijn	 g	 g
mal ré lui, 1666; Le malade imaginaire, 1673).

on79	 Molière. Ik stel de en auteur thans veell minder hoog dan vroeger, doch bewaar m'n o 	 -

ra
3	 ^	 merp

kin en dienaangaande voor 'n monografie over dramatische litteratuur: Multatuli heeft die^	 g	 ^
monomonografie nooit geschreven. In zijn Ideën komt het werk van Molière een enkele

	

g	 g	 zij

 aan de orde, maar een verandering in Multatuli's oordeel valt daar niet uitg
af te leiden. In een brief van november 1876 wordt die verandering wel duidelijk:7	 g duidelijk

 comédiesbl s elen? van Molière zyn gedeeltelyk onmo el ke rollenen

	

YP	 Y g	 Y	 g Y grolle
 nog uit Plautus en Terentius getrokken!) gedeeltelyk comédies de moeurs

	

g	 g	 g	 Y
waarin menschkunde 'n ongelukkige rol s eelt. (De Misanthrope byv. is geenp	 p Y	 g
menschenhater maar 'n ontevreden kregelige vitter. De Avare is overdreven tot
het krankzinnige toe. De huichelary van Tartuffe is grof als boonenstroo	 .)g	 Y	 g
[...]Al liep ik hoog met Molière, wat sedert 'n jaar of tien 't geval niet meer is,p	 g	 ^	 1	 g
dan nog zou ik geen lust hebben hem natevolgen' vw xviii, 21 22.	g 	 g	 g	 S	 S

Lamartine: Alphonse de Lamartine(1 79o-1869),Frans dichter (geschied )schrijverp 	 g	 1
enoliticus.p
Thiers: Louis Adol he Thiers(1 797-18 77),Frans staatsman en geschiedschrijver.

	

p 	 g	 1
Sa Jean Baptiste Sa(1 7 6 7-18 3 2), Frans econoom.y	 p	 Y
Scialo ja: Antonio Scialoja (181 7-18 77),Italiaans econoom en staatsman..^	 1
Smith: Adam Smith1 2 -1 o Engels econoom.

	

7 3 79 ^	 g
Uit Havelaars boekenbezit komt een man naar voren die belang stelt in littera-g
tuur, geschiedenis en economie. Zijn litteraire smaak is modieus en vooruitstre-

	

g	 Zij
 de genoemde, veelal romantische, schrijvers, maar ook Vondel, waren des-

tijds de nieuwe, grote voorbeelden. Opmerkelijk is ook zijn belangstelling voor1	 ^g	 p	 1	 zijn	 g	 g
 economen als Smith en Sa beiden voorstander van een zoprogressieveY^	 rootg

mo elijke economische vrijheid.mogelijke	 1

34-36
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8	 je bent toch over de dertig: Van Hemert, geboren op 19 juli 18z was ten tijde van3	 J	 ^	 ^ ^	 p 91	 5^	 tijd

 aanwezigheid in Lebak o jaar oud.^	 31

Padang, 	 ooveel en elsch gesproken wordt: Padang was	 residentie	 de West-g^	 ^	 ^	 g	 g	 een res	 aan

kust van Sumatra. Ook was het de naam van de hoofdstad van Sumatra's West-

kust. Van Hemert en Dekker waren beiden aan de Westkust geweest: de eerste

in de jaren 18 4 8-18 54 ,de laatste in de aren 18 z-18	 zie ook r.	 : in r8	 Er 1	 4	 44	 43	 43
werd daar veel	 -anEngels gesproken omdat de Westkust lange tijd in Engelse h^	 ^ P	 ^ tijd	 g
den waseweest. In 1 795 hadden de Engelsen, met wie de Republiek toen in^	 79 S	 ^	 ^	 p
staat van oorlog verkeerde, Sumatra's Westkust bezet. In 182 4 trokken zij zich,g	 s	 4	 zij

ten gunste van Nederland, van Sumatra terug.

in 't afgetrokkene: op zichzelf beschouwd, in abstracto.
g	 p	 ^

den toren...die door de Saracenen gebouwd is op den omgang van de arena te Arles: ne-

entiende-eeuwse bronnen vermelden dat Arles tegen het eind van de achtsteg	 ^
eeuw veroverd werd door de Saracenen. Zij veranderden de Arena, die stamde

uit de Romeinse oudheid, in een fort door boven elk van de vierpoorten een to-
ren te bouwen, waarvan er destijds nog drie bewaard waren gebleven; een vandestijds	 g
die torens is duidelijk hoger dan de beide andere en dit is mogelijk de toren waarduidelijk	 ^	 ^ 1
Multatuli op doelt (Baedeker, Le midi, p. 28op	 >	 .p

6z te Tondano, te Maros: in de rivier van Tondano, gelegen in het noordelijk gedeelte

van de Minahassa (Celebes), bevindt zich een waterval van + 6o meter hoogte.

De rivier van Maros bevindt zich eveneens op Celebes, afdelin g Makassar; ook

in deze rivier komt eengrote waterval voor.

Halverwege de 1 de eeuw zag men in watervallen meer dan alleen een interessant^	 9	 ^
natuurverschijnsel, men vond ze niet alleen indrukwekkend, maar zelfs verheven.

Talrijke waterval eilichten en watervalschilderijen uit die tijd (zie ook r. 6o-61)Talrijke	 g	 1	 tij

 blijk hiervan.geven	 1

70	 de ver an enheid: het verleden (van Duits: `Ver an enheit' .

8 2-8 esch^ is-rei i er: handelsreiziger (van Duits: `Geschaftsreisende3	 g	 ^	 '^	 ^	 .

106	 Elssler of Taglioni: Fanny Elssler 1810-188 	 een Oostenrijks danseres, en Mariag	 Y	 4, Oostenrijk
 lioni(1804-1884),een in Zweden geboren Italiaanse ballerina, waren destijdsg 	 €,	 ^	 destijds
 beroemdste representanten van het romantische ballet; beiden behaalden zijp	 ballet;	 zij

Internationale successen.

39-4°

47-48

S4-S6

138-139,9

1 3
91, 8i

39

het is heden de r8 de Februari 1187,en je bent opgesloten in 't kasteel Fotherin ha : doelt ^	 pg	 g y
op de terechtstelling van koningin Maria Stuart van Schotland (1 5 42-15 8 ; z ijp	 g	 g 	 7 zij

had	 p	 gemaakt raak 	op de Engelse troon en werd om die reden onthoofd.p
Multatuli had in het manuscript de preciese datum opengelaten. Van Lenne 	 l-p	 p Lennep vu

de hier `18 dcn ' inzie het	 pp^variantena araat	 3 02). Historische bronnen vermel-p3
den ook 8 februari i 8 als de datum van de terechtstelling. Dit verschil hangtS7	 €,	 hang

 samen met de invoering van de Gregoriaanse kalender in 1582,

waarbij men van oktober i 82 oversprong naar i oktober i 82.waarbij	 4	 S	 p	 g	 5	 S
Fotherin ha . In sommige vorige drukken staat herhaalde) k Fothin era : de lezing
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`Fothin era ' komt voor in de eerste tot en met de derde druk(1871); in hetg Y
manuscript stond oorspronkelijk 'Tower' (zie het variantenapparaat,	 302).p	 p	 1	 PP	 ^p3
Over deze ingreep schreef Multatuli aan Van Lennep `Met Marie Stuart in dene	 g p	 p
tower schijn ik ook in de war geweest te zijn. – Ik heb geen enkel boek om eensschijn	 g	 zijn.	 g
iets nateslaan. –' vw x, 233).

150-151	 sententieus: bondig, 	 rem.g^

18	 beau jeu: vrij spel, alle gelegenheid.9	 J vrij p ^	 g g

tevrouwenoonsc	 heid der	 Arles...Z spelen een geschiedenis uit in hkken. Kartha216221	 de schoonheid 	 -

	

esc	 haar trekken.

o...: zie voor de, door Multatuli aangenomen, relatie tussen Arles en Carthago ^	 g	 og
de annotatie bij r. 2 n8z .	bij 	 59
Karthago bloeit en bouwt schepen op haar voorhoofd: Carthago was een belangrijke han- - ang	 gl
delsstad in het Noorden van Afrika; de stad kende verschillende periodes van

	

Afrika;	 P
bloei, waarin de Carthagers de handel in het Middellandse-Zeebekken beheersten.g
Inerde en tweede eeuw voor Chr. voerden zij drie oorlogen met de Romei-de derde 	 g
nen om de suprematie in het Middellandse-Zeegebied.

	

p	 g
deden Hannibals-eed tegen Rome: Hannibal was een beroemd Carthaags veldheer en^	 g
staatsman 2 -182 v. Chr.). Volgens de legende liet zijn vader hem, toen hij ne

	

47	 g	 g	 zijn	 ^	 -hij

n jaar oud was, eeuwige haat tegen Rome zweren. Onder Hannibal werd dege 1	 ^	 g	 g
tweede Punische oorlog gevoerd 218-201 V. Chr.).gg
daar brandt de stad: de derde Punische oorlog(149-146 v. Chr. eindigde met degg
verwoestin van Carthago: zeventien dagen woedde er een brand in de stad.g	 g	 g

22	 pour tout de bon: in ernst.227

228-230

2 59°'S9

291-292

Caligula of Tiberius...die 't heele menschel k geslacht maar één hoofd toewenschte: volgensg	 y^	 g
Suetonius wenste keizer Caligula, toen het volk bij de Spelen eens de verkeerdeg	 ^	 bij	 P
artij toejuichte, dat het maar één hals had: ` 	 populus ulus Romanus unam cer-partij	 1	 ^	 PP

vicem haberet'Suetonius De Vita Caesarum Iv o zodat hij het in één slag zou>	 ,3 ^	 hij	 g
kunnen onthoofden.

Arles wordtehouden voor 'n binnenlandsche kolonie van de Massiliers: de oorsprong vang	 p g
Arles is onbekend; destijds namen sommigen inderdaad aan dat de stad gestichtdestijds	 g	 g
werd door de bewoners van Marseille of Massilia zoals de Griekse naam luidde.,
Massilia (Marseille) was door Phoeniciersesticht: Massilia was niet door de Phoeni-g
ciërsesticht maar was een kolonie van Phocaea, een Griekse volksplanting aang	 ^	 P	 g
de kust van Klein-Azië. Multatuli meende	 1kennelijk dat `Phoceesch' en `Phoeni-

cisch' hetzelfde betekenen; daarom koppelde hij Arles ten onrechte aan Carthago

	

pP	 hij	 g
r. 216-221), dat wel door de Phoeniciërs gesticht was.,	 g

Nimes – óók 'n marseillaanscheaktor –: ook de oorsprong van Nimes is duister;y	 P g
I de-eeuwse bronnen vermelden dat de bewoners van de stad – voordat ze in 1209
v. Chr. een verdrag met de Romeinen sloten – onder de bescherming	 Massi-g	 g van

lia stonden.

't Was in '42. Ik was kontroleur van Natal: Dekker was op juli 18 2 benoemd tot4	 P91	 4
controleur tweede klasse voor de dienst ter Westkust van Sumatra. Op nove-p 7	 m

ber van dat jaar werd hij belast met het civiel gezag in Natal. Op o novemberjaar	 hij	 g	 g	 P3
werd het bestuur aan hem overgedragen.
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292-293

294

z94-zes

;i8-3zz

benje daar geweest, Verbrugge...: zie de annotatie bij v 1 138-1 39 .J	 g	 ^	 ^	 bij 

peperkultuur in 't Natalsche: Sumatra had eenroot aandeel in de e er roduktie;g	 pp p
de noordwestkust van het eiland werd wel de 'peperkust' enoemd.genoemd

 pepertuinen liggen te Taloh-Baleh...Ik moest e ins ekteeren...: op 16 maart 18

	

^	 p	 43 -ver^	 p

trok Dekkerer prauw voor een inspectie van de pepertuinen. Hierbij deed hij

	

p p	 p	 pp	 Hierbij	 hij
ook deeertuin in Taloh-Baleh aan. Op 2 0 maart 18 43 keerde hij terug van zijnp p	 p	 43	 hij	 g	 zij

 waarop hij vergezeld was geweest van datoe Keteh en diens dochter Si

	

p hij	 g	 g
Oei Keteh. Datoe Keteh had Dekker,	 diens verzoek, zijn dochter	 hp	 ^ op	 -escon

	

zijn	 g
ken. Ze woonde bij hem in Natal en ging later met hem mee naar Padang.bij	 gg	 g

maleische Hoofden: het adjectief heeft betrekking op het volk der Maleiers, niet oadjectief	 gp	 ^	 op
de taal, die ook door andere volken, b.v. de Javanen, gebruikt werd in de om-
gang met Europeanen. Hier is het in de beperkte betekenis gebruikt: de vorsteng g	 p	 P	 g
van het eiland Sumatra; ze stonden bekend als 	 gdwin elanden en als wrede alleen-
heersers.

3 22n85 toekan maken koetoe: baas toekan in het eten maken van vlooien (koetoe), vlooien-
eter.

generaal Van Swieten: zie de annotatie bij v, 61 °Z°.g	 bij ^4

'n Javaan te gebruiken als onderhandelaar met de Atjine en...Het doet me leed dat 'n naam

myontgaan is: de door Multatuli bedoelde onderhandelaar was Mas Soemoe Wi-

dikdo. Deze zoon van een Brits-Indisch officier groeide op op Java; hij had Van1	 g	 p P	 ^ hij
Swieten al op eerdere tochten vergezeld en bood voor de expeditie naar Atjeh oP	 -g	 p	 Atjeh P
nieuw zijn diensten aan. Bij een poging tot onderhandeling met de sultan vanzijn	 Bij	 pg g	 g

-oAtjeh zou hij deze twee brieven overhandigen. Men verwachtte dat hij als MAtjeh	 hij	 g	 hij
hammedaan en inlander veilig zou zijn. Hij vertrok op 2 3 december 1 8 ; 27 de-g	 zijn. Hij	 p 3	 73^ 7
cember werd bekend dat hem de brieven waren ontnomen. Later bleek dat hijhij –
na eenaar dagen gevangen gehouden te zijn – was vermoord.p	 g g	 g g	 zij

 heeft alt d op Java gediend: zie de annotatie bij v1 201.

	

y p	 bij	 >

Ophir. We vinden dezen naam op de meeste landkaarten en...o alle zeekaarten: Ophir is

	

^	 p	 ^	 p	 ^	 p
de naam van een vulkaan aan de Westkust van Sumatra, die vanuit zee door zijn
slanke vorm bijzonder opvalt.bijzonder p
Goenoeng Passaman: het woord goenoeng betekent 'berg'. Pas s aman is de naam van
een landstreek in de onderafdeling Ophir (residentie Sumatra's Westkust) en vang p
een rivier aldaar. De verbinding Goenoeng Passaman heb ik niet aangetroffen.g	 g	 g
verband...tusschen dezen berg, en de streken vanwaar de t rische koning Hiram, ten-behoeve

van Salomon's tempelbouw, goud, ebbenhout en edelgesteente halen liet? r Kon. rx 28. Xr

	

p	 ,g ^	 g
Ir.: de aangehaalde bijbelplaatsen luiden als volt: `En zij kwamen te Ofir eng	 l	 p	 g	 1
haalden van daar aanoud vierhonderd en twintig talenten, en brachten het totg	 g
den koning Salomo' (i Koningen 9 :28) en: `Verder ook de schepen van Hiram,g	 g 9	 P
dieoud uit Ofir voerden, brachten uit Ofir zeer veel almuggimhout en kostelijk

	

g	 ^	 gg	 kostelij
 (i Koningen io:i 1 . Multatuli bekritiseert hier een voorstelling g	 g	 -van za

ken die destijds wel gegeven werd: koning Salomo zou de kostbaarheden voordestijds	 gg	 g
zijn tempel gehaald hebben van deze vulkaan op Sumatra, die daarom de in de

	

zijn	 P g	 p
bijbel enóemde naam Ophir kreeg.0	 ee

	

1	 g	 P	 g

337-33g

343n87
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In de `arabische vertellingen' wordt Sumatra door Sin dbad den:zeeman be° ochi: Sindhad

de zeeman is de hoofdpersoon in een reeks zeemansverhalen, die deel uitmakenp
van de Arabische vertellip en in Duizend en één nacht; Sindbads eerste reis ging naar

Sumatra.

i4S-346°"x

3Si-38i

3SI-3SS

Kiskassen. Of dit woord uitsluitend te Amsterdamebruikt wordt, weet ik niet: volgensg
het WNT vil II, kolom 3139 wordt het woord kiskassen in de hier genoemde be-, ,	 3 39	 enoem^
tekenis in de noordelijke helft van Nederland gebruikt.noordelijke	 gebruikt

 dit gedicht bestaat nog een, eveneens onvolledige, versie; deze komt voor
in de brief aan Kruseman •i8 i vw ix i 0-i i . Deze versie bevat twee strofen5 ^	 ,	 3	 3
meer, n.l. tussen de derde en de vierde en tussen de vierde en de vijfde strofe van1
de versie in Max Havelaar.

De rede van Natal wasoen en stond bekend als gevaarlijk. Periodiek waaidenopen	 ^	 1
er harde noordwestelijke winden, zodat schepen meestal een andere ankerplaatsnoordwestelijke	 ^	 p	 p
verkozen.

Ontstuimi : destijds gebruikelijke vorm.354  	 g destijds €,	 1

3g3-3g4

387-388

398-399

397-4oI

Kr, sman uw klerk te Natal: Wilhelmus Johannes Krijgsman (jaartallen onbe-

kend); wordt – zonder functie-aanduiding – vermeld in de lijst van Europese^	 1	 p
inwoners in de residentie	 gAyer-Ban ie, afdeling Natal, in de Almanak van Neder-g
landsch-Indie 18 I i8 2 en 18 ; in de Almanak van 184 3 wordt hij samen met4 ,	 4	 43,	 43	 hij

Eduard Douwes Dekkerenoemd. Ook in de ambtelijke correspondentie van

	

^	 ambtelijke	 p
Dekker is er	 .Isprake van `klerk Krijgsman (zie bijvoorbeeld vw viii 201). 1^	 bijvoorbeel

 t er niet de legende van de eerste onde die 't eiland inleen deed waardoor vroeger de

reede van Natal werd beschermd: in de brief aan Kruseman tekende Dekker bij dit}
gedicht aan: "t moet zoo wat eene legende zijn, vertellende hoe zeker eiland nabij^	 1^	 1
Natal door :zonde  ver gaan is; een soort van paradijs historie' (vw Ix 12 9 -1 3 0).€,	 ^	 p	 1	 X

)Natal ligt op weinige minuten noord: als ik over-land naar A yer-Ban ieging,stapte ik te-

aard over de linie heen: de evennachts) 'n (r. 39 8) of evenaar loopt dwars	 het eip	 .^	 3 9	 p	 -t wars over
land Sumatra. Overigens liggen zowel Natal als A jer-Ban ie beide enkele minuten

hier in de betekenis: zestigste deel van een graad) ten noorden van de linie.

	

^	 g

daar onder de evennachtsl yn...was es uur 't sein tot avendgedachten: voor de plaatsen o.^	 ^	 g	 p	 op
en dichtbij de evenaar duren dag en nacht in alle jaargetijden steeds elk twaalf uur.dichtbij	 ^	 1	 g 1
Kennelijk la g de omsla g van dag naar nacht – die in de tropen abrupt verloopt,Kennelijk lag omslag ^ p p p,
zonder langdurige schemering als tussenfase – in de buurt van Natal rond zes uur.^

0 06	 halt sick usammen: waarschijnlijk een contaminatie van `sick zusammennehmen'4 34	 ^	 waarschijnlijk
zich beheersen, zich vermannen) en `sich halten' (zich staande houden).

i 6	 telt: in telgang gaat: een draf waarbij linkervoorbeen en -achterbeen ongeveer te4	 ^ g	 -eveer^	 waarbij	 ^
gelijk bewogen worden en daarna rechtervoorbeen en -achterbeen. Telgangers
waren geliefd omdat deze wijze van gaan, vooral op lan gere afstanden, minder

vermoeiend werd geacht.
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4zS-426

441'89

akdoek...met een gekroonde E op de 	 via een zakdoek met een gekroond^	 -roon monog
ram wordt hier een directe relatie gelegd tussen het romanpersonage Tine en de^	 g g
reëleaanenersoon Everdine Huberte baronesse van Wijnbergen,	 wie Max Have-p	 1	 g
laar opgedragen is.

op die plaatsen van Sumatra waar vroeger engelsche vestigingen bestonden, worden de e a -

voerende beambten nog alt d kommandeurs – commodore – genoemd: dit wordt bevestigd
in een verzoekschrift van de hoofden van Natal, waarin beide termen voorkomen
vw vIII, 244).

De `en elschen t d': zie de annotatie bij r. - 0 van dit hoofdstuk. Het uit die	 -g	 y	 1 39	 e4	 p
riode daterende fort in Natal konoo à 600 man bevatten.S
m n t	 vd – ró 2 –: zie de annotatie bij I 1 8-i	 en bij r. 2 1-2	 dit hoofd-y y	 1842	 1 ^ 3	 39	 -2bij	 9	 9 van	 oo
stuk.

mutisme: stilzwijgen, stommetje spelen.449	 l g ^ stommetje P

4S6-4Sg

460-461

46

In het T dschri t van Nederlandsch Indie had ik...een verhaal ele 	 i	 dey	 g^	 -en van Jeronimus:	 a

pansche Steenhouwer: bedoeld is: Jeronimus, 'Dea ansche steenhouwer.' In: Tijd-P
schrift voor Neêrlands Indie. I 18 2	 00- 08. Multatuli's vertelling is een vrij4	 4^p4 4	 g	 vrije
bewerking van een deel van het verhaal van Jeronimus; Jeronimus' verhaal is af-g
edrukt als bijla e vii.g	 bij

Met Vendutie in een sterfhuis bedoelde Multatuli 	 tvermoedelijk: Jeronimus, `Veer-
tien dagen.' In: Tijdschrift voor Neêrlands Indie . i 18 2	 .289-2 9 6. Het eersteg 4	 4^p
deel beschrijft de grootse viering van de 35ste verjaardag van een `troetelkind derbeschrijft	 g	 g	 3S	 1	 ^
fortuin'. Het tweede deel speelt zich af op dezelfde plaats, acht dagen later: dep	 p	 p	 ^	 g
hoofdpersoon uit het eerste deel is plotseling overleden. Het derde deel voltrektp	 P	 ^
zich op dezelfde laats weer acht da en later: in het huis van de overledenep	 plaatsgen g
wordt een vendutie van zijn kostbare inboedel gehouden. Het verhaal sluit met1	 g
de woorden: `Sic transitloria mundi!'g
En n: Graven: het verhaal `Graven' verscheen in: Tijdschrift voor Neêrlands Indie

II 1S 2 p. 181-200. Het beschrijft een bezoek aan enkele begraafplaatsen in4	 4 ^p	 beschrijft

Batavia. Om te voorkomen dat de namen van beroemde mannen 	 gver eten wor-

den heeft jeronimus eenroot aantal grafschriften afgedrukt en van commentaarg	 g	 g
voorzien.

En, vooral: de Pedatti: `Deedattie' werd gepubliceerd in: Tijdschrift voor Neêrlandsp	 gp
Indie 2. I 18	 - I. eronimus zag de pedattie als beeld4	 4^ p. S47 S S	 g	 -vanp een eenvou
di leven, dat in vrede en rust verloopt. Daartegenover plaatste hij de stoomtrein;g	 ^	 P	 g	 p	 hij
hiermee verbeeldde hij het leven van de mens die zonder te genieten voortsnelt.hij	 ^
Hijzelf zou het trage tempo van de pedattie willen leven.Hijzelf	 g	 P	 p

den heer IF. R. van Hoevell...den bekwamen schr ver die ich onder den naam Jeronimusy	 ^
niet verborg: 	 was het pseudoniem van Wolter Robert baron van Hoëvell^	 p
(1812-1879). Behalve publicist was hij ook predikant(18 3 6-1849,in Batavia en79	 P	 1	 P
lid van de Tweede Kamer18 -1862. Reeds tijdens zijn verblijf in Indië was49	 tijdens zijn	 1
Van Hoëvell een scherp criticus van de koloniale politiek. Als kamerlid speeldep	 p	 p
hij een belangrijke rol in de liberale oppositie tegen het cultuurstelsel. Hierophij g 1 pp ^ p
doelt Multatuli als 	 -hij schrijft dat Van Hoëvell zich `verlokken liet tot het o hehij schrijft	 ophe-

 van den zoo enaamd-vr en Arbeid.'g	 y
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Met de beide brochures over Vr en-Arbeid bedoelt Multatuli: Over vr i jen arbeid iny	 vrije

 Indië en de tegenwoordige koloniale agitatie. Amsterdam, 1862. En: Nog-

eens: vr e-arbeid in Nederlandsch-Indië. Delft, 18 0.y	 ^ 7

472-475

475

482

484

4g7n"

Ik had den resident	 -eherhaalde) k voorgesteld...: in de brieven en documenten uit dey	 ^	 p
node dat Dekker bestuursambtenaar op Sumatra was, zijn geen sporen	 d-P	 v nl g	poren van er

gelij ke voorstellen bewaard gebleven.^1	 g

deoo belan r ke Battahlanden: streek in het noorden van Sumatra.^	 ^y

stelsel van afsluiting: in 18 3 9 was Natal voor de algemene handel gesloten ver-39	 g	 g
klaard• alleen Nederlands-Indische schepen mochten er nog handel drijven.p	 g	 drijven

 en: schepen die als hoofdzeilen razeilen voeren; hier in de betekenis: grotep	 P	 ^	 ^
scheen i.t.t. de kleine prauwen der inlanders.P^	 p

Troemon en Analaboe waren rijkjes aan de noordwestkust van Sumatra. Toeankoe:11
aanspreektitel van vorstelijke personen. Radjah: vorstelijke titel, vaak ook voorp	 l	 p	 Radjah:	 1
niet-vorstelijke personen en zelfs voor lagere hoofden gebruikt.niet-vorstelijke p	 g	 g
b gelegenheid der oorlogsverklaring,'n minister in de Kamer de At fine en heeft	 -t durven ay 8 g 	 J ^
schilderen als schuldig aan zeeroof: de oorlogsverklaring dateert van 26 maart 18 .^	 ^	 g	 g	 73
Bedoelde minister is Fransen van de Putte, die toen voor de tweede maal minister

van koloniën was 18 2-18 ; zie ook de annotatie bij iv, 261 n5 .0	 april 18

	

7	 74^	 bij	 ^	 Op 	 1873

vond een	 P	 plaatsinterpellatie laats in de Tweede Kamer over de berichten omtrent de

gebeurtenissen in Indië. In de zittingen van 22, 28, 2 9 en o april 1 8	 werd erg	 g	 9	 3 P	 73
uitvoerig over de oorlog met Atjeh beraadslaagd. Hierbij baseerde men zich og	 g	 Atjeh	 g Hierbij	 op

de `Nota over de betrekkingen van Nederland tot het Rijk van Atsjin sinds 182 'g	 Rijk	 1	 4
(Hand. 1872-1873; de Nota in de B i jl. Hand. 18 7 2-18 73 ). Uit de Nota en ook uit Bijl.

de	

raa van Fransen van	

-zeerovanberaadslagingen blijkt dat men Atjeh herhaaldelijk beschuldigde

	

blijkt	 Atjeh herhaaldelijk	 g
verij . Een specifieke uitspraak 	 F	 de Putte hierover komt in de ver-t	 p	 p
sla en van de genoemde zittingen niet voor.^	 g	 g
sedert de at jinsche havens geblokkeerd n: tijdens de voorbereiding van de tweede ex-^	 ^	 ^J' tijdens	 g

	

editie tegen Atjeh (december 18 73 -april 18	 blokkeerde de Marine de kustenp	 ^ Atjeh74

van Atjeh om aanvoer van ammunitie en opium zoveel mogelijk tegen te gaan.Atjeh	 P	 g l	 g	 ^
Indien onsouvernement eeroovers bevechten wil...aan àlle vorsten en volken op dat rooieg

	

^	 p	 groot

 zeeroof was sinds eeuwen een veel voorkomend 	 1verschijnsel in de Oostin-
dische Archipel. Vooral Magindanao (Mindanao) en de Soeloe-eilanden haddenp	 g
zich ontwikkeld toteor aniseerde roofstaten. Zeerovers van deze eilanden ten^ g
noordoosten van Borneo maakten verre tochten; ze maakten ook de wateren

rond Sumatra	 -onveilig. Overigens had de Westkust van Sumatra ook veel te lij

	

g	 g	 1
den van zeerovers uit Atjeh zelf.1
werd hem in diezelfde Tweede-Kamer de At finees voorgesteld als zoo heel in 't b onder

overgegeven aan...onnatuurlken wellust: opmerkingen over de on zedelijkheid van dey (on)zedelijkhei
 van Atjeh heb ik in de verslagen van de bovengenoemde debatten nietbevolking	 Atjeh	 g	 g

aanaangetroffen.	 -volgende zinsnede nav eenen. Wel bevat de genoemde Nota de vol 	 de zide ...	 misg	 g	 g
lukteo in om slavenhandelaars te bestrijden: `De gouverneur van Sumatra'spg g	 bestrijden:	 g
Westkust drong aan op de onverwijlde zending eener tweede expeditie. "Wg	 p onverwijlde	 g	 -anP
neer men overweegt" – schreef hij – "dat deze Maleijers (op wier wederstand deg	 hij	 1	 P
vorige expeditie was afgestuit) van Atsjin komen, om, me t behulp van eenigeg	 p	 g	 1	 p	 g
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omgekochte en misleide hoofden, onderlinge oorlogen te stichten, roof, moordg	 ^	 g	 g	 >
en brandstichting te bevorderen, alleen met het doel om menschen tot slaven teg
maken, — dat zij zich door plotselinge overvallen van kamons van een tal vanzij	 p	 g	 kampongs

kinderen meester maken, om hen in Atsjin tot het meest onedel ijk k doel als slaven te

verkoopen, dan zal men het billijken dat elke gelegenheid gretig aangegrepen wordtp ^	 1	 g g	 g g
om aan zoodanigen toestand een einde te maken ... "' (Bijl. 1. Hand. 18 2-18g	 ^	 7	 73;
cursivering door mij, A1(v . In het algemeen werd de bevolking van Atjeh zeerg	 1^	 g	 g	 Atje

genoemd, zo bijvoorbeeld in het Aardrijkskundig en statistisch woordenboekwellustigg	 ^	 bijvoorbeeld	 J	 ^
van Nederlandsch Indie (deel i	 en ook in Kielstra's boek over de Atjeh-oorlog

	

^p 5)	 1	 g
(deel 1, 	 9•
ik herhaal wat ik elderseide: van Atjeh begint de nederlaag: in een noot uit 18 74 bij

	

^	 ^	 ^	 g	 74 1
Idee6o vw 1v 695 -6 96)in Multatuli in op het feit dat het publiek zich laat7	 iv,ging	 p	 p
misleiden door valse verhalen over krijgsverrichtingen.  Als voorbeeld haalde hijhij

de rapporten over de Atjeh-oorlog aan: `Het nederlandse publiek heeft al dezepp	 1	 g	 P
zottern en weer goedmoedig aangenomen, en staat gereed z'n Fransen van deY	 g	 g	 g	 ^	 g
Putte de millioenen te verschaffen, die nodig wezen zullen om in den Noordhoekg
van Sumatra vasten voet te houden.' Multatuli besloot zijn aantekening met de 	 l-zijn	 g	 vo

ende waarschuwing: :g
`En...hoe zullen de twisten met de handelslui en industriëlen van Singapore en

Malakka beslecht worden, zegge, de onvermydelyke twisten met Engeland?

	

gg ^	 	̂ Y	 g
Nederlanders van Atjeh begint de neerlaa r!'

	

Atjeh g	 g
de onverm del ke gevolgen der intrekking van 't geheim artikel in het traktaat van 182 :

	

yy ^ g	 ^	 ^	 ^
in 1816 had Engeland bepaalde gebieden in de Indische archipel overgedrageng	 p	 g	 p
aan Nederland. In het Traktaat van Londen18 z had men de zaken die hiermee4
samenhingen ere eld. Bi' dat Traktaat hoorden `Notes' die destijds niet e u-

	

g ,g g	 J	 destijds	 gp
bliceerd werden. Hierin verklaarde Nederland de rust en veiligheid in de watereng
van Atjeh te zullen waarborgen, zonder echter de onafhankelijkheid van dat rijkAtjeh	 g^	 onafhankelijkheid	 rij

 te tasten. Deze voorwaarde maakte het vrijwel onmogelijk om de zeeroverijvrijwel	 gl	 zeeroverij

in die streken te bestrijden. Daarom drong men aan op intrek 	 van de bepa- g	 p	 g	 -ap
lin . Dit gebeurde bij het zogenaamde Sumatratraktaat van 18 1. Twee jaar laterg	 g	 1	 g	 7	 1
was Nederland met Atjeh in oorlog.

	

Atjeh	 g
0. d. e. t. u...: niet duidelijk. Multatuli kon zich in 1884 niet meer herinneren wat

	

J	 4
hij met deze `woorden-aanduidende letters' had willen uitdrukken. Wel wist hijhij hij
nog dat het ging om de `voors ellin (let wel: in 18 ! dat de bemoeienis vang	 g g	 p	 g	 75
Engeland 'n onmisbaar gevolg zal zijn van dien zotten oorlog!' Een deel van hetEngeland	 g	 g	 zijn	 g
raadsel kon hij nog oplossen:hij	 g p

Wat die letters aangaat, van 'n paar kan ik de beteekenis opgeven, genoeg om

	

g ^	 P	 Pg	 ^ g	 g
te doen zien dat ik de waarheid zeg omtrent de beteekenis van 't geheel.g	 g

Er komen in voor:
z .t.m.d.k.v.s.t.g.h.d.z...en

...d.n..z.o.1
dat is: zullen twisten met de kooplieden van Singapore ten gevolge hebben diepg	 g

zich...
en...die naar Java zullen overslaan' (Brieven van Multatuli aan Vosmaer, p. 208-20 .

	

,p	 9
m'n Brief aan den Koning van September 1872: bedoeld is: Brief van Multatuli aan den

koning over de openingsrede. Amsterdam 18 2. Hierin wees Multatuli op het gevaar^ Amsterdam, 7	 p	 g
dat deouverneur- eneraal Atjeh de oorlog zou verklaren en op de conseg	 g	 Atjeh	 g	 P	 -uenq
ties die dat voor de situatie in Europa zou hebben:p
`Uw Gouverneur-Generaal, Sire, staat op het punt, onder gezochte voorwend- p	 p ^	 -ezocg
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sels, hoogstens op grond van kunstig geprovoceerde redenen, den oorlog te verklaren aan

den Sultan van Atjeh, met het voornemen dien Souverein te beroven van zyn erfl^	 Y
deel.

Waarsch nl k is de tyd niet ver, dat een machtige nabuur Nederland aanvalt, enYY	 Y	 ^	 g
trachten zal ook U de kroon te ontstelen. Is 't nietevaarl k aan Europa een

	

g	 Y^	 p
voorwendsel te leveren – een rond Sire! – tot onverschillig toezien? En dit tocheen grond,	 g
zou het zyn, indien er tegen den tyd van dezen voorgenomen aanslag een zo versY^	 g	 Y	 g	 g
voorbeeld in 't 	 lag van een el ksoorti en door ons el be apen roof'geheugeng	 g Y	 g	 ^	 g

(vw v,	 g3682-68 ; met de 'machtige nabuur' wordt Pruisen bedoeld).

66	 imponderabel: gewichtloos.S	 g
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HOOFDSTUK XII

2-2 n96
3, Toespeling op de gewoonte van Fran oase Scarron-d'Aubigné(16 3 5-1 7 1 9) haarP g P g	 ^	 g

asten bij gebrek aan voedsel, vertellingen voor te zetten. Zij was in 16 2gasten, bij 	 ^	 -eg	 Zij	 S g
trouwd met de Franse dichter Paul Scarron, wiens huis een ontmoetingsplaats

voor vele beroemde tijd enoten was. Fran oise Scarron veroverde zich al snelJ g	^
eenplaats in dit milieu. Van haar werd gezegd dat 'elk faisait oublier le roti àP	 g g
ses convives en leur racontant une anecdote'Larousse Grand dictionnaire x,	 x,
P 959-96o).

Madame Geo rin: Marie-Thérèse Geoffrin-Rodet16 - i	 . Hield een befaamd99 777
geworden salon, waar zij twee maal per week kunstenaars en geleerden ontving. ^	 .zij	 P	 ^	 g
Zie voor de verandering van Van Lennep het variantenapparaat,	 18.g	 p	 PP	 ^ p. 3

12	 samen met...iemand: met `iemand' is bedoeld: Si Oei Keteh; zie x1 2 94-2 9 8 en x1p Keteh;xi,
2	 •v l.00kxii 87. 573 	 g	 ^	 .7

	

12-1beet je waarom ik te Padanggesuspendeerd	 in dit hoofdstuk	 in de beide	 l-3	 	̂ gesusg was:	 oo	 en	 vo
ende hoofdstukken zijn gebeurtenissen beschreven die zich hebben afgespeeldg	 zijn

tijdens Dekkers verblijf aan de Westkust van Sumatra.tijdens	 verblij

 oktober i	 -8 2 was hij aangekomen in Padang; een maand later werd hij eOp 	 4	 hij	 ^	 ^^	 hi
 te Natal, als controleur 2e klasse. Een klein jaar later — op 2 2 juli 18P	 ^	 jaar	 P	 1	 18 43 —

werd hij uit het civiel gezag te Natal ontslagen, onder verplichting zijn admini-hij	 ^	 ^	 ^ ^	 P	 ^n1
stratieve achterstand bij te werken, en werd hij ter besteld 	 de -

	

bij	 ^	 vanhij beschikking^ re
sident der Padangse bovenlanden. Op 2 oktober 18 43 werd echter besloten datg	 p	 43
Dekker niet naar zijn nieuwe bestemming mocht vertrekken voor hij zijn admini-zijn	 g	 nhi

 had verantwoord. Op grond van een nieuw ontdekte fout in zijn admini-

	

P	 ng	 1
stratie werd hij op 8 januari 1844 gesuspendeerd. Eind september van dat jaarhij p	 januari	 44 ^	 p	 P	 jaa

 hij ten slotte Padang.

	

hij	 g
Dekker werd zoalseze d op 8 januari 18	 gesuspendeerd, d.w.z. geschorst,^ ^ P 1	 44g	 P	 ^	 g
met inhouding van tractement. De reden hiervoor was dat men `andermaal eeng
misslag in de administratie van den controleur der 2e klasse E. Douwes Dekkerg
ontdekt[had],welligt grover en misdadiger,dan alle zijne overige	 -e fouten te za

	

gg 	 zijne	 g
menenomen' v w v i i i 3 8 3 ).^	 ^3 3

deficit...in uw kas te Natal: het kastekort komt aan de orde in hoofdstuk xiil1 4	 ,
r. 1-1 7 1 en in de daarbij behorende annotaties.7	 daarbij

19-21	 De omstandigheden in de Noord van Sumatra waren kort na 't innemen van Baroes, Tapoes

en Sin kel óó verward: in de jaren dertig van de vorige 	 trachtte	 ook Sug	 ^	 1	 g	 -eeuwg men oo
matra onder daadwerkelijk Nederlands gezag te brengen, voorzover althans de

	

daadwerkelijk	 g g	 ^
met Engeland gemaakte afspraken dit toelieten (zie de annotatie bij x1 4 8 7'93 ).

	

^	 g	 P	 1	 X
De strijd om het gezag, 	 met wisselend succes werd gevoerd, leidde op veelstrijd	 g	 g ^	 ^	 ^	 P
plaatsen tot felle gevechten. Uiteindelijk slaagde 	 in de Westkust 	 up	 -

	

meng	 Uiteindelijk	 g er	 van S
matra aan het Nederlandseza te onderwerpen.g g	 p
Baroes Tapoes en Sin kel: destijds onafhankelijke rijkjes in het noorden van de

	

p	 ^	 destijds onafhankelijke rijkje

 van Sumatra, dichtbij Atjeh. Baroes en Ta poes werden in 18 39 bezet,

	

dichtbij Atjeh.	 p	 39
Singkel in 18 0. Men verwachtte grote voordelen van dit gebied, met name doorg	 4	 ^	 ^
de peperhandel; de zaak werd echter een financieel fiasco (De Stuers, Vestiging 11

p. 122-134).
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2	 De Battahlanden waren in roering: Battahlanden: een niet nauw omschreven begrip,5	 B	 g P,
zal hier ineo rafische niet in bestuurlijke zin gebruikt zijn: een uitgestrektg g	 ^	 -ebestuurlijke	 g	 zijn:	 g	 g
bied in het noorden van Sumatra. De roering in deze streken hing samen met deg	 g
hierboven aangeduide gezagsstrijd, maar werd nog verergerd doordat religieuzeg	 g g	 1^	 g	 g	 g
zaken mede een rol speelden. De Padri's, leden van een streng Islamitische sektep	 ^	 g	 sekte,

verzetten zich tegen de Nederlandse overheersing en trachtten een meer orthodog	 g	 -

xe vorm van de Islam in te voeren.

eeni en t d voor m n komst was er een komplot ontdekt, om m n voorganger te vermoorden
^ y	 y	 ^	 y

en opstand te maken: Dekkers

e

	

voorganger als controleur te Natal was Jacobus Hu-

brtu van Meerten(1809-1894).  Het kom lot komt aan de orde in hoofdstuks P
XIV r. 1-298 en in de daarbij behorende annotaties.9	 daarbij

st ve: strakke.33	 y

entre l'écorce et le bois, it ne faut pas mettre le	 -ndoigt: vgl. het Franse spreekwoord `E

	

g g	 P
tre le bois (of: l'arbre) et l'écorce, il ne fautas mettre le doigt' (letterlijk: men

	

p	 g	 1
moet zijn vinger niet tussen het hout en de schors steken): meng je niet in een

	

zijn	 g	 gl
strijd tussen echtelieden.1

E. H. v. W. eigen haard veel waard: hiermee wordt de directe relatie tussen het roman-77	 ^
ersona e Tine en Everdine Huberte baronesse van Wijnberen aan wie MaxP	 g	 1	 g

Havelaar is opgedragen, no maals aangegeven. Eerder was dit gebeurd in xi, 42 5 -426.

	

gg	 ,

86 eneraal Vandamme: in werkelijkheid A.V. Michiels; zie de annotaties bij vI 168g	 werkelijkheid	 ^	 bij

en v1 1 77-1 7 8. Michiels was ter plaatse de hoogste eza dra er en als zodanig

	

P	 g g g g	 g
verantwoordelijk voor de bestuurlijke beslissingen omtrent Dekker (zie r.9o-91).l	 l	 g 

-vanMogelijk verwijst de naam Vandamme naar een Frans generaal ten tijde	 Nagl verwijst	 g	 1
oleon – D.J.Vandamme(1771-183o)  – die berucht was om zijn wreedheden.p–,	 1

88	 tricheeren: vals spelen.p

29-30

45-46

IO2-I05

I05-108

omdat h ooveel ambtenaren sus endeerde. Er waren er op Padangzekereven of acht diey	 p

h ...in hun ambten geschorst had: Michiels stond er om bekend dat hij veel eiste vany	 ^	 hij
zijn ondergeschikten en hun tekortkomingen streng strafte. Bestuursambtenarenzijn	 g	 g	 g
hadden in het algemeen weinig belangstelling voor een plaatsing aan de Westkust

	

g	 g	 g	 g	 P	 g
van Sumatra vanwege `het militair regime van Michiels en zijn sus endeermanie'g	 g	 zijn	 P
De Bruyn Prince, Bescheiden, p. 1 .Y	 ,	 0p

Multatuli behandelt een aantalevallen van schorsing; zie hiervoor: hoofdstukg	 g^

	

I	 I 8-I20 xiv, 	 -28 en xiv, 2 n116XII^ I0 5 I08, X V, I	 ,	 V,	 4	 7	 ^ 93

De adsistent-resident van Padang...: Dirk Fran ois Schaap ?-186 was in de jareng	 ^	 P	 4	 1
18 42-1844 assistent-resident en magistraat van Padang. In zijn Dienststaat wordt4	 44	 g	 g	 1
vermeld dat hij gesuspendeerd is, echter zonder datum of opgave van reden. Van

	

hij g	 P	 ^	 Pg
de door Multatulienoemde reden (zie r. 112-i 2 geen bevestiging gevonden.g	 4 g	 g gg
In oktober 18 werd Schaap uit de gouvernementsdienst ontslagen. Later kwam

	

44	 p	 g	 g
hij weer in dienst van het gouvernement. Zie hiervoor r. 2 0-2 van dit hoofdhij	 g	 7	 73	 -

stuk en hoofdstuk xiv 293 n"6 . Het is onduidelijk van welke controleur in de93	 1
 in r. 12 -12 sprake is.passage 3	5 P
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I09 n98

114

148

149'9949

commérages: leuterpraatjes.

	

^	 p	 1
chinesche kamp te Batavia: de Chinezen vormden een belangrijke  bevolkingsgroep

in Nederlands-Indië; ze woonden in afzonderlijke wijken bij elkaar. Ook Bataviaafzonderlijke	 1	 bij

had zo'n Chinese wijk, de kampong Tina. Ik heb geen bevestiging gevonden van

	

1^	 p g l	 g	 g g^
Multatuli's verklaring van Chinesche kerk. Een andere verklaring luidde dat de

	

g	 g
Europese dames in vroeger tijden bijeen kwamen bij de Chinese kerk, waar dep	 g tijden bijeen	 bij

Chinese vrouwen zich de toekomst lieten voorspellen. Ook zijzelf lieten zich wel

	

p	 1
overhalen zich te laten waarzeggen. Bij hun thuiskomst was de gewone vraag vangg	 Bij	 g	 g
hun echtgenoten of er nog nieuws was uit de Chinese kerk. `En daar het ebra

	

g	 g	 'En,	 -g	 g
te nieuws altijd nadere bevestiging vorderde, zoo is het langzamerhand eenealtijd	 gg	 ^	 -eg	 g
woonteeworden om alle raatjes tijden en uit de Chinesche Kerk te noemen'

	

g	 ,	 p	 l	 l	 g
G. `De Chinesche kerk', >p 339).

surnumerair Valkenaar: een gegevens bekend.g gg

`sabreeren': neersabelenv 1. het Franse `sabrer' .g

vexatoire: kwellende, drukkende.

J.J.M. de Chateleux: eanose h Aloise de Chateleux I8i 5 -?). In 18	 als tweedep1834

luitenant bij het wapen der artillerie naar Indië vertrokken; in 18 2 benoemd totbij	 P	 ^	 4
kapitein. Verder geen gegevens bekend, die hier van belang zijn.p	 g	 gg	 ^	 g 1
De in deze noot beschrevenebeurtenissen hebben zich in grote lijnen zo af

	

g	 g	 1
es eeld alleen is Dekker er niet bij aanwezig geweest, omdat ze plaats vondengespeeld,	 bij	 gg	 ^	 p

in het midden van december 18	 dus ruim twee maanden na zijn vertrek uit Pa44^	 -n1
dang.g
De vestiging van het Nederlands gezag op Sumatra was vooral ingegeven doorg g	 g g p
economische motieven; met name van deeerteelt had men hoge verwachtin-PP	 g

en. Een deel van de gronden, die toebehoorden aan Pau – een bestuurlijkeg	 g	 ^	 -een1
heil in de buurt van Padang – was hiertoe aangewezen en in november 18 be

	

g	 g	 44 -
on men met het aanleggen van wegen en bruggen. Uit ontevredenheid beraamg	 gg	 g	 gg	 -en

de de bevolking een komplot: men wilde Padang overvallen en Michiels met eni-g	 P	 g
e andere hoge bestuursambtenaren vermoorden. Het komplot lekte uit 	 Mi-g	 g	 enP

chiels besloot om de opstandelingen in de nacht van 1 4 december 18	 te4	 44
overvallen. Omdat ook ditlan uitlekte, wachtten de opstandelingen  de Neder-

	

p	 ^

landse

	

	 erexpeditie gewapend o . De expeditie stond onder bevel van kapitein G-p	 ^ p	 p	 P	 p
rit B	 omBeyerman 1810-18	 die bij het treffen	 het leven kwam De Stuers, Ves-y	 44 ^	 bij
tiging I I, p. 159-162).g g p
kommittenten: lastgevers.g
m'n opmerkingen over de h erkr skunsti e slimmi hedens van den prillen prins van Oranje

	

y	 ^	 p	 p	 ^

	

yp g	 ^
b Quatre-Bras IDEE	 vl	 : in Idee	 vw iv,465-481)ontwikkeldey	 747, ^	 747 7 S S	 ^ 
Multatuli een soortelijke gedachte als in de laatste alinea van deze noot. Volgenssoortgelijke g	 g
hem leidt er `een brede weg van kindergedichtjes, via school, katechisatie, g	 1	 >	 -rep

ken	 fkranten eschr	 deugdmethoden en "geschiedenisboekjes" naar oorlog	 y^	 -sg	 g	 1	 oorlogs-

 en kan dit gebeuren doordat de mensen niet kunnen leen. Met behulpgeestdrift' g ^ P
van enkele voorbeelden onderbouwde hij zijn betoog. Een van die voorbeelden11	 g
betrof de h erkr skunsti e slimmi hedens van den prillen prins van Oranje: bij de slag^	 p	 Oranje: bij	 gy yg	 ^	 p
van uatre-Bras zou de latere koning Willem ii – volgens J. Scheltema in zijn

	

g	 €^	 1
boek Laatste veldtocht van Napoleon Buonaparte – 'oud-gediende Ney' `verschalkt'p
hebben door het te doen voorkomen dat 	 p	 1fzijn troepen talrijker waren dan in wer-
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kelijkheid het geval was. Scheltema's boek zit – aldus Multatuli – `vol zotterny g	 Y
enemeenheid maar...'t is niet zotter of gemener dan de hele litteratuur van dieng	 ^	 g
tyd .. 'citaten: vw iv, 46 7 en 480).y	 ,47	 4

t 84-i8S

I 89

197-198

232

237-238

zS3-ZS4

à cheval bent op: streng vasthoudt aan. Vgl. de uitdrukking `être à cheval sur lesg	 g	 g
 voor: streng aan zijn beginselen vasthouden. Gezien de context hierprincipes'g	 -ezijn g	 g

bruikt in de betekenis: bij uitstek deskundig bent in.1	 g

hero: foei. Vgl. `crier haro' voor: luid zijn verontwaardiging te kennen geven.g	 zijn	 gg	 g

lapièce: (de résistance): de hoofdschotel; misschien ook: `laièce justificative': het

	

P	 1
bewijsstuk.1

inhabers: eigenaars houders.g	 ,

Ka eiman die zich voedt met uurkool en scharrebier: door Multatuli gecreëerd typep	 ^	 ^	 g	 YP
van de benepen burgerman, die zeer gesteld is op godsdienst en fatsoen. MogelijkP	 g	 ^	 g	 Pg	 g l
is de naam een toespeling op een bekende (fictieve) figuur, een zeswijze of iets

	

p	 g P	 g^	 zegswijze

dergelijks. Hierover niets gevonden.g l	 g
scharrebier: oedkoo bier van geringe kwaliteit.g	 p	 g g

'hinderpalen der edel kheid stonden hem nooit in den we !': deze zin komt letterlijk zo^ y	 ^	 1
voor in hetortret van Napoleon, datJ.H.van der Palm(176 3 -1840)schetste inP	 P	 ,
de inleiding van zijn Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstellipg	 zijn	 gg
in denjare 1813 (Amsterdam, 181 6 • het citaat op .1 .J	 3	 PP 9

2 57-266	 Geen gegevens bekend; zie ook de annotatie bij r. To -108.57	 g g	 ^	 1	 5

z70-z73

z77-z8o

z83-z 94

dat h een achtenswaarde persoon was...: nadat hij eerst ontslagen was uit 	 -y	 g	 ouverne

	

hij	 g	 g
mentsdienst (zie de annotatie bij r. io -io8 werd Schaap in 18 45 benoemd tott	 5	 p	 45	 -enoem	 as
sistent-resident van Maros, een afdeling op Celebes.gP

Van dit versje zijn geen andere versies bekend; als het – zoals Multatuli zegtversje zijn g	 ^	 g –
is ingegeven door de suspensie van Schaap, moet het in 18 44 geschreven zijn (ziep	 p,	 44 g	 1
de annotatie bij r. 105-108).1

Per 8 januari 18 was Dekker geschorst, hetgeen ook inhield dat hij 	 tractejanuari 44	 g	 ,	 -

	

geeng	 hij g
ment meer ontving. Eerder al – n.l. op 2 oktober van het 'aar daarvoor – wasg	 P	 1
bepaald dat hij Padang niet mocht verlaten voordat hij zijn administratie verant-p	 hij	 g	 n11
woord zou hebben; ook toen al werd hem – ten onrechte – geen tractement uit-,	 g
betaald.
ik had deneneraal geschreven dat b verantwoorde) k was indien ik omkwam van ellende:B	 ^	 y	 y
een dergelijke brief van Dekker aan generaal Michiels is niet bewaard gebleveng l	 g	 g
en heeft

	

	 officiële	 -zijnmogelijk in die vorm ook niet bestaan. Wel komen er in ziofficiëlee brieg l	 1
ven aan Michielsassa es voor die in dezelfde richting gaan. Over het nietP	 g	 g	 -aan ver	 aanneg
men van hulp van anderen b.v. in een brief van 1 9 november 18	 waarin hijP	 9	 43^	 hij
om uitstel van betaling vraagt; wel betalen `zoude mij noodzaken alhier op Pag	 g^	 1	 P	 -
dang, waar ik onbekend ben, en nagenoeg geene connexien heb, verplichting teg	 ^	 g	 gg	 ^	 P	 g
maken aan vreemden, hetgeen indien zulks eenigzins konde vermeden worden,	 g	 g	 worden,
immer stuitend blijft' (vw viiiblijft'	 , 349).
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In een volgende brief blijkt echter dat geld lenen in Padang ook wel erg moeilijkg	 blijkt	 g	 g	 g	 1
geweest zou zijn wegens de vrees voor den machtigen eneraal (r. 2 2-2	 `In elke^	 zijn	 ^ generaal	 9	 93:
andere	 versomzwaaromstandigheid zoude het mij niet	 vallen, de bedoelde	 te	 -g	 1
krijgen, doch moeielijk is het vertrouwen in te boetemen bij	 die, steu

	

l g	^	 -personen1	 lp
nende op de juistheid van UHEdG. nadeelige opinie mijwaarts, welke	 ruim- -

	

we menl	 g p	 l
schoots in deeleenheid is op te merken in het denkbeeld verkeeren dat de aang g	 p
mij betoonde hulp aan eenen onwaardige zoude besteed zijn' vw vui 352).1	 p	 g	 zijn'	 ^ 3S
dat men m daarheen een 	 ou geven: geen officiële regeling gevonden. Er bestondy	 ^ g	 g	 ^ gg
wel eenassenstelsel maar dat betrof alleen de inlandse bevolking. Mogelijk isP	 ^	 g	 gl
bedoeld dat Michiels, ook al kon hij Dekker formeel n iet beletten Padang te verla-hij	 g
ten over voldoende middelen en macht beschikte om dit in de praktijk wel te

	

>	 P	 1
doen.

Dal heeft negen maanden geduurd: n.l. van 8 januari 18 tot eind september van datg	 g	 januari 44	 p
jaar, toen Dekker Padang verliet. In feite echter ontving Dekker al sinds se m-t	 ^	 g	 g	 tep
ber 18 geen tractement meer, zodat hij een vol jaar zonder inkomsten was.43 g	 ^	 hij	 1

Tijdens zijn gedwongen verblijf in Padang 18 -18	 schreef Dekker zijn toTijdens zijn g	 g verblijf	 g	 43	 44	 -n1
neelstuk dat toen nog D e eerloo e heette. Over de opvoering van De bruid daarbo-g 	 P	 g
ven is weinig bekend; onlangs wil zeggen: in 18 7 5 – dezelfde formulering komt n.l.g	 	̂ g	 gg	 7S	 g
ook voor in de vierde druk. Eind maart 18 75 is men bezig met de repetities

	

7S	 g	 p
vw xvIl	 6 ; o I en april zijn er opvoeringen vw xv ll 	6 en p. 61 .^pS3 ^ P	 4 p	 zijn

^ pS4	 p	 3
Over het bijwonen van een van de voorstellingen zijn geen feiten bekend.bijwonen	 g zijn g
comme leremier venu: als de eerste de beste.p
Hoe ikelf over die `Bruid' oordeel, is bekend: Dekkers oordeel over De bruid daarboven

bracht hij onder woorden in het `Naschrift 	 Zijn' bij de vierde druk 18 2 . Zij voor-hij	 1	 (1872).	 1
naamste bezwaar was hetebrek aan oorspronkelijkheid; zie ook de annotatie bijg	 P	 1	 ^	 1
I I I, 138°4. 

Emilia Galotti: burgerlijk treurspel uit 1 2 van G.E. Lessing(1729-1781),datg l	 p	 77	 g
grote populariteit genoot. Het behandelt een voorval uit de Romeinsegeschiede-g	 op P	 g	 gesc

nis geplaatst tegen de maatschappelijke achtergrond van de i8de eeuw, waarbijnis, 	 g	 pp 1	 g	 ^ waarbij

het vooralaat om de tegenstelling tussen adel en burgerij en om het conflict tus-g	 g	 g	 g l
senevoel en rede.g
Kabale und Liebe: burgerlijk treurspel 1 8 vanJ.C.F.von Schiller(1759-1805).g 1	 p	 7 4
Het stuk is wel met Lessings Emilia Galotti vergeleken, omdat ook hier de teg	 g	 ^	 -eng
stellingadel-burgerij een belangrijke rol speelt. Het stuk was sterk maatschappij-^	 g l	 g l	 p	 pP-1
kritisch en kenderoot succes.g
Minna van Barnhelm: Minna von Barnhelm oder das Soldaten lock 1 6 van G.E. Les-

	

g	 77
sin een realistisch blijspel. Ook dit toneelspel is betrokken op de destijds actuele

	

g ^	 l p	 P	 p	 1
maatschappelijke  situatie en was uiterst populair.p P
Kot• ebue: A.F.I. von Kotzebue(1 7 61-181 9),Duits blijspeldichter. Schreef meer

	

^ 	 lp
dan tweehonderd, vaak sentimentele en oppervlakkige, toneelstukken die bere-toneelstukken,
kend waren op succes bij het grote publiek.P	 1	 g	 p
Suum cuique: ieder het zijne. Veel gebruikte uitdrukking in de Latijnse letterkunde,q	 zijne.	 g	 g	 1
o.m. door Cicero en Plinius. Misschien moet hier vooraledacht worden aan Ta-g
citus Annales: `Suum cuique decus posteritas rependit': het nageslacht geeft4^ 35):	 ^	 p	 p	 g	 g
ieder de eer die hem toekomt.

een t dschri t de Kopiist, waarop ik inteekenaar was: De kopiist was – na het Tijdschrift306-309 p

	

y	 p	 p
voor Neêrland's Indië – het tweede	 -Blijkenstijdschrift dat in Indië verscheen. Blijk 	 de datijdschrift	 1

302
nl oi
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2

tering van het `Voorben t' verscheen de eerste aflevering in `anuari' 18 2'. Ing	 g	 g	 1 4
dat voorbericht wordt ook melding gemaakt van 'eene ruime inteekenin '• eengg	 ^^
lijst van intekenaren ontbreekt echter. Voorzover bekend verschenen er twee1
jaargangen en werd de onderneming in 18 beëindigd.

	

g	 44	 dg
de redakteur was ambtenaar b de algemeene Sekretarie: redacteur was Engelbertus dey	 g	 g
Waal1821-1 o	 in de jaren 18 37-1856 werkzaam bij de Algemene Secretarie in

	

9 S,	 1bij	 g
Batavia waar hij van de rang van klerk opklom tot die van waarnemend alge-

	

1	 g	 p	 ^
meen secretaris. De	 -eneAlgemene Secretarie was het bureau dat de gouverneur-gene-g	 g	 g

raal ter 1zijde stond en waar o.m. het Staatsblad van Nederlandsch Indie en de Alma-

nak van Nederlandsch-Indie werden samengesteld.g

Die redakteur heeft later als minister 'tune by ebracht om den toestand in Indiën onhoud-^ ^
baar te maken: van 1868 tot 18 70 was De Waal (liberaal) minister van koloniën.7
Onder zijn verantwoordelijkheid kwamen twee wetten tot stand, die een einde1 verantwoordelijkhei

 aan het tijdperk van het cultuurstelsel: de Agrarische wet 18 o en del p	g 	 7
Suikerwet18 0 . De eerste wet maakte het westerse ondernemers mogelijk om

	

7	 ^1
ronden van de inlandse bevolking te huren of, als het om `woeste' grondengronden	 g	 ^	 g

die als eigendom van de staat werden beschouwd, die van hetging,	 g	 ^	 -ouverneg
ment in erfpacht te verwerven. De Suikerwet maakte, met een overgangsperiodeP	 ^
van twinti jaar, een eind aan de tussenkomst van het gouvernement bij de sui-g J	 ^	 g	 bij

kercultuur. De suiker werd ter vrije beschikking van de fabrikanten gelaten, het-

	

vrije	 g	 g
een een zware slag aan het consignatiestelsel toebracht.g	 g	 g

duiten later en: een door Multatuli verzonnen woord, voor de eerste maal gebruiktp y	 ^	 g
in Over vr i jen arbeid 1862 .OorsOorspronkelijk had de term betrekking	 de uitvoeri-J	 p	 1	 g op

e debatten rond het Indische muntstelsel in een periode dat er volgens Multatulig	 p	 ^
ernsti er zaken aan de orde waren: `0 den ogenblik toen men u bezig hield metg	 'Op	 ^	 ^
koperen duiten, recepissen, zilvergehalte, agio en der el ke was de bevolking vanp	 P	 ^	 g	 , g	 g Y ^	 g
Indië op 't punt uit te bersten in een algemenen opstand, die dan ookartiëel uit ebro-p
ken is, maar overal in bloedesmoord' vw 11 1 . De term kreeg de algemeneg	 ^ 99	 g	 g
betekenis: kletspraatjes over bijzaken met het doel de aandacht af te leiden van

	

p	 1	 1
de hoofdzaak: `Maar 't opwerpen van ssysteem-kwestiën vóór men heeft o

	

Y	 ^	 -p
gehouden den Javaan te mishandelen en te plunderen is...duiten later ' vw 11g	 P	 p	 y
218)

deameu e komptabiliteitswet: de Indische komptabiliteitswet 186	 werd niet

	

p	 p	 4
onder De Waal	 gingediend en aangenomen, maar onder de eveneens liberale minis-
ter van koloniën Fransen van de Putte. Deze wet regelde de wijze van beheer eng	 wijz

 verantwoording der koloniale geldmiddelen.g	 g
Zie voor de splitsing van rechter/ ke en besturende macht de annotatie bij hoofdstuk

	

p	 ^	 y	 bij

v, r. 1 n13 ; deze maatregel viel wel onder de verantwoordelijkheid van De Waal.,	 49 ,	 g	 verantwoordelijkhei

;r6-3z3  is alleen in Max Havelaar overgeleverd; datering niet bekend,	 -g	 g	 ^	 g	 en vermoe

delij k geschreven tussen januari en september 18 . De slotregel is een toespelingl g	 1	 p	 44	 g	 pg
op een versregel uit Le comte d'Essex 16 8 van Thomas Corneille(1625-1701):p	 g	 7
`Le crime fait la honte, et non[pas] l'échafaud' (acte 1v scène 3 ). Deze regel wasp	 ,	 3	 ^
bekendeworden doordat Charlotte Corday hem citeerde in de afscheidsbrief aang	 Y
haar vader, geschreven in de gevangenis kort voor haar terechtstelling wegens de

	

,g	 g	 g	 g ^
moord op Marat ip	 793
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HOOFDSTUK XIII

   Er waren dan in m n kasrekening te Natal onnauwkeurigheden en verzuimen: in de l-9-10	 y	 ^	 men:^	 ^ vo

ende passage, die loopt tot en met r. I I komt Dekkers kastekort aan de orde.g	 p	 g,	 p	 7^
Zoveel mogelijk zijn – voorzover de tekst daar aanleiding toe geeft – relevanteg l zijn	 g	 g
feiten uit de documenten te bestemderlaatse vermeld. Bedacht moet worden datP
Multatuli slechts enkele belangrijke momenten vermeldt, waarbij de chronologieg l	 ^ waarbij	 g
niet altijd overeenkomt met de volgorde der gebeurtenissen zoals die blijkt uitaltijd	 g	 g	 blijk

 documenten. Twee dingen vallen hierbij o : Multatuli schrijft dat hij pas nag	 hierbij p	 schrijft	 hi
 overplaatsing naar Padang op de hoogte werd gesteld van de kritiek die erzijn	 p	 g	 g p	 g	 g

o zijn administratie in Natal bestond, terwijl de feiten anders aangeven. Verderop zijn	 terwijl	 g
combineert hij gegevens die met zijn suspensie te maken hebben (8 januari 18hij g g	 zijn	 p	 januari	 44
metebeurtenissen die eerder hebben plaatsgevonden, b.v. met Michiels' verbodg	 p	 g
Padang te verlaten 2 oktober 18	 .g	 43

I I-iDe chef van de kom tabiliteit te Padang...: Jacobus van der Linden I	 1862	 -van3	 p	 g	 72-9
af 1837 secretaris onder Michiels en tevens ambtenaar `belast met de Controle o37	 op
de Comptabiliteit en Financiën ter Westkust van Sumatra' dat wil zeggen met dep	 ^	 gg
controle op de ambtelijke inkomsten en uitgaven (vw VIII, 346). In die hdap ambtelijke	

zijn 
g	

onderzoek
 3

erzoe naar	
-
-

.4 oe
ni heid zal Van der Linden betrokken zij geweest bij het dk 	 Dekg	 lg	 bij
kers financieel beheerv 1. vw viII 3 2 9 en 6 . Het tekort van 21 06 - dat deg	 X39	 34	 >>
aanleiding vormde voor Dekkers schorsing (zie de annotatie bij r. 8- 	 werdg	 g	 bij 4 49
ontdekt, 'geleid, door de aanmerkingen van de comptabiliteit' (vw viii,	 6g	 ^	 g	 p	 ^ 3	 .5
Over deersoonlijke verhouding tussen Dekker en Van der Linden is niets be-p	 1	 g
kenel.

13-15 Maar let wel dat men m zoolangik te Natal was, daarop niet had opmerkzaam gemaakt.

Geheel onverwachts ontving ik een overplaatsing naar de Padangsche bovenlanden: het was^	 g	 ^
Dekker voor zijn overplaatsing (22 juli 18 43 ) bij herhaling duidelijk gemaakt datzijn	 p	 g	 1	 43 bij	 g duidelijk g
er zeer veel aanmerkingen op zijn administratie bestonden, waarbij ook wasg	 p zijn	 ^	 -ewaarbij	 g
wezen op financiële tekorten. Dit was al het geval onder Dekkers eerste chef, dep	 g
resident van A er-Ban ie A.L. Weddik (zie b.v. vw VIII, 1 46 en 1 -I ; ziey	 g>	 4	 5 S S7^
voor Weddik de annotatie bij xIV 6 7-68). Onder Weddiks opvolger,assistent-bij	 ^erp	 g ass

resident A. van der Ven, namen de aanmerkingen nog toe. Zo zond Van der Ven

	

g	 g
op 1 4 mei i8	 Dekker een brief met 1 punten van kritiek (vw VIII, 20 9 -211).p 4	 43	 S p
Na nog enkele aanmaningen om verantwoording van zijn administratie af te le-7g	 g	 g	 zijn	 ^
en ontving Dekker een brief van Michiels, gedateerd juli 18	 waarin hemgen,	 g	 ^g	 3 	 43^

werdemeld dat hij te Natal door een andere ambtenaar vervangen zal wordeng	 hij	 g
`wanneer het zal	 enblijk	 dat hij nog langer achterlijk is in het tijdig genoeg afleg-1^	 hij	 g	 g achterlijk	 1 ^ g	g	 ^-
g	 zijen van zijne geldelijke en materiele verantwoording, 	 de bene g	 1	 g^ overeenkomstig 	 -
staande voorschriften' (vw viii, 2 46). Half juli 18	 was, blijkens een brief van

	

l	 43	 ^ blijken
 der Ven, Dekkers debet opgelopen tot/1 348, o I inclusief de boete voor de> 

verzuimde inzending van de verantwoordingsstukken vw v ii i 2 -2	 Geheelg	 g 	 49	 IS . G
onverwachts kan de overplaatsing dus niet genoemd worden. Het besluit van Mi-p	 g	 g
chiels van 22 juli 18 43 bevatte o.m. de mededeling dat Dekker ontslagen werd1	 43	 g	 g
uit het civieleza te Natal en ter beschikking gesteld werd van de resident derg g	 gg
Padan se bovenlanden. Bovendien kreeg Dekker de verplichting opgelegd om deg	 g	 p	 g
`onder zijne administratie ontstane achterstand nog vóór zijn vertrek van Natalzijne	 g	 zij

 bij te werken' (vw viii, 261-26 .behoorlijk bij	 ^	 3
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Daar ik nog slechts weinig maanden vroeger den Gouverneur b m had gezien – straks zult

ge hooren waarom, en hoe? –: half februari 18 had Michiels een bezoek aan Natalg	 ^	 43
gebracht in verband met de Si Pamaga-zaak; zie hiervoor hoofdstuk xiv, r. 1-2g	 g	 1-2989
met de daarbij behorende annotaties (vw viii 12 .	daarbij	 ^ 4

23-25	 Ik deed de reis met een ranch schip...: nad at Dekker op 1 augustus I S zijn functie3 S	 p 3	 g	 43 zij
 overgedragen aan zijn opvolger, vertrok hij naar Padang (vw viII 279-283).l 	 hij	 g	 ^

Over de reis en het schip waarmee Dekker reisde, zijn geen gegevens bekend. Ziep	 ^ zijn g	 gg
voor de toespeling in r. 2 -2 hoofdstuk x1 r. 2- 88.

	

p	 g	 4 S	 xi, 47 4

del en aiguille: stukje bij beetje, van lieverlede.47	 g	 stukje bij	 1

dat men in m n eidel k beheer te Natal fouten en ver uimen had ontdekt, die me verdacht

	

yg y	 ^
maakten van ontrouwe administratie: dat er fouten in zijn administratie waren, wasl
Dekker – zoals hiervoor bleek – voor zijn vertrek naar Padang al bekend, al waszijn	 g
er toen nog geen sprake van ontrouwe administratie. Die formulering werd pas viergg	 p	 g	 p
maanden laterebruikt in het besluit van Michiels om Dekker te schorsen (8 jg	 ^	 -a1
nuari 58 44) 'wegens ontrouwe administratie en het misbruiken van de hem als

	

44	 g
civieleza hebber te Natal aanvertrouwde landsgelden'. Aanleiding was de wis-

	

g g	 g	 g
selkwestie van mei 18 . De wissel bedroe	 8 1 2 de boeking in het wissel-3	 43	 g	 93 ^9 ^	 g
register was f6825, 9 2; er was dus een verschil van 2106 oo. De autoriteiten heb-

ben ditoopgevat als fraude (vw viII 383-385).

	

pg	 X

ontevredenheid der bevolking en aanhoudendepogingen tot o stand: hiervan is niets bekend.g
Duidelijk is wel dat Dekker werkte in een roerige streek, waar het NederlandsDuidelijk	 g
eza voortdurend werd aangevochten.gezag	 g

pogingen om den opstand te voorkomen, die de landstreek van Mandhéling dreigde in vuurp
en vlam teetten...: geen gegevens bekend, waaruit Dekkers optreden in deze

	

	̂ g	 gg	 ^	 p
kwestie blijkt; zie ook r. 53-54 met de daarbij horende annotatie.1 ^	 S3 S4	 daarbij

...een brief, waarin men m te kennen gaf dat ik van ontrouw werd verdacht gehouden, mety	 ^	 ^
last m te verantwoorden op een tal van aanmerkingen die er 	 waren op m n beheer:y	 g	 gevallen	 pyp
Multatuli moet hier wel doelen op Michiels' brief van 2 oktober 18	 waarin

	

p	 43^
stond dat Dekker Padang niet mocht verlaten voordat hij bepaalde kwesties ing	 hij	 P
zijn financieel beheer had opgehelderd. In deze brief was echter nog geen sprakezijn	 pg	 g g	 P
van een verdenking van ontrouw, dat kwam pas in het suspensiebesluit van 8 j

	

g	 ^	 -ap	 p	 1
nuari 18	 (zie de annotatie bij r. 8-	 . Wel schreef Michiels in de hier bedoelde

	

44	 bij 4 49
missive: `dat UwEG. roekeloos zijt te werk gegaan met 's lands gelden te Natal, gg	 g	 s
en daarover beschikt hebteheel strijdig met de ver li tin 	 verantwoorde-g	 l g	 enP g g en
lijkheid van een comptabel ambtenaar' (vw vIII 314).1	 p	 X34

9 6	 Enkelen daarvan kon ik terstond ophelderen: Dekker beantwoordde bovengenoemde9	 p	 g
brief van Michielser kerende post met een uitvoerige brief, waarin hij punt

	

p	 p	 g	 ^	 hi

 verantwoording aflegde van zijn geldelijke administratie over dep	 g	 -e

	

g	 zijn g	 1	 p
riode november1_42-augustus 18	 vw v1II 1 - 2 .	1843 	 3 537

18-20

48-49

53-54

8z-86

92-96

97-98,
ioó-tol

vooral was 't voor m van belang die zaken natel oren te Natal zelf Maar de generaaly	 g ^	 p	 ^	 g
wilde m niet naar Natal laten vertrekken: op 16 januari i8 verzocht Dekker Mi-y	 p	 januari 44 verzoc
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chiels hem op eigen kosten naar Natal te laten vertrekken, zodat hij ter plaatsep g	 ^	 hij	 p
de kwestie van de wissel, die de aanleiding tot zijn schorsing wasgeweest, zoug	 zijn	 g 

	

kunnen ophelderen vw vil) 86 . Dit verzoek werd niet ingewilligd	 viii, vw iiIp	 ^3	 g	 g
388). .

129-1 36

137-138

138-139

142-143

156-159

t6o-i63

en eindigde m n brief – ik bezit daarvan nog de minuut – met de woorden... trotsch op m n^ y	 ^	 ^	 y
eer: als antwoord op de brief van Michiels van 2 oktober 18	 (zie de annotatiep	 43
bij r. 9 2-96),schreef Dekker op oktober een uitvoerige brief terug (zie debij 	 p3	 g	 g	 -anno
tatie	 veromstovereenbij r . 6 . Hij besloot deze brief met een alinea die grote overeenkomstbij 9	 Hij	 g
toont met deassa e in r. 1 3 1-1 3 6: `Ik vermeen alle de in de aantooning der tenp gg
mijnen laste loopende posten, voorkomende punten te hebben afgehandeld, en1	 P	 p	 ^	 P
weet zeer wel dat deze missive, wat den vorm aangaat, niet geschikt is UHEDG. in

eeneunsti e stemming omtrent mij te brengen. Ik voorzie ten volle dg	 g	 g	 -en	 voorz	 vo den ern

	

mij	 g
sti en uitslag welke deze zaak bij de bestaande begrippen, voor mi' hebben kan, dochg	 g	 J 	 mij
neem niettemin eerbiedig de vrijheid UHEDG. ten overvloede te verzoeken, mijg vrijheid ^ mij
van alle welwillende consideratiën indien dezelve mogten kunnen bestaan, te wil-

len verschoonen • Ik ben jong en onbeduidend in vergelijking van de mat derl g	 g l g	 mag
 begrippen, waarte en mijne beginselen mij noodzaken op te staan, g	 1	 g	 mij	 p

maar blijf niettemin trotsch op mijne zedelijke onafhankelijkheid, trotsch oblijf	 p	 l zedelijke	 1	 ^	 op
mine principes, trotsch op mijne eer!' (vw v1II315-325; het citaat op	 2 .1	 P	 p ^	 p	 l	 ^ 	 pp3 5

	

Den g	 dag	 gesuspendeerdvol enden da was ik 	 wegens ontrouwe administratie': Multatuli combi-
neert hier twee momenten uit de-waarvangeschiedenis	 het kastekort	 in werkeg
lijkheid enkele maanden tussenlagen. De bedoelde brief was van oktober 181	 g	 3	 1843,
het suspensiebesluit van 8 januari 18 .	p 	 januari 44

Den Officier van ustitie...werdelast omtrent m `ambt en plicht' te betrachten: op 2 meig	 y	 p	 p5

	

18 44 zond Michiels de benodigde documenten aan Mr. Jean Gaspard Lan 	 fis44	 g	 p	 g	 -Lange,

caal bij de Raad van Justitie te Padang, `ten fine van ambt- en li tbetrachtin '

	

bij	 g^	 p g	 g
(De Brun Prince, Bescheiden, p. 2 8

	

y	 >	 .p	 5

ik was nog onmondig toen de voorgegeven verren hadden plaats gehad: de wisselkwestie,g	 ^^y	 g
die de aanleiding voor de schorsing vormde, speelde zich af op mei 18 	 Dekg	 g	 ^ p	 p 3	 43	 -.

ker –geboren op 2 maart 1 82o – was toen net 2 3 jaar en daarmee, volgens deg	 p	 31	 ^	 g
toeneldende reels net niet `onmondi ' meer.g	 g ,	 g

Ik had herhaalde) k...aan den Generaal eschreven dat b 	 n vertrek van Padang niet belet-y	 g	 y my	 g
ten macht, want	 -verdat... een misdaad mocht gestraft worden met hon l den: zie b.. Dek^	 ^	 gy
kers brief van a ril 18 aan Michiels, waarin de volgende passage voorkomt:4 p	 44	 ^	 g	 p	 g
`Dat – al waren de misdrijven waaraan hij zich mot hebben schuldig gemaaktmisdrijven	 hij	 g	 gg
van eenen ernstigen aard, (waartegen hij adressant le ti protesteert) alsdan nog	 ^	 g hij	 plegtig gP	 nog
volgens geen re tsbe ri ter wereld, die misdrijven kunnen of mogen gestraftg	 g	 g	 g p	 ^	 misdrijven	 g g
worden met den dwang om gebrek te lijden' (vw vil)	 8g	 g	 J	 viii, 398).

Toen Michiels de fiscaal de stukkenestuurd had `ten fine van ambt- en li t-g	 pg
betrachting' 	 de annotatie bij r. 1 3 8-1 39),had hij – aldus De Bruyn Prince, Be-g	 bij 	 nhij	 y
scheiden p. 222 — de gebruikelijke uitdrukking gebruikt voor een opdracht tot het^ p	 g	 1	 gg	 p
instellen van een criminele vervolging. Aangezien de fiscaal niet gerechtigd wasg	 g	 g
om – zoals hij zelf aan Michiels schreef – `o eigen gezag, tegen	 G-hij	 'op g g g^ gen een Gouverne-
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X66-i68

16

 n^ o3
9

ments ambtenaar, inzake betreffende de uitoefening van zijne ambtsbetrekking,

	

g	 1	 g,
eene crimineele vervolging te institueren', vroeg hij Michiels of hij tegen Dekkerg g	 ^	 g hij	 hij g

een criminele of een civiele vervolging moest instellen (vw viii,	 Michielsg g	 ^ 0o4 . Mi

antwoordde dat de reeds 	 voortwordenwormoestureroceaangevangen — civiele — procedure
p

gezet (vw viii, 0I . Op 6 juni 1844 had de zitting van de Raad van Justitieg	 , 4	 p 1	 44	 g
laats waarbij de fiscaal eiste dat Dekker de ontbrekende 2 1o6 - koper terugplaats, waarbij	 ^	 p	 g zou

betalen vw vIII401-403). De Raad verklaarde zich echter incompetent, niet^

vanwege de door Dekker genoemde reden r.161-16 maar `omdat het besluitg	 g	 3^
waarbij Dekker met de vergoeding van het bewuste bedrag voorlopig,in afwachwaarbij	 g	 g	 g 	 -

tin van de uitspraak van de Algemene Rekenkamer, door de gouverneur 	 beg	 p	 g	 ^	 -wasg
last niet bij de rechtsvordering was overlegd' (De Bruyn Prince, Bescheiden,bij	 g	 g	 Y

22 2 . Opmerkelijk is dat het door Multatuli genoemde motief om van — civieleP	 p	 1	 g
— vervolging af te zien grote overeenkomst vertoont met de opmerking van degg	 g	 p	 g
fiscaal dat hij niet bevoegd was om op eigen gezag tot — criminele — vervolginghij	 g	 p g g g	 g g
over te gaan.

X63-164

164-165

hield m de eneraal...ne en maanden te Padang: ook hier schuift Multatuli feiten uit

deeschiedenis van het kastekort in elkaar. Naar zijn zeggen hield Michiels hemg	 zijn gg
na de zitting van de rechtsraad nog negen maanden vast in Padang. Die zitting	 g g	 g	 zitting

vond echterlaats in juni 18 44 en eind september van dat jaar verliet Dekker Sup	 1	 44	 -p	 1
matra. Het besluit van Michiels dat Dekker Padang niet mocht verlaten dateerdeg
van 2 oktober 1843. Zie hierover ook de annotatie bij X II 283-294.43	 1	 ^ 

H ontving eindel k van-hooger-hand den last me naar Batavia te laten vertrekken: op 16y	 g	 y	 g	 p
augustus 18 gaf de Algemene Secretaris Michiels opdracht om Dekker, met vrijg	 44g	 g	 p	 ^	 vrij

transport, naar Batavia te laten vertrekken. Ruim een maand later — op 18 sep	 ^	 p	
-

p

tember —af Michiels deze opdracht door aan de assistent-resident van Padang.g	 p	 g
Eind september verliet Dekker Padang (vw viii, 4 11-412).p	 g	 ^

Toen ik een paar jaren daarna wat geld had...betaalde ik eeni e duizenden guldens om de

Natalsche kasrekeningen van r^ 2 en 1843 effen	 -1te maken: Dek ker heeft voor	 decemg	 4	 43	 3

ber 18 45 21 06 - — zijnde het tekort, ontstaan bij de boeking van de wissel van4S	 	̂ zijnde	 ^	 bij	 g
mei 184 3 — in 's lands kas gestort (vw vIII	 63	 43	 g	 ^ 5	 .9

De toenmalige Algemeene Sekretaris der indische Re eerin : Mr. Cornelis Visscher

(?-I8 73)51 van 1841-18  	 AlAlgemeen Secretaris. Zie voor deze functie de annotatie,g
bij hoofdstuk xiI r. 306-309.1	 ^ 

171	 Ainsi va le monde: vaste uitdrukking, reeds voorkomend in de I de eeuw (Hassell,7	 g^	 4
Middle Frenchroverbs p. 166).Frenchproverbs,

21 5 -218S De beschuldiging die zoo vaak wordt ingebracht tegen den grooten meester die den Waverle

schreef...: Walter ScottI I-18 2 . In 1814 verscheen van zijn hand Waverly; or,77	 3	 4	 zijn	 y^
't Is sixty ears since, de eerste van een groot aantal historische romans. Typerendyy	 ^	 g	 Yp
voor dit nieuweenre was de aandacht voor de couleur locale, die zich uitte ing
lange uiteenzettingen over historische zeden en gewoonten, kleding, lokaliteiteng	 g	 g	 ^	 g^
enzovoort.
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23g-z44 Meent ge dat Am Robsart's dood u zoo treffen zou, als ge vreemdeling waart geweest in

de hallen van Kenilworth...: in Kenilworth 1821 beschreef Scott het leven aan het hof

van koningin Elizabeth. Haar gunsteling, 	 Dudley, graaf van Leicesterg	 g	 g^	 Y^ g
(1 5 31-1588),   was in het geheim getrouwd met Amy Robsart. Zij werd gevangen

	

 g	 g	 Y	 Zij	 g	 g
gehouden in Cumnor-Place, terwijl Leicester Elizabeth met veel pracht en praalg	 ^ terwijl	 P	 p
ontvin op zijn kasteel Kenilworth. In Cumnor-Place kwam Amy Robsart oontving P zijn	 Y	 p-eg
welddadi e wijze om het leven, door toedoen van Leicesters vertrouweling Ri-g wijze	 ^	 g
chard Varne echter teen het bevel van Leicester in.Y,	 g
En gelooft ge dat er geen verband is...tusschen de r ke kleeding waarin de onwaardige Leices-

ter zich aan haar vertoonde, en de zwartheid zyner ziel: zoals gebruikelijk bevat ook
deze historische romanedetailleerde beschrijvingen, b.v. van de omgeving

	

g	 1	 g ^	 g	 g
waarin hetebeuren zich afspeelt en van de kostbare kleding van sommige p	 ^	 -egperso
naes. Het door Multatuli genoemde verband door tegenstelling of ook wel deg	 g	 ^	 g	 -oo we	 con
trastwerkin was een belangrijk kenmerk van de letterkunde van de Romantiek.^	 gl
Gevoelte niet dat Lester...oneindi lager stond dan h geschetst wordt in den Kenilworth:^	 g g	 y^
in Kenilworth wordt Leicesteretekend als een ambitieuze zwakkeling,g	 g^	 -
renele ijni d door zijn geweten. Niet hij, maar zijn dienaar, het slechteg p l g	 zijn g	 1^	 zijn	 ^	 -ersonaP
e bij uitstek in deze roman, is verantwoordelijk voor de dood van Amy Robsart.^ bij	 ^ verantwoordelijk	 Y

In historische bronnen echter wordt wel verondersteld dat Leicester zelf zijn1
vrouw door vergif om het leven bracht.

2 53 -2 54	 de school die sedert I8 o oolan in Frankr k gebloeid heeft: n .l. de Romantiek, in het53 54 	 3 ^	 g	 yg	 >
bijzonder de school van Victor Hugo.bijzonder	 g

282°'°4	Hiertoe dan ook sommeerde ik herhaalde) k Duymaer van Twist: zie de annotatie bijy	 y	 bij

hoofdstuk iv, r. 26 9'7 .9
H ...be aalde zich tot het vervet dat ik zooveel talent had...en dat-i zwygen zou uit vrees

voor den schyn van art di heid: heeft betrekking op de beraadslagingen in de T

	

y	 yg	 g p	 -eng g Twee-
de Kamer van 25 september 1860 waarin Max Havelaar – overigens zonder dat

	

5	 p	 ^
de titelenoemd werd – ter sprake kwam.

	

g	 p
Het `verwijt' dat Multatuli zoveel talent had, was niet afkomstig van Duymaer'verwijt'	 ^	 ^	 Y
van Twist, maar van P. Mier 1812-1881; 18 5 6-1858: minister van koloniën;1	 ^
1860-1866: lid van de Tweede Kamer),die optrad ter verdediging van Van Twist.P	 gg
Mier zei tijdens de beraadslagingen van 2 seseptember 186o: `Ik kan begrijpen dat1	 tijdens25	 p

	

een werk, in eenen zoo schoonen,	 -ewe sle enden stijl en met zooveel talent

	

g p	 stijl	 g
schreven als het hier bedoelde, op vele onkundigen en li t eloovi en of bij de-

	

P	 g	 g^	 ^ ^	 bij
zulken dieaarne aannemen wat ten nadeele van het bestuur in Nederlandschg
Indieeze d wordt, een on unsti en indruk heeft gemaakt; maar op mij heeftg g	 ^	 g^	 g^	 p mij
het zulks nietedaan omdat ik voor mij niet overtuigd ben van de juistheid en

	

g	 ^	 mij	 g	 1
waarheid der in dat werk voorgestelde beschouwingen' vw x, 3 1 7). Duymaer

	

g	 g	 X37	 Y
van Twist wilde zich niet mengen in het debat, maar zei wel: 'Mijnheer de Pi-g	 ^	 eer1 Pres i-

 over dat boek, dat hier ter sprake is gekomen, zal ik nietsreken. Ik geloof>	 p	 ^	 ^	 spreken.	 g
dat de Kamer dit ook van mij niet zou verlangen. Ik meen dat uit hetgeen demij	 g	 g
schrijver van dat boek gelieft te zeggen voor mij geen ver li tin tot verant-

	

schrijver	 g	 gg	 lg	 Pg g
woordin kan ontstaan. En ik meen verder, dat hetgeen ik over dat boek of over

	

g	 ^	 g
den schrijver van dat boek zou kunnen zeggen, den schijn van partijdigheid nietschrijver	 gg ^	 schijn	 p	 l g
zou kunnen ontgaan. Ik zal dus over dat boek niet 	 ... ' vw x, 20

	

g	 spreken	 ^	 .3

gemacadamiseerd: met steenslag verhard.^	 g
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367	 rag n: niet in de betekenis 'diepe kloof', maar: een minder diep en smal dal, zoals3 7	 y	 p	 ^	 P
ook blijkt uit de regels 372-374 en	 -blijkt	 g	 37 374	 393 394

368	 T jioed joep : rivier in de residentie Bantam, die haar oorsprong heeft boven Lebak,3	 J J^	 ^	 p g
in heteber te van Paran -Koedan en uitmondt in zee aan de noordkust vang	 g	 g	 1 g,
Java.
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HOOFDSTUK XIV

zegt t dat een geheim artikel in het traktaat van 182 ons jegens de Engelschen de	 -3 5	 ^^	 g	 4^	 eJ^	 g ver

plichtingoplegt, de rivier van Sin kel niet te overschr den: in het Traktaat van Londen

182 waren Engeland en Nederland overeen gekomen dat Nederland de vrije4	 g	 g	 vrij
 zou krijgen op Sumatra, maar dat het de onafhankelijkheid van Atjeh, eenl g	P	 ^	 onafhankelijkheid	 1

sultanaat in de uiterste noordhoek van Sumatra, zou eerbiedigen. De laatste be a-g	 P
lin stond niet in het Traktaat zelf, maar in de niet gepubliceerde `Notes' die aang	 ^	 gP
de tekst waren toegevoegd zie ook x1 8 n93 met de bijbehorende annotatie).X	 annotatie47	 bijbehorend

 zuidenrensde Atjeh aan Singkel, een rijkje dat in 1840 door Nederland beg	 Atjeh	 g ^	 -0rijkje	 4 oor
zet werd. De rivier van Singkel werd als natuurlijke grens tussen Atjeh en Sin-T

	

g	 natuurlijke g	 Atjeh	 g
kel en daarmee van de Nederlandse invloedssfeerezien (De Stuers, Vestiging 11g	 ^
p.izz.

6	 met eenfaux-air Napoléon: ten onrechte een houding aannemend of hij Napoleonp	 g	 hij	 P
was.

	

8-i2	 Ik moet aan 't bestaan van dateheim artikel wel elooven...onder nederlandsche souvereine-8	 g
teitn gebracht: Troemon en Analaboe waren rijkjes aan de noordwestkust van^Y g	 rijkjes

Sumatra, door de levendige handel in dat artikel ook wel de `eerkust' e-

	

g	 Pp	 g
noemd• beide rijkjes maakten destijds deel uit van Atjeh.

	

11	 destijds	 Atjeh

	

 -1	 Het stelen van een landschap al alt d makkel ker bl ven dan van een molen:  toespeling

	

4 s	 ^	 y	 y	 y	 P g
op het gedicht `Le meunier de Sans-souci. Anecdote' van Fran ois GuillaumeP	 g	 ^
Jean Stanislas Andrieux1	 -18	 waarin verhaald wordt hoe Frederik 11 van7S9	 33
Pruisen aanvankelijk tracht een molenaar zijn molen te ontnemen, maar daar tenaanvankelijk	 zij

 van afziet, terwijl hij aan de andere kant grote delen van Europa veroverd

	

terwijl hij	 g	 p
had. Dekker maakte in 18 3 8 een vertaling van dit gedicht. De slotregel 'On res

	

3	 g	 g	 g	 -

ecte un moulin; on vole une province' zette hij om tot `Zie een landschap wordtp	 ^	 P	 hij	 'Zie,	 P
gestolen /En een molen blijft gespaard!' F.G..S. Andrieux, Poés ies. Bruxelles, ' blijft g P	 >
182 9 ,	 1- ; Multatuli, Gedichten, ed. Blom, p. 1 -2	9^p 3 34>	 ,	 0p 7	 .

Bij het Sumatratraktaat van 18 1 – dus niet, zoals Multatuli schreef, van 181	 7	 1873 

verviel de bepaling dat Nederland Atjehs onafhankelijkheid moest respecteren.

	

p	 g	 Atjehs onafhankelijkheid	 P
Twee jaar later, op z6 maart 18	 verklaarde Nederland Atjeh de oorlog.jaar	 ^ p	 73^	 Atjeh	 g
in 1842: n.l. toen Dekker bestuursambtenaar aan de Westkust van Sumatra werd.4

	

20-2	 b richtte zyn veroveraarsblikken niet Noord- maar Oostwaarts... de At fine en zelfwaren

er toch niet meer: Nederland trachtte in de jaren dertig van de vorige eeuw ook de1	 g	 g
Battahlanden – een uitgestrekt gebied in het noordelijk deel van Sumatra – onderg	 g	 noordelij

 gezag te brengen. In 18 37-18 3 8 slaa de men erin het verzet, dat – medezijn g g	 gg	 >
onder invloed van het Islamitische Atjeh – sterk religieus getint was, definitiefAtjeh	 g	 g
te breken. Er kwam toen een assistent-resident van Mandhéling en Ankola.g

er werden nederlandsche beambten en nederlandsche garnizoenen gezonden naar Bila en Perti-

bie, welke osten...later weer ontruimd zijn: Pertibie: naam van de oostelijke Battahlan-

den. Bila: landschap aan de Oostkust van Sumatra, deel uitmakend van Pertibie.p
Het heleebied was in 18 8 bezet. In Bila werd een sterkte gevestigd, bestaandeg	 3	 g	 g^
uit man. Deze werd, evenals de in Pertibie gevestigde post, ingetrokken bij75	 ^	 g	 g	 P^	 g	 bij

de ontruiming van de oostkust in 18 .

	

g	 43

19
1' 1

°7

z7-29
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Zniog
4

46-47

46-z98

De later tot Gouverneur-Generaal benoemde M r P. Merkus: Mr. Pieter Merkus-1 877
1844) . Kwam in 1839 – hij was toen Raad van Indië – als regeringscommissaris44	 39	 1
naar Sumatra om daar de civiele 	 –aangelegenheden te re elen. In 18 0 werd hijg	 4	 hij

na de dood vanouverneur-generaal De Eerens – vice-president van de Raad vang	 g	 p
Indië, met de bepaling dat hij de functie van gouverneur-generaal 	 -p g	 hij	 g	 generaa zou waarne

men. In 1842 volgde zijn definitieve benoeming.4	 g zijn	 g

ontblooten van: terugtrekken van de troepen uit.39	 g	 p

maleische overweldigers: er bestonden verschillende theorieën over de herkomst van
de Maleiers. Volgens de ene richting zou Sumatra het stamland zijn; van daaruitg	 g	 1^
zouden de Maleiers naar Malakka en verdere streken zijn overgestoken. Volgenszijn	 g	 g
de andere richting,aarbij Multatuli zich heeft aangesloten, zouden ze zich pasg waarbij	 g	 ^	 p
later op Sumatra gevestigd hebben.p	 g	 g

Nu was de kontroleur die vóór m de afdeeling Natal bestuurde, de schoonzoon van den ad-

sistent-resident in de Battahlanden: Dekkers voorganger in Natal, Van Meerten, was
in 1840-1843 controleur der I ste klasse van Natal (Almanak Ned.-Ind. 18 0 . 6o;

	

4	 4 3	 4 ^ p
1841, .62; 18 2	 .62 . 1843, .66 . In zijn Dienststaat zijn geen gegevens over4^p 62;	 4^p 62;	 43^p	 zijn	 zijn g	 gg
dezeeriode opgenomen. Zie verder over Van Meerten de annotatie bij xi', 29-30.

	

p	 pg	 1	 ^
De adsistent-resident in de Battahlanden (ook wel: van Mandhéling en Ankola, zieg
r. 20-2 was Thomas Alexander Christiaan van Kervel (? -1863?), hi' vervulde

	

S 	 hij
deze functie van 184o  tot 18 2. 4
In 18 4 1 trouwde Van Meerten met Van Kervels dochter Jacoba Carolina Alma-

nak Ned.-Ind. i_42,  .2 i .p 5

In de hierna volgendepassage,die loot tot r. 2 8 komt de zogenaamde Si Pa-

	

g 	 loopt	 9^	 enaamg
maa-zaak aan de orde. Volgens de lezing in Max Havelaar stonden er in dezeg	 g	 g
zaak tweepartijen tegenover elkaar: die van Natal en die van Mandhéling, 	 ookp	 1	 g	 g^
wel: die van Soetan Salim en die vanan di Pertoean. Tussen de families vang
beide hoofden bestond al sinds lang een vete. Generaal Michiels had zich aan ge- - eg
sloten bi' Jang di Pertoean, de bestuursambtenaren Van Kervel en Van Meertenbij	 g
stonden aan de kant van Soetan Salim. In Natal circuleerde heterucht dat er ing
Mandhéling een komplot tegen de Europese gezaghebbers werd beraamd. Vang	 p	 g	 p g g
Kervel nam het Mandhélingse hoofd Jang di Pertoean gevangen. Michiels 	 k

	

g	 g	 -en	 maa

	

g	 g
te deze maatregel weer ongedaan, Van Kervel werd geschorst. Hiermee was de

	

g	 g	 ^	 g
zaak(voorlopig)gesloten, maar door de rechtszaak tegen Si Pamaga laaide het

	

pgg	 ^	 g	 g
conflict weer op. De uit Mandhéling afkomstige Si Pamaga zou door de broer

	

p	 g	 d

	

g	 g
vanan di Pertoean zijn omgekocht om de inlandse en Europese gezaghebbersg	 zijn	 g	 p	 g g
in Natal te vermoorden. Si Pamaga werd veroordeeld, maar weer greep Michielsg	 ^	 g p
in. In een nieuwe rechtszitting werd het vonnis tegen Si Pamaga herroepen. Sg	 g	 -en oeg	 p
tan Salim en Van Meerten zouden de zaak over het hoofd van de onschuldige Sig
Pamaga heen hebben opgezet om de eerder geschorste Van Kervel te helpen eng	 pg	 g	 p
om hun haat 'eens an di Pertoean te uiten.

	

l g	g
In veelgevallen is in de annotaties – bij gebrek aan andere officiële	 eiciële stukken – -g	 lg	 g
bruikemaakt van het rapport betreffende deze kwestie, dat Michiels heeft uit-g	 pp	 eze	 ee
gebracht aan de gouverneur-generaal op 18 maart 1843 (vw vIII 168-18 ; enkeleg	 g	 g	 p	 43 	 7^
bijlagen op 1 35 -1 4 1). De feiten die in dit rapport genoemd worden, zullen juistl g	 ppp	 g	 1

p1zijn; wat betreft de interpretatie van die feiten moet bedacht worden dat Michiels
arti in het conflict en dus niet onbevooroordeeld was.p	 j
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57-58	 Soetan Salim: stiefvader en voogd van de Toeankoe van Natal die – hoewel de

toeankoe meerderjarig was – het werkelijk gezag uitoefende (aldus Michiels inl g	 werkelijk g g
zijn rapport aan de gouverneur-generaal, vw viII 172). In de Almanak vanzijn	 pp	 g	 g	 ,	 27.
Nederlandsch-Indie 18 1- 18 wo rdt zijn naam niet genoemd.4	 843	 zijn	 g
een natalsch Hoofd dat ookeer op den battakschen chef gebeten was: `soetan' is een lage^	 ^	 g
adellijke titel, die wijst op een Maleis-Minangkabause afkomst. Soetan Salimadellijke	 ^	 wijst p	 g
hoorde dus tot deartij die de invloed van de hoofden uit de Battahlanden zoveelP	 1
mogelijk wilde tegengaan Van't Veer, Leven Multatuli, p. 102-10 .g l^	 ,p	 3

Er waren huwel lesvoorstellen afgeslagen...om Natal en Mandhéling tegen elkander opgeet

te houden: Michiels noemde twee concrete aanleidingen voor de vijandschap tusseng	 1	 P
de hoofden van Mandhéling en die van Natal: an di Pertoean had geweigerdg	 g	 g	 g
een van zijn zusters uit te huwelijken aan de zoon van Soetan Salim en er was1	 1
onenigheid geweest over het maken van een gedeelte weg vw viII 18 .g	 g	 g	 g	 4

pO -eenmaal verspreidde ich 't gerucht dat er in Mandhéling een komplot was ontdekt,^	 ^ ^	 p
waarinan di Pertoean ou betrokken ween...: er deden geruchten de ronde dat er^	 ^	 ^	 g
begin december 18 1 een vergadering van de hoofden van Mandhéling hadg	 4	 g	 g	 g

 waarbij plannen waren gemaakt voor een opstand tegen het 	 -plaatsgevonden,	 lP	 g	 P	 g	 oug
vernement.an di Pertoean zou hierbij een belangrijke rol gespeeld hebben (Deg	 hierbij	 g l	 g P
Bruyn Prince, Bescheiden,	 324).Y	 ,	 ,p34

De eerste ontdekking hiervan had te Natal plaats gehad: de resident van A er-Ban ieg	 ^	 Y	 g,
Arnoldus Laurens Weddik 180 -186 had het gerucht van een komplot tegen7	 7 ^ 	g	 p	 g
het Nederlandseza in de Ophir-districten die ressorteerden onder de assisg g	 -–P
tent-residentie A er-Ban ie – vernomen. Naar aanleiding hiervan informeerde hijy	 g	 g	 hij

r 18 1 bij de controleur van Natal, Van Meerten, of hi' van der elijeind december	 ,	 -4 bij	 1	 g l
 op de hoogte was. Deze informeerde op zijn beurt bij de hoofdenleegeruchten p	 g	 p l	 1

an Natal die hierop ontkennend antwoordden. Pas in een later stadium toenv	 p
Van Meerten rten op de zaak doorging,brachten de Natalse hoofden en vooral SoetanP
Salim steeds nieuwe en 	 berichten over plannen tot opstand in Mand-gewichtigerp	 p
hélin	 vw vIII 180-182).g

geen vreemdeling ben in de aken van Lebale: vgl. Lucas 2 :18: ` ... Zijt Gij alleen een74-75	 g	 g	 ^	 g	 4	 Zijt Gij

vreemdeling te jeruzalem, en weet niet de dingen, die dezer dagen daarin

	

g	 ,	 g ^	 -eg	 g
schied zijn?'1

1	 6 in 't Krawangsche: bedoeld is de zelfstandige assistent-residentie KIk	 -was in r8	 e assstentres	 ra

	

4	 g	 g
wan ten oosten van Batavia. Dekker was op 1 3 september 18 45 benoemd totg,	 p 3 p	 45
tijdelijk ambtenaar in Krawang tot uiterlijk eind december 18 . Eind 18	 vertijdelijk	 g uiterlijk	 45	 4S	 -

trok hij volgens plan uit Poerwakarta de hoofd laats van Krawan maar eindhij	 g	 p	 ,	 p	 g,
februari 18 46  keerde hij er terug, omdat hij op 1 2 februari opnieuw, nu voor zeshij	 g^	 hij p

n	 aangesteld. Op 18 mei volgde zijn benoeming tot commies op hetmaande was,	 p	 g	 l	 g	 pg
Residentie kantoor van Ba gelen, een residentie aan de zuidkust van Javag
vw vIII	 o- 1 637 en 680, 45 4S , 37	 68o).

Opmerkelijk is dat er in het manuscript aanvankelijk `18 ' stond. Van LennepP	 1	p aanvankelijk	 44	 p

	

k hiervan `i	 -8..' • in D4 vulde Multatuli dit aan tot `18 6' (zie het variantenmaakte e	 4
apparaat,	 348).pp	 p. 3
heb veel

	

	 ont-ewerondgedwaald in de Preanger waar ik reeds in r8 o Lebaksche uitgewekenen

	

g	 g	 4	 ^

60-63

64-67

67-68

76-78
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InIII
9

96-98

85-86

86-89

nII2
99

moette: de Preanger was een residentie in het zuidwesten van Java, o.m. grenzendg	 ^	 g
aan de residentie Bantam. Het is niet waarschijnlijk dat Dekker daar reeds in 18 0waarschijnlijk	 4
of, zoals aanvankelijk in het manuscript stond: 18 2 L ebaksche uit ewekenen heeft

	

aanvankelijk	 p	 4	 ^
ontmoet. Vanaf zijn aankomst in Indië (18 39) tot zijn vertrek naar Sumatra 18 z1	 39	 zijn	 4
verbleef hij n.l. in Batavia, aan de noordkust van Java. Later is hij wel in dehij	 ^	 hij
Preanger regentschappen eweest n.l. in de periode tussen zijn vertrek uit Paggeweest,	 -nP	 1
dan (september 1 S	 en zijn vertrek naar Krawang (september 18 . In hetg	 p	 44	 zijn	 g	 P	 45
voorjaar van 1845 had hij n.l. kennis gemaakt met Willem	 der Hucht, thvoorjaar	 4S	 -emaa	 em van er uc thee-hij	 g
lanter op Parakan Salak in de Preanger regentschappen, bij wie hij vervolgens P	 g 	 ensbij	 hij	 g

eni e tijd logeerde (zie ook de annotatie bij viII 211-219). g	 l	 g	 1^

door den kontroleur van Natal afgenomen verklaringen van getuigen: hoewel er in r,g	 g	 ^ ^	 93
staat dat Havelaar dieetui enverklarin en gelezen heeft, is het onduidelijk ofg	 g	 g g	 ^ onduidelij

 bestaan hebben. Michiels beweerde in zijn rapport dat `het eenigste stuk vanzijn pp	 g
rocedure in de zaak van Pamaga aanwezig' het op 1 4 mei 18 2 geslagen vonnisprocedure,	 g	 g	 p 4	 4 g g

is. Het vonnis was uitgesproken door de Ra at-raad de gewone rechtbank voorRappat-raad,	 g
inlanders. Volgens Michiels waren er `nimmer voor den ra at eenige getuigeng	 PP	 g g g
... verhoord' vw viiI 169-170 en i	 . De tekst van het vonnis, opgenomen73	 ^ pg

als bijlage bij het rapport van Michiels, is niet bewaard gebleven (De Bruyn Prin-l g bij	 pp	 ^	 ng	 1
ce Bescheiden,	 1 ; er is echter vrij veel uit bekend, doordat Michiels er>	 > p. 33	 ^	 vrij	 ^	 -eg
evens aan ontleend heeft voor zijn verslag. . zijn	 g

ou h e amenl k met n broeder Soetan Adam...vernieti d was: volgens geruchtenyg ^ y	 ^	 ^	 g g
hadden de hoofden van Mandhéling begin december 18 1 een komplot gesmeedg g	 4	 p g
om een opstand tegen het gouvernement te wagen. an di Pertoean	 de

	

p	 g	 g	 g	 g	 -

	

zou	 cen
trale figuur zijn geweest (De Brun Prince, Bescheiden,	 324). Over de rol van

	

g	 zijn g	 Y	 > p3 4
een broer vanan di Pertoean met de naam Soetan Adam, is niets bekend. El-g
ders is wel sprake van Soetan di Lan iet broer van an di Pertoean, die een rolp	 g^	 g
in de Pamaga-zaak heeft gespeeld (zie de annotaties bij r. 100-102 en r. 182-18 .g	 gp	 bij	 3

Tout comme che nous: z ie de annotatie bij hoofdstuk viel r. 2 n7°^	 bij	 ^	 47

H was, met de geheele battaksche bevolking,eerst kort te voren door de Padries overgehaald

tot het wareeloo : de Padries, leden van een streng Islamitische sekte, trachtteng	 ^	 g
hun opvattingen, desnoods met geweld, over heel Sumatra te verspreiden. In g	 ^	 p
18 8 werden ze definitief door de Nederlanders verslagen (zie ook hoofdstuk XII3	 g
r. 19-21 en r. 2 5 met de bijbehorende annotaties).9	 S	 bijbehorend

 Woord al wel Pedirees moeten beduiden, naar Pedir, een der minst onaan ienl ke staat jes

van At jin: men nam wel aan dat het woord padri (Maleis: pidari) `man uit Pedir'^	 p	 p
betekende. Pedir was een staat aan de noordoostkust van Sumatra; de vorst van
deze staat was een vazal van de sultan van 1Atjeh. Via Pedir keerden de bedevaart-
an ers van Mekka terug naar Sumatra; `man uit Pedir' betekende dus iets als:g g	 g

 die het heilige land heeft bezocht. Een andere verklaring gaf Veth: hetpelgrimg	 gg
woordadri in het Maleis gebruikt om een priester aan te duiden, zou over 	 -p	 ^	 g	 p	 ^	 enog
men	 -uroalleenmenHiermeevader.rezijn van het Portugese 'padre', d. Hi 	 duidde	 niet all	 Ezijn	 g	 P

ese geestelijken, maar ook Islamitische religieuze functionarissen aan. Later -P	 g	 1	 ^	 eg	 g
bruikte men de naamadri voor de leden van de hierboven genoemde religieuzeP	 g	 g
bewe in (Veth, Uit Oost en West, 36o).beweging	 > p 3
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de invoering van den Islam — die tevens vermeerdering van outgebruik ten-gevolge had —:

misschien is —gezien de context — bedoeld dat ook de Islam — en dus niet alleen

het Christendom – een beschavende invloed uitoefende. BijBi enkele volkeren in de

Archipel was het gebruik van zout n.l. nog onbekend en dit werd beschouwd alsp	 g	 g
eengebrek aan beschaving. De invoering van de Islam zou hieraan dan een eindeg	 g	 g
hebbenemaakt.g
Penjaboen an: bestuurlijke eenheid in de residentie Tapanoeli, het meest noordelij^	 ^ bestuurlijke	 p	 ^	 -1
keebied in Sumatra waarover Nederland gezag uitoefende.g	 g g
Ida P ei er: de Oostenrijkse Ida Pfeiffer-Re er 1 	 -18 8) maakte verscheideneOostenrijkse	 Y	 797	 S
wereldreizen. In 181 begon zij aan een reis naar Nederlands-Indië, waarbij zij5	 g	 zij	 ^ waarbij zij

ook Sumatra bezocht. De door Multatuli aangehaalde anekdote staat beschreveng
in eenublikatie waarin zij verslag deed van deze reis. Ida Pfeiffer en haar gevolg zij	 g	 g	 g
werden, aldus haar verslag, 	 door een roe van meer dan tachtigg p	 g

 mannen die dreigden haar te zullen opeten wanneer ze niet terug-gewapende^	 -g	 p	 g
keerde. Haar reactie beschreef ze als volgt: `Ik was natuurlijk, sedert ik hun land

	

g	 1^
betreden had, reeds op zulke tooneelen gevat, en had te dezen einde ook eenigep	 g	 ^	 g
zinsneden van hunne taaleleerd. Ik begreep,dat indien ik iets zeggen kon datg 	 gg
hun beviel of hen aan het lachen brat ik een groot voordeel op hen	 hebg	 bragt,	 g	 P	 -en zou

ben; want de wilden zijn even als de kinderen, en een kinds hand, weet men, is,	 zijn	 ,	 ,	 ,
gaauw gevuld. Ik stond derhalve o tikte den eersten den besten vriendelijk og	 g	 p^	 vriendelijk op

den schouder, en zeidelimla chend half in het Maleisch, half in het Battaksch:

	

g	 g	 ,	 ,
"Hoor eens, mannetje! Gij, 	 ik wel, zult geen vrouw doodmaken en opeten,mannetje!	 1>	 g	 p
en het minst eene vrouw zoo oud als ik; want dat taaie vleesch zou u wat al tetaaij

	

 in de maag vallen." 	 Pfeiffer, Mijnej tweede reis rondom de wereld. Amster-g	 ^ ^
dam 18 6. Deel 1 .2 5 6-2 57).,	 S	 ,p

100-102	 datan di Pertoean door den adsistent-resident van Mandhéling werd gevangen genomen eng	 ^	 ^ ^ g
naar Natale ouden: toen de geruchten over een opstand tegen het Nederlandsg ^	 g	 p	 g	 -eg
za bleven aanhouden (zie de annotatie bij r. 6 -68 gaf Michiels de resident vang	 bij	 7	 ,g
A er-Ban ie Weddik, opdracht de zaak ter plaatse te onderzoeken. Deze raakteY	 g ,	 , p	 p

povertuigd van het bestaan van een komplot en liet de voornaamste hoofden –g 
onder wiean di Pertoean en zijn broer Soetan di Langiet – gevangen nemeng	 zijn	 g	 g	 g
en naar Natal overbrengen vw v111 182). Het was dus niet de assistent-residentg
Van Kervel diean di Pertoean gevangen nam.g	 g	 g

	

102-10	 Hier sloot de kontroleur hem voorlooi in 'tort o en liet h hem met de eerste geschikte

	

102-104	 p g	 p ^	y	 8
scheepsgelegenheid evankel k naar Padang vervoeren: over een dergelijk optreden vang	 y	 g	 g l p
Van Meerteneen gegevens gevonden.g gg	 g

104-107 Het spreekt vanelf dat men den Gouverneur al de stukken aanbood, waarin de oo be wa-

rendeetui enissen waren opgenomen...: deze stukken zijn niet bewaard gebleven. Ing g	 pg	 zijn	 g
zijn rapport aan de gouverneur-generaal refereerde Michiels aan een verslag vanzijn pp	 g	 g	 g
de vergadering,waarbij besloten was de hoofden van Mandhéling gevangen tewaarbij	 g g	 g
nemen. `Lijn conclusie n.a.v. dit verslag luidde dat men met overhaasting te werkZijn	 g	 g
wase aan: `de eenparige verzekering der hoofden, nimmer van eenig ontwerpg	 ^	 g	 p
tot opstand gehoord te hebben, werdt [sic] slechts als ee n teeken van halsstarrig-7p	 g	 ^	 g
held aangenomen: men kwam er toe, om het maken van nieuwe wegen en brug-g	 ^	 -g	 g
en verdacht te houden, de last door den djang di pertoean gegeven tot het stiptg	 ,	 l g p	 gg	 p

opvolgen der bevelen van den assistent-resident en het goed onderhouden derg
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nieuwe koffij-tuinen, het storten van geld voor wissels op Natal, waren alle zoo1	 ^	 g	 p
veel listen om ons te verblinden'. Volgens Michiels werden er betreffende de ver-
onderstelde samenzwering `door de plaatselijke assistent residenten bevorens

g	 P	 1
niets, naderhand weinig betekenende indices ... voort ebra t'. Toen	 onder-g	 oen

g	 g een

zoek in Mandhéling geen bewijzen had opgeleverd, trachtte resident Weddik die
g g	 bewijzen	 pg

bewijzen in Natal te verzamelen. `Het mij daarvan geworden verslag', aldus Mi-bewijzen	 mij	 g	 g^
chiels `strekte echter slechts om mijne twijfeling omtrent het bestaan van ietsJ	 J	 g
hoegenaamd te versterken .. ' (vw vIII 182-18 .g 	 3

I3I -I16 WWèl moet h dus eer verwonderd hebben gestaan, b de ontscheping te vernemen dat h vry ^	 ^	 ,y	 g	 yy
was...: Michiels, die niet overtuigd was van de schuld van de gevangen genomen

g	 g	 g g
hoofden, besloot een nieuw onderzoek in te stellenjuli 18 42).0 rond daarvan1Pg
liet hij de hoofden naar hun land terugkeren en herstelde hij hen in hun aanzienhij	 g	 hij

en macht.an di Pertoean werd omstreeks half september opnieuw geïnstalleerd
g	 p	 p	 g

door resident Weddik (vw viII 18 3 ).3

Kort hierop werd de adsistent-resident van Mandhéling in n betrekking geschorst wegens

	

^ ^Y	 ^ g	 g
allerlei verren die ik hier niet beoordeel: op I juni 18 2 werd Van Kervel esus-8 y	 p 3 1	 4	 g

endeerd omdat een door resident Weddik ingesteld onderzoek had aangetoondp	 ^	 g	 g
dat Van Kervel zich aan twee ongeoorloofde handelingen had schuldig gemaakt,g	 g	 gg
die overigens niet te maken hadden met het Mandhélingse komplot (De Bruyng	 g	 p	 Y
Prince Bescheiden,	 329). In Van Kervels D ienststaat zijn geen gegevens over zijnPrince,	 > p39	 zijn g	 gg	 1
suspensie opgenomen.p	 pg

	

I2	 onderzocht was de aak niet: dit is niet juist: Michiels liet de zaak tot twee maal toe

	

S	 ^	 ^	 1
officieel onderzoeken. De eerste maalebeurde dit door resident Weddik (zie deg
annotatie bijbi r. Ioo-Io2 de tweede maal door Michiels en Weddik samen. Dit
laatste onderzoek vond plaats in uli 18 2; daarna pas werd besloten de hoofdenP	 1	 4^	 p
in hun waardigheid te herstellen (vw viii, 182 en 1 7 1).g	 ^

131-133

134-35

147-149

ik houd voorzeker dat de daarop doelende stukken nooit onder de oogen der Regeering te^	 p	 g	 ^ ^
Bataviaebracht n: dit is niet in overeenstemming met de feiten: op 8 augustusg	 ^Y	 g	 p	 g
18 42 zond Michiels de gouverneur-eneraal twee missives waarvan een met meer4	 g	 g
dan vijftig bijla	 over de onlusten in Mandhéling. De tekst van brieven en bijl g bijlagen, g^	 -g	 1
lagen is niet overgeleverd (De Bruyn Prince, Bescheiden,	 I I . In zijn rapport

g	 g	 Y	 > p. 3	 zijn pp
aan deouverneur-generaal van 18 maart 18 refereerde Michiels aan deze tweeg	 g	 43
brieven (vw viii, 168).

Kort na Jangdi Pertoean's terugkeer kwam ik te Natal aan om 't bestuur van die afdeeling

overtenemen: an di Pertoean was tussen juli en half september i8	 Mdhég	 -2J	 p	 4 naar an
lingteruggekeerd (zie de annotatie bij r. 113-116). 	 - In de tweede helft van novemg	 gg	 bij

ber van dat jaar arriveerde Dekker in Natal.1

dezoo-even bedoelde Re eerin skommissaris...Gouverneur-eneraal was geworden: na de

dood vanouverneur-generaal De Eerens in mei 18 o was Merkus eerst tijdelijkg	 g	 4	 tijdelijk

en sinds 1842 definitief belast met het ambt van gouverneur-generaal (zie ook de4	 g	 g
annotatie	 'onbij r.	 °gbij	 3
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is9-i63

I
 S n >>3

9

167-170

ivo-i78

i2n114
7

een vonnis van den Ra at-raad te Natal...houdende: veroordeeling van ekere Si Pama-

a... Toeankoe van Natal: de inhoud van het vonnis is alleen bekend via het rap- - P
port van Michiels aan de gouverneur-generaal. Hierin is sprake van eeselinp	 `g	 g	 p	 g	 g,
brandmerk en levenslange ballingschap,we ens o in tot moord tegen deng 	 g	 poging	 g
Toeankoe Bazaar van Natal' (vw viii, 168).

Door dien Raad werden niet alleen civiele kwestien en krimineeleaken afgedaan, maar te-^
yens politische aangelegenheden behandeld: volgens Michiels was de Ra at van Natalg	 pp
om twee redenen niet tot oordelen	 gbevoegd in de Pama a-zaak. Deze zaak be-g
hoorde z.i. tot die criminele zaken die aan derote landraad van Padang moesten

	

g	 g
worden voorgelegd. Het verband tussen de moordpogingen de veronderstelde
onlusten betekende bovendien dat het een `olitische' (politieke) aangelegenheid

	

P	 p
was, die evenmin onder de competentie van de Ra at van Natal viel vw viiiP	 Pp	 >
168.

'fiat exekutie' van den Resident te A er-Ban ie: Weddik gaf o i i juli i	 -8 2 toestemt'	 g	 gaf p	 J	 4
min het vonnis ten uitvoer te brengen vw viii 1g	 g	 , 175).

elk uit den tekst bl kt: zie r. 18 -186 van dit hoofdstuk.g t'	 y	 4
Ra at: op Sumatra gebruikte naam voor `Landraad' de gewone rechtbank voorpp p g	 g
inlanders (zie verder de annoatie bij v, 1 49 ' 13 ). ^

Volgens verklaringen van etui en...te vermoorden: volgens het vonnis, meegedeeld in
het rapport van Michiels, bekende Si Pamaga `dat hij verscheidene maanden tePp	^	 g	 hij
voren omgekocht was geworden door eenige hoofden van Mandheling, 	 o

	

g	 g	 g	 g^	 op
de eerste tijding van het uitbarsten van den door hen in dat land voorgenomen

	

1	 g	 g
opstand tegen het gouvernements gezag,	 den Toeankoe Bazaar	 de Kp	 g	 g	 g g ^	 -en en oeanoe azaar en	 om
mandoor(Civieleza hebber van Natal) te vermoorden' vw viii i og	 g	 ,	 .7

H had ich om dit o et uittevoeren...en Pamaga nam de vlucht: vgl. het verslag vant'	 ^ ^	 ^	 g	 g	 g
Michiels: `Ik zie daarin [in het vonnis, A Kv dat de beklaagde in de avond van,	 g
den 2	 lFebruari' 18 4 2 zich ten huize zou bevonden hebben van den Toeankoe Ba-4

zaar van Natal, gemengd onder het wachtvolk; dat, bij het intreden van gemelden,g	 g	 wachtvolk;	 bij	 g
Toeankoe Bazaar, hij dezen te emoes was gegaan en hem de hand zou hebben1	 g	 gg

e even op eene wijze, waarop gewoonlijk eerbewijzen van inlanders aan hunnegegeven p	 1 ^	 p	 hg	 1	 1
meerderen plaats vinden; dat de Toeankoe hem, om hem beter te aanschouwen,
naar het licht had geleid en eenige vragen gedaan; dat hij, Toeankoe, zich daarna
binnen 's kamers had begeven, maar, door de antwoorden van den beklaagdeng	 g
nieterust gesteld, aan eenigen van het aanwezig volk den last had gegeven, teg	 g	 ^	 g	 g	 gg
trachten Pamaga te ontwapenen; dat deze zich echter tegen die behandeling zoug	 p	 ^	 g	 g
hebben verzet en met het trekken van zijn sewa (soort van dolk) al het aanwezig g
volk op de vlugt hadgejaagd (hetwelk bij de constructie der maleische huizen,P	 g	 bij
moet verstaan worden, naar beneden te zijn gegaan) dat hij daarna den ToeankoeJ g^	 hij
Bazaar, welke zich op het geraas in de opening van het binnenvertrek vertoonde,P	 g	 p	 g
met het zelfde wapen had aangevallen, die echter het geluk had, den hem toep	 g	 ^	 -eng
gedachten steek met de hand afteweren, na welke vruchtelooze poging (door deng	 ^	 pg g
Toeankoe alleenezien de beklaagde ook de vlugt nam' vw viii 1g	 g	 g	 , 07.

tempo's: militaire term, gebruikt voor onderdelen van samengestelde handelingen,g	 g	 g
met een wapen.
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178-179

182-1 83

184-187

187-190

192-193

220-242

H verschool zich in 't bosch, en werd eenige dagen later door de natalsche policie opgevat:

in het rapport van Michiels wordt vermeld dat Si Pamaga op of februari 18 zpp	 g p 3 4	 4

– dus een of twee dagen na de moordaanslag – gevangen genomen was v w v I I Ig	 g g	 g g
184.

`daartoe ten omgekocht door Soetan Adam, uit naam van diens broeder an di

	

^Y	 g	 ^	 g
Pertoean van Mandhélin .': De Brun Prince (Bescheiden,	 16 vermeldt dat Si

	

^	 Y	 á p3
Pama a – volgens het vonnis – bekend heeft door Soetan di Lan iet broer vang	 g	 g^
an di Pertoean, te zijn aangezet tot de moord op de Toeankoe van Natal. Ing	 zijn	 g	 p

het rapport van Michiels wordt alleen vermeld dat Si Pamaga, volgens hetpp	 g ^	 -ensg von

nis `verscheidene maanden te voren	 hoof-eomgekocht was geworden door eenige 

	

g	 g	 g
den van Mandheling ... ' (vw vIII ig	 07.

Het vonnis is na fiat exekutie van den resident, ten-uitvoer ele d...als kettingganger naar

Java te wordene onden: nadat Weddik op 11 juli 18 2 zijn fiat gegeven hadg ^	 p	 1	 4 zijn	 gg
vw vIII 175), 	 het vonnis op i september van dat jaar uitgevoerd, wat75^	 p 3	 p	 jaar	 g

deeselin en het brandmerken betreft. Bij dezelfde gelegenheid werd Si Pamagag	 g	 Bij	 g g	 g
naar Padang overgebracht, waar Michiels een beslissing zou nemen over de plaats

	

g	 g	 ^	 g	 p
waarheen Pamaga verbannen zou worden (vw vIII 168).g

Gel k met hem komen de processtukken van de aak te Batavia...: opmerkelijk  is daty	 p	 ^
ook Michiels een verband tussen beide zaken zag, was zijn interpretatie hiervang^	 zijn	 P
uiteraard anders dan die van Van Meerten. Michiels constateerde dat, hoewel Pa-

ma ga zijn bekentenis al op of februari 18 2 zou hebben afgelegd, de stukkeng zijn	 p3	 4	 4
in de daarop volgende maanden van dit niet onbelangrijke feit geen melding g	 gl	 g	 g

maakten. Het was hem bovendien opgevallen dat er opmerkelijk veel tijd zat tus-pg	 P	 1	 tij
 de dagtekening van het vonnis (14 mei 1842),de aanbieding daarvan aan

	

g	 g	 4 	 g
Weddik (22 juni 18 z en de toestemming tot uitvoering van het vonnis (I julil	 4	 g	 g	 1
1842) . Zijn conclusie was dat het vonnis pas geslagen en opgesteld was na i juni

	

Zijn	 p g	 g	 pg	 31
548 2, zijnde de datum van de suspensie van Van Kervel en dat de stukken betref

fende het vonniseantedateerd waren (vw vIII 1 7 8 en 18 -186g	 ^7	 .4
Michiels heeft het vonnis niet vernietigd, maar het als bijlage bij zijn rapport aan

	

g 	̂ l g bij zijn pp
deouverneur-eneraal van 18 maart I S opgenomen (De Bruyn Prince, Bhei-g	 g	 43 pg	 nY esc

den	 1 . Deze bijlage is echter, voorzover bekend, niet bewaard gebleven.^ P33	 1 g	 g

Na eenigen t d ontving ik bericht dat de generaal met een oorlogsstoomboot in de Noord ko-

	

^ y	 ^	 ^	 g
men en ook Natal bezoeken zou: omdat hij twijfelde aan `het gezond oordeel of aan^	 ^	 hij twijfelde	 g
deoede trouw' van Van Meerten en Weddik, besloot Michiels zelf ter plaatseg	 ^	 P
een onderzoek in te stellen. De komst van `Zr Ms stoomschip Phenix' in februariP
18 bood hem de 	 naar Natal te vertrekken, waar hij op 54 februari43	 gelegenheid	 ^	 hij p 4
arriveerde (vw vin, 171-172).

Tijdens Michiels' bezoek aan Natal zijn er dertien getuigen-verhoren afgenomen,Tijdens	 zijn	 g	 g	 g
een veertiende verhooreschiedde in A er-Ban ie. Bij elf verhoren was Dekkergeschiedde	 Y	 g Bij

aanwezig. Van slechts drie verhoren zijn de processen-verbaal bekend (De Bruyng	 zijn	 p	 Y
Prince Bescheiden,	 i . De teksten daarvan zijn afgedrukt in vw viii, 135-141.>	 > P33	 zijn g	 ^

221-223  	 Daarin waren leden: een  paar adjudanten, andere officieren, de officier van Justitie of straal, p dJ
dien b van Padang had meegenomen, en ik: bij het verhoor van de Toeankoe vany	 g	 g	 ^	 bij
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Natal op 1 4 februari waren, volgens het proces-verbaal, de fiscaal bij de Raad vanp 4	 g	 p	 ^	 bij

Justitie  te Padang, 	 Arie Prins, Dekker en de djaksa van Benkoelen aanwezig.g>	 djaksa	 g
Dezelfden waren aanwezig bij het verhoor, op dezelfde dag, 	 Soetan Salim.^ bij	 ^ P	 g^
Het verhoor van de Toeankoe op	 februari geschiedde door Michiels, in teP 1 S	g	 ^	 -eng
woordi heid van de fiscaal, Dekker en de djaksa van Benkoelen.g	 ^	 djaks

 liet zich assisteren door de fiscaal omdat er 1̀justitiele kwestien' verbon-
den waren `aan denolitieken aard der zaak, ook met betrekking tot de com -p	 ^	 g	 ep
tentie van regtbank en tot het gedrag der betrokken ambtenaren' (vw vIII 1 2g	 g	 g	 .7

226-227

227-231

231-242

De generaal, die natuurt k vóór at ondervroeg en de proces-verbalen werden geschreven door

den fiskaal: volgens De Bruyn Prince (Bescheiden,	 1 blijkt uit de stukken dat

	

g	 Y	 ^ p. 33	 1
alleetui en door de fiscaal verhoord zijn; alleen het verhoor van de Toeankoeg	 g	 1^
op 1 februari werd afgenomen door Michiels.pS	 g

Daar evenwel...was 't dikwis noodi hem de antwoorden der getuigen te vertolken, hetgeeny	 8	 g g	 ^ ^
meestal de generaal zelfdeed: het is, aldus De Bruyn Prince, niet aannemelijk dat Mi-
chiels de in het Maleis afgelegde verklaringen vertaald heeft, aangezien de djaksag	 ^	 g	 djaks

 Benkoelen als tolk fungeerde (Bescheiden,	 1

	

g	 ^ p 3	 .3

Uit de zittingen van dien Raad un stukken voort ekomen...hun haat jegens Jangdi Per-

toean: Michiels trok, op basis van de verhoren, de volgende conclusies: a. Si Pap	 ^	 -en conc	 ag
maa werd algemeen gezien en behandeld als een krankzinnige, 	 als	 mis-g	 eg	 g	 g^	 een

dadi er• b. zijn bekentenis was onder druk (2 4 uur zonder voedsel; rottin sla eng^	 zijn	 4	 voedsel;	 g g
verkregen; c. de Toeankoe had met het indienen van een aanklacht Van Meerteng^
van dienst willen zijn bij het vinden van bewijzen voor de komplottheorie en

	

zijn bij	 bewijzen	 P
Soetan Salim willen steunen in	 ezijn wraakzuchtige plannen tegen Jang di Per-zijn	 gp	 g	 g
toean en andere Mandhélingse hoofden vw viII 172-174).

	

g	 ^

Anekdote nietevonden. Volgens de vertaling Nahuis (p. 2 47) was de partnerg	 g	 g	 l p 47	 p
de Franse ambassadeur.

dat ik heb moeten weigeren eenige verbalen mede te onderteekenen: volgens De Bruyn Prin

	

g	 g	 g	 -Y
ce Bescheiden	 1 heeft Dekker de processen-verbaal getekend 	 de elf

	

^ p 33	 en van	 lf verp	 g
horen waarbij hij aanwezig was geweest. Doelt Multatuli misschien op de tweewaarbij 	 g	 g	 p
verhoren, waarbij hij niet assisteerde? (zie de annotatie bij r. 22o-24 2). De drie be-waarbij hij	 bij
waardebleven processen-verbaal vw vIII 1 -1 I zij alle door Dekker on-g	 p	 ^ 3S 4	 n1
dertekend.

	

2 5 8-2 59	de woorden waarin ik verzocht van alle welwillende konsideratien verschoond te bl ven: zie
S	 S9	 ^	 y

hoofdstuk xi ' l r. 12 9 -1 3 6 en de hierbij behorende annotatie.hierbij

acht-en-dertigjaren na de in den tekst beschreven voorvallen: het tweede Pamaga-proces,^J	 g p
waarbij Dekker tegenwoordig was, speelde zich af in het voorjaar van 18 . Dewaarbij	 g	 g	 ^ p	 1	 43
vijfde druk, waarin deze opmerking voorkomt, is van 1881 dus van achtendertigvijfde	 ^	 p	 g	 g

1 aar later.
ebenburti keft: gelijkheid in stand,gelijkwaardigheid. ^	 g 1	 ^

Vlotens e.d.: z ie hoofdstuk I r. 264n6 en Multatuli's opmerkingen in dede Van	 v 4
`Aanteekenin en en Ophelderingen', r. 266-268 r. 2 o-2	 en r. 2 97 - 3 1 4 met deg 9 93

1bijbehorende annotaties.

261°115
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28t-284

z84-z87

293
n1 16

93

294-300

En hoe ging't verder met uw voorganger?...althans h is in dienst gebleven: Multatuli's
voorstelling van zaken is niet geheel juist. Van Meerten werd, volgens zijng	 g	 1	 ,	 g	 zij

 in 18 gesuspendeerd en vervolgens ontslagen. De reden van zijnDienststaat,	 43 g	 p	 g	 g	 zij
 en ontslag is onbekend. In 18 6 was hij weer in gouvernementsdienst;schorsing	 g	 4	 hij	 g

hij werd toen benoemd tot pakhuismeester te Pasoeroean, een residentie op Java.hij	 p	 ^	 p

De resident van	 -werda

	

A er-Ban ie...: wegens zijn optreden in de Pamaga-zaak 	 d Wedt'	 ^	 g	 zijn p	 g
dik op 24 maart 1843 door Michiels geschorst (De Brun Prince, Bescheiden, 4	 43	 g	 Y	 ,	 ,

p. 339-341).

Een van dieesus endeerde ambtenaren...werd gouverneur van Borneo: na zijn suspensie ing	 g	 zijn	 p
18 werd Weddik in 18 kommissaris-inspecteur der etablissementen ter Zuid-, 44	 p	 ,
Oost- en Westkust van Borneo; twee jaar later werd hij benoemd tot Gouverneurhij

van Borneo en onderhorigheden.g
De adsistent-resident van Padang, 	 : zie de annotatie bij XII IO -108. Een jaar

	

^^	 p	 1	 ^	 5	 jaar

 zijn ontslag in 1844 was Schaap weer in dienst bij het gouvernement. Vanzijn	 g	 44	 p	 bij	 g
18 tot 18 was hij gouverneur van Celebes en onderhorigheden, dat voor 18 6S7	 S9	 hij 	 g	 ,	 4
gouvernement van Makassar genoemd werd.g	 g
m n voorganger te Natal, de heer Van Meerten...is in dienst gebleven, en werd meermalen.^^	 ^	 r
eervol bevorderd: Algemeneeindigde zijn Indische loopbaan als lid van de Al	 Rekenka-

	

g zijn	 p	 g
mer. In 1880 ontving hij eervol ontslag.

	

g hij	 g
oon der bekende schr 	 Meerten-Schilperoortster van dien naam: Anna Barbara van Meerten-Schil^	 y	 p

(1778-1853),schrijfster van werken als Lectuur voor vrouwen en meisjes en Nuttige en

	

 schrijfster	 J	 ^
aanaangename mengelingen voor de jeugd.8J8
dat de benoeming van den heer Weddik ...de strekking had om tegenover Engeland...on e

souvereiniteit over dat enorme eiland te handhaven...: het noorden van Borneo was een
van deebieden in de Archipel waar Nederland wel aanspraken op maakte, maarg	 p	 p	 p
geen effectief gezag over uitoefende. De Engelsman James Brooke 180 -1868g	 g g	 g	 3
had zich daar in 1841 gevestigd. In 18 6 verwierf hij het economisch belangrijke 4 g	 g	 4	 hij

eiland Laboean voor de noordwestkust van Borneo voor Engeland.g
Weldraal 't met Nieuw-Guinee...00k zoo gaan: de aanspraken van Nederland o^	 ^ ^	 p	 op
Nieuw-Guinea werden bedreigd door de Engelsen,	 gdie zich in Australië eves-g
ti d hadden en van daaruit hun invloed trachtten uit te breiden. Zie hierover ookg
Multatuli's noot 1 4 (v, I 1 n ^ 4 met de bijbehorende annotatie.4 , S	 bijbehorend

 van hune a ...: de grondwetswijziging van 18 8 waarbij Johan Rudolfg i g	 g	 lgg	 4,	 l
ThorbeckeI 8-18 2 een beslissende rol had gespeeld, bepaalde dat het opper-

	

79	 7	 g p	 ^ p	 pPer
bestuur over de koloniën niet langer `bij uitsluiting' bij de koning berustte, maarg 'bij	 g bij	 g
dat hetarlement medezeggenschap kreeg over het koloniaal bestuur. In een j-p	 gg	 p	 g	 jaar-
lijks in te dienen koloniaal verslag diende de Indische regering verantwoording g	 g	 g	 g
af te leggen van haar beheer van de overzeese bezittingen.gg	 g

En Soetan Salim?...Ik ben daaretrouwd heeren: op 27 november 18 schreef Dek-

	

g	 ^	 p 7	 4S scree
ker aan Tine dat	 a

	

Thij in	 n jor (ook wel: Tjiandjoer, de hoofdplaats	 de Phij	 JJ	 l	 }	 ^	 -aatsp	van 	 rean
er regentschappen)`een Inlandsch hoofd van Sumatra' zou opzoeken, die 'ge-gp 	 ^	 -g

bannen is om voorgewende politieke redenen' (vw vIII 	 6 . Op Io april 18 6g	 p	 , SS	 p	 p	 4
trouwden Dekker en Tine in dielaats (vw y in, 6 74-6 75 ).p	 ^

de ontontferming des rechtvaardigen: vgl. Psalm 37 :21: `De goddeloze ontleent en geeft328-329	 ^	 ^	 g	 37	 g	 g
niet weder; maar de rechtvaardige ontfermt zich, en geeft.'g	 ,	 g
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329-33i De loi Grammont was een wet op de dierenbescherming(18 5 0),zo genoemd naarp	 g 	 g
de indiener ervan,ac ues-Phili e Delmas de Grammont(1792-1862),Frans e-q	 pp 	 g
neraal enoliticus. Het was voor Frankrijk de eerste wettelijke regeling inzakep	 Frankrijk	 wettelijke g	 g
dierenmishandeling. Engeland was in 18 hierin voorgegaan, Nederland zou pasg	 g	 3S 	 p
in 18 75 volgen. De loi Grammont beperkte zich tot huisdieren en tot mishande-

	

7S	 g	 p
lin en die in het openbaar plaatsvonden. De straf kon bestaan uit een boete vang	 P	 p
-1 francs of een gevangenisstraf van 1- dagen (Offerhaus, Dierenmishandeling, S	 g	 g	 S	 g	 ^	 g,

P .	35) . S
De Nationale Vergadering was de volksvertegenwoordiging,bestaande uit 	 leg	 ^ 	 7	 -oS
den gedurende het tijdperk van de Tweede Republiek

	

^g	 l p	 P (1848-1852).

33 6 	 'verregaande misbruiken': vgl. de nota van Dekkers voorganger Carolus waarin33	 g	 g
deze schreef: `Paroen Koedan de verloop van volk is alleen toeteschrijven aang Koedjang	 p	 toeteschrijve

 verregaande misbruiken die van de bevolking worden gemaakt –' (vw ix,g	 g	 g
6 . De uitspraak wordt, in vrijwel gelijke bewoordingen, aangehaald in hoofd-4S	 p	 ^	 en1	 g l	 g^	 -oog

stuk viii, r.60- 61• zie ook de annotatie bij v1I1 53 6.S	 S	 t	 bij	 ^S3

` ouderen broeder': z ie hoofdstuk v, 06- 08 en de hierbij behorende annotatie.359	 ^ 3	 3	 hierbij

3gg-393

424-427

443-444

Had niet die arme vrouw maanden doorgebracht aan-boord van een Arabisch vaartui ...kleing	 vaartuig...klei

 droge r st en vuil water: heeft mogelijk betrekking op de reis van Dekkerg y	 g l	 g p
en Tine van	 jPoerworedo (centraal Java) naar Menado (noorden van Celebes). De
reis nam, aldus Dekker in zijn brief aan Kruseman, acht maanden in beslag ^	 g
vw Ix 1 59). In Poerworedjo (de hoofdplaats van de residentie Ba gelen) was59	 1	 p	 g

Dekker commieseweest in Menado – waar hij in april 18 arriveerde – werdg	 ^	 hij	 p	 49
hij secretaris van de residentie.1
Tussen Java en Menado – meer 	 -algemeen: buiten de paar grote Javaanse scheeg	 p g	 p
vaartroutes – bestondeen rechtstreekse scheepsverbinding. Reizi ers warengReiziger

aangewezen op toevallig passerende handelsschepen of oorlogsvaartuigen.g	 P	 gp	 P

...voor-zoo-ver men van gemeente-eigendom spreken kan in een land waar de Regeeringzich

alles

	

	 -toeëigent: het gouvernement was eigenaar van alle gronden, bewerkte en ong	 g	 g	 g
bewerkte. Dit eigendomsrecht werd echter beperkt door het beschikkingsrechtg	 p	 g
van inlandseemeenscha en b.v. een dessa: bepaalde stukken grond mochten

	

g	 Pp ^	 p	 gron

 worden door leden van die dessa. Particulier grondbezitg	 g
kwam wel voor, maar vormde een uitzondering.g

meer of min roer

	

eldi e redenen van politieken aard: Bantam stond bekend als een o	 i-g 8	 p	 p
e streek; er waren veelvuldig opstandjes, waartegen een aantal malen militaireg streek;	 g p	 1^	 g

ex edities werden uitgerust. Mogelijk  was dit de reden dat er in Bantam geenP	 ggee
 misdadigers uit andere residenties voorkwamen.g

	

o	 Dhemang: districtshoofd.

	

4S	 ^

459-46a de bepalingen die 't getal der voor zyn erf bestemde heeredienst litho en voorschr ven: ziep g	 y
de annotatie bijbi hoofdstuk v111,	 441-442;r. 	 zie verder ook hoofdstuk xvii1

r. 1 74-1 75 met de bijbehorende annotatie.74 7S	 1
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466-473

481-484

484-487

488-489

490-491

De vertelling over zekeren konin ...h moge dan Timoerleng, 	 of D jen is-Khan

	

g	 ^	 g y g	 g^	 J g

geheeten hebben...van a iatischen oorsprong: de bewuste anekdote moet niet aan eeng	 ^
van de door Multatulienoemde veroveraars worden toegeschreven, maar aan deg	 g
Perzische vorst Nourshivan, bijgenaamd de rechtvaardige. Deze wilde een op del g	g	 p
jacht gevangen stuk wild eten, maar het zout ontbrak. Hij af zijn hovelingen ol	 g	 g	 ^	 -l g	1	 g	 P
dracht het zout in het dichtstbijzijnde dorp te halen en zei er uitdrukkelijk bijdichtstbijzijnde p uitdrukkelijk bij

voor het zout te betalen. Want – aldus Nourshivan – `Si un Roi ... cueille une

omme dans le jardin de ses su f ets le lendemain les Courtisans couperont l'arbre'p	 1	 1	 p
Dictionnaire d'anecdotes 11 p. z 1^	 .^ 9

Timoerleng: Mongools veroveraar i de eeuw); stond bekend als een wreed, maar

	

^	 g	 4	 >
rechtvaardig heerser.g
Noereddien: sultan van Syrië en E	 te veroveraar van Damascus en JeruzalemY	 gYP^
12de eeuw); gold als een wijs en rechtvaardig vorst.^g	 wijs	 g

Djengis-Khan: is-Khan: Mongools veroveraar iade-	 -zijn1 de eeuw); berucht om zij wreedJeng	 g	 3	 ^	 1
heid.

Havelaar schreef aan den resident over de middelen om hierin te voor ien...te doen arbeiden:

een dergelijke brief is niet bewaard gebleven.

	

g l	 g

H ontving hierop een weigerend antwoord...o 	 n erf te-werk te stellen: o ok een dergelijky	 p	 g	 ^	 glg
antwoord van de resident is niet bekend.

policievonnis: de zogenaamde 'politierol', waarbij Europese ambtenaren als 	 id	̂ g	 P	 ^	 -esewaarbij	 p am	 resen

ten en assistent-residenten recht	 -ersspraken in kleine strafzaken waarbij inlanders beP	 waarbij

trokken waren.

gekondemneerden: veroordeelden (vgl. Frans: `condamnés'^	 .g

noch te Ran kas-Betoen noch te Amboina, noch te Menado, noch te Natal: Dekkers In-

	

dische carrière in	 -vanstentassomgekeerde richting: in 18 6 was hij assistent-resident 	 Leg	 g	 S	 hij

bak in 18 5 1 -18 a ass istent-resident van Amboina, in 18 48-18 5 1 secretaris van deS	 S
residentie Menado en in 1842-184 3 controleur ae klasse te Natal.4	 43

oo°"'5 De rottin stro werd in 1866 voor geheel Nederlands-Indië afgeschaft.^	 g	 g
elders terugkomen: bedoeld is in noot 1 1 xv11 titel' 4 ' maar daar bleek de ruimteg	 4	 ' >
te ontbreken om deze zaak uitvoeriger te behandelen.g

525-5 3o Uit brieven en aanteekenin en van n voorganger bemerkte b dat deze dezelfde opmerkingeng ^
gemaakt had...een einde werd gemaakt: er zijn elf brieven bekend van Dekkers voor-^	 n^ 	 1 even

 Carolus aan de regent van Lebak, daterend van februari 18 tot en metgangerg	 ^	 7	 S S
6 september 18 . Hierin kwamen zaken als ongeoorloofde herendiensten, ont-p	 5	 eooroo5	 g
duikingan de landrente en mishandeling van de inlanders aan de orde vw ix,g	 g

0	 0- i 443-445,	 - 6 447-44 8 , 44 8 -449,	 0- 1	 6439, 44 ^ 44 44 ^ 443 445 445 44 ^ 447 44 ^ 44 449 449, 4S 4S ^ 4S 457 en

 In deze brieven dreigde Carolus meer dan eens dat hij bepaalde misstan462-46 3).-g	 l p
den bij zijn superieuren bekend zou maken. Soms bevatten zijn dreigementen de1 zijn	 p	 zijn	 g
susuggestie dat hij zich direct tot het gouvernement zou richten, zie b.v. zijn missi-gg	 hij	 g	 ^	 n1
ve van 2 7 februari 1 8 : `Voorts verzoek ik de Raden Adipattie dit rapport7	 5 5	 p	 PP	 -eg
heel overeenkomstig de werkelijke toestand in te dienen opdat ik achteraf geeng	 1	 p	 g
on erechti dheden zal aantreffen, want de Priaji die niet juist en naar waarheidg	 g	 ^	 1	 1
heeft opgegeven, zal zeker niet door mij vertrouwd kunnen worden, hetgeen 1	 ^	 g
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door mij aan het Gouvernement zal worden bekend gesteld' vw ix,	 Meest-

	

mij	 g	 , 44i .
al echter schreef hij dat hij zijn directe chef, de resident van Bantam, zou inscha

	

hij	 hij 	 >	 -

kelen. Zie b.v. zijn brief van z6 mei i8 : `Daarom indien het districtshoofd zijn

	

zijn	 S S 	1
taak op deze wijze volbrengt en niet doet hetgeen is voorgeschreven, dan kunt

	

P	 wijze	 g	 g	 g	 >
ge er op vertrouwen dat ik het districtshoofd van Paroeng-koedjang naar de edeleg	 p	 g	 lg
Heer Resident in Serang zal sturen om een berisping te krijgen of ontslag als disg	 p g	 lg	 g	 -

	

trictshoofd' vw ix,	 8, 448).

Met de aanteekenin en (r. 2 zijn waarschijnlijk de twee ongedateerde nota's van

	

8	 S 5 zijn waarschijnlijk	 g
Carolus bedoeld vw ix, 464-465). Zie hierover hoofdstuk viii 36 met bijbo,,S 	 -eh3	 1
rende annotatie.

S44-S48

gni^8
S4

599-6io

611-612

Het is dus niet van belang ontbloot, te onder oeken waarom een oo hooggeplaatst ambte-

naar...b na alt d reden meende te hebben om den loop van dat recht te stuiten: opmerkelijky	 y	 p	 p	 1
is dat Brest van Kempen, die op i april 18 benoemd	 tot resident	 Bp	 P S p	 S S 	-

	

enoem was	 res	 van an

tam al op 2 2 augustus 18	 het districtshoofd van Parang-Koedjang – de,	 p	 g	 SS	 g	 l g
schoonzoon van de regent – strafte met `veertien dagen arrest op de passeban vang	 g	 P p
den Regent te Rangkasbetoeng en zulks zonder behoud van onderscheiden steeg	 g	 g	 -g
kenen ... terwijl hem tevens is opgelegd de uitkeering eener som van 	 perterwijlg	 f4.- P

hoofd aan drie inlanders ... als eeneerin e vergoeding van het leed hun ten

	

g g	 g	 g
onregte berokkend' vw ix, 60g	 ,	 .4

werd m door 'n onwraakbaar getuige meegedeeld dat de Resident Brest van Kempen eeny	 g
eer b oudere reden had om den Regent te ont ien: zie noot 182 (xx, 1 n'8z met de^	 y^	 g	 ^	 ^ 3 4

1bijbehorende annotatie.

Onder de stukken die voor me liggen, vind ik het jaarverslag van een residentie: bedoeld

zal zijn het jaarverslag over 18 2 van de residentie Bantam. In de aantekeningenzijn	 1	 g	 S	 g
die Dekker maakte op basis van het `Alg: Verslag 1 8 2' komt n.l. een passagep	 g	 g	 S	 P	 €^
voor dierote overeenkomst vertoont met r. 	 -61o: 'Weinig toezigt opSmok-grote	 599	 g	 g
kelhandel. Doch het smokkelen bedraagt toch niet veel omdat er te weinig g	 -specu

lanten wordenevonden die hunne Kapitalen hiervoor zouden overhebben. Dusg	 p
enbepaalt zich die smokkelhandel slechts tot kleinigheden. (in die welvarende resi-p	 g

dentie DD' sic (vw ix, 8, S3.

versla ...dat aanving met de woorden: `in 't afgeloopen jaar is de rust rustiggebleven:: zie
de annotatie in de vertaling N ahuijs (p. 26 : ' "Trap uillit has 	 trang	 l p	 3	 q	 Y	 -as remained

uil " – this is a literal renderin of the hrase used b man Residents.'q,	 g	 P	 Y	 Y

627-629	 De nota van Havelaars voor an er...li t voor m : de bedoelde nota is afgedrukt in7 9	 g 8	 g	 y	 g
vw ix, 6 . Zie ook r. 336 van dit hoofdstuk met de bijbehorende annotatie.

	

,4 S	 33	 1

63o-63	 Maar vergeefs ocht Havelaar in 't archief naar een bl k dat n voorganger die el de taak3	 33tocht	 y	 ZY ^ 	^

yruiterl k by	 gden waren naam had genoemd in een openbare dienstmissive: Carolus had zo-

wel aan de regent van Lebak als aan de resident van Bantam geschreven over deg	 g
misbruiken in het district Paran -Koedan . Aan de regent schreef hij op i Ig	 lg	 g	 hij

maart 18 : `Beleefd deel ik de Raden Adipattie mede dat ik reeds zeer duidelijke

	

SS	 P	 1
berichten hebekre en dat er in dit regentschap Priaji's [hoge ambtenaren, A xvg	 g	 g	 p	 1	 g

-enzijn die in het geheel niet de plichten hunner dienst volbrengen zoals het Gouzijn	 g	 p	 g
vernement die heeft vastgesteld; wat meer is, zij zijn ver van aanpakken

	

g	 ver-enzij 	 p	 en ver
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richten hunner werkzaamheden zoals het moet. ZijZi durven zelfs de verboden van

het Gouvernement te overtreden en meteen ander doel dan de ondergang vang	 g ^
de kamonmensen zodat er veel dessa's verlaten zijn, en de kampongmensen,kampongmensen	 1^	 P ^
omdat ze het niet langer konden uithouden, hun sawahs verlieten en verhuisdeng
naar "vrije grond". ... In het district Paroengkoedjang zijn 8 dessa's bijna leeg;

	

"vrije 	 g	 l g zijn	 bijna	 ^^
van de bewoners zijn velen verhuisd. .., En ieder jaar laat het districtshoofdzijn	 str1
van  Paran -Koedan AKv een groot droog rijstveld voor zich maken en die

	

g	 1 g ^	 g	 g l
dit bewerken, zijn kleine luiden in zgn. vrijwillig dienstbetoon ,., en indien erzijn	 g	 1	 g
landshoofden voor één of twee nachten komen, dan moeten alle dessahoofden

rijst leveren, olie, eenden, kippen en andere zaken, en wie op deze vraag niet le-rijst	 PP	 ^	 p	 g
vert die moeteld betalen wat afgehouden wordt van de rond huur' vw ixgeld	 g	 (gron

0 i augustus 18 schreef Carolus aan de resident over de 'ongeoorloofde hanOp	 g	 SS	 -eooroog
delingen' van het districtshoofd van Parang-Koedjang vw ix, 8 • 0 2 0 aug	 g	 l g	 ^ 4S ^ op	 -usg
tus 18zond hij het districtshoofd naar de hoofdplaats Serang, 	 hij deS 5	 hij	 P	 g^ waarbij hij

resident in overweging af de schuldige te straffen met arrest vw Ixg gg	 g	 , 459).

6;9-646 bedenke hoeveel millioenen schats en hoeveel menschenlevens er zouden gespaard zyn aan En-

eland...nood akel k geworden was: toespeling op de opstand der se o s – inlandseg	 ^ y ^	 p g P	 p	 pY
soldaten in het toenmalige Brits-Indische leger – in 18 . De strijd, die meer dang	 g	 S7
een half jaar duurde, werd aan beide zijden met wreedheid gevoerd.jaar	 ^	 zijden	 g
de ware toedracht der aken: voor deze opstand bestonden verschillende verklarin-

en zoals verslapping van de tucht in het leger of een falende militaire or anisa-gen,	 pP g	 g	 g
tie. Onder de inlandse soldatenroeide de overtuiging dat de Britse overheersersg	 gg
uit waren op de vernietiging van de Indiase cultuur en godsdienst. Het kwam totp	 gg	 g
eenewelddadi e uitbarsting toen het gerucht de ronde deed dat het vet voor de

	

g	 g	 g	 g
patronen vet van koeien en van varkens bevatte. Voor de Hindoes was dit onac-
ce tabel omdat een koe in hun ogen een heilig dier is, de Islamitische soldaten

	

p	 g	 g
protesteerden juist omdat zij varkens als onreine dieren beschouwen `De jongste ste1	 zij	 l g
gebeurtenissen in Britsch-Indie', p. 299-301).g	 ^p

664	 pikol: ruim 61 kg.

670-671	 De rocents ew e belooning aan euro esche en inlandsche beambten: zie hoofdstuk v,p	 ^ y^	 ^	 p
r. 399-401 en r. 4o6 1'18 met de bijbehorende annotaties.1

672-674	 dat er in sommige streken een hongersnood geheerscht heeft, die niet voor de oogen der natie7 74	 g	 g	 g	 ^	 8
weweggegoocheld worden k on: Multatuli doelt op de hongersnoden die vooral midden^eg	 p	 -

	

ersnoen	 voorag
Java in dearen 1849-1850 teisterden; zie ook hoofdstuk v, I ' 19 en de daarbij1^	 ^ 4 S	 daarbij

horende annotatie.

674-675	 Ik heb reedsgezegd dat er toen voorschriften n e even de zaken niet weder te laten komen74 7S	 ^Y gegeven, ^

tot óó ver: zie de annotatie bij hoofdstuk v, r. 419-421.	̂ 1 

700	 Jacquerie: naam van de grote boerenopstand van I 8 in Frankrijk.7	 R'	 g	 P	 3	 k

	

S	 1

61	 Ik ou kunnen verhalen hoe h te Natal den kettin an er.,,te streng vonnis: vgl. de vol-757-7	 	̂ y	 8g ^	 g	 g
ende zinsnede over een soortgelijk voorval in het ontwerpg	 gl	 p	 -van een memoran

dum van Dekker aan Duymaer van Twist: `Ik zou kunnen aanvoeren hoe ik eenY
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Sumatraan die meende ten onregte door mij gestraft te zijn en mij daarom wilde

	

g	 lg	 zijn	 1
vermoorden, ongewapend teen trad en hem berispte dat hij niet eerst zijn grieve

	

tegen	 p	 hij	 zijn g

had blootgelegd, hoe ik hem uitlegde dat hij onregt deed, hoe hij zijn klewang g	 hij	 g	 ^	 hij zijn	 g

weg wierp, 	 mijn voeten viel en mij later als staljongen getrouw diende –'g	 P^	 1	 1	 l	 g	 g
VW IX, 612).

78i-7g4

792n,.3

795 - 796

Was 't koketterie van Havelaar... zoo menigvuldig n: zie hoofdstuk vI 165-166 en de

daarbij horende annotatie.1

een karakterkunde e anal se...van de w e waarop n streven door m'n land 	 isg	 y	 y	 p	 -

	

my	 landgenooten o

enomen...weerhoudt me: Multatuli doelt hier o.a. op Van Vlotens Onkruid onder deg	 p
tarwe. Letterkundige karakterstudie. Van Vlotens aanval op Multatuli verscheen^	 p
juist in de tijd dat deze werkte aan de noten bij de vierde druk 181	 tijd	 1	 (1875).

het terrein waarop	 trachtten den str	 -en:d overtebrengen: Van Vloten betrok ook Dekp ^	 y	 ^
kers-envrouwzijnrivéleven in de polemiek; zo verweet hij hem dat hij zij 	 kindep	 p	 ^	 hij	 hi
 jschromelik verwaarloosde.

verve in naar de nummers 6 2 vlgg. m ner Ideen: in Idee 6 2 en volgende vw Iv,y^^	 3^ ^ y	 3	 g	 ,
381 e.v.) behandelde Multatuli de verhouding tussen de kunstenaar en `	 'Publiek3	 g	 ,
in het bijzonder de criticus. Publiek heeft in zijn 	 het recht niet	 kbijzonder	 1 ogen	 -en	 rec	 een un
stenaar te veroordelen, hoe laag die kunstenaar ook staat, omdat zelfs de laagst-,	 g	 g
e laatste kunstenaar veel hoger staat dan welke criticus ook.geplaatste	 g

Max was eens verre, verre weg van vrouw en kind. Hy had haar in Indie moeten achterlaten,g 

en bevondich in Duitschland: half april 18	 verliet Dekker Indië; zijn vrouw en^	 P	 57	 Indië; zij

 bleven daar achter. Op juni 1 ó werd dochter Elisabeth Agnes Everdinep 1	 57	 g
Nonni geboren. In oktober 18 8 reisde Dekker naar Kassel in Duitsland, waarg	 5	 ,

hij ruim drie maanden bleef. Daar schreef hij in januari 18 	 het hiernavolgendehij	 1^	 1	 S9^	 g

ggedicht.

8o1	 Dekker heeft zich meermalen	 -enuitgelaten over het ontstaan van het hiernavolg	 g
deedicht o.m. in een brief aan Mimi van 20-26 maart 1863: `Dat duitse versjeg	 ,	 3	 versj

 den M.H. heb ik niet gemaakt – 't is een brief van haar [Tine, Ax v door my

vertaald in jamben en edu die volstrekt een kna kind is had de stof eleverd. –'

	

1	 ,	 g	 P	 g
vw x1 121. Edu had n.l. tegen zijn moeder gezegd: `Moeder, als ik groot ben,xi,	 g	 zijn	 g	 g	 ^	 g

zal ik u zo liefhebben, dat ik u een ster kan.even' (vw i11, 340). 3
Toen hij bezig was Max Havelaar in het net te schrijven, vroeg Dekker zijn

	

hij	 g	 1^	 g	 zij
 hem het Duitse vers te sturen, omdat hij het nodig had voor zijn boekhij	 g	 zij

 van 2 7 oktober 1 8 • vw x, 8 . Hij had in zijn manuscript ruimte	 r-?	 S 9,	 , 7	 over-Hij	 zijn	 p
elaten voor het vers. In deze ruimte bevestigde hij met lak de hem toegezondeng	 g hij	 g

velletjes (zie verder het hoofdstuk over de Overlevering).velletjes	 g

8o6n1Z4	 Makassaren: inwoners van Makassar in Zuid-Celebes. Over vlechtwerk in deze

streekeen gegevens gevonden.g gg	 g
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46-47

niz7
S4

HOOFDSTUK XV

I-	 Havelaars voor an er...had alzoo liever met den resident gesproken over wat hl verre-S	 ^ g	 ^	 g	 y^e
gaande misbruiken noemde, dan die ronduit te noemen in een officieel bericht: de formule-

ring 'verregaande misbruiken' komt alleen voor in een kladnota van Carolus vwg	 g
Ix 46 5 ) en niet in de officiële correspondentie, voorzover die bewaard is eble,4S	 p	 -g
ven. Wel schreef Carolus op 1 augustus 18 aan de resident van Bantam overp	 g	 SS
de B	

dan

eman van Paran -Koedan waarbij hij .. de termen `arbitraire hande

nvoulin-

g	 g	 1 g,	 om1	 1
' `on eoorloofde handelin 	 ' 'willekeurige handelingen' en `verkeerde hgen,	 eng	 g^	

en	
-en	 ang	 g

delin en' gebruikte. Aangezien die 'willekeurige handelin 	 ' `meer d idi-delingen' 	 g	 g	 g
e [sic] vergrijpen tegen de dienst' waren, en 'gemelde Demang reeds ... bij h-g	 g lp	 g	 ^	 g	 g	 erbij

halin over zijne verkeerde handelingen was onderhouden', legde Carolus de

	

g	 zijne	 g	 ^ g
zaak voor aan zijn superieur. Zie over de beslissing van Brest van Kempen de

	

zijn p	 g	 p
annotatie bij xIV	 - 8.bij	 , S44 S4

bewoners van Lebak onder de 	 gopstandelingen in de Lam on sche distrikten: zie hoofdstuk
vII 0- I I" 37 en hoofdstuk vIII I 1 ° S9 en de daarbij horende annotaties.,9 9 ,9	 ^ S	 daarbij

De gemone leer houdt dit voor 'n fiktie. Welnu ook hier schreef ik de waarheid: vgl. Dek-

kers aantekeningen inzake de toestanden in Lebak: 'Klager over een Demang.

	

g	 g	 g
's morgens dood gevonden in den rivier. Niet onderzocht' (vw ix, 547). Zie ook

	

g	 g	 ^ S 47
Dekkers aantekeningen voor een memorandum aan de gouverneur-generaal: `lij

	

g	 g	 g	 -J
ken die de rivier afdrijven' vw ix, 602). In het op deze aantekeningen eb-

	

afdrijven'	 ^	 p	 aseerg g
de ontwerp van een memorandum aan de gouverneur-generaal werkte Dekker ditp	 g	 g
als volgt uit: `Za Uwe Excellentie ooit lijken de rivier afdrijven, blaauw, 'Zag	 1	 1	 ,	 ,	 -eg
zwollen afzigtelijk ontzettend; – dat zijn de boodschappen die het binnenlandg	 J	 ^	 zijn	 pp
naar de kusten zendt – dat is de correspondentie tusschen de haaien in de bos-P	 haaije

 met de haaien in zee. Dat zijn de klagers, lijken der klagers, Excellentie!'

	

1	 zijn	 ^ ^ 1	 g
Vw IX 61 .

	

ix,	 S

64-65	 T jioed joep : zie de annotatie bij xi '' 3 68 en Multatuli's noot Io ()cm,369'1°5).4 S	 1	 ^^	 1	 ,3	 S	 ,

eed en instruktie: een assistent-resident lede dezelfde ambtseed af als een residentg
maar met een speciale toevoeging,waarin de instructie ter sprake kwam. Die in

	

p 	 -ra wamp
structie legde hem op te waken voor `knevelarijengeldafpersingen,dwan -g	 P	 1 ^ 	 arg
beid mishandelingen of willekeurigheden jegens de Inlanders' (zie ook v,	 -

	

g	 g	 1 g	 , 479
8 2 met de daarbij horende annotatie).4	 daarbij

't Havelaar dank te w ten: Havelaar dank toe te kennen. Eigenlijk: `dank te weten';

	

y	 g 1
door het niet verstaan van `dank weten' zijn sommige schrijvers, onder wie ookzijn	 g	 1
Bilderdijk en Van Lennep, 	 plaats daarvan `dank wijten' gaan gebruiken.

	

1	 p^	 p	 wijten' 	 g
H had...als kollega van Van Twist: toespeling op een passage uit Van Vlotens Ony	 ^	 p g p	 -ep g an
kruid onder de tarwe. Hierin verwijt Van Vloten Dekker dat hij zelf ontslag hij	 g-eg
vraa d had: `In plaats van, in den strijd tegen de beginselen op	 door de -g	 p	 ^	 strijd g	 g	 Pava oor	 re

Berin toegepast, zijn ei en aangewezen werkkring rustig voort te zetten, eng	 g 	 zijn g	 g	 g	 g
desnoods een ontslag van haar zijde af te wachten, wanneer hij niet	 k

	

g	 zijde	 ^	 -overeenomhij
sti die beginselen handelde; neemt hij, in arren moede, vóór dien tijd zelf zijng	 g	 ^	 1^	 a	 tijd	 zij

 en ontbloot zich daardoor van alle persoonlijke middelen tegenover

	

g ^	 P	 1	 g
haar' (Van Vloten, Onkruid,. 14).P
A la bonne heure: Flink zo!

74
niz 8
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84
n^2 9

88-90

eer godgeleerde doctor Van Vloten: Van Vloten was in juni 184 3 gepromoveerd^ ^ g	 1	 43gp
tot doctor in deod eleerdheid.g g

76	 `ouder broeder': de reglementen schreven voor dat de Europese bestuursambtena7	 -eseg	 p
ren de inlandse hoofden als hun `jon ere broeders' moesten behandelen (zie v,lg

 en de hierbij horende annotatie).306 - 308 hierbij

Patteh: inlands hoofd dat de regent ter zijde staat als sekretaris boodschapper,79	 g	 `zijde	 ^	 PP ,
faktotum'omschri • vin Multatuli in viI 274n42).	1 	 g 

Paragraaf 18 van de 'Vraagpunten aan den kontroleur' uit de Minnebrieven luidtg	 gp
als volgt: `Ik verzoek u den Patih te vragen, of ik niet b het overgeven dierg	 g^	 Y	 g
vraagpunten:
I. heb aangedrongen o o rechtheid;op P
2. eze d heb dat de Re ent m als vriend kon beschouwen en dat ik hem zoug g	 ,	 g	 Y
helen waar ik konde en mocht;p

Of h Patih, m niet heeft bedankt, en daarby gebruikt heeft de woorden:3.	 Y>	 Y	 ^	 Y g
"Beloem ada satoe toean 	 gjbitara be itoe?"' In een noot verklaarde Multatuli de
laatste zinsnede als volgt: `No nooit heeft enig heer aldus 	 ken.' In de	 -lt 'Nog	 g	 gesproken.'ro	 mar

e gaf de controleur het volgende antwoord: `De Patih heeft al deze vragen metge 	 g	 g
JA beantwoord, en zelfs ongevraagd eze d zulks onder ede te willen bevesti-gezegd,

gen; h scheen nog getroffen te zyn door uw welwillendheid' vw II 138-139).g ^ Y	 g	 'g	 Y 
Het document, waarop deze passage in de Minnebrieven berust, in nagenoeg gelijkep	 P	 g	 ^	 g	 gg 1
bewoordingen, in vw ix, 8 .g	 ,5 7

De Regent was oud...veel emolument genoten werd: Karta Natta Ne ara geboren in^	 ^	 Negara,

1 79o, was ten tijde van Dekkers bestuur over Lebak zo'n 6 5 jaar oud.79 ^	 tijde	 5 1
geslacht  dat op grooten voet leefde in naburige provincien: zie hierover hoofdstuk viIIp^^ p
r. 446-448 en r.	 - 0 met de bijbehorende annotaties.

	

449 4S	 1

92-95

9 6-97	 de uitgebreidheid der Lebaksche familie: z ie hoofdstuk viii 61- 6 met de daarbij9 97	 g	 ,4 4 3	 daarbij

behorende annotatie.

I03-104

gPara raaf I	 'VraagpuntenI van de `Vraa unten aan den kontroleur' uit de Minnebrieven luidt

als volgt: `Heb ik niet eens, toen 	 naar Serang zoudt vertrekken, uitdrukke-g	 ^	 gy	 g	 u

1 k verzocht, den Resident het volgende (in substantie) te zeggen: "Dat ik beY	 ^	 g	 -gg
vreesd was dat h horende van de misbruiken die hier plaats hadden,Y^	 enP	 menen zo

de dat ik onverschillig was of flauw. Dat ik hem verzocht, dit niet van m te,	 g	 Y
denken; dat ik integendeel zeer veel werk maakte van het tegengaan daarvan;>	 g

Bovendien meende...te kunnen inkop en: zie hoofdstuk v111 r. 68- 2 met de bijp	 ,	 4	 47 ,	 -1
behorende annotatie.

schoot h den Regent gedurig op eigen verantwoorde) kheid geld voor: zie de passage iny	 ^ g g p ^	 y	 g	 p g
hoofdstuk v1I1 r. 39 6-4 2 3 . Het hierin meegedeelde wordt bevestigd in de lijst,	 g	 g	 1

	

met vraagpunten aan de controleur; zie hiervoor de annotatie bij vi11 	 - 8.gp	 controleur;	 bij	 ^ 397 39
Ook elders in de documenten blijkt dat Dekker de regent geld voorgeschoten en

	

blijkt	 g	 g	 g
ookeschonken heeft; zie hiervoor vw ix, 490, o- I	 en 8 (vraag 2 eng	 heeft;	 49,53 53,5 47 	S S	 g
3 aan de controleur).

II nijo
7
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maar dat de Regent in een zo moeilyke positie was; dat ik meende zeemanschap Y p	 was;	 p
moeten gebruiken; dat ik slechts dáárom niet dadelyk officieel rapporteerde,,te moet	 e	 e ,	 y	 ppg

om hem (den Resident) niet als het ware te noodzaken, daaraan terstond te streng
gevolg te geven, (ik geloof dat myn term was: die zaak terstond aan de grote klokg	 g g	 g	 Y	 g
te brengen) want dat ik medelyden met den Regent had, en eerst pogen wildeg	 Y	 g	 ^	 pg
hem met zachtheid tot zyn plicht te brengen?"' (vw III 	 Van Hemert ant-Y p	 g	 137).

woordde bevestigend. Het document dat hieraan ten grondslag ligt in vw ix,g	 g	 g g
86- 8S	 .S 7

147-149

153-154

16o-161

166-167

i67-i69

169-172

dat die brief...Havelaars last inhield, om optehelderen waarom er een verandering was eko-g ^
men in deren van houtwerken en arbeidsloon: zie de hiernavolgende brief van Have-y^	 g
laar aan Verbrugge van 1 maart 18 6 (r. 18 9-2 74). De brief van Dekker aan Vangg	 S	 S
Hemert van dezelfde datum, waarop de versie in M ax Havelaar gebaseerd is, staatp	 g
In vw ix, 5 61- 5 64.^

Voor eeni ge jaren was er te Rangkas-Betoeng een gevangenis gebouwd: volgens de brief in

Max Havelaar en ook volgens het bijbehorende document werd de gevangenisg	 -ebijbehorende	 ^	 g	 g
bouwel in de jaren 1853-1854. De bouw van een gevangenis in Rangkas-Betoengg	 g	 g	 g
staat vermeld in de koloniale verslagen over 18 z en i 	 (Bijl. Hand. 18 -18g	 S	 S 3	 ^	 S3	 S4

en 18 55 -18 5 6).SS	 S

Sedert eenie aren bestaan er voorschriften die dit verbieden: al onder Van Twists voor-^J
an er Rochussen en ook onder Van Twist zelf trachtte men de herendiensteng g

in te krimpen. Welke voorschriften Multatuli op het oog had, is niet uit tep	 p	 g	 -ma

ken. Te denken valt aan het verbod dat Van Twist in oktober 18 5 1 uitvaardigdeS	 g
o het vorderen van onbetaalde dienstplichtigen voor de bouw en het onderhoudop

vanouvernements ebouwen (Zwart, Duymaer van Twist, p. 10 .g	 g	 ^ y	 ^ p	 7

Nu moesten er te Rangkas-Betoen nog veel andere gebouwen worden opgericht: dit hing ^ ^ 	^	 p^	 g
samen met het feit dat Rangkas-Betoen nog maar kort de hoofdplaats van de afg	 g g	 p
delin Lebak was (zie hoofdstuk v, 6- . Verandering van hoofdplaats bracht metg	 ^ 7	 g	 P
zich mee dat er nieuweouvernements ebouwen moesten komen.g	 g

de in enieurs...hadden opgaven gevraagd van de laatset ke ren der arbeidsloonen en mate-^	 pg g ^	 p	 y p y^
rialen: Multatulieeft in dezepassage,die loot van r. 16 -1 	 korteg 	 loopt	 7 79^	 -een	 samen

vattingan zijn brief van i maart 18 6 die hieronder volgt. De verzoeken vang	 zijn	 S	 S^	 g
de	 -eingenieurs zijn niet bewaard gebleven. Bedoeld moet zijn de in r. 191-192g	 1	 g	 zijng
noemde brief van de directeur der openbare werken van 16 februari 18 6. Uit eenp	 S
brief van Dekker aan Van Hemert van maart 18 6 (vw ix, 527-529)bl ijkt datS	 S	 ^blijkt

 om een prijsopgave van bepaalde houtwerken.g g	 p l pg	 p

Havelaar had...vroe er geschiedde: zie Dekkers brief van maart 18 6 (vw ix, 527-529).

	

g ^	 S	 S	 ^
Hierin komt de volgende passage voor: `Bij uwe overlegging met den Regent be

	

g	 p	 g	 'Bij	 gg g	 g	 -

hoort dus zonder terug zigt op wat vroeger geschiedde, zonder het volgen vang g p	 g g	 ^	 g
eeni en "Sleur" indedaad gemoedelijk te worden nagegaan wat ten deze billijk is,g	 g	 ibillij

 in verband met het arbeidsloon, de distantie van de kapplaats het verlatenpp	 ,
van anderen arbeid, enz. alles met het oog op de behoefte van den werkman.'gp
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172	 Toen Verbrugge aan dezen last had voldaan: blijkens r.1 -	 antwoordde Van Hel	 ^	 ^	 blijkens	 99	 -202	 an

mert op 8 maart 18 6; deze brief is niet bewaard gebleven.p	 S^	 g

1 74	 Van dit verschil nu werd de reden gevraagd: zie r. 20 -206; deze brief is niet bewaard74	 g	 g	 3
gebleven.

1 7 8-1 79	een afschrift van den brief die 't gevolg sch nt van deze toezegging: bedoeld is Dekkers7 79B ^ y	 ^
brief van i maart 18 6 (r. 189-274); zie voor het document dat hieraan tenS	 S
rondsla ligt vw ix,561-564.g	 gg	 ^

191	 Direkteur der Openbare-Werken: het departement van burgerlijke openbare werken9	 p	 p	 ^ 1 P
was een van de departementen van algemeen bestuur die het administratief beheerp	 g
in Indië voerden. Aan het hoofd van ieder departement stond een directeur (ziep
ook de annotatie bij v, 171-176).1	 ^

1 2	 renvoieerde: ter hand stelde,	 ter behandeling.9	 ^	 g

208 usti ceeren: rechtvaardigen.^	 g

231-232	 eer belan r ke aak die thans b 't Gouvernement in overweging is: d oelt op Dekkers  ^	 gy zaak,	 y	 ^ ^ 	 p
aanklacht tegen de regent, van 24 februari 18 6 (vw 1x 5 04- 5 06).0 2 februarig	 g^	 4	 S	 ,Op 29

hadden Brest van	 eneraaKempen en Dekker elk voor zich de gouverneur-generaal in-p	 g	 g
geschakeld vw 1x 2 1 en 5 2 3 - 5 2 7). Deze had half maart al wel advies ontvangeng	 ix, 	 eng
van de Raad van Indië vw 1x1	 maar nog geen besluit genomen in dezeS3 S34 ^	 g g	 ^
kwestie.

z3z-z33 waarinei enl k ambtshalve behoorde betrokken te n: uit de vragen aan de contro^ g y	 ^	 -g
leur blijkt dat Verbrugge pas achteraf op de hoogte werd gesteld van Dekkers1	 gg p	 P	 ^	 g
aanklacht tegen de regent, niet door Dekker zelf, maar door Brest van Kempen

	

g	 g	 p
(vraag 0 en 21, vw Ix, 588).

uw rapport over de oorzaken van gebrek en hongersnood onder de bevolking: op 18 februari^	 g	 g	 g P
1856 had Dekker de regent gevraagd of het juist was dat er mensen in zijn regent-

	

S	 ^	 g	 g	 1	 zijn g

scha waren die gebrek leden en, zo ja, wat de oorzaak daarvan was. Diezelfdep	 ^	 ^	 1^
dag antwoordde de regent dat dit waar was, maar dat het om slechts weinig men

	

g	 g	 ^	 ^	 -
senin . Als oorzaak zag hij dat die mensen ziek waren of dat hun oogst wasg g	 g hij	 g
mislukt. Om hetrobleem op te lossen zou de bevolking z.i. zoveel mogelijk tijdP	 P	 g	 g l	 1
moeten krijgen om padi te planten (vw 1x 49 1-49 2). De da daarna zond Dekker

	

l g	 P	 P	 ix,	 dag
de antwoorden van de regent aan Van Hemert om advies vw ix ,	 -	 . Datg	 ^ 494 49 S
kwam op maart. De door de regent genoemde oorzaak ging naar zijn mening

	

p7	 g	 g	 g g	 zijn	 g

	

misschien voor enkeleersonen o 	 maar verklaarde niet de `al emeeneP	 p^	 g
schaarschte'. Die werd veroorzaakt doordat de bevolking gebruik moest makengg
van ongeschikte velden en met weinig overleg haar padi verkocht, soms daartoeg	 g	 g	 p

 om de landrente te kunnen betalen. Het bestuur moest er op toeziengedwongenp
dat `de velden behoorlijk worden beplant, de bevolking niet noodeloos met debehoorlijk	 p	 ^	 g	 -noo oos	 an
re diensten worde belast wanneer de tijd daar is, dat de bosschen moeten worden1
gekapt en gebrand; de basis der landrenten niet te verhoogen en vooral den aan-
plant van 2e gewassen aan te moedigen' (vw 1x 2

	

p	 g	 g	 ^S 9S03.
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2 37-238	 `dit alles... it dieper': een soortelijke aantekenin van Dekker staat onder de bo-^	 g 1	 g
venvermelde brief van Van Hemert vw ix, 53o).^ S3

2 5 2 1' 31 3 '	 Kieswet: de grondwetsherziening van 18 8 voerde een systeem van rechtstreekseS	 g	 g	 4	 Y

gverkiezin en voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeente-

raden in. De vertegenwoordigers werden voortaan rechtstreeks 	 district eko-

	

per	 g
zen door censuskiezers, meerderjarige kiezers die een bepaalde som in de directe

	

1 g	 p
werdenronbelastingen betaalden. De algemene voorschriften uit de grondwet werd uit-g	 g	 g

gewerkt in de kieswet van juli 18 o (Stb. 1 8 o nr.g	 4 	 S	 S ^	 37).

Het bederf in den Staat IDEE 286): in Over vrijen arbeid 1862 gebruikte MultatuliJ	 g
als motto een citaat uit Hamlet: 'There is something rotten in the State of Den-g
mark'. Sindsdien kwam hij regelmatig terug op de door hem geconstateerde `-

	

hij g	 g	 g p	 verg
rottin in de staat'. In Idee 2 86 constateerde hij dat Thorbecke zijn standpunt hadg	 hij	 zijn	 p

-overgenomen. Deze had n.l. in de Kamer gezegd `dat er sedert jaren een "contag	 g g	 1
ium" heerste in de politiek van den Staat.' Multatuli's reactie hierop luidde: `In8 P P -

derdaad Thorbecke, er heerst "contagium" in den Staat en de opgang dieg	 pg g	 gy

maakt, is daarvan 't doorslaand bewys' (vw 11 8o en 701).Y	 ^ 4	7
thorbeckiaansch vod: zowel derondwetsherzienin als de kieswet kwamen tot

	

g	 g
stand onder verantwoordelijkheid van Thorbecke, resp. toen hij voorzitter vanP	 hij

derondwetscommissie was en toen hij leider was van het eerste ministerie Thor-

becke

hij

18 -1s49	 S3

circonstance atténuante: verzachtende omstandigheid.g

slender: sleur.

Het antwoord op dezen brief bewaarde sommigen van Havelaars voorgangers: 0 1 maartp ^	^	 8 7P
-18 5 6 antwoordde Van Hemert dat de prijzen van de materialen voor `den oS	 P1	 p

bouw derevan enis alhier veel te gering zijn geweest en deze leveringen voorg	 g	 g	 g zijn g	 g
meer dan de helft uit onbeloonden arbeid van de bevolking hebben bestaan. –'g

. `Even zoo is hetesteld met de betaalde arbeidsloonen daar die ook buiteng
verhouding hebben gestaan met den verrigten arbeid ... ' (vw 1x564-565).g	 g	 g	 ^

2 79	 Ik ben in 't meedeelen van dezen brief den t d vooruit eloo en: de hier aangehaalde brief7^	 ^	 y	 ^ p	 g
was van i maart 18 6. De aanklacht tegen de regent, waarnaar in de brief wordtS	 S	 g
verwezen (r. 2 3 1-2 3 2),vond plaats op 24 februari 1 8 6. Deze zaak komt eerst in

	

 p	 p 4	 S
hoofdstuk xviii uitvoeriger aan de orde.g

336	 voorheerschen: overheersen (van Duits: `vorherrschen' .

266

268

z7s-z76

344-345 H meende dat er aan 't hoofd van de Regeering een Gouverneur-generaal stond die zyn bond-

genoot wezen zou: de bedoelde gouverneur-generaal was Duymaer van Twist 	 -ou^	 ^ ^	 g	 g	 Y	 g
verneur-generaal 18 5 1-18 5 6). Uit verschillende maatregelen die Van Twist tijdensgg	 1
zijn koloniaal bestuur nam, sprak een mentaliteit die nauw aansloot bij Dekkerszijn	 ^p	 bij

opvattingen. Van Twist was van mening dat het belang	 de kolonie niet d-g	 g van	 on	 uur

zaam ondergeschikt gemaakt mocht worden aan dat van het moederland. Voorg	 g
hem lag de prioriteit bij het ontwikkelen en beschaven van de Javaanse bevol-g	 p	 bij
king, de voordelen voor het moederland kwamen op de tweede plaats (hierover:p	 ^

Zwart, Duymaer van Twist, p. 6 -1 .^ p 7 3S
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S 1	 'goede trouw, den ver en de bekwaamheden': vgl. de formulering in het benoemin sbe3	 g	 ^	 y	 g	 g	 -g
sluit van Van Twist: Willende voorzien in het beheer der nederlandsche oost-in-

dische bezittingen ... zoo is het, dat Wij, ons verlatende op de goede trouw,g	 1^	 p	 g
de kennis en den ijver van Mr. Albertus Jacob Duymaer van Twist .., denzelven

^

hebben benoemd tot Onzen Gouverneur Generaal over Nederlandsch-Indie [...J.'

Het besluit, getekend door koning Willem 111 en gedateerd op 2 7 februari 18 i,g	 g	 g	 p 7	 S
werde ubliceerd in de Javasche courant van 1 mei 18 1.gp	 4	 S

n^jz
39S

404

405-406

406

412-414

414-415

Ook hier alweer staat onze Grondwet alle verbetering in den weg. De koning ma ...niets we-8 mag...niet

 de grondwetsherziening van 18 8 had de macht van de koning aanzienlijk^	 g	 g	 4	 g	 1
beperkt. De koning was nu onschendbaar, de ministers dienden verantwoordingp	 g	 ^	 g
af te leggen aan de volksvertegenwoordiging.gg
den nieuwen druk van 'Specialiteiten': in 18 – het jaar waarin Multatuli deze noot

	

7S	 j

in de vierde druk van Max Havelaar opnam – was uitgever Waltman begonnenp	 g	 ^
met de herdruk van Dui end	 pen-en 	 e hoofdstukken over specialiteiten. Ook het titel-^
blad met het jaartal 18	 werd toen gedrukt. De herziening kostte Multatuli1	 7S ^ 	g	 g	 li

echter meer moeite en dus ook meer 	 -verwacht

	

uitgevertijd dan hijzelf en de uit	 ht hadtijd	 hijzelf	 g
den. Eerst eind 18 7 8 voltooide hij zijn werk. De tweede druk verscheen in 18 .7	 hij zijn	 79
Er zijn van dezelfde uitgave dus exemplaren met het jaartal `18 ' en met het '-zijn	 ^	 p	 jaartal	 7	 aarS	 a
tal '18 79 '. De nieuwe druk van Specialiteiten, waarnaar Multatuli in de vierde druk79
al verwees, kon door de lezers van die vierde druk op dat moment dus nog niets	 p	 ^

 worden.geraadpleegd
Op welk hoofdstuk Multatuli doelt, is niet duidelijk. Koloniale kwesties komenp	 ^	 1
in Specialiteiten wel aan de orde, maar slechts terloops. De benoeming van on-p	 g
bekwame figuren tot gouverneur-generaal hoort daar niet bij. Misschien hadg	 g	 g	 1
Multatuli in 1875 bepaalde ideeën over de herziening van Specialiteiten, die hij uit-7S	 p	 g	 	̂ hij

eindelijk niet uitwerkte. Misschien ook moet zijn verwijzing ruimer worden ol	 zijn	 l	 g	 -
p

gevat en doelde hij op zijn bezwaren tegen het parlementaire systeem, die in Spe-g	 hij p zijn	 g	 p y	 ^	 p
cialiteiten breed worden uitgemeten. Door het destijds geldende kiesstelsel eng	 destijds g
door het kritiekloos betitelen als 'Specialiteit' van bepaalde personen wordt dep	 p	 p

kwaliteit van de volksvertegenwoordiging,aldus Multatuli, ernstig bedreigd.

	

 g	 g
Van Twist wordt een enkele maal met nameenoemd en wel als specialiteit in

	

g	 ^	 p
volslagen onbekwaamheid.g

oudgasten': mensen die lange tijd in Indië gewoond en gewerkt hebben.g	 g tijd	 ^	 ^

Raad van Indie: adviserend lichaam, dat deouverneur- eneraal ter zijde stond (zie

	

g	 g	 1
de annotatie bijbi iv, 26In5).

-andAlgemeene Sekretarie: bureau dat de gouverneur-generaal ter zijde stond (zie deg	 g	 g	 1
notatie bij x11 306-309).1	 ^

dat de zieke, die...stikken zou aan een mug, later...kemels zal verdragen: vgl. Mattheus
2 :2 : `Gij blinde leidslieden die de mu uitzij t en den kemel doorzwei t.'3 4	 l leidslieden,	 g	 lguitzijgt,	 ^

'geschenken aanneemt, niet met het doel zich te verg ken': citaat uit het in r. 22 n`3i	 -e^	 ^	 ^	 y	 4	 g
noemde ontslagbesluit; zie de daarbij horende annotatie.g	 ^	 daarbij
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422''33 Zekere kontroleur Bauer...Besluitel : het ontslagbesluit stond in de Javasche courant^	 g
november 1851. De tekst ervan luidde als volgt: ` ONTZET: Uit zij	 be-van 26 ove bre S	 g	 nel

de kontroleur der eerste-klasse bij de landelijke inkomsten en kulturestrekking,	 1	 1
F.G. Bauer, uit-hoofde van het aannemen vaneschenken en het vorderen vang

 hoezeer niet strekkende om zich te verrijken, echter in strijd met dediensten,,	 -u

	

1	 strijd	 p
blicatie van 6 November 18 34 (Staatsblad no. 234	 52).'S

Van Twist die gezworen had `de bescherming van den Inlander als 'n eersten plicht te be-

schouwen': deze zinsnede komt niet voor in de eed van deouverneur-generaal. Ing	 g
het laatste artikel van die eed staat wel: Ik zweer dat `ik het Reglement op hetg	 p
beleid der Regering en de verdere algemeene of bijzondere instructien en bevelen,g	 g	 g	 1
mij door of van wee den Koning gegeven, zal naarkomen [sic] .. ' Re erin s1	 g	 gegg	 ^	 -g g
reglement 18 6 art. o afgedrukt in Mier, Verzameling van instructien, 497-524).g	 3^	 3^ g	 1^	 	̂ 8	 ^ p
Dit reglement was geldig in de tijd dat Van Twist aantrad als gouverneur-gene-

	

g	 g	 g	 tijd	 g	 g
raal. In dat reglement uit 18 6 komt een artikel voor dat handelt over het belasg	 3	 belang

van de bevolking: `De Inlandsche bevolking geniet de bijzondere beschermingg	 gg	 bijzondere	 g
der Regering ... 'art. 8 . Gezien Multatuli's formulering is het waarschijnlijk

	

g	 g	 9	 g	 waarschijnlijk

dat hij niet doelt op dit, maar op een soortelijk artikel uit het Re erin sre le-

	

hij	 p^	 P	 soortgelijk	 g	 g g
ment van 18 5 4: `De bescherming der inlandsche bevolking tegen willekeur, vanS4	 g	 g g
wien ook, is een derewi ti ste li ten van den Gouverneur-Generaal. ... ' Ditg gg pligte
reglement trad echter eerst kort voor het aftreden van Van Twist alsgouverneur-g	 g
generaal in werking Ind. Stb. 18	 nr. 2• art.g	 g	 SS >	 S5

't rondbe ittend lidmaatschap in de Eerste-Kamer: Van Twist was in de jaren 1865-1881

lid van de Eerste Kamer. Multatuli's formulering suggereert dat men, om lid vang gg
de Eerste Kamer te kunnen worden, grondeigenaar zou moeten zijn. De kieswet^g	 g	 1
van 18 5 o (zie de annotatie bij r. 2 2 '131 ) stelde dit echter niet als voorwaarde. Wel

	

S	 bij	 5
diende men te behoren tot de hoogst aan esla enen in de directe belasting. D-

	

g	 .g g	 g Daar-

van vormde derondbelastin – een last op de bebouwde en onbebouwdegrond,g	 g	 p 
in	 doorevenredigheid met de geschatte waarde van hetperceel, te betalen d 	 de ei-g	 g 

enaar van die grond – een belangrijk  onderdeel.g	 g
de door hemzelf afgeschafte w e van werving voor 't indisch leger I De brave man meende

dat`den toets der edel kheid niet kon doorstaan': doelt op het ouvernementsbe

	

^Y	 ^ y	 p	 -g
sluit vana ril 18 2, waarin Van Twist schreef dat hij	 had dat de wer-9 p	 5 ^	

vernomenhij
vin 'gemeenlijk plaats had door middel van kunstgrepen, welke den toets der

	

g g	 l p
zedelijkheid niet kunnen doorstaan, en zelfs van zoo genaamde speelhuizen, waarzedelijkheid	 ^	 g
de openbare verordeningen op de dobbelspelen overtreden worden.' Hij schreef

	

P	 g	 P	 p	 Hij
daarom voor dat 'Kunstgrepen, welke ook, om den inlander tot een engagement
te brengen, zijn verboden' vw xIv, 314; de volledige tekst van het besluit vang ^ zijn	 ^ 34^	 g

	

april 	 2invw xl y 314-319).9p	 S 
wèl kon 't den toets der edel kheid'...doorstaan deze w e van werving weer intevoeren:

Multatuli refereert hier aan heteheim gouvernementsbesluit van 16 februari

	

g	 g
18 5 6 (Algemeen Rijksarchief, Ministerie van koloniën, 0.I. besluiten geheim, Ins	 g	 )	 -g
ventarisnummer116; met dank aan F.A. Verhoeve, die deze gegevens verschaf-9	 egg
te). Hierin werd o.m. besloten het `militair departement te ma ti en om met de

	

p	 gg
werving van inlanders boven kom pleet voorttegaan ... ' en de `hoofden van eg	 -

	

p	 g	 g
westelijk bestuur bekend te maken met de groote behoefte aan inlandsche solda-

	

1	 g
ten• met uitnoodiging om derzelver werving bevorderlijk te zijn met alle hun teng g	 g bevorderlijk	 1
dienste staandeeoorloofde middelen'.g
Het besluit van 18 5 6 ging niet in op de middelen die bij de werving van inlandseS gg	 P	 bij	 g	 an

soldatenebruikt mochten worden. Wat dat betreft bleven de voorschriften uitg
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het besluit van 1852 geldig. Multatuli vergiste zich dus toen hij schreef dat VanS g	 g	 ^	 hij
Twist de eerder door hemzelf afgeschafte wijze van werving weer had ingevoerd.g	 wijze	 g	 g
Dekker was op de hoogte van de inhoud van het geheim besluit van 18 6 omdat

	

p	 g	 g	 S,
-hij – toen het besluit in extract werd rondgestuurd aan de hoofden van ewestehij	 g	 g

lijk bestuur – nog assistent-resident van Lebak was. Ook toen al bestond er bij1	 g	 bij
hem onduidelijkheid over de vraag welke middelen geoorloofd waren. Dit blijktonduidelijkheid	 g	 ^	 blijk

 een mededeling van Jonckbloet (Multatuli,	 52), 	 de volgende aantekeg	 ,pS,	 -en^
nin van Dekker bij het besluit van 18 6 uitgaf: `Voorlooi gedeponeerd in deg	 bij	 S	 ^	 pgg p
meenin dat ik niet zeer lang deze afdeeling zal besturen en dus de mededeeling g	 g	 g
aan den Regent uitgesteld tot een opvolger o zich zal durven nemen den Regentg	 gop	 ^
ten dezen voor te schrijven wat "geoorloofde middelen zijn."schrijven	 g	 1
Ingeval mijne overplaatsing of aflossing niet spoedig plaats vindt de vraag riteng	 1	 P	 g	 g	 P	 ^ p	^^
tot den Resident van Bantam.

Het denkbeeld van oorbaarheid is zeer subectief...Als spelen en dobbelen en totl	 p
schuld uitlokken een "eoorloofd middel" is – verklaar ik daartoe de hand niet teg
willen leenen.

Zoo neen, welke middelen zijn dan wel geoorloofd? Ik voor mij heb daartoe in-zijn	 g	 mij
structies noodig; doch wellicht zal mijn vervanger ten dezen beter dan ik weten
wat hem te doen staat.'
Voor den tienden maal sommeer ik den 'Oud-officier van 't Indisch leger' die in de N. Rott.

Cour. de e bewerin 'n `onwaarheid' noemde, 'n laster intetrekken: in de NRC van z ja-^	 g	 ,^	 1
nuari 18 7 1 was een ingezonden stuk van een `Oud Officier van het 0.-I. Leer'7	 g	 g
verschenen. Deze was `verbaasd den Gouverneur Generaal Duymaer van Twist
beschuldigd te zien van een misbruik te hebben ingevoerd, dat hij in tegendeelg	 ^	 ^	 hij	 g
heeft afgeschaft.' Omdat de oud-officier vermoedde dat Duymaer van Twist Mul-
tatuli's bewering niet zou tegenspreken, nam hij die taak op zich, `d 	 deg 	 hij	 p>	 -'door	 een
voudi e vermelding van de bevelen door den heer D.v.T. ter zake gegeven,g	 g	 ^^
waaruit elke	 p	 1 gon artijdi e zelf eene conclusie kan nemen, en zien hoe de waar-

heilsliefde van MULTATULI is' vw xIV 1 . Hiero volde de tekst van hetX34	 p	 g
gouvernementsbesluit van april 18 2.g	 9 	 S
Op 1 2 januari 18 1 schreef Dekker aan H.H. Huisman, een bevriende eestver-p	 januari	 7	 ^	 g
want: Als 't u schikt, schryf dan ... een korte vraag of die Oud-officier die m ,Y	 ^	 y
in de R Courant van den 2 van onwaarheid beticht, in zyn regt is? Gy Sentot, ver-

langt dit te weten. Tot nog toe hebt	 opgemerkt dat ieder zich heel voorzigtigg	 g	 gy p^	 g g
onthield m een dementi te geven, en 't zou u dus bedroeven nu te ontwaren datY	 ^
ik gelogen en dus in dit geval gelasterd had? In den naam der billykheid die men
ook D.v.T. schuldig is sommeert	 m om op de aanklagt van dien Oud-officierg	 gy Y	 P	 g
te antwoorden, om Uw vertrouwen in m niet te verliezen. &c&c" –' (vw xivY	 ,

 Huisman ging op dit verzoek in. Onder hetpseudoniem Sentot schreef36o-361).g g p	 P
hij de verlangde sommatie, waarbij hij vrijwel dezelfde bewoordingen gebruiktehij	 g	 ^ waarbij hij vrijwel	 ^	 g
als Multatuli in zijn brief van 12 januari 18 1. Multatuli's antwoord verscheen ozijn	 januari	 7	 op
20 januari 18 1 in Het noorden, nadat het door de NRC was geweigerd. Hierin h-januari	 7	 ,	 er	 er^	 ^
haalde hij dat Van Twist tijdens Dekkers verblijf in Lebak het besluit van aprilhij	 tijdens	 verblijf	 9p
18 5 2 had ingetrokken. Hij merkte bovendien op dat dit gebeurd was bij geheimS	 g	 Hij	 P	 ^	 l g
besluit terwijl de afschaffing was geschied in een publiek document.

	

1	 ^	 p
een der Noten op Idee: hierin kwam Multatuli terug op de geheime intrekking gP	 geheime	 g
van het indertijd publiek gegeven voorschrift omtrent de wervin g van inlandseindertijd P	 ^^
soldaten (vw III , 441)•
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1	 Figaro: beroemde creatie van Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 1

	

43	 g	 g	 732-

1	 hoofdfiguur in diens toneelstukken Le barbier de Séville 1	 Le manage799 ^	 g	 77 S ^	 g
de Figaro 1 8 en La mère coupable (1792),vervulde de rol van gewiekste tussen-g	 7 4 	

ewg
persoon, maar bezat ook tragische kanten. Operabewerkingen van Mozart Lep	 ^	 g
noe di Figaro, 1 7 86) en Rossini (II barbiere di Seviglia, 1816 hadden het personage
nog groter bekendheid gegeven. Mogelijk doelt Multatuli niet op dit personage,gg	 gg	 g 1	 p	 p	 g,
maar op het satirische blad van die naam, datoopgericht was in 18 .P	 ^	 Pg	 S4
Polichinel:	 -anlkvofigurenoorspronkelijk een van de fi	 uit het Italiaanse volkstoneel,p	 1	 g
klaassenfi uur berucht wegens zijn bijtende spot.g	 g	 zijn bijtende p

443-444 Horatius'^ustum ac tenacem: vgl.: ` ustum et tenacem propositi virum' (Horatius, g	 Pp	 ,
Carmina 1 : een rechtvaardig en vasthoudend man.3 ^ 3,

	 g

46 3	 in anima viii: bi j een lager wezen.4 3	 bij	 g
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HOOFDSTUK XVI

I	 Havelaar ontving een brief van den Regent van T jan jor...: de vertaling van deze in het3	 g	 ^	 JJ	 g
Maleiseschreven brief in vw ix, 499. In deze brief van 2 februari 18 6 kondig-g	 ^ 499	 3	 -5	 g
de de regent van Tjanjor aan dat hij op 28 februari in Rangkas-Betoeng dacht teg	 11	 hij 	 g	 g
arriveren.

T an jorsche Tommon on : bedoeld is Radhen Adhipatti Aria Koesoema Ningrat (zieJJ	 ^g	 p	 g
ook vii1, 446 -448 met de daarbij behorende annotatie).1

het distrikt Paran -Koel jan waar des Regents schoonzoon Hoofd was: n.l. Radhen Wie-
ra Koesoema; zie over hem viivIII 248-249,2 n6z met bijbehorendeann -93> 	 49  o
taties.

Zie voor de Staat van-ocu281vangestolen buffels' in de Minnebrieven vw II 12 -. Het d

	

g 	 7
ment waarop deze lijst is gebaseerd in vw ix,	 2 - 5 3; zie ook de annotatie bijP	 lijst	 g	 ^ SS	 SS3 ^	 bij
iv, 26 9n7 . Op de lijst van gestolen buffels in de Minnebrieven komt de naam `Sa-9	 P	 lijst	 g
djiah' voor, afkomstig uit de dessa `San ir' Badoer van wie één buffel was1	 ^	 g	 gg	 ^	 -eg
nomen (vw II 127). De naam van het dorp `Tji oeroet' staat op p. 128.

	

7	 p l p	PP

dat ik in-staat ben... n afgenomen: de lijst van gestolen buffels in de Minnebrieven telt

	

^J	 ^	 lijst	 g
3 2 namen. Volgens de titel van de lijst ging het om de buffels die `in de maand3	 g	 lijst g g
Februari 18 5 6 aan de bevolking van één district' waren afgenomen vw II 12 .5	 g	 g	 ^	 7

	

1	 v oodan e distrikten: behalve Parang-Koedjang waren dat: Waroeng-Goenoeng,

	

7	 iy^ 	g	 g	 l g	 g	 g,
Lebak, Sadjirah en Tjilangkahan.1	 1	 g

79 - 80	 veerti tot zestig palen: d.w.z. 6o tot 	 km. Een `aal' telde op Java ruim i oo m.

	

^	 g	 ^p	 s

	

9	 ^	 9	 'paal'	 P

S

29-30

621'134

65-67

I14-I23

I2I1'136

130-132

r3 S-r;6

De westel ke residentien...worden geacht niet tot ei enl k Java te behooren...En elschmany	 ^	 ^y	 ^
van den Hollander: de Soendanezen, die in allerlei opzichten sterk verschilden vanp
de bewoners van midden- en oost- Java, beschouwden zich als de oorspronkelijkeP	 1
bewoners van Java. Zie ook hoofdstuk viII 254- 256, 2 6n63 met bijbehorende S	 1
annotatie.

Orang (mens) Goenong (berg): in brede zin de benaming voor in het gebergteg	 g	 g	 g	 -wog g
nende stammen, in beperkte zin het Maleise woord voor `Soendanees'. `OranP	 g
alifoeroe' betekende in het Maleis dat o de Molukken gesproken werd `boven-op	 gp
lander, binnenlander'.

Namen van leden van volksstammen uit de Indische parchi el, resp. (vooral voor-
komend in Sumatra (Maleier en Battah de Molukken (Amboinees en Al oer Ti-
mor Timorees Borneo Da jak en Celebes Boe ie en Makassaar). Op Timor en
Borneo na was Dekker in al deze strekeneweest.g

personen  die hun kennis der indischeaken opdeden te Batavia of te Buitenzorg: d.w.z. in^	 p
de hoofdplaats van Nederlands-Indië, waar het gouvernement zetelde en waarP	 ^	 ^
o.a. de	 wadepartementen van algemeen bestuur en de Raad van Indië gevestigd -P	 g	 g	 g
ren óf in delaats waar het buitenverblijf van de gouverneur-generaal was.P	 buitenverblijf	 g	 g

1 3 S
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137-140 den moed waarmee, b -voorbeeld een gewezen Gouverneur-generaal, in de Kamer der Volks-

verte enwoordi inQQ gewicht tracht b^1^ 	 W	 voorgewende etten aan zyn woorden door voorgewende aanspraakOHO	 3 

op laatsel ke kennis en ondervinding: toespeling op Duymaer van Twist, die in dey	 ^	 P g p Y
Sjaren 18 5 8-1862 deel uitmaakte van de Tweede Kamer en daar o.m. als koloniaal

deskundige optrad. Van Twist was, behalve als gouverneur-generaal08 5 1-18 5 6),g p	 ^	 g	 g
nooit in Indië ew t. Zi ook de annotaties bi' r. 180-181 en r. 20 -z 1 z.0o	 d e	 ees	 eg	 J	 S

16 7-168	 gezet onderzoek: een onderzoek dat blijk geeft van bezadigdheid.

	

7	 ^^	 ^	 blijk g	 g

173-174	 `die in Indie een zoo gewichtige betrekking heeft	 -et bekleed': ci taat of parafrase van een73 74	 ^ g	 ^	 ^	 p	 g
bruikelijke wijze van spreken?

	

1	 wijze	 p

I 8o-181

	

	 specialiteit aan 't hoofd vann Ministerie van Kolonien: bedoeld is J. Rochussen, van^y
1845-185  I gouverneur-generaal en van 18 8-1861 minister van koloniën. Ook g	 g	 S
Rochussen was, behalve alsouverneur-generaal, niet in Indië geweest. Vgl. ver-g	 g	 ^	 g	 g
der de lezing van deze passage in het manuscript. Multatuli schreef oors 	 ke

	

^	 -ronP g	 p	 p
lijk: `den gewezen' gouverneur generaal plaatste aan het hoofd van zijn ministerie1	 g	 g	 g	 P	 1
van Kolonien'. Van Lennep maakte hiervan: `de specialiteit plaatste aan het hoofdP	 P	 p
van zijn ministerie van Kolonien' (zie het variantenapparaat,	 1

	

zijn	 1'P	 ^P 391).

200-201

	

	 'herinnering aan een zdóveeljarig verblyf in die gewesten': citaat, parafrase van eene-

meen laats of toespeling op een gangbare titel van Indische mémoires?P	 p g P	 g g

205-212	 Er n personen die byna even ooveel t d in Nederlandsch-Indie doorbrachten...iemand die

	

S	 ^p	 y	 ^	 y
tot deze soort van specialiteiten behoorde: toespeling op Charles Ferdinand Pahud^	 P g p	 d
(1803-1873; gouverneur-generaal 18 6-1861. Pahud had, in tegenstelling tot de3	 73^ g	 g	 S	 	̂ g	 g
twee eerdergenoemde gouverneurs-generaal Van Twist en Rochussen, wel een

	

g	 g 
groot aantal jaren in Indië doorgebracht voor hij tot gouverneur-generaal werdg	 jaren	 g	 hij	 g	 ^
benoemd, n.l. van 182 3 tot 18 . Hij maakte toen echter geen deel uit van het3	 47 Hij	 g
zogenaamde bestuur terplaatse, zoals assistent- residenten en controleurs, maarg 
was de meeste tijd verbonden aan het Indische bestuur 	 Indische regering en

	

tijd	 g	 g
de departementen van algemeen bestuur).p	 g

de meerendeels zoo onjuiste begrippen over bevoegdheid in 't al emeen...Ik verves naar den

laatsten druk der	 -an`SSpecialiteiten': zie voor `den laatsten druk' van Specialiteiten de

	

p	 p
notatie bij hoofdstuk xv, r. 	 1 ' 32 . Benoeming van (een bepaald soort vans

	

1	 ^	 39S	 g	 p	 -ep
cialiteiten totouverneur-generaal of tot een andere aanzienlijke functie in de ko

	

g	 g	 -1
loniën komt in Specialiteiten niet aan de orde. Wel handelen de in de nieuwe drukp
toegevoegde hoofdstukken Mv'I MxI en MXII over het begrip bevoegdheid in^	 gP	 g
het algemeen en over de vraag wie gerechtigd zijn een oordeel over bevoegdheidg	 g	 g	 ^ zijn	 ^
uit te spreken. Volgens Multatuli is bevoegdheid een fictie, een 'gemakshalve als

	

P	 ^	 g	 ^	 g
wáár aangenomen maar onbewezen en vaak onjuiste stelling' vw v,	 . D

	

g	 onjuiste	 g	 ^ S39 De
'opgedrongen bevoebevoegdheid' begint voor een kind met zijn ouders en eindigt, alsg	 g	 zijn
het is opgegroeid, met het bestuur van stad en land. Men moet dan ook nooit
zonder meer aannemen dat iemand bevoegd is, maar steeds de zogenaamde sg	 ^	 -eg	 p
cialiteiten kritisch beoordelen. Ook leken zijn daartoe in staat, mits zij hun 	 -zijn	 ^	 e

	

J	 g
zond verstandebruiken.g

2I2°^37
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z31-z34

z64-z6S

dat Havelaar inn moeiel ken plicht meende te kunnen steunen op	 -de hulp van den Gou^	 y
verneur- eneraal...de rust in Nederland was nab : heeft betrekking op Duymaer vang	 y	 g P Y
Twist (zie hoofdstuk xvmet annotatie). Van Twist droeg zijn functie344-345	 g 1
op 2 2 mei 18 6 over aan Pahud. De kwestie-Lebak speelde zich af tussen 22 jP	 -anu5	 p	 1
ari 18 5 6, de dag waarop Dekker zijn ambt aanvaardde, en april 18 6 de da te-S^	 g	 P	 zijn	 ^	 4 p	 5^	 dagte-

 van Dekkers ontslagbrief.^	 g

ewezens die l ke beweging hebben als w : vgl. Handelingen 14:15: ` . Mannen waar-^	 gy	 g g..y g	 g
om doetij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als ijg l	 g	 Wij zijn	 g lgij

285	 blokgevangenis: evan enis waarin de gevangene een blok (een zwaar houten straf

	

S gevangenis,	 g	 g
tui aan been of hals krijgt aangelegd, zodat bewegen vrijwel onmogelijk is.g	 lg 	 g	 vrijwel	 ^ 1

10	 solitaire ellet je; spel voor één persoon, bestaande uit een bord waarop rijen pinnen3	 p J p	 p	 ^	 p) p
inlaatjes zijn gestoken die men op zo'n manier elkaar moet laten slaan, dat erg	 zijn g	 p
uiteindelijk één pennetje overblijft.uiteindelijk	 p	 l	 1

1	 opgebracht worden: opgevoed worden.3 4	 p^	 Pg

 de geschiedenis van Loth: vgl. Genesis 1 waarin beschreven wordt hoe Lot met zij365-366 ^ 	g	 9^	 zijn1
vrouw en twee dochters als enigen ontkomen aan de verwoesting van Sodom en

	

g	 g
Gomorra. Lots vrouw, die teen hetgebod in omziet naar de verwoeste stad

	

g	 g
wordt veranderd in een zoutpilaar. De dochters van Lot, bevreesd dat hun ge-

slacht zal uitsterven, geven hun vader wijn te drinken en laten zich door hem be-

	

g	 1
vruchten. Beide vrouwen baren een zoon.

3gI-3 83 een fransch liedje...van Béran er...waarin een arme oude bedelaarster beklaagd wordt, die in

haar jeugd op een theater zong: `La pauvre femme' van Pierre- Jean de Béranger (zie

de annotatie bij 1v 20 . Het versje gaat over een oude, blinde bedelares, die inbij iv,	 9	 versje g	 >
haar jonge jaren een gevierd zangeres was en toen veel goed heeft gedaan (J.-P.l g jaren	 g	 g	 ^	 ^
de Béranger, Oeuvres complètes. Contenant les dix chansons nouvelles. Paris, 18 0p	 S,
p. 587-588).

doophek: hek dat in protestantse kerken de ruimte afsluit waarbinnen de doop3 8 9	 p	 P	 P
plaatsheeft. Hier gebruikt voor de ruimte, die door dat hek omsloten wordt, het
zogeheten 'doophuis'.g	 p

396-397 Fritsn hart te zien verharden even als Pharao: v 1. Exodus i 1: -10: `De Heere dan^	 ^	 ,	 g	 9
had tot Mozeses roken: Farao zal naar ulieden niet horen, opdat Mijdegp	 ^	 -op	 1 n won
ren in Egypteland vermenigvuldigd worden. En Mozes en Aaron hebben al dezegYp
wonderenedaan voor Farao's aangezicht; doch de Heere verhardde Farao'sg	 g
hart, dat hij de kinderen Israëls uit zijn land niet trekken liet.' Hiermee besluit1	 1
het verhaal over de weigering van Farao het volk Israël uit Egypte te laten ver-g g	 TYP
trekken Exodus-11 . Ook de negen plagen die God over Egypte laat komen7	 g P gkomen,

brengen hem daarvan niet terug. Pas bij de bedreiging met de tiende plaagliet

Farao de Israëlietenaan.g
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408-409 -a te ien van de w sheid...der w sheids Gods: vgl. o.m. I Korinthe 1:2 : `Want het dwa^	 y	 y	 g	 5
ze Gods is wijzer dan de mensen ....' En ook I Korinthe :18-I : `Niemand be-wijzer	 3	 9

drie ge zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, dieg	 ^	 hij	 1
worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. Want de wijsheid dezer wereld is, P	 hij wijs	 g	 1
dwaasheid bi' God ....'bij

4 10	 het brood des eeuwi en levens: vgl. o.m. Johannes 6: 1: `Ik ben dat levende Brood4	 g	 g	 S	 Brood,

dat uit den Hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in derg	 ,
eeuwigheid leven [...].'g

411-412

414-415

qió-4 i 8

421-422

Satan, die met zyn engelen het vuur bewoont, dat hem bereid is tot in eeuwigheid: vgl. Mat-

theus 25:41: ` ... het eeuwige vuur hetwelk den duivel en zijn en elen bereid is.'g	 ,	 1	 g

hoor enie wat de Heer ugeeft te ien en te hooren door m n mond: vgl. o.m. Jeremia^	 	̂ y	 g
1: 9 : `En de Heere stak Zijn hand uit, en roerde mijn mond aan; en de Heere zeide9	 Zijn	 ^	 1
tot mij: Zie Ik geef Mijn woorden in uw mond.'1	 ,	 g	 1

Zie Ste anus... n tong salm in t: zie Handelingen 7:54-60, waarin beschreven

	

^y	 gp	 ^ g	 g 7S4 ,
wordt hoe Stefanus wegens zijn geloof in Christus wordt gestenigd.g	 zijn 	 g	 g
hoe nog n blik ten hemel is gericht: vgl. Handelingen : : `Maar hij, vol zijnde desg ^	 g	 g	 g 7 SS	 1^	 1
Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel za de heerlijkheidg	 ^	 g	 ^	 g	 1
Gods, en Jezus staande ter rechterhand Gods.',	 ,
hoe nog n tong salm in t: vgl. Handelingen	 -6o: `En zij stenigden Stefanus,^ 	̂ ^	 ^ g g	 g 7S9	 zij	 g
aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op dep	 gg	 ^	 g l g	 p
knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij

	

p hij	 g	 ^	 hij

dateze d had, ontsliep hij.'g	 g	 ^	 p 1

h is een verf dienstknecht, en laat niet af van den arbeid: v ermoedelijk een toespelingy	 y g	 ^	 vermoedelijk	 p g
op de gelijkenis der talenten (Mattheus 2 5 :1 4- 3 0).  Een heer, die lange tijd afwezigp	 g 1^	 g tijd	 g
zal n,lzij geeft zijn drie dienstknechten elk een aantal talenten. Twee van hen han-g	 1
delen daarmee en verdubbelen hun aantal talenten; de derde begraaft zijn talent.g	 1
Als de heer weerkeert, prijst hij de eerste twee die hij ` oede en etrouwe'^P1	 hij	 ,	 lg	 g
dienstknechten noemt; de derde echter, de `boze en luie dienstknecht', wordt ver-noemt;	 ,	 ,
stoten.

2	 de bokken aan de linker de: vgl. Mattheus 2	 : `En Hij zal de schapen tot Zijn4 S	 ^	 g	 S 33	 Hij	 P	 1
rechterhand zetten, maar de bokken tot Zijn linkerhand'. En: Mattheus 2 5 : 4 1:,	 Zijn
`Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linkerhand zijn: Gaat weg van Mi'Hij gg	 g	 ^	 zijn:	 g	 Mij,

gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereidg l	 s	 g	 ^	 zijn	 g
is.'

Zie voor de, door Van Lennep geschrapte, vragen van Frits het variantena 	 -pg	 P ^	 g	 pPa
raat6-p 396-397.
was zeer in 'n schik als men hem zeide dat-i op dien oppervlakkigen denker eleek: Multa-p^
tuli doelt hier op een artikel van Huet over Van Lennep uit 186 waarin dezep	 p	 4,
de bedoelde vergelijking maakt. Bepaalde passages uit Van Lenneps werk, metg l g	 p	 P g	 P
'ondeugendheden van eene bijzondere soort', noemde hij 'goed voltairiaansch'.g	 bijzondere	 ^	 lg
De uitspraak waarmee Voltaire ooit zichzelf had gekarakteriseerd, was volgensP	 g	 ^	 g
Huet ook van toepassing op Van Lennep: `je suis comme les petits ruisseauxP	 g p	 p 'je	 p

°1'139
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458-459

46i-46z

476-477

óni4o
47

beekjes AK V ils sont clairs parce qu'ils sont peu profonds.' (Busken Huet, Fan-[beekjes,	 >	 p	 9	 p	 p	 ^
tasien en kritieken II, .1 z-1 en p. 29).^P	 3	 p 9
beliebige: willekeurige.^	 ^

	d at recht inni heil tot r 	 loonklom voert: vgl. o.m. Spreuken 22: : `Het l 	 der nederig-437	 ^ ^	 y	 ^	 p	 4
heil met de vreze des Heeren, is rijkdom, en eer, en leven.'

448-449 uit de massa van een jood die lout was: uit de boedel van een failliet verklaarde jood.

45 0 	 Gods onnas eurl ke wegen: vgl. Romeinen i i: : `0 diepte des rijkdoms, beide der4S	 y	 g	 ^	 33	 p	 }
wisheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijdelenwijsheid	 ^	 -

	

Zijn1 zijn	 1 oor	 en onna

s eurlijk Zijn wegen!'p	 1 Zijn	 ^

4So-4SI dertig millioen uiver gewonnen: vgl. de staatsinkomsten over 18 8. De koloniale bij

	

 ^	 ^	 g	 5	 -1

	

dragen bedroegen één derde van het staatsbudget, te weten	 0.200.000 S-teg	 ^	 g^	 3
mann Structuur I, p. 1 .>	 >P 9

vinger Gods: vgl. o.m. Exodus 8:1 een passage in het verhaal over de plagen van45 5	 g	 ^	 9^	 p	 ^	 P ^
Egypte: `Toen zeiden de tovenaars tot Farao: Dit is de vin er Gods! ... 'g li p	^

`bidt en werkt': vgl. de spreuk der Benedictijnen: ora et Tabora.^	 p	 1

als h y Gods juk acht noemt! Hoe licht wordt de last gemaakt: zie Mattheus 1 i : o:

'Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.'11	 ^	 1

Frits e t: brug, maar wat van steen is onder een wip,noem ik sluis: Droogstoppel sluit

hier aan bij een oud Amsterdams gebruik om een gewelfde stenen brug `sluis' te

noemen.
wip: ophaalmechanisme van een ophaalbrug.p P

Naar aanleiding van het gebruiken van sluis voor steenen brug houdt Multatuli eeng	 g	 g
betoog over het verwisselen van de benamingen van 't contenant en 't contenu. Hetg	 ^
woord sluis zou naar zijn zeggen oorspronkelijk niet alleen `waterkering' hebbenzijn ^^	 p	 1	 ^
betekend. Inderdaad kon sluis in het middelnederlands ook staan voor: `het door
een waterkering tegengehouden  water'. Iets dergelijks zou het geval zijn met de^ g 1	 geval 1
woorden gracht en wal, d k dam, tuin en gaarde. Wat betreft dijk en tuin kan dit
bevestigd worden. Het woord dijk betekende in het middelnederlands niet alleen^	 1
`aarden wal' maar ook 'poel' of `vijver'; tuin stond, eveneens in het middelneder-p	 }	 ,

lands voor 'omheining', maar ook voor `de daardoor afgesloten ruimte'.
Over het woord wal merkt Multatuli nog op dat men in de uitdrukking `iets in

	

gp	 ^
de wal werpen' terugkeert naar de oorspronkelijke betekenis van het woord, n.l.

	

p	 ^	 p	 1
`water'. Hij ondersteunt deze bewering door te verwijzen	 de woorden `wal-

	

Hij	 g	 zen1 naar

vis' `narwal' en `walrus'. `Wal' komt echter van het Latijnse `valium' verdedi-
in swal. De etymologie van `walvis' is onzeker. In het middelnederlands kwamgg

ook `wal' voor, zonder het oneigenlijke `vis'. Het is misschien verwant met het
Latijnse `s ualus'geschubd. Voor de tweede lettergreep in `narwal' (walvisachtig
zoogdier) en de eerste in `walrus' (zoogdier) geldt hetzelfde. De laatste lettergreep
in `walrus' hangt samen met het Skandinavische `hross' paard.g	 ^p
Volgens Multatuli komt het woord `sluis' van den met ooveel nakroost geegenden
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wortel kl of sl en ter adstructie verwijst hij naar de vijfde bundel Ideën (in D 4 stond:

	

1	 hij	 1
`blzz. 294 vlgg. en 340 vl . van den v n bundel Ideen' . De eerste verwijzing is94 gg	 34	 gg	1 g
naar Ideeo I (in de nieuwe nummering: '062), onderdeel van de geschiedenis7	 g 	 g
van Wouter, waarines roken wordt over de oorsprong van de taal, de Natuur.

	

g p	 p g
Een oom van de kinderen Holsma leert hen dat ze, als ze de taal willen bestude-

ren, terug	 gaan	 tijd	 nog	 gteru moeten aan tot de tijd dat ze no niet geschreven werd. Als voor-
beeld noemt hij het geluid dat een kip maakt als zij haar kuikentjes roept. Dathij	 g	 p	 zij kuikentjes	 p
is eengeluid `waarin de medeklinkers l en k 'n hoofdrol speelden, verbondeng
door de zogenaamde stomme e die ei enl k 'n halve o, u, of eu is, en die we ookg	 g	 Y	 , ,	 ,
soms trachten voor te stellen door i of " doch altyd onvolkomen: g.brekk.gl.k.'

vw vI 641). De volgorde van de l en k doet volgens de oom niet ter zake. Uit,g	 g
deze, uit het kippenhokafkomstige,

	

enhok 	 klanken ontstonden talloze woorden in ver-

schillende talen: lokken, kakelen, kallen, geluk enzovoort. In de tweede verwi'

	

,	 ,	 ,	 -g	 1
zin (Idee o ; nieuwe nummering: I o6 is niet langer de oom van de kindereng	 7 3^	 g	 4	 g
Holsma, maar Multatuli zelf aan het woord. Hij zet de eerder begonnen edh-,	 ac

	

Hij	 g	 g
ten gang voort en geeft een opsomming van zeer uiteenlopende namen en woor-g g	 g	 p	 g	 enp
den die oppervlakkig bezien geen enkele verwantschap vertonen, maar toch eenPp	g	 g	 p

 oors ron hebben n.l. de uit de natuur afkomstige klanken.

	

gemeenschappelijkeoorsprong hebben,	 g
Dat de wortel kl het begrip 'roepen' tot uitdrukking bracht, illustreert Multatuligp
met het voorbeeld van de kip die haar kleintjes lokt. Over het verband met de

	

p	 1
begrippen `sluiten' en 'heerschap' gaat hij, althans in Ideën v niet verder in.

	

g	 1,	 ,
Het woordl middelnederlands: sile sief betekent `waterlozin ' `uitwaterin s-^	 ,	 g, uitwaterings-

 soms tevens schutsluis'.,

den triolet: een moeilijker opgave dan het overhouden van één pinnetje in het soli-49 S	 moeilijker pg	 ep	 1
tairs el (zie de annotatie bij r. I o is het overhouden van een bepaalde, door inp	 1	 3	 p 	̂ -p
nep evormde figuur. Welke vorm de triolet precies had, is onduidelijk; althansg	 ^ g	 p	 , onduidelijk; althans,
er worden verschillende oplossingen voor e even.gegeven.

5 II -5 I2 toen dus in IN48 sommigen ons trachtten wys te maken dat in den Haag niet alles was oo

	

4	 ^	 y	 g	 ^
als 't behoorde: het revolutiejaar 18 8 bracht ook in Nederland enige onrust. Errevolutiejaar	 4	 g
waren relletjes in Amsterdam en Den Haag. Onder druk van de ontwikkelingen,

	

relletjes	 g	 g,
ook in het buitenland, veranderde koning Willem II in korte tijd van conservatief,	 g	 1
in liberaal. Derondwetswijzi in van 18 8 maakte Nederland tot een constitu-g	 l g g	 4
tionele monarchie.

I	 'schep vreugd': afkorting van 'Schep vreugd' in 't leven', 	 1een bekende wi'saandui-SS	 p	 g	 g	 p	 g
ding. Wordt in het Nederlands Volkslied Archief van het P.J. Meertens-Instituutg
geïdentificeerd met ` 	 `	 'Freut euch des Lebens'. Dit was een Rund esan uit Ig	 g	 g	 1793

van de Zwitserse dichterJ.M. Usteri (Usteri, Dichtup en I Abt. Vermischte Gedich-Dichtunge

 3 - 5 ). Als componist wordt de Zwitser H.G. N eli genoemd.te, 	 p	 g g
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titel° 14 '	 idiotismen: karakteristieke spreekwijzen voor een bepaalde streek.p	 1	 p
r st en adie: resp. zonder en met bolster.y	 p
volksthiimliche: o ulaire(volks)eigen.

	

pp	 ^
weekyer: on ele eerd zacht ijzer.y 	 g g	 ^	 ijzer

 een door bijtende stoffen verkregen tekening op metalen 	 -bijtende	 g	 g P	 voorwer
pen.
pieuen: en: vrome. Men meende dat het erfstuk heil aanbracht en behandelde het dan

ook met eerbied. De achterliggende gedachte was dat de geest van de overledenegg	 g	 g
aan deoesaka was verbonden en dat deze, in ruil voor offers en verering,p	 ^	 g^	 -1
stand zou verlenen.

a a's (in D5 stond oorspronkelijk en ten onrechte: la a's' la ah is de benaming p	 1	 glaga's; 	 g
voor hoog gras, dat sterk lijkt op suikerriet) en tipars, r staan lantin en die wat de1	 p ,y	 pgg	 p	 g
bevochtiging aangaat, rechtstreeks van den regen afhangen: a a en tipar zijn namen voor^ ^ g ^	 ^ gaga	 p zij

 die niet kunstmatig te bewateren zijn. De gaga's werden meestal tijdelijkgronden	 g	 zijn.	 gg	 tijdelijk

voor de rijstbouw gebruikt, de tipars blijvend.rijstbouw g	 ^	 p	 blijvend

 schilderen' heet...trek ot of antiek lampje: batik is een uits arin stechniek: be-J	 p g
galde lijnen en vlakken worden afgedekt met een hete, vloeibare was, die snelp	 1	 g	 ,	 ,

weer stolt. Vervolgens gaat de stof in een verfbad, waarbij de met was bedekte

	

g	 g	 ^ waarbij

deleneen verf opnemen. Het is dan ook niet de verf, maar de was, die met hetg	 p	 ,	 ,
werktuigje wordt aangebracht.gl	 g
Saron s onder ka ala...heeten slendangs: niet juist. Een slendang is een lange, vrij8^	 g	 1	 g	 g^ vrij

smalle doek die door inlandse vrouwen schuin over de borst en soms over het,
hoofd wordtedra en. Deze doek dient als sieraad en ook als draagdoek, b.v.

	

g g	 g
om er kleine kinderen of koopwaar in te dragen. Het door Multatuli bedoeldep	 g
kledin stuk heet `bebed' (voor mannen) of `ta ih' (voor vrouwen): een 	 rokg	 p	 ope

 niet samen genaaid zoals de sarong), 	 om de lenden wordt gewikkeld

	

g	 g^	 g
en heupen en onderlijf bedekt.p	 onderlij

 opvallend aan de kleding in Atjeh was de wijde broek, door mannen enp	 g	 Atjeh	 1
vrouwenedra en. Er overheen droeg men een lendenkleed, bij de	 rei-lt	 g	 g	 ^	 mannenbij

kend tot de knie, bij de vrouwen iets langer.

	

^l	 g
'elfmoord  ingeelschap':  citaat niet gevonden.^^ g
Bendie: licht tweewielig rijtuig.g 1 g
chais: eigenlijk: chaise, vaak verbasterd tot: sjees. Een licht en hoog tweewieligg	 l	 	̂ sjees.	 g	 g
rijtuig, gewoonlijk met een kap.1	 g ^ g	 1	 P
tilbur : licht, geveerd, vrij hoog, 	 rijtuig voor twee personen dat doory	 , g	 ^ vrij	 g^ tweewielig l g	 p
éénaard getrokken wordt.p	 g
DDjati: de Latijnse naam voor de djati is niet `uercus indica', maar `tectona^	 Latijnse	 djati	 q	 ^	 -rang
dis' fam. `Verbenaceae'. De naam `uercus indica' komt in de zeer uitgebreideq	 g
Flora van Nederlandsch Indië van Miguel niet voor. De naam die er het meest o

	

q	 op
likt is `uercus induta', een zeer hoge boom, waarvan het hout, net als dat van
de dj ati, veel voor de bouw van huizen wordt gebruikt.l^	 g

-munt,SpaanseSpaansche matten: naam voor een bepaalde S 	 zilveren	 die in het midp	 p	 p
den van de i 8de eeuw in Indië inebruik werd genomen. `S aansche matten' is

	

g	 g	 P
deo ulaire benaming en wordt dan ook niet in officiële stukken aangetroffen.pp	 g	 g
De herkomst van het woord is onzeker. Een verklaring die wel wordt gegeven,g	 gg
is dat het woord afstamt van het Tamil máttu dat `fijnheid van goud en zilver'1	 g
betekent.
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De twee kolommen op de pilaarmatten vormen het zinnebeeld van Karel v, de zui-p P
len van Hercules. De waarde van de matten wisselde maar schommelde rond de,

2. 5 0 -	 .00. De muntwet van 18 54 Stb. 18 6 nr.	 stelde de waarde van de5	 3	 S 4	 S ,	 39
Spaanse mat of pilaarmat vast o 	 2. o.p	 p	 p	 5

	

ringgit': naam voor verschillende Indische geldstukken, later voornamelijk	 -^	 g	 ^	 evoornamelij
 voor de rijksdaalder.1

chinezen, die veel munt uitvoeren en in China versmelten: de Chinezen klopten zilveren^^	 p
munten tot uiterst dunnelaatjes en verbrandden deze vervolgens bij bepaaldep	 l	 g	 bij	 p

	

 (Netscher en Van der Chi's Munten).1^	.
a raa : versierde sluithaak.g
Solo Soerakarta: een van de beide Vorstenlanden op Java. Zie de annotatie bij

	

p	 bij
hoofdstuk v i 8.,5
In de engelsche vertalin ...hee t...Nahu s... emeend in deze beschr vin iets te mogen	 de-g	 g	 y ^	 ^	 y ^	 en^ veran

ren. H laat Adinda's haren samenhouden door 'n lint, wat eer on javaansch is: in MaxHy	 ^	 ^	 J
Havelaar stond: `...h zag den zwaren kondeh, zoo glinsterend zwart,gevangen inY g	 ^	 g	 g	 g
ei en strik, afhangend in haar hals...' xvII 365-367). Nahui	 assas vertaalde de	 -g	 ^	 g	 1	 p
e als volgt: ` ... he saw the heavy kondeh(chignon),so black and glossy, g	 Y 	 g	 ,,	 -con

fined in a net, hanging down her neck ... 'Max Havelaar, vert. Nahuijs, g	 ^	 l , p. 337).

Dee blunder heeft m in den edinburgschen Scotsman 'n vinnige berisping op den hals ge-

haald: The Scotsman van i 1 juni 1868 bevatte een uitvoerige bespreking	 de Ent	 g	 p	 g	 -van

else vertaling van Max Havelaar. De recensent schreef over de bewuste passage: g	 e:p	 g
`In anotherlace he speaks of the hair of a native girl, in a remote district, asp	 ^	 p	 g	 >
hanging,black and glossy, 	 in a net." Now, no native girl ever wore g	 Y>	 g
her hair in a net. The Java women, however fond of variety in their costumes,

are exceedingly orthodox in these things; and in no instance have they adopted

	

g Y	 g^	 p
an foreign innovations in their dress. Men are not expected to know much aboutY	 g	 p
feminine attire; but still, if a gentleman who had resided for seventeen years at

Inverness (let us say) were to describe a Highland girl as concealing her locksY	 g	 g	 g	 -un

der theraceful folds of her turban, we should feel that the 	 of ob-g	 ^	 powersp serva

tion of aerson capable of such an anomaly were not althogether trustworthy.

	

person p	 Y	 g	 Y
'n hollandschen korrespondent – toevallig 'n gewezen theekontraktant, tokohouder en... r jst-

okon er, dat is: woekeraar van de ergste soort, 'n ware avanenbloed ui er –: het artikelp p	 g	 ^	 ^	 ^g
in The Scotsman verscheen anoniem, maar Multatuli wist kennelijk wie de auteur,	 kennelij

 was. In zijn noot 1	 (hoofdstuk xviII 8	 handelend over de ver-

	

zijn	 S9	 , 3 4 329
len in van de theecontracten, bracht hij dezelfde persoon ter sprake, ook hierg g	 ^	 hij	 p	 p
zonder diens naam expliciet te noemen: `Onze theeman – tevens r ysto kon erp	 y p P
enz. ... –praatte in de Kamer heel aardig mee over Staathuishoudkunde, Volks-e	 g
belang,Menschenrecht, Indische toestanden, enz. enz.' Bedoeld is (zie de annota-
tie bij xviii,	 n'i9 Guillaume Louis Jacques (genoemd: Willem) van derbij	 ^ 394	 q	 g
Hucht. Deze was in 18 naar Java gekomen, waar hij met het gouvernement een44	 g	 ,	 hij	 g
theecontract had afgesloten. In 18 richtte hij, 	 met een zwager,g	 53	 1^	 -erg succes
volle firma John Pr ce & Co. o `commissionairs scheepsleveranciers 	 tokoY	 p>	 -enp
houders'. Van 1866-18 7 1 was Van der Hucht lid van de Tweede Kamer (zie ook7
de annotaties bij vIII 2I1-2I en )(Iv 7 6- 7 8). Het feit dat Van der Hucht een

	

1	 ,	 9	 ,
artikel schreef in een Schotse krant, wordt	 -eaannemelijk gemaakt door hetaannemelijk 	 g

even dat zijn dochter Mientje in 1862 getrouwd was met de in Schotland ebog	 -zijn	 Mientje	 g	 g
renames Maclachlan.
die daaruit betoogt dat ik niet het minste verstand heb van indische politiek en dat de inlander

	

g	 p
't heelgoed heeft: de opmerking over Adinda's haardracht vormde de inzet van eeng	 p	 g
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hele reeks verwijten, die niet waren terug te voeren op vergissingen	 de verta-1^	 g	 p	 eng	 g van

ler, maar die stuk voor stuk een aanval waren op Multatuli's integriteit. De criti-p	 g
cus in The Scotsman achtte de toon van de Toespraak tot de hoofden van Lebakp
misplaatst; Saïdjah en Adinda kregen allerlei emoties toegeschreven die inlandersp	 ^	 1	 g	 ^
naar zijn zeggen in het geheel niet bezaten. De veronderstelling dat de lijken inzijn ^g	g	 g	 1
de rivier afkomstig waren van inlanders die zich hadden willen beklagen bij deg	 g	 bij

Nederlandse autoriteiten, noemde hij absurd. De zogenaamde vergiftigingvan

	

1	 g
Havelaars voorganger verklaarde hij uit de bijgelovigheid van Europeanen in dehijp

tropen. En ten slotte: `It would be somewhat difficult to make us believe that inp
Java,  the land of universallent and with the kindliest inhabitants, where notp	 y^
a single beggar can be found, people sit down by the wayside to eat sand. Ag	 ^g	^P p	 Y	 -ways	 san	 Java-

nese would never refuse food and shelter to any suppliant, because both are soY pp
very easily procured that their good-nature is not often put to the test; while theY	 yp	 g	 p
comfort in which they keep the old and the blind (of which latter there are greatY p	 g
numbers) shows how lightly such burdens rest upon them. When, therefore, Maxg	 p
talks to us about "people eatin sand by theroadside," " we feel that he has altoeating	 Y	 roa

ether lost his balance, and that his utterances are mere rhapsody,and what littleg	 ^
faith we had in him as an exposer of grievances from this moment completelyp g p y
dies out.' Van der Huchts conclusie luidde: `The book we are about to lay aside
has remarkable literary merits, and possesses the rare attributes of originality  andY	 ^	 p
genius; but it is full of fallacie and misrepresentations ....'Van den Berg en Vang	 p	 g
der Hucht, 'Viergeneraties').g
Rottin stro ...a escha t: dit gebeurde in 1866.g	 ^	 g
escobarsche: naar de Jezuïet Antonio EscobarMendoca(1589-1669). Hier iets als:Y
dubbelhartige, doortrapte.g ^	 p

9-10	 deze	 y grondeigendom0	 dat inj de e residentie ersoonl k 	bestaat: in Bantam bestond de uitzon-g
derlike situatie dat inlanders individueel – en dus niet samen met andere dessa-

bewoners – een stukrond konden bezitten. Zie verder de annotatie bij xiv, 424-427g	 1	 ^
(Van Hoëvell en Bosch, Vrije arbeid).

1 9-20	 H verkocht deze kris aan een Chinees: de tussenhandel in Indië was vrijwel geheel^	 y	 ^	 vrijwel g
in handen van de daar wonende Chinezen.

7 8 	 a. s.: anak (kind) soendal (van een hoer hoerejong. ^ 	 .1 ^

In 't handschrift had ik de fout begaan, hier uitdrukkel k te verzekeren dat het nu volgend

voorbeeld van trouw eens buffels aan'n jongen meester `niet verdicht' was: in het manu^ J	
e--or	

g
script stond na het woord verzorgt in r. 26 de volgende zinsnede: `Van die

	

P	 ^^	 g	 g
hechtheid zal ik straks een voorbeeldeven dat niet verdicht is.' Deze zinsnedeg
bleef, in vrijwel gelijke bewoordingen gehandhaafd tot en met de vierde druk1	 g }	 g ,g
( 1 875 ). Zie verder het variantenapparaat,	 402.

	

75	 pP	 ^ p. 4
De heer Veth maakte daarop in den Gids van Augustus r86o 'n aanmerking: Vethp	 g	 g
schreef n.l.: 'Ligt in deze woorden niet een kleine misgreep? `Zij wekken midden^Zij

in het verhaal te onpas het vermoeden, dat het overige wel kon verdicht zijn en

	

p	 ^1
storen daardoor de illusie.' (Veth, `Multatuli versus Droogstoppel', . 2	 .p 35

Ik bezit het T dschri t van Nederl. Indie niet, maar beroep my op zeker daarin opgenomen

	

^	 y p p ^	 pg
officieel relaas van de zaak. Fie lust heeft het o te oeken wordt naar zeer oude nummers

hetverwe en...vóór '48: de door Multatuli bedoelde publikatie verscheen niet in h

	

^	 4	 p
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Tijdschrift voor Nederland's Indië maar in een ander Indisch 1tijdschrift het Indisch

van werken, opstellen	 beri ten aangaande Nederlandsch O-ma a n ver amelzn v	 ken o	 en	 aanaan	 Oost-

werd door E. de Waal. In de jaargang 1845 stond onder hetIndië, dat uitgegeven	 d 1	 g g	 4S
opschrift 'Tijger-anecdoten' beschreven hoe een karbouwwachter besprongeno sc	 en1	 p	 gp	 g

`H t ondier pakte den ongelukkige met eene klaauw in dewerd door een tijger. 'Het	 p
 zijne vreesselijke nagels zich diep hechtten. Zonder echter voorlendenen, waarin l	 1	 g	 p

1 had deze inlander krachten genoeg om zich om te wenden,	 -alsnog te vallen ad	 , waarg	 g	 g
i' andere klaauw laag in den hals pakte en op den grondo de tijger hem met zijne a de e1	 1	 g	 p	 p	 gP	 g

wierp. Nu zoude de ongelukkige s oedi aan eenen ijsselijken dood zijn blootspoedig	 -e1	 1	 1	 g
steldeweest ware het niet dat een zijner buffels hem hiervan had bevrijd. – Ditg 1	 1

i en moedig dier, genoegzaam het eenigste op het eiland hetwelk zich metnuttig e	 g	 , g	 g	 g	 pg
moorddadigen aanval van den tijger verdedigt,	 hem niet tel-vrucht tegen den mo	 , en emg	 g	 lg	 g

i terug wijst, viel ook nu dadelijk op zijnen zoo bekenden, doch nietden bloedig e	 ,g	 g	 l^	 dadelijk P 1
 vijand aan; de tijger liet echter zijne prooi niet los, maar trachtte,zeergevreesdenv 1	 ^	 lg	 1	 P
n n eenige stooten, de verdere aanvallen van den buffel, doorna het ontvangen van	 ,

	

g	 g
dom zijne prooi te draaien te ontwijken; het vertoornde beest vervolgdezich rondom	 ,

	

l	 p	 1	 1	 g
 en belette, door den tijger steeds op zijn zelfbehoudhem echter onophoudelijk, ig	 p 1

t d n zijn dat deze den ongelukkige, die zich onder zij kl 	 be-bedacht te oe

	

	 ne klaauwenzijn,1
vond doodelijke wonden konde toebrengen.' (Indisch maa "n 2.111-TV 18

	

1	 g	 B ^J^	 45,

p9 8-I00 .

te oe en in 't Buiten or sche: het kwam veel voor dat Bantammers, omdat1 0	 om werk	 k	 ,4	 ^	 ^g
 residentie niet in hun onderhoud konden voorzien, naar eldersze In hun eigenes	 ,

trokken. Velenrobeerden in Batavia en omstreken als bediende of dagloner aan

	

p	 g
de kost te komen, anderen trokken naar de Lam on s.p g

s voor inlande rs gold een passenstelsel, een controlesysteem dat de beI I	 onder pas: voo	 ,	 -steem4	 ^	 g	 p	 Y
had het reizen van de ene residentie naar de andere zoveel mogelijk  tedoelen	 d e eg

beperken.p

-	 De plaatsen die Saïdjah op zijn tocht van Badoer naar Batavia aandoet, zijn – metI2I	 e	 1	 p zijn	 ,	 19 99	 p
uitzondering van Waroeng-Goenoeng – aangegeven o de overzichtskaart vang	 g	 gop

J ava

Rangkas-Betoeng en Waroen -Goenoen : uit de vermelding dat de wisseling van^	 ^	 g	 g	 g	 g
hoofdplaats nog niet had plaatsgevonden, valt op te maken dat de (fictieve) -eP	 g	 P	 g	 ^	 P	 g
schiedenis van Saïdjah enkele jaren voor de komst van Havelaar naar Lebak moet1	 1

 e laatst (zie hoofdstuk v, 6- . De passage in r, 	 preciseert dezewordengeplaatst	 7	 p	 g	 3S5 3S7 p
datering: Saïdjah heeft Badoer begin 18 verlaten.g	 1	 g	 S3
Pandelan dat daar ligt als in een tuin: hoofdplaats van de gelijknamige afdeling, eenPandeglang	 g	 p	 g l	 g	 g^

regentschappen van Bantam. De stad ele en aan de voet van een berg,van de gelegen	 g
biedt aldus het Aardrijkskundigble	 h 	 en statistisch woordenboek van Nederlandsch Indie –

`de schoonste natuurtafereelen' aan (deel II .6 	 .^P 73
Serang: hoofdplaats van degelijknamige  afdelin een van de regentschappen vanSe,B p	 g
Bantam. Belan rijkste plaats in de residentie, waar behalve de resident, relatiefBelangrijkste p	 ,
veel andere Europese ambtenaren en ook militairen woonden.p

n : hoofdplaats van het Westerkwartier, residentie Batavia. Gelegen tenTan era	 ,g g	 p	 g
westen van Batavia, aan de weg naar Bantam.g

202	 de rivier: Tangerang ligt aan de rivier Tjidanie.g	 g g	 1

1 4
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2 5 8-z 5 9	 den weemoedigen tang waarvan ik hier de vertaling laat volgen: over een Maleise tekst
van het eerste lied van	 jSaïdah is niets bekend.

2	 een wit kleed: de lijkwade, waarin de Islamieten hun doden wikkelden (zie ook95
VIII oo met de annotatie).,3

;r4-;i6

3i6-;r8

Mevrouw had den roman van Sue gelezen die zooveel kort gerucht maakte, en dacht alt d

aanrins Dalma wanneer e Said jah zag: bedoeld is Le jui errant (1844-1845;  i	 -o dep	 J	 J	 ^	 J
len van Eugène (eigenlijk: Marie-Joseph)Sue (1804- 1857). Le jui errant is een

	

g	 g	 11
antiklerikale roman, waarin de Jezuïeten er op uit zijn de familie Rennepont haarP	 zijn	 p
fortuin te ontnemen. De leden van de familie worden een voor een uitgeschakeld;g
de Indischerins Dalma is, samen met Adrienne de Cardoville, als laatste 	 -

	

p	 1	 >	 over
gebleven. De twee beminnen elkaar en plegen uit liefde gezamenlijk zelfmoord.g	 pg	 g	 1

Ook dejonge meisjes begrepen beter dan vroeger hoe de 	 schilder Radhen Saleh zooJ g meisjesg	 J
grooten opgang had gemaakt te Pars: Rad hen Saleh + 181 -188o was een Javaansg	 pg g	 _	 4	^ 	 y
schilder, stammend uit een aanzienlijk regentengeslacht. In 18 o kwam hij naaraanzienlijk 3	hij
Europa, waar hij veel rondreisde en, met name in Parijs, grote opgang maakte.p^	 hij	 ^	 lig	 pg g
Er werd beweerd dat Sue in de edelerins Dalma een waarheidsgetrouw portret

	

p	 1	 g	 p
heeft willen schilderen van Radhen Saleh (Van Sandick, Leed en lief, p. 1 3 1-1 3 2).>	 > p

2	 Pising, 	 eens Havelaar woonde, lang geleden: dorp op Java, dichtbij Batavia, de3 3	 ^>	 ^ g	 p p	 ^ dichtbij
eersteost van Batavia naar Bantam. Het is niet bekend of en, zo ja, wanneerp	 ^	 1^
Dekker hier heeftumaeerewoond. Mogelijk verbleef hij er na zijn terugkeer uit S-g	 gl	 hij	 zijn	 g
tra (1844-1845).

350

3S1-3S2

3Sz-3S4

3S4-3SS

3SS-3S7

388

499'145

Bantan-Kidoel: zie de annotatie bij VII,303-304.1 

dat de koffikultuur na veel onbeloonde moeiteeheel was ingetrokken: zie de annotatie bij^	 g	 bij
hoofdstuk v I I I r.449-450.

Dat het distriktshoofd van Paran -Koedanj	 wegens roof op den publieken weg	 -g	 ^ g ^	 p	 p	 ^ was veroor

deeld tot veertien dagen arrest ten-huize van n schoonvader: vgl. de brief van Brest van^	 ^	 ^	 g
Kempen aan Carolus van 22 augustus 18	 waarin hij meedeelt dat de demang g	 SSA	 hij	 g
van Parang-Koedjang is gestraft met veertien dagen arrest op de passeban van deg	 l g ^	 g	 P p
re ent v w i x,	 - 60g	 4S	 .9 4

Dat de hoofdplaats was verlegd naar Ran kas-Betoen : zie de annotatie bij r. 1 9 2-1 99g	 g	 g	 bij
van dit hoofdstuk en bij hoofdstuk v, 6- .bij	 ^	 7

Dat er een nieuwe adsistent-residentekomen was, omdat de vorige was gestorven, eeni e

	

g	 ^	 ^	 g	 ^	 g
maandengeleden: op 2 2 januari 18 5 6 aanvaardde Dekker het ambt van assistent-resi-^	 p	 15

	

dent van Lebak;	 aarjaarzijn voorganger Carolus was o 1 november van het j 	 d-zijnp	 1
voor gestorven.

aran : hakmes.p ^

Naar aanleiding van deze noot heeft de bewuste zendeling,J.N.Wiersma, in De

	

g	 g>	 >
hervorming van 24 september 18 2 nog iets meer meegedeeld over zijn vertaling.g	 4 p	 9	 g	 g	 zijn	 g

1 4S
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Uit zijn bijdrage blijkt dat hij niet alleen het tweede lied van Saïdjah in het Maleis

	

zijn	 l	 g blijkt	 hij	 1
had vertaald, maar de hele novelle. Het eind van de novelle had hij gewijzigd:l g	1 g
`Bi' mij vond de jongeling het meisje wel bebloed op het slachtveld, maar hij

	

1	 1	 l	 g	 g	 meisje	 P	 ^	 hij
bracht haar met behulp van inlanders tot het leven terug en trouwde later voorP	 g
den Mohammedaanschenriester.'P
Liatlah bad jin t	 enjari	 hidoe an: hierover merkte Wiersma o : `Die regel wasJ ^J p ^ p	 p	 g	 -reP
cieselijk aan den aanhef van mijne vertaling, die vertaling had mij dan ook een

	

g J	 1	 g^	 g	 1
eigenaardig genot geschonken, het was verbazend zoo gemakkelijk dat ging en

	

g	 gg	 g	 ^	 g	 1	 g g
ik was verwonderd over de oostersche tint van dat Hollandsch.'
Een bekende van Wiersma had de taak op zich genomen de vertaling, die eP	 g	 g^	 -ug p
bliceerd was in een Maleis zendingsblad, bij Multatuli te bezorgen. Uit het feitg	 ^	 1	 g
dat noot 145 in de uitgave-I881 ongewijzigd was overgenomen, maakte Wiersma4S	 g
op dat Multatuli het stuk niet had ontvangen. Hij liet het gedicht toen overschri'

	

p	 -g	 Hij	 g	 1
ven en stuurde het, met een begeleidende brief, naar Multatuli. Antwoord heeftg
hij nooit ontvangen. Wiersma's brief is niet bewaard gebleven .N. Wiersma,

	

J	 g	 g
`Enkele bladzijden uit mijn levensboek.')

	

bladzijden	 1

18	 kenaria grote, vruchtdragende boom.5	 g	 ^	 g

Ze hadden westel k gestuurd... zich richtende op den hoogen piek in de Lam	 de	 -g	 p	 engp	 Lampongs:	 zee
we van het westen van Java naar het oosten van Sumatra, de Lampongse districg	 ^	 -sep g
ten via Straat Soenda. Zie hiervoor ook de overzichtskaart van Java.
ava unt: ook wel enoemd: Java-Hoofd de uiterste zuidwesthoek van Java.p	 g

Panah-itam Prinsen-eiland: eiland dicht bi' de westkust van Java.J
Keizersbaai: baai aan de zuidoostkant van Sumatra.

den ghoo enpiek: de Keizerspiek, een vulkaan ten noorden van de Keizersbaai.p p

645	 baleh-baleh: rustbank.

En dus' in brand stond. Om deze uitdrukking te rechtvaardigen beroep ik me op de toelich-

tingen in Idem 304 en 1 o66: in Idee 304 (vw i1 494-497) en 1066 (vw v1 695-706)^	 3 4	 3 4	 ^ 494 497	 vi, 
gaat Multatuli in op zijn gebruik van het woordje dus op deze plaats. Hij uitteg	 p zijn g	 woordje	 p	 P	 Hij
hiermee `de beschuldiging dat ons krygsvolk schandelyk huishoudt in veroverde

	

g g	 Yg	 Y
laatsen'. Als bewijs haalde hij de Dagorder van oktober 1860 van luitenant-P	 bewijs	 hij	 g	 S

generaal Van Swieten aan, die volgens Multatuli geschreven was onder invloedg	 ^	 g	 g
van Max Havelaar. In de Dagorder pleitte Van Swieten voor `een beschaafde eng	 P
milde oorlog, omdat dat een `betere werkin zal hebben en heilzamer indruk-g,	 g
ken zal nalaten dan brandstichting en verwoesting.g	 g

683	 l nwaad: linnen.3	 y

698-699	 `de Heer der heirscharen': ou dtestamentische uitdrukking, .. voorkomend in e9 99	 g^	 -om voor

sa'a 1:1 : ` ... Heere der heirscharen is Zijn Naam.'J	 S	 S	 1

 In het gedicht `Dirk Willemsz, van Asperen' beschrijft Tollens hoe een ter dood700-701,	 g	 P	 1
01° X47	veroordeelde ketter degevangenis ontvlucht via een bevroren meer. De wacht7	 g	 g

die hem achtervolgt, komt in een wak terecht. De ontvluchte gevangene keertg ^	 g	 g
terug om de soldaat te redden. Deze neemt hem terug de gevangenis in, waar deg	 g g	 g
man alsnog wordt onthoofd. Het gedicht eindigt met de volgende strofe:g	 g	 g	 g

676'1146 
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`Het vroomezan doorklonk het zwerk^	 g
De wierook steeg tot 's hemels eer,g
Men zong den lof der moederkerk,g
Men zong den lof van God den Heer;g
Maar God, met zoo veel wee begaan,g
Nam de offers van dien dag niet aan.'g
H. Tollens C.z., Nieuwegedichten i p. 1 37-147 ; het citaat op p. 1	 .^	 ^ P 	 p p 47

746	 de el kenfis van den barmhartigen Samaritaan: zie Lucas 10: 3 0- 37 ,waarin beschreven74	 ^y	 ^
wordt hoe eenpriester en een leviet (priester van lagere rang) een slachtoffer vanp	 p	 ^	 g
een overval aan zijn lot overlaten, terwijl een ongelovige zich	 de	 ont-

	

zijn	 ^	 eterwijl	 g	 g over man
fermt.

748-749 Is er logen in de parabel van den aaier, omdat geen landbouwer zyn zaad zal uitwerpen

op een rots: deze gelijkenis komt o.m. voor in Mattheus 1 :1 	 en 18-2 . Hierinp	 g l	 3	 39
het beeld van het zaad dat terecht komt op steenachtige bodem, snel opschiet enp	 g	 ^	 p
dan direct verdort, voor de mens die in aanraking komt met Gods woord, het
met vreugde ontvangt, maar het in tijd van verdrukking weer verwerpt.g	 g^	 tijd	 ^	 p

	

1	 De Negerhut: van Oom Tom. Oorspronkelijk Uncle Tom's cabin; or lie among the

	

75	 g	 P	 1	 ^	 ^
lowly 18 z van Harriet (Elizabeth) Beecher Stowe(181i-1896).   Deze roman,y	 5
talloze malen herdrukt en in vele talen vertaald, speelde een belangrijke rol in de^p	 gl
strijd om de afschaffing der slavernij. In 18 53 verscheen A key to `Uncle Tom'sstrijd	 g slavernij.	 53	 y
cabin', waarin Beecher Stowe de feitelijke gegevens waarop haar boek gebaseerdfeitelijke ^ g	P	 g
was bekend maakte.

	

2	 Evangeline: vrouwelijke hoofdpersoon uit Uncle Tom's cabin, een jon meisje dat

	

7^	 g vrouwelijke	 p	 ^	 l g meisje

 gbe aan is met het lot van de slaven.

61	 boren van: ontlenen aan.7	 g

De minister Fransen van de Putte heeft in de Kamer beloofd `dateschiedenissen als dieg
van Said jah niet meer zouden plaats hebben': niet gevonden.

ni5o
779

785-788 dat de mishandeling van den inlander is: VERREGAAND! Zóó toch luidt het woord op de

nota des	 gvoor an ers van Havelaar...: de bedoelde nota, hiervoor reeds enkele malen^
genoemd, in vw 1x 6g	 >	 .4 S
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28-31	 H vermaande en dreigde de Hoofden, in vergaderingen en schri tel k... e moet n brieven

	

3	 y	 ^	 ^y g	 ^
gevonden hebben in 't archie ...waarvan afschriften voor m li en: bij zijn vertrek uit Le-g y ^	 nbij 1
bak had Dekker eenroot aantal archiefstukken uit de jaren 18 2-18 meeg	 1	 S	 SS	 -enog
men hetzij in originele vorm, hetzij in afschrift. Deze stukken zijn afgedrukt in, hetzij	 g	 ^ hetzij	 zijn g
vw 1x414-465. Hieronder waren ook elf brieven van Carolus aan de regent. Zie,g
voor deze brieven de annotatie bij xiv, 

	

1	 ,

Daarom had m n arme man gezegd dat h ... ich rechtstreeks wenden zou tot den Gou-

verneur- eneraal. Dat was in November: het dreigement van Carolus dat hij zichg	 g	 hij

rechtstreeks tot deouverneur-generaal zou wenden, komt in de bewaard gebleveng	 g	 ^	 g
correscorrespondentie niet voor. Multatuli's formulering suggereert ook dat hij dit drei-g	 g gg	 hij
ement mondeling zou hebben geuit. Wel had Carolus meer dan eens gedreigd g	 dg	 g	 g

zijn superieuren te zullen inlichten (zie hiervoor de annotatie bij xiv, 5 25- 53 o).1	 p	 1	 , 

Hebt ge den dokter van Serang laten roepen: C arl Adolph Bensen(1825-1897?). Was4S	 ^	 g	 p
vanaf september 18 2 officier van gezondheid tweede klasse; hij was verbonden

	

P	 S	 g	 klasse;

aan hetarnizoenshos itaal in Serang.

	

g	 p	 g

Intusschen richtte h aan den geneesheer te Serang een verzoek om opgave der versch nseleny	 g ^	 ^	 pg	 y
b Sloterings dood... Vol ens den arts was Slotering gestorven aan een 'abcès in de lever':y	 g	 g	 8^

een correspondentie hierover bewaard gebleven.geen	 p	 g

68	 onderwer el k: subjectief, willekeurig.py	 1	 ^	 g

de o Gier vane ondheid Bensen heeft kort na 't versch nen van den Havelaar, in de N.g ^	 y
Rotterdamsche Courant	 -meegedeeld dat de heer Carolus na 'n tehuiskomst van Parang	 ^	 g
Koed jan nietweini e uren' hadgeleefd, maar no – ik meen – twee dagen: Multatuli doeltJ ^	 ^ 	 g	 g
hier op een publikatie in de NRC van o januari 1861. Deze was echter niet vanP	 P	 31
de hand van Bensen maar van een zekere `Y' die een vriend `N.N.' had ver-,	 ,	 ^	 ,

zocht de werkelijke gang van zaken bij de dood van Carolus bekend te maken.werkelijke g g	 bij
Dat Carolus volgens Y nog twee dagen zou hebben geleefd, is niet juist. Volgensg	 g	 g	 g	 1	 g
Y ingezetene van Serang in de tijd dat de kwestie speelde, was Carolus eindg	 g	 tijd	 P
18	 hoewel hij ziek was, te paard op inspectiereis gegaan. Bij zijn terugkeerSS,	 hij	 p	 P	 P	 gg	 Bij zijn	 g
klaa de Carolus over pijn aan de lever en had hij hoge koorts. Na twee of drieg	 P1	 hij	 g
da en werd Dr. Bensen ontboden. Deze bezocht de zieke `om de twee dagen eng	 g
herhaalde zijn bezoek tot drie malen'. Omdat Carolus' toestand verergerde, lietzijn	 g
Bensen hem naar het ziekenhuis in Serang vervoeren; enkele uren na zijg	 -

	

n^	 1 aan

komst daar overleed Carolus (vw x,389-391).,
Multatuli's veronderstelling dat achter Y de arts Bensen schuil zou gaan, is nietg	 g
zo aannemelijk aangezien de brief van Y ondertekend is met `Java, 6 Decemberaannemelijk	 g
186o'• Bensen bevond zich op dat moment op Celebes.p	 p

In de NRC van 21 februari 1861 verscheen Dekkers repliek. Hoewel Bensens

	

P	 -eg
loofwaardigheid naar zijn zeggen boven alle twijfel verheven was, hield Dekkerg	 zijn gg	 twijfe

 vast aan zijn ver ifti in stheorie. En al zou wetenschappelijk bewezenzijn	 g g g	 pP	 ewezen1 wor

	

den dat Carolus een natuurlijke dood was gestorven, `d	 -'clan zou dit toch niet wenatuurlijke	 g	 ^	 g
nemen dat Havelaar alle vroegere welwillende consideratien omtrent den regentg	 g
van Lebak terzijde stelde van het oogenblik af, dat er, hoe ongegrond dan ook,terzijde	 g

36-39

5 8-62

ni5I
7S
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91-95

Carolus'sprake was van levensgevaar ... '. Dekker stelt vervolgens dat Clus' ziekte-p	 g	 ^
eschiedenis hem niet regardeert. Hij moet alleen bewijzen dat Carolus'g	 -	zen g	 Hij	 1 aro	 om
evin hem voor vergiftigd hield en dat men dit vermoeden in verband brachtg g

met zijn plichtsvervulling. Voor Verbrugge was dit een reden zijn licht'metzijn p

schroom' te vervullen; Havelaar daarentegen deed zijn plicht met energie, `juistg	 zijn p	 g i l
toen en omdat er sprake was van vergiftiging' vw x 	 6p 	 x, 39 399
démenti: ontkenning.g

Ik ben overtuigd dat h ... ou vergiftigd geworden n als h langer hier was ebleven...Z n^	 y^g	 ^	 y g	 8	 y
verklaring ligt voor m : zie	 1 uit de Vraagpunten aan de controleur van 2 9 maartg g	 y	 3	 gp	 9
1856: `Erkent ge mijgezegd te hebben, sprekende over mijn voorganger, dat ookS	 g	 l g	 g	 , p	 1
hij tegen misbruiken te velde trok, en dat ge daarop liet volgen (in substantie): g	 ^	 g	 p	 :g
"Als hij langer hier was gebleven ware hij stellig vergeven?"' Van Hemert ant-hij	 g	 g	 hij	 g	 even	 ang
woordde hierop bevestigend vw ix, 89).P	 g	 ^ S 9

69 97
I0I-IO2

104-109

Is 't wáár of is 't niet waar dat er' wordt in Lebak...Schr 't op dat je niet durft! y 	J	 t!

Verbrugge heeft het opgeschreven: het ligt voor m : z ie	 o van de Vraa unten: `Hebt^	 p^	 3g	 y	 gP
gij den moed, indien daartoe naar Uwe meening moed noodig is, ronduit te ant-g l	 ^	 ^	 g	 ron
woorden op de vraag of er knevelarij bestaat in Lebak?' Van Hemerts antwoord

	

p	 g	 ^
..

luidde: `Ik verzoek U vriendelijk, mij van het antwoord op deze vraag te	 -1^ mij	 p	 g	 ver
schoonen' (vw ix, 8 .,S 9

dat je de een* steun was van je usters te Batavia... Li t dddrin misschien de ooraak van

je vrees... n verklaring ligt voor m : zie 3 2 van de Vraagpunten: `Erkent ge datJ	 ^	 g^	 y	 3	 gP	 g
toen onlangs werd gesproken over vergiftiging,i k U o eenmaal vraagde: "Ah, dat

	

g	 g p 	 op	 g
is waar, gij hebt zusters waarvoor gij zorgt, is dat ook de reden van Uwe vrees, gl	 g >	 >
van dat wat ik halfheid noem?" en dat ge daaro toestemmend antwoordriet?'}	 g	 P
Van Hemerts antwoord luidde bevestigend vw ix, 89).g	 ^ S 9

122	 den brief waarvan ik hier een a schri tee : n.l. in r. 140-207. Het afschrift van de brief^
waarop Multatuli zich baseerde is afgedrukt in vw ix, o - 06.p	 g	 ,S 4S

het in 186o door den G.G. Pahud ingesteld onder oek: zie over het door Brest van
Kempen, onder gouverneur-generaal Pahud, ingesteld onderzoek de annotatie bijp ^	 g	 g	 , g	 bij
hoofdstuk viii, r.n74. Dit onderzoek vond plaats kort na Dekkers ontslag enS97	 P	 g
werd nog datzelfde jaar 18 6 afgesloten. In juli-augustus 186o bracht Pahud zelfg	 jaar	 S	 g	 1	 g
een bezoek aan Lebak. Multatuli legde 	 verband tussen deze reis	 de	 -g een veran	 eze	 en	 ver
schijnin (in mei 1860 van Max Havelaar. Dit blijkt, behalve uit Multatuli's o1	 g	 1	 	̂ -p
merkin in deze noot, ook uit een passage uit de Minnebrieven 1861: `Wilt ge, ^	 p	 g	 g,
dat ik u aantoon hoe, op de ontvangst van Multatuli's boek over de koffie, de,p	 g	 ,
tegenwoordige Gouverneur-Generaal met spoed is gereisd naar Lebak: "om daarP	 g

genige zaken te onderzoeken" – stond er in de Javase Courant – en hoe dat onder-
zoek niet' heeft tot het zo gewenste bewys dat Multatuli een lasteraar is?...'geleid	 g	 Y
vw II, 142).

Het betrof echter een ebruikelijke inspectiereis naar West-Java. De avasche cou-p	 l
rant vanjuli 186o schreef over deze reis: `Den den ulij vertrok Z. Exc. van71	 $	 1
T jirin in naar Rangkas Betoeng, 	 Zij in het huis van den regent van LebakJ g	 ^	 ^^	 Zij	 g
afsta te .... Z. Exc. is voornemens om den Eden dezer te Rangkas Betoeng te	 -g	 ^	 g ver
toeven zoowel ter bespreking van verschillende onderwerpen met den residentp	 g	 p

i34°
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15 0'5'

als 1 tot afdoening van andere aangelegenheden.' In de Javasche courantvan	 s g
II juli 186o stond over Pahuds verblijf in Rankas-Betoen `Den zesdenvan	 ^	 verblijf	 g	 :g

ulij heeft de Gouverneur-Generaal te Rangkas Betoeng door ebra t en verschil-

	

t	 ^	 ^	 g	 g
lende zaken afgedaan, waarna de aldaar aanwezige landsgebouwen, zoomede deg	 ^	 g 
in aanbouw zijnde moskee in oogenschouw zijn genomen. Aan het diner, hetwelk

	

zijnde	 g	 zijn

op den avond van dien dag in de woning van den regent werd gegeven, waren

	

p	 g	 g	 g	 gg
de verschillende adsistent-residenten en ltre enten uit de residentie Bantam veree-

ni d.' De volgende dag vertrok Pahud naar een andere streek in West-Java. Uit

	

g	 g	 g
de Javasche courant van I september 186o blijkt dat Pahud en zijn gevolg o I sep	 blijkt	 zijn g	 g	 -p	 P
tember 186o weer in Buitenzorg aankwamen.g
Het was dus niet Pahuds bedoeling om de door Multatuli gesignaleerde misbrui-g	 g g
ken nogmaals te onderzoeken. Dat zou ook onmogelijk zijngeweest, omdat men

	

e	 g	 g l zijn 
in Indië toen nog niet over een exemplaar van Max Havelaar beschikte Lev -ys

	

g	 p	 y
sohn Norman, 'Briefwisseling'). De mededeling van Levyssohn Norman wordtg	 Y
bevesti d door een zinsnede uit een brief van de minister van koloniën aan deg

 z oktober 1860. Hierin kondigde de minister de toezengouverneur-generaal(24	 -g
dingan van een exemplaar van Max Havelaar `dat ik in Indië verkrijgbaar en dus

	

g	 p	 lg
lang in U.E. handen dacht te zijn' vw x, 342).

	

g	 zijn'	 ^ 34
Wel weet ik dat b die gelegenheid het Distriktshoofd van Parang-Koedjang ontslagen werd:

op grond van het onderzoek van Brest van Kempen in 18 6 (zie de annotatie bij

	

pg	 p	 S	 bij

vIII n74 besloot gouverneur-generaal Pahud het `distriktshoofd van Paran g-

	

S97	 g	 g	 ^
Koedan (residentie Bantam) Wira Koesoema, als zoodanig te ontslaan, met last

	

l g	^ 	 g
op den Resident om ten spoedigste eene voordracht in te dienen ter zijnergner1 ver

van in 'besluit van I i december 18 6 vw ix, 6	 .

	

gg	 S>	 73
De Regent werd gestraft met kw tscheldin van genoten voorschot en...met traktements-

	

^	 	̂ y	 ^	 8
verhoo in : zie hierover de annotatie bij hoofdstuk vIII r, 	 n74.

	

g g	 bij	 ^	 S97

Tamerlan:	 jverwizin naar de vorst (echter niet Tamerlan of, zoals Multatuli hemverwijzing
eerder noemde, Timoerleng, 	 Nourshivan) die zijn onderdanen zelfs voorg ^	 1
een schep zout wilde betalen om onrecht tegen te gaan (zie verder de annotatie

	

p	 g	 g
bij xIV 66-bij	 ^ 4	 473
voorgenomen reis van den Prins van Wales naar Bengalen: Albert Edward i 8 i - I i o

	

g	 8	 4 9
oudste zoon van koningin Victoria, maakte in 18 75 -18 76 een omstreden reis naarg	 ^
India. Probleem was o.m. de financiering van de reis: de prins zelf had geengeld,g	 P	 g 
koningin Victoria was een tegenstander van de reis en wilde dus niet bijdragen

	

g	 g	 1 ^
in de kosten. Ook bestonden er veel bezwaren tegen het aanspreken van publiekeg	 p	 p
fondsen omdat men de onderneming vooral zag als weer een plezierreisje van deg	 g	 p	 1
prins van Wales. Ten slotte besloot het parlement de reis door het Indiase volkp	 P
te doen bekostigen.g
Het was tegen dit besluit dat de door Multatuli genoemde Engelse krant (the Ng	 -ag	 g
tional Re ormer• de bewusteublikatie niet gevonden) zich verzette. Die kritiekp	 g
kwam aan de orde in De locomotief van 2 7 november 18	 waar het Engelse arti-7	 7S^	 g
kel nieteciteerd maar wel uitgebreid geparafraseerd werd. Protest tegen de be

	

lt	 ^	 eg	 gp	 g	 -

kosti in door de Indiase bevolking is `een protest tegen het poendoet-stelsel, dat

	

gg	 g	 p g	 p
ook in Nederlandsch-Indië zelfs in Nederland ten laste van het arme volk zoo
dikwijls en onbeschroomd, neen, onbeschaamd wordt toegepast.' Dit vormdedikwijls
voor De locomotief de eerste reden om het	 -Engelse artikel weer te geven. De twee

	

g	 g
de reden was dat sommigen o.m. de Nieuwe Rotterdamsche courant) meenden dat

derins van Oranje een soortelijk bezoek aan Nederlands-Indië zou moetenp	 Oranje	 gj
brengen.g
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Volgens de Reformer zou de prins van Wales zijn reis zelf moeten betalen, omdatg	 p	 1
noch Engeland, noch India voordeel van zijn bezoek zou hebben. Een extra arg	 ^	 -u

	

zijn	 g
ment ontleende de Re ormer aan het in India heersende stelsel: T..] hoe kwistig

eenige der Nawaubs, Rajahs et hoc genus omne in het uitgeven van geld ter eere vang	 ^	 1	 g	 g	 g
den Prins ook schijnen, hun arme onderhoorigen, en dezen alleen, betalen in
werkelijkheid het gelag ....' Uit materieel oogpunt moest de reis dus schadelijkwerkelijkheid g g gP )
wordeneacht. Evenmin waren er goede morele gevolgen van te verwachten.^	 g	 ^	 g
Goede moreleevol en zouden er, aldus D e locomotief, ook niet te verwachteng g

exwordtzijn van een reis van de prins van Oranje naar Indië: `Wij hebben, 	 cathe-zijn	 p	 Oranje	 )
dra beweerd, een zedelijk overwicht op Indië. Ik ontken, dat er iets van dien aard

	

zedelijk	 p
bestaat. -Wij hebben Indië door het zwaardgenomen, en door het zwaard behouWij 
den wij het.' (De locomotief z november 18	 .wij	 7	 7S

16 °1S 5

9

173-175

dat h bezoek verwachtte van twee verwanten, de Regenten van Buitenzorg en van T jan jor:

zie over dit bezoek de annotatie bij hoofdstuk v I r.446-448.

den laatsten – die, naar ik meen, reeds metroot gevolg op weg is –: op z februari 18 6,

	

g ^ 8 p g	 p 3	 S

dus één dag voor deze brief geschreven werd, had de regent van Tjiandjoer aan

	

g	 g	 ^	 g	 Tjiandjoer

Dekkereschreven dat hij op 24 februari uit Tjiandjoer zou vertrekken en dat

	

g	 hij P 4	 Tjiandjoer

hij op 28 februari in Rangkas-Betoeng dacht aan te komen vw ix	 Daar-hij p	 g	 g	 499).

voor, n.l. midden februari, had de regent van Bantam Dekker laten weten dat het>	 g
aangekondigde bezoek van de regent van Tjiandjoer hem in verlegenheid bracht,g	 Tjiandjoer	 g
'aangezien die regent altijd vergezeld is van een groot gevolg, en hij (de regentg	 g	 altijd	 g	 ^	 g	 g^	 hij	 ^
van R.B. zich in eene, bij de regering sedert lang bekende, armoedige positie be

	

bij	 ^	 g	 g	 ^	 -g p
vindt zoodat hij niet het noodige kan inkoopen, om zijn neef met diens gevolg

	

hij	 g	 p^	 zijn	 g^
behoorlijk te kunnen ontvangen' vw ix, obehoorlijk	 g	 ^ 490).

Zie rr der Vraagpunten aan den kontroleur' in de Minnebrieven: de bedoeldeara-
p

graaf luidt als volgt: `Heb ik niet eens, toen gy naar Serang zoudt vertrekken, u

uitdrukkelyk verzocht, den Resident het volgende (in substantie) te zeggen: "Dat

ik bevreesd was dat hy, 	 van de misbruiken die hier plaats hadden, menen

	

Y^	 p
zoude, dat ik onverschillig was of flauw. Dat ik hem verzocht, dit niet van m

	

g	 ^	 Y
te denken; dat ik integendeel zeer veel werk maakte van het tegengaan daarvan;g
maar dat de Regent in een zo moeilyke positie was; dat ik meende zeemanschap

	

g	 Y p	 was;	 p
te moeten gebruiken; dat ik slechts dáárom niet dadelyk officieel rapporteerde,
om hem (den Resident) niet als het ware te noodzaken, daaraan terstond te streng
gevolg te geven, (ik geloof dat myn term was: die zaak terstond aan de grote klokg	 ^ g	 ^	 g	 Y	 g
te brengen) want dat ik medelyden met den Regent had, en eerst pogen wildeg	 Y	 g	 ^	 pg
hem met zachtheid tot	 antwoorddeHemertVanennz plicht te brengen?"' V Hdde bevesti-

	

zyn 	 ^
end (vw II 1	 . Het document waarop de versie in M innebrieven gebaseerd is^	 ^ 37	 p	 g

in vw Ix, 5 86-587.^

dat ik den Regent van Lebak...beschuldig van misbruik vangezag,door het onwettig be-

schikken over den arbeidner onderhoorigen: deze beschuldiging is zeker (mede) -in

	

^Y	 8	 ^ ^
e even door het incident met de grassnijders. Naar aanleiding van het bezoekgegeven	 g	 1	 g

van de regent van Tjiandjoer had de regent van Lebak gevraagd om koelies om

	

g	 l	 1	 g	 g	 ^
zijn erf schoon te maken (vw Ix	 o . Dekker verbood hem echter om koelies)	 , 49
op te roepen vw ix, o . Op zo februari 18 6 schreef Van Hemert Dekker eenP	 p	 ^ 49	 P	 S
briefje om hem attent te maken op het feit dat de regent zo veel mensen op zijn1	 P	 ^	 pl
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erfebruikte. Hij meende dat er misbruik werd gemaakt en dat dit in verbandg	 Hij	 g
stond met het aangekondigde bezoek vw ix, 495 ). Diezelfde dag nog zond Dek-, 49 S	 g g zon
ker de onwettig opgeroepen grassnijders naar huis vw ix, 6 . Van belang ingg	 1	 ^ 49	 g
dit verband is nog een zinsnede uit een brief van Dekker aan de regent van 2g	 g	 27
februari	 vo18 5 6: `Wat betreft de kwestie van de mensen voor het grassnijden:	 l-s	 g	 1
ens de staat der Landsregeling krijgt u iedere dag 6o ant'en lichti en' vw ix,g	 g g l g	g	 P l p	 g

S Ió

De regent van Lebak kwam op de kwestie van de grassnijders terug in een briefg	 p	 g	 1	 g
van I april 18 6. De controleur had hem gevraagd of hij grieven koesterde jegensP	 S	 g	 g	 hij 	 lg
assistent-resident Dekker en de regent antwoordde dat dit niet het geval was. Erg	 g
was echter één uitzondering,et incident rond de grassnijders: `Behalve dan dat

	

g 	 g	 1
ik op de 18e februari order had gegeven aan de demangs van Lebak, Sadjira enP	 gg	 g	 ^	 1
Paroen koedan dat zij mensen naar de hoofdplaats moesten zenden voor hetg	 1 g^	 zij	 P
schoonmaken van hun aandeel, ten zuiden van de aloen-aloen en ten noorden van
de re entswonin ... ... inderdaad hadden op 2 0 februari die demangs ook alg	 g	 P	 g
volkezonden en waren deze mensen die morgen reeds verzameldng	 g se met hen
allen begonnen het gras te snijden, toen de heer Assistent-Resident mij vroeg:g	 g	 1^	 1	 g
Waarom	 -oenvanzuidenenzijn er zoveel mensen aan het gras-snijden ten zuid 	 de aloen- g	 1
aloen wie heeft daartoe ordergegeven zonder permissie? Waarop ik regent, be-gg	 P	 P
kend heb, dat het op mijn order was en dat ik niet vooraf permissie had gevraagd

	

P 1	 P	 g	 g
aan de heer adsistent-resident omdat ditewoonlijk altijd zo gebeurde sedert deg	 1 altijd	 g
tijd van de heer Assistent-Resident Bekking. Later op dezelfde da na de sebatijd	 g	 P	 g^
was de heer kontroleur met de heer Assistent-Resident en zei tegen mij: Die men-
sen van Lebak, Sadjira en Paroen koedan die nu alang-alang snijden, moeten1	 g	 1 g ^	 g	 g
naar huisezonden worden, – waarop ik zei: Hoe nu? het is nu haast de moeiteg	 p
niet waard, die mensen zijn hier nu al verzameld; als het ma laat hen dat snij-

	

zijn	 g,	 ^
werk dan afmaken, – waarop de heer Assistent-Resident zei: Dat mag niet, zep	 g	 ,
moeten naar huisezonden worden. Daarop ben ik naar huis 	 die	 -

	

g	 p	 gegaanaan en	 men
sen zijn door mij en door de heer kontroleur naar huis gezonden; desondanks hadzijn	 1	 g
ikeen grief, want weliswaar was dit al gewoonte onder vroegere Assistent-Resi-g	 g ^	 ereg	 g
denten maar het was slechts	 jvriwilli dienstbetoon en stond niet vermeld in eenvrijwillig
staat of	 -reglement betreffende de herendiensten. Alleen was ik beschaamd ten og	 P
zichte van de hoofden, maar ik zweeg, doch het is waar dat ik het gevoel hadg 	 g
dat de heer adsistent-resident boos op mij was...' vw ix, 6 . Het is opmerkelijkp	 1	 ^ S9	 P	 1
dat Dekker dit incident niet vermeld heeft in zijn brief.1

I 8o	 instrueeren: eenerechtelijk vooronderzoek instellen.g	 1

1 93	 te kontramandeeren: af teelasten.93	 g

200	 vexatie: afpersing,knevelarij. 1

210-2I	 Dit antwoord...: bedoeld is de brief die Brest van Kempen op 25 februari 18 6210-215

	

	 p	 p S	 S
schreef zie vw Ix o .,S 7
beklaagde zich dat Havelaar hem van de zaak die voorkwam in den brief N° 88, niet eerst

mondeling had kennis gegeven': vgl. de volgende passage uit genoemde brief: `Aan-^	 eg ^	 g	 g	 P g	 genoem
enaam ware het mij geweest dat uEdG. in eene belangrijke aangelegenheid alsg	 lg	 gl

die waarvanuaestie is, niet dadelijk tot officieel	 -papier ier de toevlugt had eno9	 ^	 dadelijk	 pP	 g	 g
men doch eenen weg had ingeslagen dien het in dusdanig geval voorzi ti er isggg	 g g
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betreden, d.i. het doen van mondelinge opening en gedachtenwisseling,te bet	 ,g p	 g	 g	 g zijnd

 van officiele bevelgeving in een geval als het onderwerpelijke, eerst daar,de tijd	 g	 g	 g	 P i
nadat bezadigd vooroverleg ter zake heeft plaats gevonden. –'g	 g	 p	 g
`dat Havelaar hem stoorde inn drukke be i heden': gaat terug op de volgende^T	 ^ g	 g	 g P	 -assag	 p

uit dezelfde brief: `Daar UEdG. dit niet gedaan heeft, schiet mij om daarin tege	g 	 ^	 mij

voorzien niets over dan uit mijne thans juist zoo drukke bezigheden uittebreken1	 1	 g
en zelf naar Lebak te komen [...].'

251	 Bastiat: F rédéric Bastiat (180 3 -18 5 o), Frans econoom. Groot voorstander van

handelsvrijheid en beroemd popularisator van de studie der economie. Veel vanhandelsvrijheid	 pp
zijn werken verschenen ook in Nederlandse vertaling.zijn	 g

ZSS-z56 b e t dat Eva tweemaal ter-wereld kwam: er zijn twee verschillende orale tradities

waaruit de vijf boeken van Mozes zijn ontstaan. De oudste is de zogenaamde

	

vijf	 zijn	 g
` ahwistische' de tweede de `Elohistische'. Genesis i:1 tot 2:4a hoort tot de ah-

wistische traditie. Daarin wordt verteld dat God de mens schiep (Genesis 1:2 :p	 7
`En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij

	

p	 Zijn	 ^	 p Hij

hem; man en vrouw schiep Hij ze.' In het Elohistische verhaal wordt verteld hoep Hij

God de man schiep (Genesis 2: 7) en vervolgens de vrouw formeerde uit een ribp	 7	 g
van de man Adam, vgl. Genesis 2:21-22: `Toen deed de Heere God een diepen^ g	p
slaa op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben,	 sloot der-slaap p	 ^	 nhij	 P^	 Hij	 1 en en

zelverlaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribbe, die Hij van Adamp	 ^	 Hij

genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar tot Adam.'g	 1

Ik denk dat b de hand des Heeren begint te voelen: vgl. o.m. Job i o:8: `Uw handen259	 k de59	 y	 ^	 g
doen mij smart aan, hoewel zij mij gemaakt hebben; te zamen rondom mij zijn

	

mij	 ^	 zij	 ) g	 ^	 mij zijn

 en Gij verslindt mij.'zij,	 Gij	 mij.

Tot m n groote verwonderin ...voor de familie: e ind augustus i 8 had Tine haar zuster

	

y g	 ^	 g	 5 9
a r Baron van Heeckeren tot Waliën, om hulpgevraagd. Zij wilden haarenzw ge,	 pg	 g Zij

misschien hien helpen, maar voorwaarde was dat Dekker en Tine uit elkaar zoudenssc 
Onder dwang van haar familie bracht Tine deze boodschap over. Haar briefgaan.	 e	 g	 p

is niet bewaardebleven maar de inhoud er van kan gereconstrueerd worden uitg	 ^	 g
Dekkers antwoord (vw x, 25-3o).

Dezeebeurtenis is, blijkens een brief van 1 3 oktober 1 8 van Dekker aan Tine,g	 blijkens	 3	 S9

van beslissende
n brief

li 
as

ssende betekenis geweest voor het ontstaan van Max Havelaar. In dezelf-

d	
g

1 waarin hij meedeelde dat zijn roman voltooid is, schreef Dekker dathij	 zij
 Van Heeckeren dank verschuldigd was, want `h heeft mij de gal doen over-hij	 g	 ^	 'hij	 mij	 g

loo en' (vw x, 7 2-78, vooral 8 . Zie ook Dekkers brief aan Van Hasselt van 1p	 ^77^	 7	 19

 18 : `Gij weet hoe het komt dat ik arm ben. Welnu, eerst voor weinigoktobergS9	 1
h ik goed gevoeld wat a rmoede is. Mine vrouw, een engel van lijdtijds, heb	 -zaam11 ^	 g	 g	 1	 enge

geduld, leed ook, maar zweeg. Ziedaar de familie, hare familie, die schrijftheide	 ed	 1

	

g	 ^	 g
"	 man is een `bon à rien, hij is een vagebond, een deugniet, enz. gij moet van"Uw	 g 1hij	 g	 g
hem scheiden; in dateval zullen wij U helen maar U alleen."g	 wij	 p>

ik gezegd, als ik tot niets deug, het beter dat ze van mij scheidt;Toen heb i e e	 mij	 ,g g ^	 g	 maar

r wil ik beproeven of het waar is, dat ik tot niets deug, en toen nam ik mijeerst	 g,	 mijp
e ven waarin ik eigenlijk aan de Natie vraag of het goedvoor dat boek te schrijven,	 g	 l	 g	 g

is dat ik zóó te tobben heb?' (vw x, 8-^778-79).
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iemand...dieverf werkt voor den Heer: vgl. I Koningen 1 :Io: `En hij zeide: Ik heby g	 g	 g	 9	 hij

zeerei • verd voor den Heere, den God der heirscharen; ....'g l	 ,	 ,
daare den Heer had verlaten, en Sjaalman aanhing: vgl. Markus 10:: `Daarom zal^	 ^	 J	 g g	 7
een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen;'.zijn	 zijn	 ^	 zijn	 g^

In de Noot bij Idee 438 gaf Multatuli de volgende etymologie 	 het	 d kaka^	 4j-	van g	 g woord
toea: `In 't maleis is kaka een oudere zuster. Met dit woord spreekt men op bep	 p-
leefde wys een niet zeer jon e vrouw aan. Toea betekent oud. Alzo kaka toea =Y	 1 g
oude vrouw. Om deel kenis met den mond van een besje, hebben de inlanders

	

g Y	 1^
aan een nyptang den naam kakatoea gegeven. En daar de bekende vogel iets zeerYP g	 g g	 g
ouwevrouwigs in z'n voorkomen heeft, en tevens 'n bek die hem als nyptangg	 ^	 YP g
dient, bestond er een dubbele reden voor 't naam evenel peetschap' (vw II 727).g	 P	 p	 ,77

33 8	 getruffeld: van truffels voorzien. Truffels zijn onder de grondgroeiende, eetbare33	 ^	 zijn	 g 
zwammen. Ze zijn zeer kostbaar en zijn als zodanig het symbool van luxe en rijk

	

zijn	 zijn	 g	 -Y	 1
dom. Gebruikelijk is de vorm 'getruffeerd' (van `trufferen' maar ook ` etruffeld'

	

Gebruikelijk	 g	 ^	 g
van  het zelfstandig naamwoord `truffel' komt voor.g

den heer Loudon: Mr. James Loudon182 -I 00 gouverneur-generaal 18 7 1-18 75 .49 ,g	 g
De veiling van zijn inboedel vond plaats na het vertrek van Loudon uit Indië (28g	 zijn	 p
maart 18 75 ), n.l. op 6 en april 18	 (Bataviaasch handelsblad van 2 7 maart 18	 .

	

 p	 7 p	 75	 7	 75
't hoog bedrag dat er besteed was voor den inboedel van den heer Loudon, zien aanvoeren

als 'n bewys van 'n verdiensten: Nederlandse kranten meldden,	 basis	 bericht'	 ^	 , op	 -van
ten in de Indischeers dat de vendutie van Loudon druk bezocht was en dat al-p
les `no al duur verkocht' was, `zelfs boven toko rijzen'. De totale opbrengstg	 ^	 Pl
werdeschat o	 o.000 - (Algemeen handelsblad van 18 mei 18	 . Een explicieteg	 p 5	 ^	 g	 75	 p
vermelding dat de hoge opbrengst een bewijs van de verdiensten van Loudong	 g1
was, is nietevonden.g

4'157
33

68'158
3

3g4-39z Ookeide h dat de Gouverneur- eneraal...dat men maar alt	 voortgaand ou voort	 met het koo-^ y	 ^	 y^	 g
en van n thee: in verband met deze passage en met de hierna volgende noot Ip	 ^	 P g	 g	 59
r. n ' 59 noemde Multatuli, in een brief aan Tine, twee namen: `Als ik spreek394	 p

van de thee, kan ik u verzekeren niet van der Hucht aan te vallen maar Rochus-
sen, die inderdaad op die wijze het geld van de natie, of de arbeid van den JavaanP	 wijze	 g
cadeauaf om zich te kwijten van een schuld van dankbaarheid jegens een oudeg	 kwijten	 lg
kennis' vw x, 11 4).  Van der Hucht (zie over hem de annotatie bij xvil titel n ' 41

	

,J 	 ,
was	 -iënanceigenaar van de theeplantage Parakan Salak. Rond 18 8 kwam hij in fig 4	 hij
le moeilijkheden, waardoor hij niet in staat was het door het gouvernement 	 -f	 ^	 verhij	 g
leende voorschot op de gestelde tijden terug te betalen. Bij onderhandelingen metp	 g	 tijden	 g	 Bij	 g
hetouvernement stelde Van der Hucht voor dat de regering hem gemiddeld 8g	 g	 g	 g	 85

duitener pond voor zijn thee zou betalen en dat de regering zich zou verbindenp P	 zijn	 g	 g
die thee jaarlijks aan te nemen. Deze regeling zou het gouvernement 'gedurendejaarlijks	 g	 g	 g	 g
de toenmaals nog loopende i contracts-jaren vermoedelijk een verlies vang	 P	 3	 1	 1

4oo.000 àf 600.000 berokkenen.' De directeur der cultures adviseerde daarom
het contract te ontbinden tegen schadeloosstelling. De regering verwierp beide

	

g	 g	 g g	 p
voorstellen en liet Van der Hucht weten `dat zij ongenegen was het product vanzijP
Parakan-salak op de door V .D. HUCHT verlande voorwaarden aan te nemen enp	 g
daarvan voor 18 5 o en volgende jaren afzag.' Van der Hucht vroeg herziening van5	 g	 jaren	 g	 g	 g
deze beslissing aan en hierop besloot de toenmalige gouverneur-generaal Rochus- P	 -egg	 generaa	 us
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sen `dat hem [Van der Hucht, Axv onverlet bleef aannemelijke voorwaarden1
voor de levering zijner thee aan den Lande voor 18 o en volgende jaren aan dezijner	 S	 ^	 1
beslissin g der Re gerin g te onderwerpen.' (Van der Chijs, Gouvernements thee-cul-

tuur. 1 79 -1 99 ; de citaten resp. op p. 18	 18 4 en 18 .p 	 p p p	 4> 4	 S

Dat de hier bedoelde ersoon '1 Nederlandsche Volk te re re enteeren kreeg: Willem vanp	 ^	 ^
der Hucht (zie de annotatie bij xvrl titel°' 4 ' en bij r. 8	 z van dit hoofdstuk)bij	 bij	 3 4 39
was in dearen 1866-18 1 lid van de Tweede Kamer.1	 7

barouchet: licht, twee- of vierwielig rijtui395	 ^	 ^ rijtuig.1	 g

°159394

418-419

419-420

de Wees erstraat waar 't alt d oo vuil is: de Weesperstraat — de verbindingsweg

tussen Amsterdam en Weesp, 	 aan de Amstel — had haar beginpunt inP^ evenwijdig

de Jodenbuurt. Die was destijds berucht wegens haar overbevolking	 de daar

	

destijds	 ^	 ^	 -en

mee samengaande bergen vuil op straat.g	 p

alsof weer 't spel sprak: zeswijze als iemand verschijnt op (zoals hier waarschijnlijkp p	 zegswijze	 verschijnt p	 waarschijnlijk

bedoeld is) een bijzonder gelegen of juist een ongelegen moment.
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n.61
43

n162
47

S6-S7,
5 7n164

HOOFDSTUK XIX

I	 In 	 artikulier brie e dat de heer Sl merin aan Havelaar zond, deelde b dezen mede dat4	 ^	 y	 ^	 ^ ^	 y ^
h in weerwil zyner `drukke bezigheden' den volgenden dag te Rangkas-Betoeng ou komen

om te overleggen wat er moest gedaan worden: deze brief, eerder aangehaald in hoofd-
stuk xvIII 210-21 5 , 	 de volgende, door Multatuli aangeduide, passages:5^	 g	 ^	 g	 ^ P	 g
`Het is mijn voornemen morgen ochtend vroegtijdig even naar Rangkas Betoeng g	 gl g	 g	 g
te komen, om aldaarlaatselijk het een en ander in verband met Uwe, zoo officie-p	 1
le alsarticuliere mij gisteren van eene tournée terugkeerende, geworden lette-p	 	̂ l g	g 	 ^ eworeng
ren te bespreken. – ... Aangenaam ware het mij geweest dat UEdG. in eene be-p	 g	 lg
lan rijke aangelegenheid als die waarvan quaestie is, niet dadelijk tot officieel -aicieellangrijke9	 dadelijk	 P
ier de toevlugt had genomen .... Daar UEdG. dit niet gedaan heeft, schiet mijP	 g	 g	 g	 mij

[...]niets over dan uit mijne thans juist zoo drukke bezigheden uittebreken en zelf1	 1	 g
naar Lebak te komen ... ' (vw ix, o .^ 5 7

	

6-7	 den volgenden brief het document dat aan deze brief ten grondslag ligt in vw ix,

	

7	 ^	 g	 g gt
511-515.

Zie fis rr van de Vraagpunten aan den kontroleur' in de Minnebrieven: dezeara raafP g
is afgedrukt in de annotatie bij hoofdstuk xviII 16 n ' 55 . Van belang in ditg	 bij	 ^	 9	 g	 -ver

band is ook 1 9 : `Hebt	 later (toen ik tot het besluit gekomen	 dat ond-9	 gy	 was,g ers

handse vermaningen niet baatten) iets bemerkt van publieke onderzoekingen, ofg	 p	 g^
van wat het ook zy, 	 compromittant was voor den regent?' (vw II 1 . VanY^	 p	 g	 ^ 39
Hemert antwoordde ontkennend. Het document dat hieraan tenrondsla ligt ing	 gg
vw ix, 588.

Paragraaf 18 van de 'Vraagpunten' luidt als volgt: `Ik verzoek den Patihg	 gP	 g	 -

	

t:	 verzoe u en	 te vra
en of ik niet b het overgeven dier vraagpunten: ^	 Y	 g	 gpunten:

I. heb aangedrongen o oprechtheid;op p
2.eze d heb dat de Reent m y als vriend kon beschouwen en dat ik hem zou

	

^ g	 ,	 g	 y
helen waar ik konde en mocht;p

Of h Patih, m niet heeft bedankt, en daarby gebruikt heeft de woorden:3.	 Y>	 Y	 Y g
"Beloem ada satoe toean bitjara begitoe?" [Nog nooit heeft enig heer aldus1	 g	 g	 g	 -eg
sproken]' Het antwoord o deze vragen was: `De Patih heeft al deze vragen metop	 g	 g
A beantwoord, en zelfs ongevraagd eze d zulks onder ede te willen bevestigen;JA	 ^gezegd,	 g

h y scheen nog getroffen te zyn door uw welwillendheid' vw II 1 3 8-1 39 . Hety	 g g	 Y 
desbetreffende document in vw Ix, 587).^ S7
Van belang is ook de voorafgaande paragraaf: `Heb ik niet later u medegedeeld,g	 g	 P g	 g
dat de Patih my, 	 den Reent bedankt heeft voor de delicate behandeling Regent,	 g
der zaak?' Het antwoord luidde 	 3bevestigend (vw II 1 3 8; het document in kwes-
tie in vw Ix, 8 .^5 7

dat ikedaan heb: `wat een goed Adsistent-resident behoort te doen': Multatuli doelt o

	

g	 g	 op
de slotpassage uit de ambtseed van de assistent-resident: ` ... Dat ik voorts alles
doen zal, wat eengoed en getrouw 	 schuldig is en behoort teg	 g	 ^
doen' (zie de annotatie bij hoofdstuk vi I304-312).	1 	 X

64	 maintien: handhaving.g
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Z ni66
7 dat de resident Brest van Kempen al zulke uitdrukkingen liet voorbaan zonder protest,

enel s zonder verzoek om toelichting: Brest van Kempen heeft volgens de bewaard^ ^	 ^	 g	 p	 g
gebleven documenten twee maal een poging gedaan zijn handelwijze in de kg	 opgg	 -

	

zeg	 zijn	 1 wes

tie-Lebak te rechtvaardigen, de eerste maal toen de zaak nog speelde en de tweede

	

^ ^	 gp
maal na de verschijning van Max Havelaar. Van beide pogingen kon Dekker1	 g	 -opg g

	

en on	 er ove

ri ens niet op de hoogte zijn.g	 p	 g	 1
Vijf dagen na Dekkers aanklacht tegen de regent schakelde Brest van KempenVijf g	 g	 g	 p
deouverneur-generaal in. In zijn missive deed hij verslag van de gebeurtenisseng	 g	 zijn	 hij	 g	 g
sinds het moment van de aanklacht2 februari i8 6 waarbij hij nadrukkelijk4	 S^ waarbij hij	 1
de mogelijkheid openhield dat Dekkers grieven tegen de regent juist zouden kg l	 p	 g	 g	 g	 -zouen unl
nen zijn. Hij uitte echter ook scherpe kritiek op de overhaaste wijze waarop zijn

	

zijn. Hij	 p	 p	 wijze	 P 1
ondergeschikte te werk was gegaan vw Ix 2 - 2 .g	 gg	 ^S 3 S 7
In november 186o dus enige maanden na de verschijning van Max Havelaar, ver-g	 l	 g
zocht Brest van	 -enKempen de gouverneur-generaal `hem te vergunnen in het o

	

p	 g	 g	 g	 p
baar en door mededeeling van officieele bescheiden, de door den 	 Indi-

	

g	 ^	 gewezeng
schen ambtenaar E. Douwes Dekker in het onlangs uitgegeven werk getiteldg,g
"Max Havelaar" enz. zoo op hem als op de geheele Indische Regering geworpenP	 p g	 g gg	 p
blaam te logenstraffen' vw x, 362-363). O	 december werd Brest van Kempen

	

g	 ^Op 	 p
bi' gouvernementsbesluit gemachtigd om `het archief van de Residentie Bantambij 	 g	 g
in zijn belang te raadplegen en aanvraag te doen om uitreiking van gewaarmerktezijn	 gg	 g	 g
afschriften van stukken, die	 g1hij wenscht te erlangen zonder evenwel officiëele be-
scheiden daaruit te mogen openbaar maken, dan na verkregen ma ti in van de

	

g	 p	 ^	 g	 g g g
Regering. –' vw x, 367-368). Of Brest van Kempen naar aanleiding van ditXP	 g

nbesluit actie heeft ondernomen, is niet bekend. Het semi-officiële  schrijven van1
de minister van koloniën van 8 februari 1861 aan deouverneur- generaal wijst

	

g	 g	 1
misschien in die richting. De minister betwijfelt of het verstandig zou zijn Brestg	 betwijfelt	 g	 l
van Kempen toestemming te verlenen zich in het openbaar te verdedigen: "`MaxP	 g	 p	 g
Havelaar" is ... beoordeeld en veroordeeld van eene zijde, die den schrijver1	 1
meer treft, dan eene wederlegging door eenen Landsdienaar immer zou kunnengg g
doen, te meer omdat de Heer Brest van Kempen moeielijk den schijn zou kunnenP	 1	 1
ontgaan van de pen uit gekrenkte eigenliefde te hebben opgevat' vw xg P g g pg x, 393).

Hierna wordt over deze zaak niets meer vernomen. Misschien kwam het niet tot

uitvoering van het oorspronkelijke voornemen omdat Brest van Kempen iidg	 -

	

enp	 1	 P nm

dels naar midden- Java was overgeplaatst. Daar leed hij in toenemende mate aanhij

vlagen van zinsverbijstering. Hij overleed krankzinnig op februari 186 .^	 1	 g Hij	 g p4	 S
assertien: verzekeringen, beweringen in rechte.

8 4	 tant soit peu: al is het maar voor een klein gedeelte.4	 p	 g

84	 te diskulpeeren: vrij te pleiten.4	 p	 vrij p

85	 m ...te gedragen aan: mij...te beroepen o .S	 y^^	 1	 P	 p

8 9	avanceerde: naar voren bracht, opperde.9	 ^ pP

Eerstjaren daarna is dat onderzoek werkel k geschied: direct na Dekkers vertrek uit^	 ^	 yg
Lebak en dus niet jaren later, stelde Brest van Kempen een onderzoek in, dat nog

	

jaren	 ^	 p	 ^	 g
datzelfde jaar werd afgesloten (zie de annotatie bij viii,	 n74 en bij xviii,jaar	 g	 bij	 , 5 97	 bij
1

34ni
5r

II °t7o
9

IS7
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Zie den Gids van Augustus 1860 waar de hoo leeraar Veth...het volgende egt: het citaat

uit de bespreking van Veth `Multatuli versus Droogstoppel, Slijmerin en Cp	 g Slijmering

staat in Degids 2 4 .vIII 1860	 .264-26 5 . 0 merkelijk is dat uit datzelfde artikelg ^pOpmerkelijk

lduidelijk naar voren komt dat het bewuste onderzoek niet in 186o maar al in
1856 had plaatsgevonden. Veth citeerde n.l. uit het `Re erin sversla van den5	 p	 g	 g	 g	 g
staat en het beheer der Koloniën over 18 5 6' de volgende passage: `Naar aanlei-S	 g	 p	 g
dingan klagten door het inlandsch bestuur werd een opzettelijk onderzoekg	 -eg	 p	 1	 g
laan waaruit bleek, dat sommige inlandsche ambtenaren in Lebak zich hadden>	 g
schuldi gemaakt aan ongeoorloofde vorderingen van arbeid, geld 	 buffels teschuldig 	 g	 g	 ^	 -eng
en onevenredige of eene betaling. Ten gevolge hiervan werden ontslagen hetg	 g	 g	 g	 g g	 g

districtshoofd van Parang Koedan de dessa-hoofden van Tjilegen Jelir	 Bog Koedjang,	 -en1 g en
langn de mantri van het distrikt Waron -Goenon terwijl aan den regent vang	 g	 g^ terwijl	 g
Lebak voor wiens daden verschoonende motiven waren aangevoerd, op eeneg	 p
ernstige wijze het ongeoorloofde zijner handelingen werd voorgehouden, metg wijze	 g	 zijner	 g	 g
aanmanin om zich voor den vervolge daarvan te onthouden.' (Veth, `Multatuliaanmaning	 g
versus Droogstoppel', . 2 5 1-2 5 2).p.

174-175 ex o cio: uit hoofde van zijn ambt.1

Getuige, die reeds getuigd hàdt op schrift: waarschijnlijk heeft dit betrekking op de

	

^^	 ^ ^ waarschijnlijk	 g p
brief van Van Hemert aan Dekker van 22 februari 518 6.0 12 februari had DekkerOp

de regent een lijst met 42 vragen betreffende de herendienst voorgelegd vw Ix

	

g	 lijst	 4	 g
 Het antwoord op die vragen kwam op 18 februari vw ix, 1- 	 .480-4 8 9).p	 g	 p	 , 49 49 z De

dag daarna vroeg Dekker aan Van Hemert de antwoorden van de regent te toet-g	 g	 g
sen aan de waarheid vw Ix. Van Hemert antwoordde op 2 2 februari. 049S	 p	 Op

een aantal unten had hij kritiek op de opmerkingen van de regent. Belangrijkp	 hij	 pg	 gl
is zijn slotsom: `Deze gedwongen levering voor de bevolking bij in dienst rei-

	

zijn	 g	 g	 g	 g	 zenbij
de ambtenaren en inlandsche hoofden, is zonder twijfel voor de bevolking zeertwijfel	 g
bezwarend en waaruit natuurlijk groote misbruiken voortvloeien. –' vw Ix,natuurlijk g	 voortvloeijen

 499; het citaat op p. 499).

198-199 een brief van den resident van Bantam: in deze brief sprak Brest van Kempen no-7p	 p	 ^
maals zijn afkeuring uit over de door Dekker gevolgde handelwijze. Hij gaf Dekzijn	 g	 -g	 g handelwijze.	 lg
ker opdracht om zich van alle verdere verrichtingen in de betreffende kwestie tep	 g
onthouden en besloot zijn missive met de mededeling dat hij de door Dekker inzijn	 g	 -oorhij er
gediende rapporten aan het gouvernement zou voorleggen vw Ix, 517-518).g	 pp	 g	 gg	 ^
het antwoord dat ik hier a schr : het document dat hieraan ten grondslag ligt in

	

y	 g	 g g
vw Ix, 518-521.

202	 LaO: littera 0, een archiefaanduiding.g

2 75	 'afgebeden kind': misschien, omdat Multatuli de uitdrukking tussen aanhalin ste-7 S	 ^	 ^	 g	 g
kenslaatst en dus citeert, een toespeling op de volgende dichtregels	 Hel-p	 ^	 p g p	 vang	 g
mers: `Beschouw een moeder die door kindermin verrukt,/ Het afgebeden wichtg
voor 't eerst aan 't harte drukt!' .F. Helmers, De Hollandsche natie, in es an en.

's-Gravenhage, 181g ^	 7 , p. 7).

z7S-z76 kleine Max, dieeven 'aar was uitgebleven na 't huwel k: Dekker en Tine waren o^ J	 g	 y	 op
10 april 18 6 getrouwd. Hun zoon Pieter Jan Constant Eduard (Edu) werd 1 jp	 4 g	 -a1
nuari 1854 geboren.S4g

I 5 8	 HOOFDSTUK XIX



290-301	 De in r. 3 01 bedoelde verklaring komt voor in de tweede missive met vraa

	

3	 g	 gp-un

ten van Dekker aan Van Hemert en wel in deara rafen 	 en . Deze ara

	

p ^	 34	 3	 -ra5	 P g
fen zijn niet opgenomen in de lijst met vraagpunten in Minnebrieven. Dekker had

	

zijn	 p^	 1	 ^p
Van Hemertevraa d wat de regent die middag tegen Van Hemert over hem hadg	 ^	 g	 ^ ^

 Het antwoord luidde: `Dat hij volstrekt niets tegen U had, dat gij hemgezegd.hij	 ^	 ^	 ^1
niets halt misdaan ... dat hij op den z6 februari dit ook aan den Resident hadl p	j
verklaard toen dien hoofdambtenaar hem daarnaar vraagde ....' Dekker vroeg g
vervolgens: `Zeide hij U ook nog iets dat 	 dien dag tusschen hem en dien

	

^	 hij	 g	 op
Hoofdambtenaar was voorgevallen?' Van Hemert antwoordde bevestigend: ` ag	 ^

vraagdehem 200.-hij	 mij	 hij

te leen hade even. –' vw ix,590-591).^ g	 ^ 

3t;-3i6 Ik heb in de nieuwsbladen gelezen dat de heer Slymering benoemd is tot ridder van den

Nederlandschen Leeuw: Brest van Kempen werd op i september 18 benoemd tot

	

p	 p s p	 59
ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Het bericht verscheen in verschil-

lende nieuwsbladen, in elkeval in de Rotterdamsche courant van 16 september^	 p
18	 de Nieuwe Rotterdamsche courant va n dezelfde datum en in het Algemeen han- - emeen^ an

delsblad van 1 seseptember 18 .I 7 p	 59
H sch nt thans resident van D jok Jakarta te ween: in de hierboven genoemde be-

richten stond vermeld dat Brest van Kempen resident van Djokjakarta was.p	 Djokjakarta

Ik ou dus nu op de Lebaksche zaken kunnen terugkomen zonder gevaar voor Verbru e:

Multatuli bedoelt dat Brest van	 PKem en niet langer de directe chef van Van He-

mert was. Overigens was Van Hemert zelf ook al weg uit Bantam; hij was in 1858
overgeplaatst naar de residentie Ja para.P
Juist in de tijd dat Brest van Kempen geridderd werd, werkte Multatuli aan Maxtijd	 p	 g
Havelaar. Op 2 2 september 18	 schreef hij Tine dat hij `sedert vele dagen' bezigp	 p	 S9	 hij	 hij	 g	 g
is `met het schrijven van een ding dat misschien wel drie deelen groot wordt'1	 g	 g
vw x, 55).
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the line of beauty van Ho arch: William Hogarth(1697-1764), En else schilder eny	 g	 g 	 scg
tekenaar. Op een zelfportret uit 1 745 schilderde hij in een hoek een palet, metp	 p	 745	 hij	 p
daaro een golvende lijn met de woorden `The line of beauty'. Deze raadselachti-P	 .g	 1	 Y
e woorden veroorzaakten veel discussie. Jaren later, in 1	 zette Hogarth ing	 ,	 753,	 g

zijn bekend geworden The Analysis o beauty uiteen wat hij met zijn uitspraak hadzijn	 g	 y	 y	 hij	 zijn	 P
bedoeld. Op basis van het voorschrift van Michelangelo dat een figuur altijd ` yp	 -g	 g	 altijd p.
ramidal serpent-like and multiplied by one, two and three' moet zijn, betoogdeP	 P	 Y	 ^	 1,	 g
hij dat de slan elijn het wezen van de schoonheid uitdrukt (Hogarth, Anal sishij	 g l	 g^	 y
p. 9-10 .

stroo/een: repen stof waarvan de ene lange zijde is ingehaald, zodat er plooien ont-

	

p	 g zijde	 g	 ^	 oop
staan ter versiering of afwerking op of langs de rand van een kledingstuk.

	

g	 gp	 g	 g

13-16	 't Was in den Haag...: aan het eind van zijn verlofperiode (eind 18 5 4-begin 183	 ^	 1	 p1855)

verbleef Dekker met	 .zijnzij gezin in armoedige omstandigheden in Den Haag. Ziek-l g	g	 g	 g
te van zijn zoontje, dat toen bijna een jaar oud was, had hem in december 18

	

zijn	 1 ^	 bijna	 jaar	 ^	 54
verhinderd naar Indië terug te keren. Eind maart was het kind naar zijn zeggeng	 zijn gg

no te ziek om de lange reis naar Indië te kunnen doorstaan (vw ix, 80 Denog	 g	 ,	 .3	 D

regels I -16 moeten wel betrekking hebben op deze periode uit Dekkers leven,g	 3	 g	 p	 p
ookezien de opmerking in r. 3 3 -34 dat de doktersrekening nog niet was betaald:g	 p	 g	 33 34	 g g
Dekker liet	 zijnbij zijn vertrek uit Nederland enorme schulden achter.

ongewoon gevormd hoofd: aan de geboorte van Dekkers zoon, die moeilijk	 log	 g	 g	 ^	 -wasmoeilijk

was een ouderwetse verlostang te pas gekomen. Dit had 	 zichtbare bepen,	 g	 -geenP g	 g are
schadi in en veroorzaakt, maar – aldus Dekker – `Zeker is 't dat het kind – velegg
jaren daarna nog – 'n vreemd gevormd hoofd had' (in een brief aan Kallenberg g '	 g	 '	 g
van den Bosch van 12-1 7 oktober 1881 vw xxi, 464).7	 ^	 ,44
aandran naar de hersenen: opstuwing (van bloed of vocht) naar de hersenen.aandrang	 p	 g

in de en brief durft h me voorstellen doen over de soort van arbeid dien h wil laten verrich^ y	 y	 -

ten door de menschen die h onwettig heeft opgeroepen: onder de bewaard gebleven brie-s	 g g
ven zijn er twee, die in aanmerking komen: een brief van de regent aan Dekkerzijn	 ^	 g	 g
van 20 februari 18 5 6 vw ix, 6-	 en een van 26 februari 18 6 (vw ix, 16	S 	 , 49 497	 5	 ,	 .S

Beide brieven worden-zaak-enenoemd in het overzicht van de bewijsstukken in de	 kg	 1
Lebak (vw Ix 61 S .,
De eerste brief sluit aan

	

	 -bij de kwestie van de grassnijders, waarover in Max Habij	 g	 1
velaar niet expliciet wordt gesproken (zie de annotatie bij xvIII 1 73 -1 75 ). Dekker

	

p	 g p	 1	 ,
had de onwettig opgeroepen grassnijders weggestuurd en de regent verzochtgg	 1	 gg	 g
hem die beslissing te herroepen: `Het is daarom dat ik tot de Heer Assistent-Resi-

	

g	 P
dent zeg: indien hem dit belieft verzoek ik hem voor deze keer die mensen teg
doen	 eerras;voortgaan met het reinigen en het snijden van het wilde	 want ten	 -

	

g	 g	 snijden	 g
ste is het zeer vuil, het wilde gras staat hoog, 	 tweede de mensen zijn g	 g^	 -n1 nu een
maal hierheenekomen [...].' Het document bevat een aantekening in het handg	 g	 -
schrift van Dekker: `Particuliereantwoord dat het mij verwondert dat hij nu ditg	 mij	 hij
durft vragen daar hij mij nog zoo kort geleden van deze opgeroepene menschen

	

g	 hij mij	 g	 g
nietseze d heeft dus ewei erd &c.'

	

g g	 ,	 g	 g
In de tweede brief, van 26 februari 18 5 6, vroeg de regent Dekkers toestemming
voor bepaalde zaken in verband met het bezoek van de regent van Tjiandjoer:

	

P	 g	 Tjiandjoer:

6

9

65-67

160	 HOOFDSTUK XX



'aangaande die reis van de Raden Adipattie Tjandjoer acht ik het zeker dat er^	 P	 Tjandjoer

mensenebruikt zijn en door zijn komst hier moeten zijn paarden gras hebbeng	 zijn	 zijn	 zijn 	 g
om te eten. Het is daarom dat ik de toestemming van de Heer Assistent-Residentg
vraag om dit te re elen ik hoo dat de Heer Assistent-Resident er mee akkoordg	 g	 ,	 P
kanaan.' Dekker antwoordde de volgende dag: `Wat betreft de kwestie van deg	 ^	 g
mensen voor hetrassnijden: volgens de staat der Landsregeling krijgt u iedereg	 1	 ^	 g	 g	 lg
dag 6o antjen lichti en' vw ix, 18^	 P	 1 p	 g	 ,S	 .

Ik was reeds als ondero cier in deze streken: zie de annotatie bij vi, 200. Collard was99	 ^	 bij

in 1849 als `adjudant onderofficier' naar Indië gekomen; in oktober 18 o werd hij49	 'adjudant	 g	 ^	 S	 hij

bevorderd tot tweede luitenant.

103-104

I04-105

I10-III

dat h in twee jaren niet ontdekt heeft, wat u terstond in 't oog isgevallen: Brest van Kem-

en was op I april 18 benoemd tot resident van Bantam. Dat wil zeggen datp	 pSp	 SS	 gg
hij op het moment dat Dekker de regent aanklaagde – 24 februari 18 6 –, ietshij P	 g	 ^	 4	 S,
meer dan tien maanden in functie was. Dekker zelf had een maand daarvoor, op

22 januari 18 6 het ambt van assistent-resident aanvaard.

	

J	 S,

H moet dus natuurl k trachten zoodanig onderzoek te voorkomen: de insinuatie, als zou

Brest van Kempen een onderzoek naar de misbruiken in Lebak hebben willenp
tegenhouden, wordt ontkracht door zijn brief van 2 9 februari 1 8 6 aan de

	

^	 ,	 zijn	 9	 -ouS	 g
verneur-generaal. Hierin liet hij nadrukkelijk de mogelijkheid open dat Dekkers

	

g	 hij nadrukkelijk	 gl	 p

	

n	 eeven j ens de regent juist zouden blijken te zijn. Hij 	 de	 -grieven l^	 ^	 vroegJ	 blijken	 zijn. Hij 	 gouverneur-

generaal Dekker opdracht te geven de in dergelijke gevallen gebruikelijke^	 -roce

	

P	 g	 g l g	 g	 i p
dure te volgen vw ix, 523-527). Dekker zal niet bekend geweest zijn met deze

	

g	 ,g	 1
brief. Wel wist hij dat Brest van Kempen – op eigen initiatief – Dekkers brieven

	

hij	 p	 p ^
van 2 4 februari vw ix, 504-506; hoofdstuk xviii 1 0-2o en van 2 5 februari4	 , 	 , 4	 7	 S
vw ix, I 1-5 I • hoofdstuk xix, 10-12 I zou doorzenden naar de gouverneur-ge-^ S	 S	 S>	 -eg	 g

neraal vw ix, 21 . In de eerste brief schreef Dekker dat hij de regent beschul-,S	 hij	 ^
di de van misbruik van gezag en verdacht van knevelarij en dat hij de demang

	

g	 g	 g	 knevelarij	 hij

van Parang-Koedjang verdacht van medeplichtigheid aan dit alles. De tweede

	

g	 l g
brief bevatte Dekkers antwoord op de particuliere brief van Brest van Kempen,p p
waarin deze meedeelde de zaak mondeling te willen behandelen. Hierin zetteg
Dekker zijn beweegredenen nogmaals omstandig uiteen.

	

zijn	 g	 g	 g

afschriften van min brieven rechtstreeks aan de Regeering te zenden: zoals hierboven

	

y	 g g ^
bleek zond Brest van Kempen Dekkers brieven van 2 4 en 2 5 februari 18 6 naarp	 4	 S	 S
deouverneur-generaal. Zelf stuurde Dekker zijn brief van 28 februari 18 6^	 g	 zijn	 5

vw ix, 518-521;  hoofdstuk xIx 200-26 aan de gouverneur-generaal vw ix,, 	 ,	 4	 g	 g
21 . In deze brief stelde hij de hoogste gezaghebber in Nederlands-Indië voorS	 hij	 g	 ^	 g

om óf de resident opdracht te geven de door Dekker voorgestelde procedure te

	

p	 g	 g	 p
volgen, Of om Dekker bij zich ter verantwoording te roepen.

	

g	 bij	 ^	 p

In een daarvan komt het verzoek voor, ter verantwoording te worden geroepen wanneer er

	

g	 g p
misschien mocht worden 	 -evoor even dat ik iets misdaan had: dit moet de hierboven evoorgegeven	 g
noemde brief van 28 februari 18 5 6 aan de resident zijn. Hierin verzocht DekkerS	 1
Brest van

	

	 -Kempen om aan het gouvernement voor te stellen om Of Dekkers han

	

g	 g
delwijze alsnog goed te keuren, Of `Genoemden Assistent-Resident te roepen ter1	 gg	 ^	 p
verantwoording op de door den Resident van Bantam te formuleren punten van

	

g p	 p
afkeuring' (vw ix, 20

	

g	 ,S	 .
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I I8	 den volgenden brief: het document dat aan deze brief ten grondslag ligt in vw Ix^ g	 g g
8-	 . Opmerkelijk is dat de essentie van de overwegingen uit deze brief vrijS7 S79-P	 11

wel letterlijk ontleend is aan de brief van Brest van Kempen van 2 9 februariletterlijk	 P	 9
185, waarin hij de gouverneur-6 	het conflict tussen Dekker en zichzelfS^	 hij	 g	 g
voorlegde. Dit geldt b.v. voor de regels 128-12 9  be adi d overleg, 	 en voor	 -ichg	 g	 g 	 g	 ^^	 ^
ti heid en 1 3 7-138  eiten veel minder bew .. en (de brief van Brest van Kempen ing ^	 ^^ 	 P
vw ix,523-527; de bedoelde passages op	 525).^ 	 P	 g	 PASS

13o-13; met uitvoering van e a in de binnenlanden bekleed (sic)	 onder voorafgaande raadpleging

van (sic): beide toevoegingen tussen haakjes zijn afkomstig van Multatuli, die dehaakjes zijn	 g
lezer hiermee attendeerde op de strijdigheid van beide zinsneden.P	 lg

140-142	 een' esti ari en...omtrent wie p steeds gunstige getuigenissen waren uitgebracht: ook deze

	

^ ^	 t^	 8 gg ^ 	g
passage is ontleend aan de brief van Brest van Kempen (zie hiervoor, r. 118 met

bijbehorende annotatie). Er is echter een opmerkelijk verschil. Brest van Kempenbijbehorende	 P	 1	 P
hadeschreven dat er door zijn beide voorgangers na jaren ondervinding zijnjaren g -ung
sti e getuigenissen over de regent waren uitgebracht. In de brief van deg g g	 g	 -ou

	

g	 ^
verneur-generaal werd dat: de regent `omtrent wien steeds gunstige getuigenissen

	

g	 g	 g	 g g ^
waren uitgebracht' [cursivering door mij, Axv . Brest van Kempen zelf had zich

	

g	 g	 1^	 P
echter van een oordeel onthouden, had zelfs expliciet de mogelijkheid o en ela-

	

P	 g 1	 P ^
ten dat Dekkerelijk zou kunnen hebben. Zijn terughoudendheid was mogelijkgl	 Zijn	 g	 mogelij

 door het feit dat hij op het moment van de aanklacht nog maar tienhij 	 g
maanden in functie was en waarschijnlijk nog geen conduiteverslag had uit-waarschijnlijk	 gg	 g
gebracht.

18	 N awi: afdeling van de residentie Madioen in het oosten van Java.5	 8	 g

161-16z` ver bekwaamheid en goede trouw': passage uit het benoemingsbesluit van Duymaery 	 ^	 P g	 g	 Y
van Twist totouverneur- eneraal. Zie de annotatie bij hoofdstuk xv, 381.g	 g	 bij	 ^3

16 nt7 7	 Herhaalde) k was er in de conduite-staten over dat Hoofd geklaagd: in de conduitestaat4	 y	 g ^
van de reent over 18 , die overwegend positieve berichten bevatte, kwameng	 SS	 g	 P
ook enkele kritische opmerkingen voor. Zo stond er dat de regent door zijng	 zij
hooggevorderde leeftijd `eeni zinfis onverschillig in het behartigen zijner dienst-gg	 leeftijd	 g	 g	 nerg	 1

li ten' werd, dat hij zich dikwijls `in financieele on ele enheden' bevond en datP g	 ^	 hij	 dikwijls	 g g
hij `niet geheel vrij te pleiten was van kleine willekeurige handelingen'. Op dithij	 g	 vrij	 P	 g	 g	 P
laatste volgde direct de opmerking dat dit met de meeste regenten het geval wasg	 P	 g	 g	 g
en dat dit `voor zooveel	 -oneendatmaarmogelijk wel kan worden tegengegaan',	 dg 1
derzoek de invloed van de regenten bij de bevolking zou ondermijnen a uetg	 bij	 g ondermijnen	 q
en Nieuwenhuys, `Tienduizend buffels', p. 8).

de laaghartige insinuatie in de Tweede-Kamer, dat h `over den schr ver van dat boek, oo-^	 y	 y	 ^^
veel... ou kunnen eggen': zie de annotatie bij hoofdstuk x1II r. z82ni°4

'theroer study of men': vgl. de regels 'Know then thyself, presume not God top p	 y	 g	 g	 Y ^P
scan;/ The proper study of mankind is Man.' (Alexander Pope, Essay on man I1

1-2).

178-i79 Te N awi is de Regent verwant aan het D jok jasche hof: regent van Ngawi was Radheng	 g	 JJ	 g	 g
Toemen oon Man goon Dirdjo (Almanak Ned.-Ind. 1 8	 p.	 86). 18 6, p. 86Toemenggoong	 g	 1	 SS P	 S P
Over familierelaties met de sultan van Djokjakarta, een van de weinige zelfstandi-11	 ^	 eg
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ge vorsten op Java, is niets bekend. De implicatie van Multatuli's opmerking isg	 p	 ^	 p	 p	 g
dat er eenparallel bestaat tussen de situatie in Bantam (een arme regent met zeer

	

P	 g
vermogende familieleden) en de situatie in het eveneens zeer arme Ngawi.g	 g

1	 twee jaar lang in de Balen: n.l. van 18 6 tot 18 8 toen Dekker kommies was o179	 J	 ^	 g	 4	 4,	 op

de bureaus van de residentie Baglen of Bagelen aan de zuidkust van Java.

189-192

X94-195

19S-197

h toonde in de Javasche Courant...dat inderdaad b 'elde besluit...de adsistent-residenty	 yt^

van die provincie verplaatst werd naar een andere a deelin die vakant was: De Javasche cou-g
rant was het officiële nieuwsblad van Nederlands-Indië, waarinouvernements-g
besluiten benoemingen, overplaatsingen e.d. werden aangekondigd.g^
In het nummer van 26 maart S 	 g18 6 stond het volgende bericht: ` vooRLOOPIG BE-

LAST: Met de waarneming der betrekking van assistent-resident van Ngawie, deg	 g	 g

ggewezen assistent-resident van Lebak E. Douwes Dekker.' In hetzelfde nummer

werd vermeld dat de vorige assistent-resident van Ngawi, H.J.de Senerpont Dg	 g	 ^-oP
mis benoemd was tot assistent-resident van Toeban, residentie Rembang vw Ix,	 g	 ix,
5 82 .

De resident van Madioen...is de schoonbroeder van den	 -

	

vanenvori resident	 Bantam: A. Ruvorige

 (?-1 877) was op dat moment resident van Madioen. De voorganger vang	 77	 p
Brest van Kempen als resident van Bantam was G.A.L. Wiggers ?-18 6 Overp	 fig	 S.
een familierelatie tussen beiden nietsevonden.g

Ik hebe e d dat de Regent vroeger elke slechte voorbeelden had gehad: Dekker maakteg i g	 ^	 g ^	 ^
deze opmerking o.m. in zijn brief aan Brest van Kempen van 2 4 februari 18 6

	

P	 g	 zijn	 p	 4	 S
hoofdstuk xv i i 1 1 6-1	 . In die brief was de beschuldiging nog in algemene

	

, S	 S7	 g g nog	 g
termeneformuleerd hier wordt zij toegespitst o Wig ers. Onder de stukken

	

g	 ^	 zijop Wiggers
 Dekkerelicht heeft uit het archief van Lebak bevindt zich een brief vang

Wiggers, die deze beschuldiging zou kunnen staven. Wi fiers vestigde daarin de

	

gg ^	 g g	 gg	 g
aandacht op een `meer dan gewoone vendutie' van zijn ei gen inboedel, ter gelee	 g	 zijn eigen	 ^	 -g

enheid van zijn vertrek als resident van Bantam vw ix, 6-g	 zijn	 , 44 447

201-20	 De tegenwoordige Gouverneur-Gouverneur-generaal al spoedig a treden... n opvolger ken ik, en ik weet

	

3 g	^ p g	 ^
dat er van hem niets te wachten valt: Duymaer van Twist zou zijn functie op 22 meiY	 zijn	 p
18 6 aan zijn opvolger Pahud overdragen, d.w.z. een kleine twee maanden naS	 zijn
Dekkers ontslagname. Het was Pahud – toen minister van koloniën – aan wie
Dekker tijdens zijn verlofperiode zijn herhaalde verzoeken om voorschotten entijdens zijn	 P	 1
verlenging van het verlof had moeten richten.

Pahud...'n man naar 't hart van de Natie die hem v aar als Minister, v y jaar ook als

Gouverneur-generaal heeft kunnen gebruiken: Pahud was minister van koloniën van
18 49-18 ; op i januari 18 6 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal. Deze49	 5 	 P	 januari	 S	 hij	 g	 g
functie bekleedde hijhij tot 1861.
`dat er van dien man niets te wachten viel'. Zóó is dan ook de lezing in 't Hs. van den Have-

laar: in het manuscript had Multatuli geschreven: `wij kennen zijn' opvolger. Vanp	 geschreven: 'wij	 zijn'

dezen is niets te wachten.' Van Lennep maakte hiervan: `zijn opvolger ken ik nietp	 'zijn
en weet niet, wat van hem te wachten valt.' Deze lezing bleef, met een kleine va-1,	 ,
riant tot en met de derde druk gehandhaafd (zie het variantenapparaat,>	 g	 pp	 , p. 443
Maar of de heer Van Lennep elf,of de etter, of de e of gene korrektor...hee t goedgevon-

2031'1793
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den dien tekst te vervalschen: kort na de	 jverschinin van Max Havelaar schreef Dek-verschijning

ker aan Van Lennep over juist deze verandering `Hé waarom hebt Gij mij latenp	 1	 g^	 Gij mij

zeggen	 opvolgerze en dat ik den o vol er van D.v. T. niet kende? Of is dat een drukfout? Have-

laar zegt: "ik ken zijn opvolger te oed dan dat ik van hem iets verwachten zou" Eng	 zijn goed	 ^
Havelaar had reden tot dat zeggen... fit était payé pour cela!' vw x, 2 	 .gg	 pY p	 ^ 33

2I I,	 't volgend rekwest: het document dat aan de brief in r. 21 -220 ten grondslag ligt,^	 3	 g	 g g,
213-220	 is afgedrukt in vw ix, 584. Tussen dat document en de weergave daarvan in Max3	 g	 ^ S4	 g

Havelaar bestaat een opmerkelijk verschil. In de feitelijke brief is sprake van tweep	 1	 feitelijke	 p
stukken niet alleen van de kabinetsmissive van 2 3 maart 1 8 6 nr.	 maar ook3	 S ^	 54,

van het besluit van deouverneur- eneraal van dezelfde datum. Dekker had vang	 g
dit besluit een officieel extract ontvangen (vw ix, 8o). Ook in de weergave vang	 ^S	 g
de wijze waarop Dekker over de beslissingen van het gouvernement werd inwijze	 p	 -g	 g
elicht worden wel de kabinetsmissive van 2 maart en het bericht in de Javaschegelicht,	 3

courant enoemd maar niet het officiële extract van het gouvernementsbesluit. Ing	 ^	 g
dit extract kreeg Dekker opdracht 	 de resident	 Bantam, Brest van Kemg	 -rac om	 vanp
en `als nog al zoodanige openingen en mededeelingen te doen, met betrekking g	 gg	 ^	 g

tot de door hem beweerde	 gonre tmati e handelingen van het Inlandsch bestuurg	 g 
in Lebak als waartoe	 -hij in staat is.' Doordat Duymaer van Twist Dekker ohij	 Y	 p
droegalsnog de gebruikelijke ambtelijke weg te bewandelen, had hij een directg	 g	 g	 1 ambtelijke	 g	 ^	 hij

contact over de kwestie Lebak tussen Dekker en hemzelf bi' voorbaat onmogelijk1	 gl

ggemaakt.

Javaannutter: lid van de	 pe lMaatscha ij tot Nut van den Javaan; zie voor deze Maat-

scha i' de annotatie bij iv 26In5.

	

pp l	 bij

de mededeeling dat: `die Havelaar beneden alles, en op 'n onaangename w s uit den

	

g	 ^	 ^	 y
diensteraakt was: vgl. het volgende bericht van Quintilianus = N. Braunius

	

g	 g	 g
Oeberius A Kv in De dageraad van 8 januari 18 o:g	 januari 7
`Ik ben tegenwoordig geweest in een publieke vergadering,uitgeschreven door

	

g	 g g	 p 	 g
't Bestuur eener te Bolswardevesti de afdeeling der Maatschappij Tot Nut vang	 g	 g	 pp 1
den Javaan.

Als woordvoerder trad op W. J. van Gorkom,geëmployeerd aan 'n Hoo ereP	 Hoogere
Burgerschool, hier of daar.g
0 't einde der lezing werd met 'n enkel woord gewaagd van den Max HavelaarOp	 g	 g	 g
en diens auteur "zich noemende Multatuli, maar te rechtenaamd Douwes Dek-g
ker."
Volens den sVolpreker – dien ik de eer deed te noemen – zou Douwes Dekkerg	 P
"zulk een boek nu niet kunnen schrijven." Op een onaangename wijze uit zijn be-l	 p	 ng	 wijze	 1
trekking geraakt, bezield door een grenzelooze eerzucht en een ingenomenheid met zich zel-

ven, welke aan el ver odia grenst", wordt hij D. D. gekenmerkt door 'n c nismus^	 g ^ g 	 ^	 hij	 g	 y
en beheerscht door 'n "grofsensualisme," waardoor hij gedaald is zdó laag iemand da-

len ken."

Zóó was – ten	 jnaastenbi althans – het oordeel over Multatuli = Douwes Dek-
ker. Ik weet niet of van Gorkom betaald is voor zijn zeggen, maar ik geloof datzijn gg ^	 g
men vrij algemeen tevreden was over het gehoorde.

	

vrij 	 g
Nu heeft die uitval tegen Multatuli als bijzonder persoon, natuurlijk, enkel beteeke-g	 ^^ p	 ^	 1^
nis in zóóverre men den spreker beschouwt als woordvoerder eener heerschendep
meenin en als tolk eener partij, waarvan men heil verwacht voor Nederland!	g 	 p	 1
En om die reden maak ik er melding van.'g

2 '
9

1'
18°9
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Welk nut het voor den Javaan heeft, dat men den man lastert die voor hem weggaf al wat-i

offeren kon be r ik niet. Zie daarover...m'n brie aan die kostel ke maatscha 	 Multagy	 y	 y	 -maatschappy:

tuli doelt op zijn `De Maatscha	 tot nut van den Javaan' (gedateerd: oktoberp zijn Maatschappy	 g	 5

186. Hierin antwoordde hij afwijzend op een verzoek om een bijdrage voor een9	 hij afwijzend p	 1^
`fonds voor het Onderwys onder deJavanen'. Het bevreemdde hem dat men hemY
om hulp had gevraagd, want: `Het konde U toch, naar ik meen te mogen g	 g>	 -eng veron
derstellen bekend zyn, dat ik aan het welzyn der inlandse bevolking	 Neder-Y^	 Y	 ^ van	 er
lands-Indië heb ten offerebracht wat een mens offeren kan, en derhalve ietsg
meer dan de velen die met het oog op pensioensreglement of arrondissering vang pp	 g	 ^
fortuin, de misbruiken op Java rustig aanzagen – zo niet erger! – tot 	 den dag ^	 g	 ^	 op	 g
dat het bestryden daarvan zoude kunnen plaats hebben zonder gevaar, of zelfs
met voordeel' vw 1v 3 0 7- 3 10; het citaat op	 3 09).X 	 pp39

222-224  	 de beslissing hoe men Havelaars aanklacht kon afwenden... had een maand gevorderd: de ^	 g
aanklacht van Dekker dateerde van 2 4 februari 1 8 6; het besluit van de4	 5	 -ou6;	 g
verneur-generaal betreffende Dekkers overplaatsing was van 2 3 maart 18 6.g	 P	 ^	 3	 S
'tevraa d ontslag kwam binnen weinig dagen te Lebak aan: Dekker had op 2 9 maartg g	 ^	 ^ g	 P 9
18 5 6 zijn ontslag ingediend; op april 18 6 werd het hem verleend.S zijn	 ^ ^	 ^ p4 p	 S

226	 Goddank, riep Tine dat je eindel k jeelfkunt n: vgl. de volgende, niet voltooide,
 in een concept-brief van Dekker aan Brest van Kempen van 1 maartpassageP	 P	 3

186: `En mijne vrouw? – Op io April wordt het tien jaar dat wij huwden. ZijS	 1	 P	 p	 1	 wij	 Zij
kent mij, – zij is door mij gevormd. – Zij klapte in de handen, zij juichte toen ikl^	 zij	 J g	 1	 p	 ^ zi

 mijn verzoekschrift om ontslag voor lag [sic]; zij riep uit: Goddank Dek dat'1	 ^	 ^	 ^ zij	 p
vw ix,	 . Vgl. ook een soortelijke zinsnede in Dekkers ontwerp van een,595	 g	 soortgelijke	 p

memorandum aan deouverneur-generaal van april 18 6: 'Beseft Uwe El-^	 ^	 9 ap	 5	 ese	 we xce
lentie dat mijn rekest om promotie, en dat mijne vrouw gelijk had toen ze mij1	 p	 ^	 1	 ^1	 mij
om den hals viel bij het lezen van uw ontslag besluit en uitriep: 'goddank, datbij	 ^	 P g

e eindelijk u zelf wilt zijn!' (vw 1x 61ge	 'eindelijk	 1	 ix,	 3.

zz8-230 meende dus zyn opvolger te moeten afwachten. De e bleef lang uit omdat h , uit een geheel

anderen hoek van Java komen moest: Dekkers opvolger was Marinus ose hus Poolp
(?-1 900),controleur der eerste klasse bij de landelijke inkomsten en kultures kl landelijk

 1x 8z . Zi jn standplaats was Remban een residentie in het oosten vanix, 5	 Zijn	 p	 ^^
Java  (Almanak van Ned.-Ind. 1 88 en oSS,p 3	 3	 .7

232	 den volgenden brief het afschrift van het document waarop de brief in r. 2 33 - 3 0 73	 g	 P
teruggaat, in vw Ix, 620-622.

2 39	 anomalie: innerlijke tegenstrijdigheid.39	 1

z	 deshonorante: onterende (van Frans: `déshonorant' .25

2 95	 kampong:w ijk in een) dorp.9S 1 	 P

oz	 pour le besoin de ma cause: variatie op de Franse uitdrukking `our le besoin de la302	 p	 p	 gp
cause'• hier in de betekenis: ter wille van mijn zaak.1
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313-314

1 ni8z
34

Te S'erang stapte de familie b den heer Sl merin af,die haar met de gewone indischeast-

vr heid ontving: toen de functie-overdracht geregeld was en Dekker met zijn geziny	 g	 g g	 zijn gezi

 zou verlaten, bood Brest van Kempen hem aan enkele dagen in het resi-p	 g
dentiehuis in Serang door te brengen vw ix, 6z .g	 g	 ^	 3

In 'n bataviasche courant werd me verweten dat ik b den heer Brest van Kempen afstapte:y
in het Bataviaasch handelsblad van1 oktober 186o komt over Dekkers verblijf bij3	 verblijf bij

Brest van Kempen de volgende passage voor:p	 g	 P g
`Dat iseen trek voor een Sl/merin (volgens de voorstelling althans die zulk eeng	 J	 ^	 g	 g
naam noodwendig opwekken moet).gp
Maar wij zeggen meer: het is ook geen trek voor een Havelaar, het is de leelijkstewij	 gg	 g	 ^	 leelijkst

 uit heteheele boek, een trek voor een Droogstoppel. Wanneer een man vang
eer een ander voor verachtelijk houdt en infaam, en hem beschuldigt	 schJ	 ^	 -vang een an

del j ke handelwijze ... • wanneer die man van eer daarbij den moed bezit om met^ handelwijze	 ^	 daarbij

kruiwagen of spade voor zich en de zijnen brood te verdienen ... – da n neemt hijg	 p	 zijnen	 J
"n intrek niet bij dien el den man, en versmaadt zijn gastvrijheid. En wanneer hij zich^ 	 ^	 zijn ^	 J	 hij

evenwel daartoe mot hebben verlaagd, en van den man dien hij verachtte alsg	 g^	 hij

vriend en ullen gastheer is gescheiden, dan misbruikt hij later zijn genie niet om^	 ^	 g	 ^	 hij	 zijn g

dienzelfden man ten toon te stellen en te brandmerken voor 	 gltijd enoot en nako-

melin scha dan gevoelt hij het re t daartoe te hebben verloren. Het doet ons leed^	 p,	 g	 hij	 g
dat aan Multatuli ditevoel heeft ontbroken – te inniger leed omdat wij, ofg	 g	 1^
schoon wijzende op de m anie d ie bijwijlen zijn verstand benevelt, den adel zijnerwijzende P	 bijwijlen zijn	 zijne

 zooaarne ten einde toe tegen iederen aanval hadden verdedigd. Wij 	 i-g	 g	 weg Wij

eren geloof aan Multatuli den propheet, wij ontkennen zijn roeping,maar wij be-^	 g	 p p	 ^ wij	 zijn 	 wij

wonderen derootheid van zijn geest zelfs in zijn afdwalingen, en de grootheidg	 zijn g	 zijn	 g^	 g
van	 -menzijn hart zelfs in zijn verkeerdheden. Doch ook het grootst, het edelstzijn	 zijn	 g
schenhart heeft oogenblikken van laagheid; en hoe hoog Multatuli sta, steeds zal^	 g ^	 g
een onwraakbaaretui enis tegen hem gevonden worden in die schijnbaar g	 g	 -

	

aarg	 1 on
beduidende woorden: "Te Serang stapte de familie af bij den heer Sl ^^merin dieg	 p	 bij	 J	 ^^
haar ontving met de gewone Indiesche gastvrijheid."' De geciteerde passage isg	 g	 g	 1	 g	 p	 g
afkomstig uit een artikel met de titel `Multatuli's grieven'	 -(gepubliceerd in: Bata^	 ^	 gp
viaasch handelsblad 2 4 1 en 1 oktober 1860. Het artikel was ondertekend met4, 27	 3
`H'; de auteur ervan was H. des Amorie van der Hoeven. Zie hierover: Hermans,
De raadselachtige Multatuli, waarin ook een facsimile van het bewuste artikel is op-
genomen.

n uitdrukkel k ver oek: Brest van Kempen had Dekker en zijn gezin met de vol-^Y	 y	 ^	 P	 zijn g
ende woorden uitgenodigd: `Met UEdG. kleef ik het gevoelen aan dat in degg

dienst personen, wanneer zij elkander overigens achten en vriendschappelijkedienst, p	 ^	 zij	 g	 pP	 -e

	

1	 g
voelens toedragen, – geheel afgescheiden moeten blijven van zaken en ik herhaalg ^ g	 g	 blijve

 nu bij deze aan de familie Dekker, reeds vroeger gedane aanbieding. – Debij	 ^	 g g	 g
drie kamers in het Residentie huis laatstelijk te Uwer dispositie, zijn dit wederlaatstelijk	 p	 ^1
van dit oogenblik' (vw ix, 62 .g	 ,	 3
Reeds te Lebak had ik al m'n invloed noodig om de bevolking in rust te houden, waarop

dan ook in m'n laatsten brief aan den kontroleur gedoeld wordt: bedoeld is Dekkers brief
van 1 5 april 18 6 (r. z- o.5 p	 5	 3337
Misschien is de geween minister van kolonien Hasselman genegen den belangstellenden on-

der oeker nauwkeuriger intelichten: de eerste postume uitgave van Max Havelaar, de^	 p	 g
zesde druk uit 1888 wierp enig licht op deze raadselachtige mededeling. Hierinp g	 p	 g	 g
ubliceerde Mimi een fragment uit een brief van Dekker aan Vosmaer van zP	 g	 25
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april 18 74 (zie ook vw xvI 519-524, vooral 521-523). Dekker schreef Vosmaerp	 74	 ^ 
dat de minister van koloniën, J. Hasselman, hemeze d had dat Brest vang g
Kempen geen maatregelen nam tegen de Lebakse wantoestanden 	 de rep g	 ^	 g	

evon--

en	 se	 en om

rent hem meiden leverde. Volgens Mimi had dit gesprek begin 1868 laatsg	 g	 g p	 g	 p	 g
den. Volgens de documenten hebben Dekker en Hasselman elkaar in maart 1868g
ontmoet vw xi', 18 • van de `meidenhistorie' is dan nog geen sprake. Die7 ^	 gg	 p
duikt, in bedekte bewoordingen, voor de eerste maal op in een brief aan Huetg^	 p
van aril 1868. Volgens deze brief had Dekker het verhaal niet van Hasselmansp	 g
zelf gehoord, maar via Van Zuylen, de minister van buitenlandse zaken: `Aan v.

Z. heeft h [Hasselman, env gezegd, dat h y er nog meer van wist dan ik. HyY	 ^	 g	 g ^	 y	 g
beweerde namelyk dat een der redenen waarom de Resident van Bantam zyn pligty	 Y pg
niet deed een zekere afhankelykheid van den Regent was, in zaken die ik niety	 ^	 >

noem omdat uw vrouw myn brief leest. Ik noem ze dus zoodoend, zw r ende'
Vw xII, 75i).

Hasselman kende Bantam uit eigen ervaring: in de jaren 18 -18	 was hij	 is-g	 g	 1	 47 49	 ass is-

tent-resident van Pandelan evenals Lebak een afdeling van Bantam. Brest vang g^	 g	 B
Kempen kwam pas in 18 in Bantam. Het verhaal over zijn afhankelijkheid vanp	 p	 SS	 zijn	 1
de regent wordt hierdoor minder aannemelijk.g	 1

Zo	 Dddr aangekomen, liet h om gehoor verzoeken: vgl. het ontwerp van een brief, waarin3	 ^	 ^	 y g	 ^	 g	 p
Dekker deouverneur eneraal om een particuliere audiëntie vroeg vw Ix

	

g	 g	 p	 g	 >
6 3 1-6 3 2); het ontwerp is gedateerd: mei 18 6. p g	 9	 S
0 merkelijk is dat Dekker hierin schreef dat hij na zijn ontslag aanvankelijk nietOpmerkelijk	 hij	 zijn	 g	 1
hetlan had zich rechtstreeks tot de gouverneur-generaal te wenden: `Ik vondp	 g	 g
het nutteloos en vernederend teleiten na het vonnis, ik die – ten overvloede –

p

zoo uitdrukkelijk had gevraagd mij te mogen re g tvaardi en vóór het vonnis.'uitdrukkelijk	 g	 g mij	 g	 g	 g
Daar was hij echter op terug gekomen: `Een achtenswaardig	 die	 bts-

	

hij	 p	 gg	 gersoonp am

halve over mine Lebaksche zaak alles had gelezen wat daarvan onder de oogen

	

1	 g	 g
van Uwe Excellentie isebra t en die in de meening verkeerde dat de afkeuringg g	 g	 ^
vervat in Uwer Excellentie's Kabinets missive van 23 Maart l No	 meer dan3	 54

verdiend was, heeft mij nadat ik hem inza ge heb gegeven van de ware toedragtmij	 inzage	 ^ g	 g
der gebeurtenissen volmondi g erkend dat ik verkeerd was beoordeeld geworden.gebeurtenissen volmondig	 g

g	 1 pligtHij heeft mij voorgehouden dat mijn li gt eischte Uwe Excellentie alles mêe temij 
deelen en te toonen wat ik hem gezegd en getoond heb' v	 631). Ix 6 . Het is niet€^	 g	 g 	 3
duidelijk of Dekker deze inleidende woorden uit zijn concept in de feitelijke briefduidelijk	 zijn	 p	 1
heeft overgenomen. Uit Dekkers brief aan Van Hemert van i april 18 6 blijkt	g 	 S p	 S	 1
dat	 -hij toen al wel het voornemen had de kwestie voor te leggen aan de gouhij	 g^	 g
verneur eneraal (vw Ix, 62o-622 vooral62g	 >	 I.

320-321 Dit werd hem ewei erd omdat er een t weer was aan den voet van n Excellentie: eeng g	 y^	 ^
antwoord op Dekkers verzoek is niet bekend. Van Twists bioraaf, Zwart, ver-g	 g	 ^	 ,
meldt dat deze bij zijn vertrek uit Indië leed aan een pijnlijk gezwel onder de voetbij zijn	 pl	 1 g
(Zwart, Duymaer van Twist, p. 1	 .^ p 34

Tweede verzoek en wei gerin g zijn niet bewaard gebleven.

	

weigering zijn	 g

Derde verzoek en weigering  zijn niet bewaard gebleven; hetzelfde geldt voor

	

 zijn	 g	 ^	 g
Dekkers antwoord op de laatste weigering.P

322-323,
3z4-3z6

333-336,

337-33g
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339-340

341-342,

Zn^83
34

345-347

347-349

3Sg-3S9

363-364

volgenden dag vertrekken zou: op 2 2 mei 18 6 had Duymaer van Twist het be-den ^	 g	 ^	 P	 S	 Y
wind aan Pahud overgedragen; 0 2 mei verliet hij Indië (Zwart, Duymaer van op 24	 hij	 ,	 y

Twist, .I,p	 34•

dat de aftredende Landvoogd eerl k man, en...bedro en was I Dit zegik Van Twist zelf

in den 'Brief aan den Gouverneur-generaal in-ruste': in deze Brief (gedateerd: januarig	 g	 januar

 8 gepubliceerd in oktober 1860 schreef Dekker: `Want ik geloof dat ik aan

	

S ^gp	 g
iemand schr f die een hoeren rang heeft dan koningen geven of ontnemen kunY^	 g	 g	 -g g
nen ikeloof dat Uwe Excellentie eerlyk man is. Ik geloof dat Uwe Excellentie

	

g	 Y	 g
onwetend en onwillens onrecht deed, – maar onrecht was het' (vw 1 402-403).,
Juist  van hèmin de helsche wenk uit, dat men onder voorwendsel m ner mooischr ver ...m'n^^	 ^	 y	 yy
aanklacht smoren kon: zie de annotatie bij x111 282nh"1

de minuut van een brief dien h aan den aftredenden Gouverneur-generaal sch nt geschreveny	 g	 yg

te hebben op den laatsten avend voor diens vertrek: vgl. het onvolledige ontwerp vang	 g	 P
een brief van Dekker aan Duymaer van Twist. Het ontwerp is gedateerd: 23 meiY	 p g	 3
1856; op 24 mei ging Van Twist scheep naar Nederland (vw ix, 634-635).S^ p 4	 g g	 p	 ^

op den rand staat met potlood aangeteekend: `niet juist' waaruit ik opmaak dat sommigeg	 J	 g
insneden b 't a schr ven veranderd n: op het hierboven genoemde ontwerp maakte^	 y	 y	 ^ p	 g	 p

Dekker de	 -eunaauwwaarvanvolgende aantekening: `Dit is het koncept	 ik de	 kg	 g	 p
ri heid niet waarborg (Max H. DD ' (vw ix, 6 .g	 g	 ^ 34

Min ambtshalve b missive van 28 Februari gedaan verzoek om aangaande de Lebakschey	 y	 g	 ^	 ^
aken te worden gehoord: al voor zijn ontslag had Dekker een poging ondernomentaken	 ^	 zijn	 g	 Pg g

om rechtstreeks met deouverneur-generaal over de zaak-Lebak in contact te tre-g
den. Zie de annotatie bij r. I I I-I I van dit hoofdstuk.1	 3

een ambtenaar dieunsti b y het Gouvernement bekend stond – dit n uwer Excellentie'sg 8.^	 ^
eigen woorden! –: Van Twist maakte een vergelijkbare opmerking in de berispendeg	 gl	 p	 g	 p
kabinetsmissive die hij op 2 3 maart 18 6 aan Dekker zond. Daarin was sprakel p 3	 S	 p
van de 'gunstige rarapporten vroeger omtrent U ontvangen' vw ix,pp	 g	 g	 579).

382	 deftig: degelijk, geacht.

Specialiteit voor indische taken: Van Twist trad als lid van de Tweede Kamerp	 ^
18 8-1862 o.a. op als koloniaal deskundige.S	 P	 g

Lid van de Eerste-Kamer: n.l. van 186 tot 1881.S
Mettra : voor kinderen bestemd Nero voedin stehuis in de winter van 1851-1852y	 p	 g	 ,
naar Frans voorbeeldgesticht. Het was een agrarische kolonie,gevestigd op hetg	 g	 g	 g p
landgoed Rijsselt, gemeente Gorssel bij Zutphen.g	 1	 ,g	 bij	 p
eere-voor itter van Mettra : in het archief van Mettray zijn geen aanwijzingen^	 y	 Y	 -ezijn g	 l	 g	 g
vonden voor een ere-voorzitterschap van Duymaer van Twist. Wel vervulde hijp	 Y	 1
een aantal bestuursfuncties: in	 S	 hij18 8 trad hij toe tot de hoofdcommissie commis-

sie die de eindverantwoordelijkheid droeg) en in 186 werd hij aangesteld alseindverantwoordelijkheid	 g	 S	 hij	 g
commissaris (commissarissen oefenden het feitelijke bestuur uit). Deze functies is1
hij blijven bekleden tot zijn aftreden in 188 3 . In 1860 werd hij gekozen als lid1 blijven	 zijn	 3	 hi

 de sub-commissie en in 1861 zat hij de algemene vergadering voor (wegens
de afwezigheid van de voorzitter van de hoofdcommissie) in zijn hoedanigheid

	

g	 zijn	 g
als voorzitter van de sub-commissiemededelin Gemeente-archief Zutphen).g

0n/85
39
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de wenk dien ika ...: in Een en ander over Pruisen en Nederland 186 constateerde^	 7
Multatuli dat het slecht wasesteld met Nederland (een inlijvin g bij Pruiseng	 inlijving bij

dreigde) en kwam hij met een uitweg uit de ellende. De oorzaak van de 	 bleg	 hij	 g	 -rop

men was z.i.ele en in het parlementaire systeem, dat de koning alle macht hadg g	 p	 Y^	 g
ontnomen. Multatuli-ronleitte voor het herstel van de situatie van vóór de	 de	 g
wetsherziening: de koning zou de macht aan zich moeten trekken en het arle-^	 g	 p
ment naar huis moeten zenden:` a de wapperende vederbos van een koning, nietPp	g^
dee luimde slaapmutsen van "geachte leden"!' vw iv, o^P	 p	 ^	 ^	 .9
het voorval op 'n audientie b den Keizer van Rusland: Multatuli doelt op de volgende^	 y	 ^	 p	 g

 uit Over vr en arbeid: `De gehele toestand van ons Indië op dit stuk wordtpassage y	g	 p
vr zuiver gekarakteriseerd door de volgende passage uit 'n Kolnische Zeitung ^	 g	 p	 ^	 g
in het laatst van 't jaar ' 7o, die ik ter overweging aanbeveel.jaar 7,	 g ^

Neulich em fin der Kaiser von Russland eine Deputation der Petersburgerempfing	 p	 g
Kaufmannschaft. Bei dem dehnbaren Be rifle eines Kaufmanns nach russischemBegriff

 war die Zusammensetzung der Deputation eine sehr gemischte. Der Kai-

	

g	 emP	 ^
ser beruhigte die Deputation uber ihre Wunsche welche die inneren Reformeng	 p
betrafen; "schliesslich, meinte der Kaiser werden viele eurer Wunsche erledigt in

dem neuen Bankerott-Reglement". — "Vaterchen Zar (Tsar batjuschka), 	 ei-g	 1	 ^ sagt
 der Deputierten, wird das neue Bankerott-Reglement 	 ordentlichp	 ^	

-nung or	 aus
efuh	 sagen?" —rt werden (budut li jewo ispolnjatj)?" ?" — "Was willst du damit sa 	 ?"g	 1	 e	 l l	 g

fragte der Kaiser. — "Ich meine nur, versetzte der Deputierte des Handelsstandes,g	 ^	 p
wenn man es richti aus e uhrt hotte so war ja eigentlich auch das alte Reglement ganzgut

tak i staryj ustaw byl chorosch)!" Diese einfache Antwort beweist, dass RusslandYl	 Y
etwasanz anderes not tut als Schiffe auf dem Schwarzen Meere and neue Ero-g
berun en' (vw II 288).

deruwelen van Cawnpore: toespeling op de opstand in I S van de se o s (inlandseg	 p g p	 p	 S7	 p y
soldaten) in het toenmalige Brits-Indische leger. In Cawnpore, een stad aan de

	

g	 ^	 p
Gan es belegerden de opstandelingen edurende enkele weken een groot aantalg^	 ggedurende	 g
Europese militairen en burgers. Toen die zich hadden overgegeven, werden zijp	 g 	 zij

op gruwelijke wijze omgebracht. Enkele weken later heroverden de Engelsen depg	 1 wijze	 g	 g
stad en richtten op hun beurt een bloedbad onder de inlandse bevolking aan. Zie

	

p	 ^

ook de annotatie bij hoofdstuk xIV 639-646.

	

1	 ^
Op welke Buitenplaats 	 dan de Van Twisten zitten: Van Twist was sinds 18p	 p	 zullen	 ^	 S3
eigenaar van het landgoed Nieuw Rande in Die penveen bij Deventer.g	 g	 p	 bij

Sentots vloek an : zie Multatuli's noot	 en de daarbij behorende annotatie (iv,

	

^^	 5	 Idaarbij
2605).

410	 Multatuli: Dekker zelf vertaalde zijn pseudoniem als `ik heb veel gedragen' (zie4	 zijn p	 ^	 g
zijn brief aan Tine van 28 september 18 	 vw x, 6o en ook r. 4 21	 dit hoofd-zijn	 p	 S 9,	 ,	 -14 van	 oo
stuk). Het is ontleend aan de volgende regels van Horatius: ` ui studet optatam

	

g	 g	 q	 p
cursu contingere metam,/ multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit' (Horatius, ^	 q	 p	 ^	 ,
Arsoetica 12- 1 . De vertalin luidt: `Wie ernaar streeft het 	 eind-e	 ,4 4 3	 g	 ewensteg
doel in de renbaan te bereiken,/ moet reeds als knaap veel hebben gedragen enp	 g g
gedaan, en veel hitte en kou geleden.'

4
OOni86

413-414 ik liet u Louise Roseme er kussen: wordt niet in Max Havelaar beschreven. Wely
wordt eresu ereerd dat er een speciale relatie tussen Stern en Louise bestaatg gg	 p
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(hoofdstuk ix, 1- . Overigens was het Frits, die Betsy Rosemeyer had gezoend^7 74	 g	 ^	 Y	 Y	 g
(hoofdstuk ix, 135).35

de door den Havelaar teweeggebrachte `rillin ': toes elin o een uits raak van Van^	 g	 p g p	 p
Hoëvell (zie de annotatie bij x1 61°9` tijdens de beraadslagingen	 het ont-bij xi, 	 entijdens	 g g over
werp-adres van antwoord op de Troonrede (25 september 1860. De regering hadp	 P	 S p	 g	 g
de toestand in de koloniën `in alle o zi ten bevredigend' genoemd. Van Hoëvellpg	 g	 g
bracht hier het volgende tegenin, zonder overigens Max Havelaar bij name teg	 g	 ^	 g	 bij
noemen: `Er is in den laatsten tijd eene zekere rilling door het landtijd	 g	 -gegaan,aan ver
oornaakt door een boek. Het is hier delaats niet, om dat boek te beoordeelen;p	 >

ik laat het in zijne waarde. Maar ik mag wijzen op het feit, dat door dat boekzijne	 g wijzen p
groote ongerustheid, ja ik durf zeggen verontwaardiging,in veler emoed in ditg	 g	 ^1	 gg 	 g
land is ontstaan. En in dien toestand verkeerende, verneemt nu deoede burgerijg	 g 1
uit de Troonrede: de toestand is in alle o zi ten bevredigend. Zal dat woord derP g	g
Troonrede in staat zijn, om den indruk van dat boek weg te nemen?' vw x,316-317).1^	 g	 ^
Kort na de verschyning van dat werk benoemde men een indischen r kworder tot Ministery g	 y
van Kolonien: bedoeld is Fransen van de Putte, die in februari 186 3 minister van3
koloniën werd. Fransen van de Putte had als suikercontractant en tabaksplanter

p

zijn fortuin in Indië gemaakt.zijn	 g
dat 'geschiedenissen als van Said jah voortaan tot de onmo el kheden behooren ouden'!: nietg	 J	 ^y	 ^
gevonden.

Fat h gedaan heeft om dien vromen wensch te bereiken weet ik niet: als liberaal ministery^
van koloniën186 -1866 en 18 2-18	 oefende Fransen van de Putte grote in-3	 7	 74	 g
vloed uit op de vernieuwing van de koloniale politiek; zo had hij een belangrijkp	 g	 p	 ^	 hij	 gl
aandeel in de afschaffing van het cultuurstelsel.g
oorlog op den Sumatraschen noordhoek: Fransen van de Putte was op het moment vangp p

de oorlogsverklaring aan Atjeh (26 maart 18 73 ) minister van koloniën.g	 g	 Atjeh	 73

	

43 6	 more ma forum: naar oude zede, oudergewoonte.

	

43	 ^	 ^	 ewoonteg

	

8	 't godje dat	 maakten naar hun beeld: toespeling op Exodus 2o:: `Gij zult u geen

	

43	 ^ J	 ^	 p g p	 4	 1	 g
gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemelg	 	̂ g g l	 ^	 g
is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onderg	 p	 ^	 g
de aarde is.'

Deze laatste beide volzinnen zyn later b evoe d: de bedoelde zinnen zijn voor het eerst
 in de vijfde druk. Zie verder het variantenapparaat, p.gepubliceerd1	 pp	 ^ p 447•

n^87
435

1n188
44

464-465,

46S"o

Dan ou ik aan dat Volk een plaats vragen in de Vertegenwoordiging I Nu niet meer, kie-

z 1ers: kort na het verschijnen van Max Havelaar stond Dekker twee keer kandidaat
voor de Tweede Kamer. De eerste maal (oktober 186o stelde hijhij zich zelf ver-
kiesbaar in het kiesdistrict Tiel; hij kreeg toen negen van de	 stemmen vw x,hij	 g	 g	 945

2	 -	 . De tweede maal, toen anderen hem kandidaat hadden gesteld voor3 4^ 333 334	 ^	 g
het kiesdistrict Leeuwarden, kreeg hij tien van de 16 6 stemmen vw xg hij	 S	 x, 353).

m'n werk /en over Specialiteiten: in Dui end-en-eeni e hoofdstukken over specialiteitenJ	 ^	 ^	 g	 p
(1871 ) zette Multatuli zijn bezwaren tegen het parlementaire systeem uitvoerig7 zijn g e P sY e g
uiteen. Zijn voornaamste kritiek was gericht tegen het lage niveau	 de k-Zijn	 g	 g	 eg veau van kamer-
leden. Door de wijze waarop de Kieswet was ingericht, was de Kamer samen

	

ge- p	 g	 ^	 -eg
steld uit individuele specialiteiten in allerlei vakken, zodat ze niet was `wat ze uitP
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467'g'

den aard der zaak wezen moest: algemene Specialiteit ter behartiging van de belan-g g	 gg
gen des Volks' (vw v, 81-6 • het citaat og	 ^ 4	 77^	 op p.

mede rondbe itters: de overige leden van de Eerste Kamer waarvan Van Twist ing	 ^
dearen 186 -1881 lid was. Zie verder de annotatie bij hoofdstuk xv, 22°'33.1	 S	 bij	 ^ 4

472-474,

474'92

cirkulaires die de eer der Natie schandvlekken door 't inroepen van publieke liefdadigheidp p
voor de slachtoffers van kronischeneeroo : vgl. Dekkers aantekeningen inzake de

	

^	 g	 g
toestanden in Lebak van(waarschijnlijk) midden maart 1 8 6. Hij schreef: `d

	

t	 1	 -ree aar

	

5	 Hij

bevinge Ternate. Brand te Banda 2 00 a z	 Zeeroovers te Ternate. Ins	 -oS m

schrijvin besluit G.G. o au g . 18 -1. Voor aardbeving soit voor brand soit1	 g	 3 aug.	 ^5	 g
maarublieke liefdadigheid interoepen om de menschen schadeloos te stellenp	 g	 p
voor roof! Dat is erg. En hoe worden die ongelukkigen schadeloos gesteld voorgg
gestolen man, vrouw, kind?!!!! Ho ll: vlag!' (vw Ix 547). In het genoemde besluitgestolen	 g	 ^ S 47	 g

	

o au ustus 18	 nr. 1 is sprake van een missive van de resident van Ternate3	 g	 SS T	p
waarin `versla wordt gedaan van de in de maanden uni' en Julij op Ternate en

	

'verslag	 g	 1	 lp
omliggende eilanden gewoed hebbende aardbevingen, die aan de bevolking,gg	 gewoed	 g	 g^
instorting en beschadiging van huizen enz. eene groote schade hebben doen on

	

s	 gg	 ^	 -g
dervinden waarbij hare betreurenswaardige toestand nog is verergerd, door h-> waarbij	 g	 g	 er	 oor erg
haalde aanvallen van zeeroovers, die op verschillende plaatsen hebben geroofd,p	 p	 g
emoord en geplunderd. –' De gouverneur-generaal besloot te 'bepalen, dat doorgemoord gp	 g	 g	 p

geheel Nederlandsch Indie afzonderlijke inschrijvingen zullen worden geopend ...€,	 afzonderlijke	 l	 g	 g p
voor de sla stoffers van de jongste aardbevingen op Ternate en omliggende eilans	 l g	 g	 p	 -engg
den ....'g	 Rijksarchief, emeen Rijksarchief Ministerie van koloniën, 0.1. besluiten, Inven-
tarisnummer1 z . Opmerkelijk is dat in de brief van de resident van Ternate

	

77	 p	 1
wel, maar in het besluit van deouverneur- generaal niet gesproken wordt over

	

g	 ^	 ^p
de zeeroverij.1

vliegenreddende dichter: vgl. hoofdstuk xiv 763-765.494	 ^	 g	 >

02	 aan U draag ik min boek o : Dekker heeft eni ge tijd het plan gehad zijn boek aanS	 g	 .^	 p	 enige tijd	 p	 gehad zij
 koning op te dragen. Op oktober 18 59 is hiervan voor de eerste maal sprakeg p	 g	 p9	 59	 p

vw x, 67), 	 of hij hiermee alleen de opdracht in de slotregels bedoelt of ook

	

7^	 hij	 p	 g
een opdracht voorafgaand aan de roman is onduidelijk. In elk geval besloot hijp	 g	 onduidelijk.	 g	 hij

vier dagen later het boek aan `E.H.v.W.' op te dragen vw x, 73). Later kwamg	 p	 g	 ^ 73
hij hier weer op teru g : `Maar onder het overschrijven is mij iets anders in denhij	 p terug:	 overschrijven	 mij

zin ekomen! Het is om mijn boek niet o telra gen aan U, zoo als mijn plan was,g	 1	 p	 €^	 l p
maar aan den Koning, 	 om daartoe eerst (onder aanbieding van het manuscript)

	

^ ^	 aanbieding	 p
verlof te vragen. Dat wil zeggen   (onder ons) dat men mi j dat verlof niet geven zal,gmij
maar mij liever als resident naar Indie zendt' vw x, 86 . In januari 186o zond

	

mij	 ^	 januar
 een rekest aan Willem 111. Hierinlaatste hij zichzelf `de man die metp	 hij

gevaar van zijn leven, met opoffering  van h 	 geluk, met vrijwillig verliesg	 zijn	 ^ 	 huiselijk^	 ^	 l	 g
van stand, inkomen, bestaan, zijn pligt deed') te genover de anderen `die op sch

	

,	 zijn	 g	 tegenover	 anderen,	 p	 -app
del ^^ke w .. e misbruik maakten van het vertrouwen dat Uwe Majesteit in hen stelde' . Ver-^	 ^Z 	J
volens refereerde hij aan zijn boek, waarin hij zijn gelijk zou bewijzen, maar: `Ikg	 hij	 zijn	 ^	 hij zijn g	 l	 l
had vergeten ... een beroep te doen op den Koning, 	 ik ecn beroep deed o

	

g	 p	 p	 8 ^	 p	 op

de natie of zelfs op de publieke opinie van Euro a.' Hij verzocht de konin g zijn zaakp

	

p	 p	 p Hij	 konin

 bescherming te nemen en `als een uitvloeisel dáárvan mij op een eervolle wijze

	

g	 ^ mij p	 wijze

 plaatsen in de gewesten waar ik het grootste gedeelte mijns levens in dienstp	 g	 g	 gedeelte	 1
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van den Lande heb door ebra t• – op eene wijze voorts die mij in staat stelle deg	 g ^	 P	 wijze	 mij

 te doen zegevieren welker verdediging mij mijn bestaan heeftgrondbeginseleng	 g g	 1	 1
ekost' vw x 1 93 -1 9 8). Het rekest bleef onbeantwoord en Max Havelaar werdg	 x,

gedrukt. Dekker zond een exemplaar aan Willem III met een begeleidend briefjeg	 P	 ^	 g	 1
vw x, 227-228).

5O2-503 Willem den derden, Koning,Groothertog,Prins: Willem III (Alexander Paul Frederik
Lodewijk, 1817-18 9o; konin van 1849-1890)droe de titels 'Koning der Ned-1^ koningdroeg	 ger	 er
landen' 'Groothertog van Luxemburg' en `Prins van Oranje Nassau'.g	 g	 1

o	 Uw meer dan dertig millioenen onderdanen: de officiële schattingen uit die periode zijnS 9	 g	 g	 p	 1
aanzienlijk lager. Een schatting op basis van het Koloniaal verslag over 1 8aanzienlijk g	 g p	 g	 59
noemde een aantal van zeventien en een half miljoen (zie de annotatie bij viII

	

1	 1
265).

Ik al Z. M. 'n exemplaar van de e nieuwe uitgaaf aanbieden: deze opmerking kwam^	 ^	 ^	 P	 g
ook al voor in de vierde druk van 18 75 . Die vierde druk verscheen op 1 9 oktober75	 p 9
18 75 . 	 31 oktober vroeg Dekker aan uitgever Funke een exemplaar	 de ko7S Op 3	 g	 -

	

aarg	 p aan
nin te zenden: `Al geloof ik nu niet dat men 't hem geeft, toch zal 't noodig zyng	 g	 ^ ^	 g
het te verzenden.... Eenvoudig met 'n adres: "aan den Koning." Dan zal ik vang	 g
hier uit hem 'n brief schr ven alleen inh. dat het boek hem aan eboden wordt'Y	 ,	 g
Vw xvIII 62). Funke antwoordde de volgende dag: `Ik zal zorgen dat het exg	 g	 g

M.H. in band a.s. zaterdag avond van hier aan den Koning op reisgaat, zoodatg	 g p 
hij 't zondag in handen krijgt. Op die dag is er dunkt mij de meeste kans dat hethij	 g	 lg	 p	 g	 mij
niet door een of anderen flauwert wordt weggemoffeld. –' vw x, 6 . Dekkers

	

gg	 ^ S
druk

	

begeleidende brief is niet bekend. Of er ook van de vijfde dk 1881 	 -een exemg	 1
laar aan de koning is gezonden, is niet bekend.p	 g	 dg

m'n vriend Chresos uit de Minnebrieven: het `Tweede sprookje' in de MinnebrievenP	 1
vw II 104-10 5 ) – in feite een parabel over het lot van Dekker –, handelt over4	 S	 p

Chresos, burgemeester van een dorpje. Hij zorgde voor zijn dorpje en speeldeg	 P1 Hij	 g	 zijn	 P1	 P
luit. Toen er rovers kwamen, trachtte hij die te verjagen en daarbij riep hij de

	

hij	 lg	 daarbij	 p hij
hulp in van zijn superieur. Hij werd echter uit zijn ambt ontzet. Denkend aan eenp	 zijn p	 Hij	 1
misverstand zocht Chresos recht bij de hoogste rechtbank, terwijl hij zich intus-bij	 g	 ^ terwijl hij
sen troostte met het spelen op de luit. Zijn spel had succes, maar als `men hemp	 p	 Zijn P
zeide: "Fraaies eeld Chresos, ga voort!" dan viel zyn hand slap neder, en er

	

g p	 >g	 Y	 p
blonk hem een traan in 't oo by de gedachte dat die onbegeerde lof de prys was

	

g 	̂ g	 g	 p
van den	 -reChhonger zyner kinderen.' Eindelijk werd het vonnis uitgesproken:g	 Y	 1
sos werd veroordeeld tot de luit, en de kosten van 'troces'.p
Volgens de laatste berichten uit Indiën is Lebak een woesteny. Geheele dorpen n uit 	 -^	 y	 p	 estor^ g
ven: begin 18 werd in de residentie Batavia officieel vastgesteld dat er een buffelg	 79	 g
was aangetast door de veepest. De ziekte verspreidde zich in korte tijd over heelg	 p	 p	 1
West -Java. Waarschijnlijk als gevolg van de grote aantallen buffelkrengen deedWaarschijnlijk	 g	 g	 g	 ^
zich in 1880-1881 met name in Bantam, een koorts-epidemie voor, die tiendui-
zenden slachtoffers eiste. In Lebak was in g	 paugustus 18 81 al elf procent van de be-
volkin bezweken aan de zogenaamde Bantamse koorts (Van Sandick, Leed eng	 g
lief, p. 8 . Hele dorpen raakten ontvolkt, oogsten bleven bij gebrek aan volk o^p 7	 p	 ^	 g	 lg	 op
het land staan en verrotten daar. Hetevol was hongersnood, waardoor nog	 g	 g	 ^	 nog
meer slachtoffers vielen.

I0 n ' 945
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zeer voortvarenden uitgever: George Lodewijk Funke (1836-1885),ui t ever van de^	 ^	 g Lodewijk uitgeve

 druk, de `eerste door den auteur herziene uitgaaf'. Op 26 januari 18 74 hadg	 p	 januari 74

hij het kopijrecht van Max Havelaar gekocht; hij vroeg Multatuli `dat boek noghij	 pl	 ^	 ^	 1	 g
eens door te lezen en intevullen en te commentarieeren waar dat noodig is'

vw xvi6 . Funke wilde het boek in de zomer herdrukken en het tegen sep-39	 g	 p
tember laten verschijnen (vw xv1 26 . De herziening en uitbreiding van Maxverschijnen	 ,5	 g	 g
Havelaar kostte Multatuli echter veel moeite; pas 	 1 oktober 18 kon de verschij-P op 9	 75	 1
nin van de vierde druk van Max Havelaar aangekondigd worden vw xviii, 0g ,	 .5
Zie voor naderee evens het hoofdstuk 'Overlevering'.g ^	 ^

In den winter van 18 ...toen ik...te Brussel...m'n Havelaar schreef	 -: tussen half se temI9	 septem-
 en 1 oktober 18 schreef Douwes Dekker in Brussel in het lo ement `Au3	 59	 ,	 g

Prince Bel e' Max Havelaar. Het kopiëren van het werk duurde tot novemberg ^	 P	 S

18 59 vw x,	 en ioo . Zie voor nadere gegevens het hoofdstuk `Oles 9	 , S 5, 73	 -evensg ^ oo	 'Overle-
 '.

24	 faro: zoet zwaar Brussels bier.4

m'n boek is af,m'n boek is af! Nual alles weldra goed aan: in een brief van 1 okto^	 ^ g	 3	 -
ber 18 59 schreef Douwes Dekker aan zijn vrouw: `Lieve hart mijn boek is af,59	 zijn	 mij

 boek is af!' vw x,	 . Uit het vervolg van de brief blijkt dat hij meende1	 ^ 73	 g	 1	 hij
zijn schulden te kunnen afbetalen en zich bij zijn gezin te kunnen voegen.zijn	 bij 	 g

De brief dien ik tot hem richtte, is ontelbare malene ubliceerd: bedoeld is de Brief aan^p
den Gouverneur-Generaal in ruste van	 -januari 18 8. Aanvankelijk was dit een articu

	

januari 5 Aanvankelijk	 p
here brief; Duymaer van Twist heeft de brief nooit beantwoord. Na het verschij-1
nen van Max Havelaar is de brief publiek gemaakt, voor de eerste maal in: De tijd

spiegel 1860.11310-324. Zie voor een opgave van latere drukken van deze Brief^ppg
vw I, 543.

Jokrissiade: vertoon van onnozelheid. Jocrisse is het type van de lichtgelovige sulYp
een karakter dat optreedt in oude komedies en kluchten, o.m. in Sganarelle ou lep	 ^	 g
cocu imaginaire 166o van Molière.g

6

22-24

z7-z8

33-34

S3-S4

cant: holle frasen.

Wie overi ens be eert m'n stemmin te kennen...wordt verwe en naar m'n eerste brochure

	

g	 g	 g	 ^
over Vr en-arbeid: hierin citeerde Multatuli de regels 4 26-437, 442-447, 44 8 en 6

	

y	 8 4 4 3 7, 44 44 7, 44	 4-S
8 uit hoofdstuk xv van Max Havelaar. Het was hem te doen om het probleem4s	 p

dat `een traan, om begrepen te worden, moet verzeld gaan van e r ns!' vw 11

258).

Iets verderop bracht hij de stemming ter sprake, die de oprakeling der herinneringen	p 	 hij	 ^	 p	 ^	 p	 ^	 ^
die 't gebeurde te Lebak en wat daarop gevolgd is, bij hem opwekte: `Toen ik een paarp	 p

bladz den geleden, den Havelaar opsloeg,om de passage uit te schryven, waarin
ik m beklaag over de ellendige noodzakelykheid om u grappen te verkopen, wylY	 ^	 g	 Y	 g pp	 p^ Y
ge anders niet zoudt luisteren, werd ik innig bedroefd' (vw II 262).
Multatuli benadrukte dat Max Havelaar de waarheid bevatte, maar dat men hem

57

65-68,

87-88
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geen recht had gedaan al vond men zijn boek no zo mooi: `En dat boek wasg	 g	 ,	 1	 g
"zo mooi" zeiden ze. En ze lazen dat zoreti met zoveel ingenomenheid, eng g^
zo overal!
`En toch...toch...toch is ereen recht gedaan! Toch ben ik even ver alsof myn

	

g	 g	 y
boek niet "mooi" wasevaeweest! Even ver alsof er niet zoveel tranen waren 	 l-g	 g
len op dat handschrift...p
Toen ben ik verdrietig en bitter geworden' vw II 262).g	 g
de oor aak...die na den Havelaar, me dwong tot het betreden van breeder terrein dan de za-

ken in Indie: hierover schreef Multatuli in Over vr en arbeid:y
`En ik zocht de oorzaak die 't rechtdoen in myn zaak in den weg staat, en ik vondY	 g
die in de ziekte waaraane lydt, Nederlanders, ik vond die in uw rottende ziekte

	

g Y	 ziekte,

in...leu en.g
Immers, ik heb u waarheideze d en lieden hebt niet gehoord.g g >	 gylieden	 g
En da el ks verkondigt men u leugens, en 	 luistert.g Y	 g	 g i	 g
Dáárom ben ik op eenmaal terzygesprongen, en lede m yn vloekbrief neer voorP	 Y 	 legde my

 woning der enen die u bedriegen' vw iI 262-26 .g	 g	 g	 ^	 3

de smart over 't verlies van hddr die...niet dddr ween al wanneer eindel k het uur van^^	 y
triumf geslagen is: Dekkers eerste vrouw, Everdine Huberte van Wijnbergen, was

1 3 september 18 74 overleden.3 p	 74

8 9 - 9 1	 De lieden die, eerst onmiddel k na den Havelaar, en vervolgens uit kracht van ons armzalig^	 y	 ^	 g	 ^ g
rondwettel k baskule-s steem gebruik maken van de door dat boek opgewekte beweging om^	 y	 y	 ^ p^	 ^ g

zich  op 't kussen tezetten: Multatuli doelt in deze passage op de snelle afwisseling

van conservatieve en liberale ministeries in de jaren na 186o. Deze wisselingen

	

jaren	 ^
waren mogelijk geworden door de grondwetsherziening van 18 8 die de minis-g 1 ^	 g	 g	 4^
seriële verantwoordelijkheid invoerde, ook voor het regeringsbeleid. Hiermee -l	 ^ê
aard in de onschendbaarheid van de koning. In de conflicten periode 1866-1868P	 ging	 g	 P

verschoof de macht steeds meer van de kroon naar hetarlement en werd hetp
parlementaire stelsel definitief bevestigd, overigens zeer tot ongenoegen vanP	 g^	 g
Multatuli.

`naarboven viel uitgebrek aan zwaarte': vgl. de woorden van koningin Louise in hetg	 ^	 g	 g
eerste bedrijf van Vorstenschool:1

`De Vorsten kennen 't Volk niet, dat hen voedt.
Ze	 gomrin en zich met een cordon van mid-
delmati held die door gebrek aan zwaarteg	 g
Omhoog viel...' v w v 12 .g	 ^7

't van verontwaardi in `rillend' Volk: zie de annotatie bij xx,	 '187
^ g	 bij	 ^ 43S

102	 -wakieskollegien: colleges van personen die door de stemgerechtigden emachti d^	 g	 Pgemachtigd
ren tot het kiezen van de leden van bijvoorbeeld de Tweede Kamer; overigensbijvoorbeeld	 Kamer;	 g
was deze vorm van niet-rechtstreekse verkiezingen door de grondwetsherzieningg	 g	 g

van 18 48 vervangen door rechtstreekse verkiezingen. Multatuli moet hier dan4	 g	 g
ook 'kiesverenigingen' bedoelen: verenigingen die geschikte personen aanwijzeng	 P	 l
als kandidaten voor de verkiezingen van o.m. de Tweede Kamer.

69-7i

93-94

98-99
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10 3-1083 duiten later : zie de annotatie bij xiI 3o9'".y	 bij	 X39
De door Multatuli in dezeracon

	

genoemde e	 de koloniale kwesties brachten alle uit-p ^ g
voeri e discussies met zich mee, in het parlement, de dagbladen, tijdschriften en

	

g	 ^	 p	 ^	 ^	 ^1
in brochures.

`Vr	 tegenovere-arbeid': naam van het stelsel dat de liberalen plaatsten te 	 het cul-

	

y	 p	 g
tuurstelsel.	 pjZij wilden de exploitatie van Java voortzetten, maar zonder tussen-

komst van hetouvernement dus door vrije ondernemers.g	 ^	 vrij

 Indisch muntstelsel: essentieel moment in deeschiedenis van het Indisch munt-g
stelsel is de Muntwet van 18 54. Deze wet was voorbereid onder Rochussen dieS4
bij zijn aantreden als gouverneur-generaal (18 45 ) maatregelen nam om de deplo-bij zijn	 g	 g	 4S	 g	 p
rabele situatie in het Indischeldwezen te verbeteren. Zijn maatregelen waren erg	 Zijn	 g
o gericht een vastere verhouding tot stand te brengen tussen de Indische	 Nop 	 g	 -eng en e

derlandse valuta, waardoor de eerste op den duur even waardevast als de laatstep

moest worden. Door de wet van 18 54 werd het Nederlandse muntstelsel – datS4
gebaseerd was op de zilveren standaard met de Nederlandse gulden – ook ing	 p	 g
Nederlands-Indië ingevoerd.g
kadasterkwestie: het kadaster – de inventaris van onroerende-eenerenoed	 in	 beg

galde landstreek – diende o.m. om de opbrengst  van de grondbelasting tegg 	 g	 -verze
keren. In 18 drong gouverneur-generaal Merk er op aan dat de grondslagen,44	 g g	 g	 p	 g	 g
waarop de heffing van de landrente berustte, verbeterd zouden worden. Onder

	

p	 g
zijn opvolgers werden verschillendepogingen ondernomen om bepaalde strekenzijnp

o	 Java op te meten en in kaart te brengen. Dit was echter een omvangrijke enop	 P	 g	 omvangrijke

gecompliceerde zaak; veel van diepogingen lie en dan ook op mislukkingen uit.g	 p	 zaak;	 p	 p	 g
evo

	

overmacht er-kwestie: de regenten in de Preanger bezaten g rotere	 ht	 de bl-

	

g	 g	 g	 groter
 dan hun ambtsgenoten in andere regentschappen, onder meer door het recht

	

g	 g
van belastingheffing in natura, geld en arbeid. Per 1 juni 1871 werd aan deze uit-g	 g	 ^	

1g	 1	 7 wer	 eze

zonderin siituatie een einde gemaakt. Vanaf dat ogenblik golden in de Preangerg	 g	 g	 golden	 g
regentschappen in rote lijnen dezelfde bepalingen als in de overige regentschap--

	

grote 1overige g	 p
pen.

De kultuur-emolument-kwestie hield in dat Nederlandse bestuursambtenaren en Ja-
vaanse hoofden direct belang hadden bij het cultuurstelsel, doordat zij op hung	 bij	 ^	 zij

traktementen	 -ro

	

toeslagen kregen die werden berekend naar de hoeveelheid	 duk

	

g	 g	 p
ten die onder hun toezicht verbouwd werden. Omdat dit systeem leidde tot grote

	

y	 grot

 in bezoldiging tussen ambtenaren van dezelfde rang, 	 het voor

	

g g	 g^
de Europese ambtenaren in 1866 afgeschaft.p
kom tabiliteits-kwestie: de grondwetsherziening van 18 8 bepaalde dat de wijze

	

p	 g	 g	 4	 p	 wijz

• beheer en de verantwoording van de koloniale geldmiddelen bij wet geregeldg	 geldmiddelen bij	 g g
zouden worden. Onder de ministers Pahud(18 55 )n Rochussen 18 8 werden

	

SS	 S
hiertoe wetsontwerpen ingediend die echter niet aanvaard werden. Onder ministerP ingediend
Fransen van de Putte werd in 1864 de Indische Comptabiliteitswet aangenomen.

	

4	 p	 g
aagrarische-wetkwestie: de Agrarische wet 18 o bracht de oplossing	 -g voor het rog	 g	 7	 p	 g	 P
bleem hoe dearticuliere industrie zich de noodzakelijke grond kon verschaffen, noodzakelijke grond	 >
zonder afbreuk te doen aan de rechten van de inheemse bevolking. Aan deze wetg
waren verschillende wetsontwerpen voorafgegaan, die echter alle verworpen	 -p 	 enp wer
den. De Agrarische wet maakte het westerse ondernemers mo gelijk om grondeng	 mogelijk	 gronde

• de bevolking te huren; ei endomsverwervin g bleef uitgesloten. `Woeste'g huren; g	 g	 g
g ronden die als staatseigendom   beschouwd werden, konden door het 	 -gronden^	 ouverneg
ment voor jaar in erfpacht uitgegeven worden. Met deze wet werd in feite een7S1	 P
eindemaakt aan het cultuurstelsel.g

17S
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I Io	 en lace: op het kussen.P

	

I I	 arkanum: geheim (genees )middel.

	

5	 g	 g

I2I	 bier oen : verbijsterd.g 8	 1

t - '-vue: decorwisselingen bij open doek; bij uitbreiding: plotselinge ver-I 2I	 chan emen s a	 ,g g	 l p	 1	 gp	 g
anderingen.g

122	 Allons donc !: Och kom!

Zie	 laatste atst blad den van `Pruisen en Nederland': in Een en ander over Pruisen enI	 Zede a	 e33	 ^
(186 7) keerde Multatuli zich tegen het parlementaire systeem. Zijn kri-Nederland 86 7	 g	 np	 Y	 1

tik werd deels veroorzaakt door het feit dat de ministers niet werkelijk eerant-e	 ^
woordelijk voor hun beleid waren. Na hun aftreden kon men hen immers niet1
meer aanspreken op hun daden. In de laatste bladzijden van Pruisen en Nederlandmee	 p	 p	 1
1 itt hij ervoor de parlementariërs weg te zenden en de koning in zijn oudepleitte e hij	 p	 g	 g	 ^

macht te herstellen.

í4i-143

IS7-IS9

De onbesuisde oorlog met Atjeh was een der laatste duiten later en die 'n minister noodig J p y	 g
had om de aandacht afteleiden van'n onbekwaamheid: in 182 sloten Nederland en En^	 4	 -

eland het Traktaat van Londen; men kwam o.m. overeen dat Nederland de vrije eLonden;	 1
hand op Sumatra zou krijgen, maar dat het de onafhankelijkheid van Atjeh – eenp	 lg ^	 onafhankelijkheid	 l
sultanaat in de noordwesthoek van Sumatra – zou eerbiedigen. Deze beperkingg	 P	 g
werd in 18 7 1 in een nieuw verdrag opgeheven. Toen bleek dat de sultan van7	 g pg
Atjeh steun zocht bij vreemde mogendheden, besloot gouverneur-generaal J.Atjeh	 bij	 g	 ^	 g	 g
Loudon hem voor zijn `verraad' te straffen: op 26 maart 187 3 verklaarde hij dezijn	 p	 73	 hij

sultan de oorlog. I.D. Fransen van de Putte was op dat moment de (liberale) mi-g	 P
nister van koloniën.

Zelden of nooit ontving ik bl k dat men den te enwoordi en oorlog,en m n voorspelling daar-^ y	 ^
van in verband wist te brengen met den inhoud van 't dertiende hoofdstuk: Multatuli doeltg
op de passage waarin Havelaar het kastekort in Natal in verband brengt met zijnp	 p	 g	 g	 l

dhéo'gelukte pogingen om den opstand te voorkomen die de landstreek van Man-g	 Pg g	 p
lin dreigde in vuur en vlam te zetten, en de Atjinezen te doen terugkeeren in de^	 g	 ^	 1	 g
oorden waaruit w hen pas met veel opoffering van geld en volk hadden verjaagdY	 p	 P	 g	 g	 l g

' xIII 8z-86 . Eerder al xmuI 	 had Havelaar gesproken over `de onte->	 >S-3S4	 rog p
vredenheid der bevolking en aanhoudendepogingen tot o stan ... '.gdP

I 6o	 toen in September 2 m'n waarschuwende brief aan den Koning verscheen: i n zijn Brief aanp	 1	 8	 1
den koning over de Openingsrede, edateerd: SeSeptember 18 2 schreef Multatuli:g 	 gedateerd: p	 7
`Uw Gouverneur-Generaal, Sire, staat op het punt, onder gezochte voorwend>	 p	 p	 ^	

-g
sels hoogstens op grond van kunstig geprovoceerde redenen, den oorlog te verklaren aang	 g	 ^ ^ p	^	 g
den Sultan van Ar IN met het voornemen dien Souverein te beroven van zyn1^	 Y
erfdeel' (vw v, 682).

i65-166 Nog alt d maakt de oude Jupiter de Koningen en Natien die h verderven wil, blind, doof,g y
krankzinnig: toespeling,ontleend aan de zegswijze (die in vele varianten voor- g	 1
komt): ` uos vult Iu iter perdere dementat prius': hen die Jupiter in het verderfP p	 P	 p
wil storten, ontneemt hij eerst het verstand.1
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18o	 Dat Atjeh ou veroverd en de At jinees overwonnen n is 'n leugen: nadat Nederlandse

troepen het paleis van de sultan hadden ingenomen 18 • zie ook de annotatieP	 P	 g	 74,
bij v , 61° Z° bleven de Atjehers de oorlog op beperkte schaal voortzetten. Deze1,4 ^ 1 gp p e
uerilla-oorlog kostte Nederland veel geld en mensenlevens, zonder dat meng	 g	 g	 ^	 ere

in slaagde Atjeh te onderwerpen. Eerst in I o kwam een einde aan deze oorlog.g Atjeh	 p	 93	 g

210-212	 Maar ie...bleek me dat ik beig was de grenen der m gegunde ruimte... eer ver te over-

schrden: Multatuli's opmerking heeft betrekking op de vierde druk 18 	 de	 -t'	 p	 g	 g p	 7S , eer
ste druk waarin de `Aanteekenin en en Ophelderingen' voorkomen. Bij hetgBij
schrijven van de noten stuitte hij op het probleem dat de hoofdtekst al gedruktschrijven	 hij 	 p	 g
was, inclusief de nootcijfers, terwijl hij met uitgever Funke afgesproken had dat1^ terwijl hij	 g
de tekst van de noten niet meer dan twee à drie velz à 4 8 pagina's) zou beslaan.3	 4 pg
Multatuli merkte dat hij bezig was die grens te overschrijden en vroeg Funkehij	 g	 g overschrijden	 g
hem te laten begaan: de uitgave zou dan maar duurder moeten worden. Dit bleekg	 g
echter onmogelijk te zijn: Funke had al I000 losse gestempelde banden en o00gl	 zijn:	 g	 p	 3

 omslagen klaar liggen, die berekend waren op z vel. Latergelithografeerdeg	 gg ^	 p 3
schreef Funke dat de banden desnoods 2 4 vel zouden kunnen bevatten. Uiteinde- -en unnen
lijk zouden de noten drie en een half vel beslaan vw xv11 74 1,	 756,	 en1	 ,74 ,75375 ,757

Lie voor nadere e evens het hoofdstuk `Overleverin '.774	 gg	 g

223-224 	 het aardig voorval op 'n audientie b den Kei er van Rusland: zie de annotatie bij xx, g	 p	 y	 ^ bij
^n185.39

240-242	 na ontvangst van den Havelaar in Indie is de Gouverneur-Generaal Pahud terstond naarg
Lebakereisd `om daar eenige klachten over misbruik te onder oeken': zie de annotatieg	 g	 ^
bij x viii, I	 ni52.

1	 ^ 34

244-246

248-251

ein aushan eschild das in Holland nothi schien um Kau er u locken, beweerde eker publi-

cist in de Deutsche Jahrbficher ffir Wissenschaft, Kunst and Politik: de Deutsche Jahrbfi-

cher ffir Politik and Literatur (zweiter Band, 186238 3 -422)bevatte een artikel>	 >p
van F. Worthmann: `Die Reform der Niederlàndischen Kolonialpolitik'. In eenp
noot op 401 schreef Worthmann: ' "Max Havelaar, of de Koff -veilin en opp4	 ^	 Y	 g op
Java," door Multatuli. – Das interessante Buch ist bisher, so viel wir wissen, ins
Deutsche nicht ubersetzt worden, obgleich Uebersetzungen in mehreren S ra-g	 g	 Spra-

 vorbereitet werden. Von "Kaffee-Auktionen" enthàlt es kaum ein Wort:
lieses Aushan eschild schien in Holland nothi ! –'g	 g

't Voorbericht b den v den druk m ner Ideen...: de `vijfde door den auteur herzieney	 y	 y	 1
druk' van de eerste bundel Ideën verscheen in ? bij18 z bij G.L. Funke; de door Mul-
tatulieciteerde passage staat op p. v 111.g	 p g	 pp

z	 Hilaridessen: Johannes Hilarides(16 4 8-1 7 26): taal urist die verschillende ublika53taalpurist,	 -p
ties over taalkundige kwesties op zijn naam had staan. Een van die publikatiesg	 p zijn	 p
was de Brie van den Taalkundigen Heere oh: Hilarides, Taalmeester der Lat nsche,	 g	 y

Schoole te Bolswerd; Over de nieuwe herdrukte Roo el ns Oogles en heedendaagsche pedant-

sche Taalbedervers I 1 z . Multatuli haalde deze Brie aan in Idee 106 waarin hij7	 4,	 hij
het verschil tussen `ij' en 'y' en het onbetekenende van spellinges kwesti in het al-Y

gemeen behandelde: `Ik geloof dat myn herhaalde klacht over het verlagen vang	 g	 Y	 g
letterkunde tot voorgewende kennis van letters en spelling, nooit beter kong	 ^^ noo	 on wor
denestaafd dan door dezen brief' vw v1 66 .g	 ^	 9
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2 5 5-257

2S9-261

266-268

geef ik hun een paar mud komma's ten-geschenke, om die teevenals... Hildebrand ergens,	 ,

plaatsen waar eoedvznden. in zijn `Narede en opdracht aan een vriend' veront-^	 zijn 'Narede,	 p
 zich voor zijn mogelijk te vrij gebruik 	 het Neder-schuldl de Hildebrandvan

	

g1	 g 1	 lg

	

`	 rbeeld ik mij dat deze bundel	 Iers eenige verdienste 	 k-lands. 'Soms verbeeld	 a	 e ver	 zou unmij	 pp	 g
ziopzichte van onze goede moedertaal. Tot nu toe had zij voor dennen hebben ten o c	 zijp	 g

n stijl niet veel aanlokkelijks. Ik ben evenwel de eerste niet, die hetgemeenzame s^	 aanlokkelijks.	 ,
 uit te trekken en wat natuurlijker te doen loopen. Ikwaagt haar het zondagspak 1	 pg

k mij niet te véél vrijheden zal hebben veroorloofd, en vraag ver iffehoop dat ik	 ,
p

	mij 	 vrijheden	 g	 -g
n' In een noot voegde Hildebrand hieraan toe: `Ik twijfelnis voor de drukfouten.' g

of er zullen menschen gevonden worden, die zich beklagen dat er eene cir-niet o e	 e	 g	 g	 geen

 weinig comma's in mijn boek te lezen staan. Ik had er overcumflexen en veel te e g	 1
gedacht hier ten slotte eene geheele bladzijde met die teekens bij te voegen omg	g 	 bladzijde	 bij	 g

	

ur over de bladeren uit te strooien,	 ik vreesde dat het al	 -naar willekeur o	 , maar	 vrees	 te aar

di staan zou.' (Hildebrand, Cam era obscura, p. 128g	 ,	 .p

	

a r maakt	 'n `Zaaier' de opmerking dat de Havelaar bl ken draagt van noVosm	 ine m k ^	 ^	 y	 g	 g-on

beheersching der taal, en van 't worstelen om vormen voor de veelvuldige stof: Mul-volkomen behee	 ,	 d	 lld sto M^	 g

t	 li doelt hier op de volgende passage: `Ik zeg: natuurlijk; er zijn	 die Multaatu	 p	 -

	

ng	 p	 g	 g	 1,	 1 er

 verwijten. Dan kent men hem niet. Hij is natuurlijk en naïef.tulegezochtheid^1	 1
n ezochtheid noemt, – in den Havelaar o.a. zijn stukken die 't zoudenWat men	 ^g

 – i alleen gevolg van noch onvolkomen beheersching van dekunnen schijnenis

	

g g	 g
taal en het worstelen om vormen voor de veelvoudige stof.' (Vosmaer, Zaaier,g
p. 29).

de beschuldiging dat ik tot-nog-toe zoo weinig heb tot-stand ebracht...Men wordt Doctor in^ g 	g ^	 g	 ^
de letteren doorzulke wapenfeiten: uit het vervolg valt op te maken dat Multatuli hier

	

^ g	 p
A.B. Cohen Stuart18s 	 72 -18 6 bedoelt. Cohen Stuart was een kenner van inland-

se talen, vooral van het Javaans. In 18 75 benoemde de Rijksuniversiteit Leiden

	

7S	 1
hem tot doctor honoris causa in de letteren tergele enheid van haar driehonderd-

j 	
g

jarig bestaan. Tijdens zijn verlof in Nederland voerde Cohen Stuart een kritischeg	 1	 1
correspondentie met Multatuli (zie v w xv 1 ; dit leidde tot het polemische artikel

	

p	 ^	 p

`Waarheidszin?'18 • zie de noot bij r. 2 o-2 	 en tot de brochure Multatuli en73^	 bij	 9	 93

	

ocrisse	 874).7

2 77	 Gaat heen en doet des el ks: vgl. Lukas 11: 37 :  ` ... Zo zeide dan Jezus tot hem:77	 g y	 g
Ga heen, en doeij desgelijks.' gl

284-285

z9o-293

wrevel der matrozen van Columbus in September r 2: begin augustus 1 2 ondernamp	 49	 g	 g	 49
Columbus met een kleine vloot de tocht naar het onbekende Westen. Toen zich
na drie weken varen nog geen land vertoonde, ontstond er muiterij onder de be

	

gg	 ^	 -muiterij

manning.g

Van vele den ontving ik bl ken dat ik menigeen tot denken heb gebracht. Wie 't betw eltan v ^y	 g	 y	 g	 g	 y

of ontkent, gelieve het te zeggen, en noeme evenals de zeer edele heeren A.B. Cohen Stuart

en Van Vloten, naam er by ...: Multatuli refereert hier aan het artikel `Waar-

h i zin?' van A.B. Cohen Stuart (1873) en aan Van Vlotens Onkruid onder de tarwee ds 73

(1875 ) . Beiden stelden Multatuli's maatscha elijke invloed ter discussie. Cohen75 maatschappelijke l
Stuart noemde Multatuli `een "mooischrijver", die, nu ja, het goed meent, die te1	 1 	̂ g
veel nadenkt ... om niet veel goeds en belangrijks te zeggen, en daarbij begaafdveende	 daarbijg	 g 1	 gg	 g

178	 AANTEEKENINGEN EN OPHELDERINGEN7



met een buitengewoon talent om het op geestige wijze te zeggen, maar met teg	 p g	 g wijze	 gg
weini geweten, om in de rol van menschenvriend, laat staan in die 	 deweinig 	 ,	 -van ze

meester `> au sérieux te worden genomen.g	 e

')	 liever nog in die van	 t r ik r en apostel derOf eve	 d e va boe ed e e a oste de Waarheid.'	 136).(p. r 6 Vang	 p	 p	 p 3
Vloten meende dat Multatuli de `menschelijke maatschappij in 't algemeen' wei-t	 pp	 emeen

	

l	 g
ni voordeel deed `met boekdeelen vol zelfbegoochelende en anderen in de warg	 g
bren ende ideen te schrijven, hoeveel goeds daar te hooi en te	 onder 1	 ^	 -grasg	 g oner voor
men mag, doch dat, zoo onberedeneerd gepreekt en met zooveel onaanneemlijksg >	 g p	 onaanneemlijk

 d alle deugdelijke werking moet derven.' 	 36).g ^	 g	 1	 g	 p3

298	 Doctor Van Vloten: in juni 18 was Van Vloten gepromoveerd tot Doctor in de9	 1	 43	 g p
 de titel van zijn proefschrift luidde: Quaestionum Paulinarum caputgodgeleerdheid; lp	 p

unum.

299-302

;oS-3o6

artikel van den heer J. Verslus in 't Schoolblad van 19 Januari 1Ó	 waar de animo i-

	

y ^	 9	 7J^ 
teit van dien godgeleerde in verband wordt gebracht met het stuk over Vr e Studie dat in

m'n III" bundel Ideen voorkomt. Dat onderwerp namelk was ook door D r Van Vl. behan-g	 y
deld: vgl. de volgende passage uit het artikel `Dr. van Vloten over Multatuli' van

J.	
g	 g	 p	 g

Verslus: `Bijna overal [in de werken van Multatuli Axv ontmoet men deY	 1
vruchten in denewonen vorm van geregeld voortgezet denken. Reeds in deng	 g g	 g
derden bundel der Ideën vindt men nagenoeg niets anders. Dit is de bundel, dieg	 g
aanvangt met de voorlezing over Vr ee Studie. ... De heer v. Vl. heeft over het-g	 g	 J
zelfde onderwerp voor hetzelfde gezelschap een lezing gehouden, die ook in 'tp	 g	 p	 gg
licht verschenen is. Ik stemaarne toe, dat het stuk van den heer v. Vl. eenige

	

g	 ^	 ^
verdienste bezit; maar het zinkt in 't niet bij de verhandeling van Multatuli. Hetbij	 g
ligt voor de hand om een vergelijking te maken, waar de heer v. Vl. spreekt overligt	 g l	 g	 ^	 p
de wijze, waarop M. van zijn denkkracht gebruik maakt. Ik spreek er te eer van,1^	 p	 zijn	 gebruik	 p
omdat alleen hier eene aanwijzing is te vinden voor de veranderde oordeelvelling

	

1	 g	 ^
omtrent M.' vw XVII, 268-2 76; het citaat op p. 2 7 1-2 7 2).7 ^	 pp
0 2 3 oktober 1868 had Van Vloten, in aanwezigheid van Multatuli, voor hetOp 	 ^	 g	 ,
Delftse	 -oustudentendispuut `Vrije studie' een verhandeling over vrije studie eh

	

p	 'Vrije	 verhandeling	 vrije	 g
den. Zijn voordracht werd nog datzelfde jaar gepubliceerd onder de titel VrijeZijn	 g	 jaar V	 J
studie, voordrachtehouden in het Del tsche ,Studenten e elscha van dien naam. Een kleine ^^ p	 ne

maand later, op 20 november 1868 hield Multatuli voor hetzelfde gezelschap een^ p	^	 g	 p
lezing over hetzelfde onderwerp. Zijn betoo g werd in 18 1 gepubliceerd in de^	 p Zijn betoog	 7 1, p
derde bundel Ideën als idee 1	 o (vw iv, 3 1 3 - 3 4 3 ).

	

S4 S9	 ^ 

g	 gekwalificeerd`Vroe er was ik 't allerliefst 	 slachtoer van indisch wanbestuur en hollandsche

lamlendigheid: Van Vloten noemde Multatuli in zijn bloemlezin Nederlandschg	 1	 g
dicht en ondicht 186 	 een `edel slachtoffer van Indisch wanbeheer enS , p S77
Nederlandsche lamlendigheid'. In de derde druk (18 79) zou dit veranderd wor-g	 79
den in: `Deze even vurige als geestvolle bestrijder van Indisch wanbeheer eng	 g	 bestrijde

 lamlendigheid' (Nederlands dicht en ondicht 1 8	 p. i 2 . In eeng	 79^ p 5
noot had Van Vloten hieraan toegevoegd: "`Slachtoffer" schreef ik minder juist^	 l

in de vorige uitgave; want al zal zijn strijd steeds even lofwaardig blijven,g	 g^	 zijn strijd	 g	 l
"slachtoffer" was hij, van den aanvang af, slechts van zijrechtsche ze-

	

1^	 g	 ^	 n1 ave	 zelf-

bespiegeling  en zijn noodlottige tekortkoming in alle zelfbedwang.' zijn	 g tekortkoming	 ^
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3o7-3tz

320-32I

332-334

werken moeten	 hverdrongen worden om wat ruimte te verschaffen aan de 	 eraesthetischepro-g	 y

dukten deren van Dr V. Vl....0p de	 -er

	

heerbl kbare oneerl kheid...w st dan ook...de h 	 Vy	 y	 y
slu s. Zelfs Mr Vosmaer...wordt door den verheven Bloemle er in den ban gedaan: Ver-t'^ 	 g
slu s schreef over het feit dat Van Vloten ten koste van waardevoller schrijvers,Y	 ^
ruimte voor zichzelf had	 -onvrijgemaakt in zijn bloemlezing: `Het zou een rijklg	 zijn	 g	 1
derwer zijn, de uitvoerigheid, waarmee de heer v. Vl. over zich zelven spreekt,

	

p	 1^	 g	 ^
eens te vergelijken met de beknoptheid, waarmee smaakvolle schrijvers zichg 1	 p	 ^	 -vers1 moe

ten tevreden stellen. Het is onrechtvaardigat uit de beste werken van M. nietsg,
voorkomt, maar het is niet minder er dat sommigen geheel onwaardig gekeurdg ^	 g g	 g ^
zijn om in een der deelen van de bloemlezing als dichter of als prozaschrijver eenzijn	 g	 p	 1
plaatsje te ontvangen naast het proza van den heer v. Vl.' vw xvll 2p	 l	 g	 p	 ^ 273).

De bloemlezing bevat inderdaad geen werk van Carel Vosmaer, de schrijver vang	 g	 ^	 1
Eenzaaier. Studiën over Multatuli's werken (1874) en groot bewonderaar van Multa-^	 74	 g
tuli.

dat ikzelf hiertoe den weg wees in m'n Idee 2 : Idee 249 luidt als volgt:

	

^	 	̂ 49	 49	 g
`Daar kwam een ander die minder kon, maar 'n oude moeder had, en zusters, en,	 ,
allerlei dat hem bewoog om te doen alsof i wat kon.g
– Ach, m'nheer, als ge wist hoe schraal 't is b ons...hoe armoedig...,	 g	 Y	 g
– Hm...zo?

– Bedenk iets, bid ik u. Geef me een onderwerp o en zeg me hoe ik...P p ^	 g
– Schryf wat over Holland op z'n smalst.

	

Y	 p
– Daar weet ik niets van.

– Dat zoueen reden zyn, als ge overigens indrukken hebt, vuur...ja dat is 't:g	 Y^	 g ^	 1^
le feu sacré!

– Dat heb ik juist niet. Ik ben zo koud als onze kamer. Och, myn moeder!l	 ^	 Y
– Geen vuur? Ik zal je helpen: m'nheer, ik heb niets met u te maken. Bevries,

en 'e hele familie. Met zulk volk kan ik me niet inlaten. Daar is de deur, enjy	 1
de trap volgt...p g
– Nu, nu, ik ga! Dat's infaam! Zo'n behandelin ...'t is om razend te worden, ja

	

,	 ,	 g	 g	 ^1
razend! Dat zal ik betaald zetten...
En de man had vuur, en schreef wat tegen m met veel vuur en kon vuur betaleng	 y,	 ,
om z'n moeder wat te warmen, en z'n zusters' vw II 460).,	 ,4

Men be r p t immers hoe ik...met viesheid de pen wegwerp oodra m de gedachte overvalt

dat wezens als Van Vloten zich gereed maken m'n werk te bevuilen: Multatuli zinspeelt
hier op een passage uit Onkruid onder de tarwe. Van Vloten schreef daar: `In het

	

P	 p g
belangwekkend tafreel van zijn eigen vorming en karakter-ontwikkeling, ons

	

g	 zijn g	 g	 g?
door M. in deeschiedenis van Woutertjen gegeven, heeft hij ons, op een derg	 1	 gg	 ^	 hij	 ^ p
laatst verschenen bladzijden, onwillekeurig gelegenheid geschonken, nog een1	 ^	 gg g	 g	 ^	 g
verleren blik op zijn gemoedsaard te slaan, in verband met die aandrift-bes iep zijn g	 ^	 -eP g
lin waarvan wij reeds kennis namen. "Kon hij 't helen" heet het daar van datg ^	 1	 hij	 helpen",

veelbelovende jon eten "dat hij zijn ongewoonheid niet wist te re Beren?" – Ziedaarl g l ^	 hij zijn ^	 regeeren?

 deansche zaak; daar alleen kwam het voor dat allengs tot een Wouterg	 zaak;	 g
o roe yend Woutertjen op aan, dat hij zijne,drift tot aandrift voortd-Pg	 y	 1	 p 1 van aandrift	 aan	 war
relende natuur leerde besturen; en dat juist woil noch wenschte hij niet.' (Van1	 hij
Vloten, Onkruid p. z .

	

,	 ,p 4
viesheid: afkeer, walging.
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VOORWERK

I- I0 AAN DE DIEP VEREERDE NAGEDACHTENIS VAN EVERDINE HUBERTE BARONNESSE

VAN WYNBERGEN DER TROUWE GADE DER HELDHAFTIGE LIEFDEVOLLE MOEDER

DER EDELE VROUW <

Aan E.H. v. W.	 M-D 3

AAN DE DIEP VEREERDE NAGEDACHTENIS VAN EVERDINE HUBERTE

BARONNESSE VAN WYNBERGEN, DER TROUWE GADE, DER HELDHAFTIGE

LIEFDEVOLLE MOEDER, DER EDELE VROUW. 	 D4

28	 Mynheer de rechter < Heer re ter M-D 3Y	 regte

 rechter D4

30 dat < dit D4

verzorgd. Er zyn getuigen < verzor d ...ik kan getuigen bijbrengen M34	 g	 Y g	 g	 g^	 g	 g	 l	 g
verzorgd: — ik kan getuigen bijbrengen D'-D 3g	 g	 ^	 1	 g
verzor d...ik kan getuigen b bren en	 D4^	 ^	 g	 Y	 g ^

3 6	 Man, ge < Gij M-D3

Ge D4

3 6	 eigenwaan < uwen eigenwaan M-D 43	 ^	 g

2	 delikten < punten M-D 44 2	p

48	 goed < braaf M-D^
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HOOFDSTUK I

EERSTE HOOFDSTUK I+ < [streep]

[streep] erste Hoofdstuk.P
EERSTE HOOFDSTUK.

EERSTE HOOFDSTUK.'

EERSTE HOOFDSTUK.'+

r	 lezers	 2d D 34 lezer < e e s D

6	 wat anders < iets anders M-D 4

gebeuren kan < gebeurd zijn kan M-D 3
g	 g	 zij

	

gebeuren kan	 D4

23	 gewoonlyk < meestal M-D 33	 g	 Y

24	 moesten < moeten M a4

moesten Mb

24- 2 5	 aan de meesten gegeven was < de meesten ontvingen M-D 34 S	 gg	 g

26	 verstand, en < verstand; M-D 3

26	 hier < daar M-D 3

28	 terstond < dadelijk M-D 31

z8	 die < de M-D3

z	 + De cyfers tusschen haakjes verve zen naar Noten achter het werk. <3	 Y	 haakjes verwyze
 M-D 4

+ De	 Ycyfers tusschen haakjes verve zen naar Noten achter het werk. D4aY	 haakjes 

weigerde, die ik u vragen zou, < weigert	 Ma'34-3S	 g	 ,	 g	 ,	 g	 ,
weigert, die ik u vragen zou, Mae-D3

	

g ^	 g

was al dood, geloof ik, < was, geloof ik, al dood, M-D 337	 ,g	 ,	 ,g	 ,	 ,

51	 dit < dat M-D 3

56	 z < en zij M-D 35	 Y	 zij

5 8	 toch tusschen ons < tusschen ons toch M-D 3

zyn < waren M-D 359	 Y

naar den Haag gemaakt < gemaakt naar den Haag M a59	 gg	 g	 g
gemaakt naar den Haag Mb-D3

	

g	 g

Ma

Mb

D'-D3

D4
D 4a
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wezen < zijn1
wezen

zijn

Ma'

Mae

M a3 -D 4

36

67	 dit < dat M-D 37

7o	 wezen < kunnen wezen M-D 3

7 1 	waarom? – En vraag eens naar den prys van een stel billardballen! <7	 g	 PY
waarom.	 Ma'

waarom.) en vraag eens naar den prijs van een stel billardballen! Maeg	 pl
waarom en vraag eens naar den prijs van een stel billardballen! D'-D 3g	 P1

2	 in 't gelid *	in gelid	 -<	 4M D72	 g	 g

74 Dit < Dat M-D 3

in 't gelid < in gelid M-D 475	 g	 g

776	 drieën.' De verzenmaker < drieën,' maar de verzenmaker	 Ma'

drieën.' De verzenmaker echter Mae-D4

78	 moet voor hem < moet M-D 3

8	 een, twee uur, enz. < vier, v" twee, één uur M-D4

zyn. Zeven en negen is verboden door de maat. < zijn. M-D 479	 Y	 ^	
zijn

 die < de M-D3

83	 den schouwburg < een' schouwburg M-D 33	 g	 g

86	 vermogen. Dat < vermogen; dat M-D 3g	 g^
vermogen. Dit D 4g

9o	 niet. 't Is immers < niet, – want het is Ma

niet; – want het is M b-D 3

	niet, want het is	 D4

o	 duidelyk < klaar M-D 39Y

9 1	 hoeft te vallen < vallen kan M-D 3

93 al die < die M-D 3

93 ze < die M-D 3

dat toejuichen < die toejuiching M, D 2-D 395	 toejuichen	 1	 g
die toe' ui in	 '1 g g D
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95 had < heeft Ma

had Mb

9 8	 mag me laten < late mij M-D 49	 g	 mij

102-10	 kinderen, meen ik, en voor menschen die niet in zaken zyn <3	 Y
kinderen en menschen die niet in zaken zijn, meen ik Ma'

kinderen en menschen die niet in zaken zijn meen ik M ae-D 31^

10	 Zelfs < En zelfs M-D 33

103	 die tooneelmenschen < ze M-D 33

104	hun < die M-D 34

10 5	wier < wiens Ma'S
wier Maz

wiens M aa -D 3

105-106  	 onderhouden. Heel goed < onderhouden; goed M-D 3g	 ,g

1 o	 dezen arbeid < dat werk M9
dit werk D'-D 3

112	 een deugd deugd M-D 3g	 g

112	 vol	 jaar < aar M-D 3

11 3	dit alles < dat M-D 33

12 7	verdrukte vaderland < vaderland M-D 47

128-12	 kan de persoon die in verzen spreekt, voorzien <128-129	 p	 p
weet eeneersoon die in verzen spreekt, Ma

	

p	 p

weet eeneersoon die in verzen spreekt, M b, D'

	

p	 ,	 p	 ^	 ,

weet eenersoon die in verzen spreekt,	 D 2 -D 3

	

p	 ^	 p

weet eenersoon die in verzen spreekt,	 D4

	

p	 p

12	 ander < andere D'-D 3129

1 3 o-1 3 1 	 tot de prinses zegt < zegt tot de prinses M-D 3p	 g	 g	 p

I I	 kan < kon M D'3	 ,

1 37 -1 3 8	 't mensch < ze M-D 4

1 40	 0, o, 	 M4	 > >	 0, 0,

0 o! – ik D I -D 3 3,
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1 4 2	 het < dat M-D2
Z adat D D3

147	onze < de M-D 347

I	 lang uit < uit M-D 449	 g

154-155	 b ons om < om bij ons M-D 3 Y	 bij

16	 maar < en M-D 3S

18	 dit < dat M-D 3S

162	 Gods < de M-D 3

16 3	wezen < zijn M-D 33	 1

16	 voor de braven overbleef < overbleef voor de braven M-D 34

166	 hiervoor < daarvoor M-D 3

16 7	dit < dat M-D 37

1 7 1	 zie, dan < dan M-D 37

171	 ik heel < ik M-D 37

171	 dit < dat M-D 37

171	 alles is < is alles M-D 37

I	 voor < tot M-D 4174

1 74-175	 waarheid. Deze < waarheid; – dat M-D374 7S

16	 hiervan < daarvan M-D 37

178-179 m even sterk als waarheidsliefde beheerscht <Y
bij mij even hoog als waarheidsliefde staat aangeschreven M-D 3bij mij	 g	 g

1	 ben namelk < ben M-D 379	 namely

 liefde voor < liefde tot M-D4

181	 aan myn < mijnen M-D 3Y	 1

182	 dit < dat M-D3
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3

HOOFDSTUK II

TWEEDE HOOFDSTUK < [streep] aP

	

r	 bTweede Hoofdstuk. [streep] Mp

	

TWEEDE HOOFDSTUK.	 D'-D4

maar de < de M-D 3

Een < t Is eene M

't Is eene D'--D3

't Is een	 D4

even zeggen < zeggen M-D 37	 gg	 gg

8	 is bediend eworden < bediend is geweest M-D 3
g	 g

1 7-18  	 Hel oland. Ja, wie weet wat 'n ander al zoo zou geschreven hebben. Maarg	 ^	 g
neen <

Hel oland en zulke dingen meer. Neen Ma^	 	̂ g
1	 Mb-D 3Helgoland;) en zulke dingen meer. Neeng	 ^	 g

z	 ...dat die uitbreiding eenige < eene M-D 323	 g ^

z	 ons personeel < personeel M-D 33	 P

2	 waarheid! Gister-avend < waarheid; – gisteren M-D 32 5	^ 	 g

2	 hiertoe < daartoe M-D 329

40 	Dit < Dat M-D 3

40	 alles is < is alles M-D 3

40	de jonge die jonge M-D 34	 l g	 l g

45 firma, de heer < firma M-D 3

S o	 der < dier M-D 3

o- 2	 Waterman. Niet om iemand zwart te maken...neen bekladden ligt nu juistS	 S	 ^	 g	 1
heelemaal niet in myn manier! Maar...het kan <Y

Waterman• 't kan Ma

at rman• 't kan M b-D 3Waterman
 't Kan D4

5 2	 ze 't weten, dunkt me < men dat weet	 M-D 3

men het weet dunkt me D4

5-5 6	 salaris. Maar ik voegde er b < salaris; ik voegde er echter bij M-D 3SSS	 g	 Y	 ^	 g	 bij
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S 8	 wilde voor lief nemen < voor lief wilde nemen M-D 3

61	 Dit < Dat M-D 3

63	 werd.3 < werd.' M-D 33

	

werd.	 D4

werd. 3 D 4a

64	 Die < Dat M-D 34
Dit D4

64-65	 i k verzond myn brief < dien brief verzond ik NI-D44 S	 Y

	

r	 mooi-geel < mooi, geel M-D 3

	

7	 g	 ^g

betuigen < bekennen M-D 3

	

7S	 g

7S te < te zeer M-D4

	76 	 terstond < dadelijk M-D	7 	 31

	

76	 namelk later za dat h < later za dat hij namelijk M-D 3	7 	 Y	 g^	 Y	 g^	 hij	 1

7 8	 op-eens < op éénmaal M-D 37	 p	 P
op-eenmaal D4P

8 dit < dat M-D 38 3

88	 Last? Dit < Last...dat Ma

Last...dat M6 -D3

9 S hier < daar M-D 3

9 6	 dit < dat M-D 3

500	 h dat was ik. En < hij, en M
Y^	 1^

hi j : `en D'1
hi' ^ `en D z-D 3hij;

h .En D4Y

102	 zooveel < veel	 M-D 3

zoo veel D4

IO2	 b ons omging < omging M-D 3Y	 gg	 gg

102	 ik < ik hem M-D 3

109	dit < dat M-D 39
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I I o	 verlost te worden < af te komen M-D 3

III	 erkennen < bekennen M-D 3

113	 dit < dat M-D 3
3

11 7	met myn vrouw naar den Haag ben gegaan. Daar <7	 Y	 g	 gg
naar den Haag ben gegaan met mijne vrouw; daar

	

^	 gg	 1
naar den Haag ben gegaan met mijne vrouw; daar

	

g	 gg	 1

118	 Dit < Dat M-D 3

124	 te < in M-D 34

16	 Dit < Dat M-D 33

18	 hierin < daarin M-D 33

18	 Toch < En toch M-D 33

141	 daar < daar nu D44

'44	 dit < dat M-D 344

1 44	 erkennen < bekennen M-D 344

I	 iets in die kraam < iets M-D 349

12	 erken < beken M-D 3S

157	 b < voor M a 'S 7	 Y
bij	 Maebij

18	 de < mijne Ma'S	 1
mijn Maz-D 31

18	 zie uit < uit M-D 35

162	 werd < was M-D 3

167	 thea < theoos Ma7

theas Mb

168	 in de kennismaking zou geslaagd zyn <

	

g	 g	 g Y
zoueslaa d zijn in de kennismaking M-D3g	 g zijn	 g

16 9	dat < dit D49

12	 van de < der M-D 37

Ma

Mb-D3
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18 I	 dit < dat M-D 3

	

182	 daar < er M-D 4

	18 3	zie, daar < daar M-D 33

	

18 4	de kraam in. H < in de kraam; hij M-D 3	4 	 Y	 ^1

	

18	 din en die me niet aan aan < iets dat me niet aan aat M-D 3	9 	 g	 g	 g

	

18 9	terstond < dadelijk M-D3	9 	 1

18 9-1 90	 we eloo en. Ik < we eloo en en ik M-D3g^ p	 gg p

1 95	 van w s eeri e opmerkingen houd <95	 Y g	 g

houd van wijs eeri e opmerkingen M-D 4l g	g

1 95	 toch even < even	 Ma'9S
toch even M"

200	 dit < dit alles M-D4

201	 ontevreden < die ontevreden M-D 3

204	 het < dat M-D 34

207	Dit < Dat M-D 37

210	 zei dat ik links moest. Doch < moest dus links; maar M-D 3

moest dus links. Doch D4

212-2I	 bespeurde bovendien < bespeurde 	 Ma`212-213	 p	 P
bespeurde bovendien Ma'P

21 4-21 5	wat flauw < flaauw M-D 3

flauw D 4

22 3	byzonder aangenaam < aangenaam M-D 43	 Y	 g	 g

22 3 -224	m'nheer...r...r! En...èn...èn... < mijnheer...en...en, M-D 33	 4	 1

22	 Beste < Lieve M-D 4227
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HOOFDSTUK III

DERDE HOOFDSTUK < [streep] aP
r Hoofdstuk. tree	 M bDerde Hoo dst	 [streep]

DERDE HOOFDSTUK. 	 D'-D4

nu 	 M-D 43	 1	 1

8	 ontving < kreeg M-D 3
g	 g

I 4- I	 verkeert... Dit < verkeert,' dat M-D 34 S

26	 van de < der M-D4

28-2 9	welnu h < hij M-D 39	 ^Y	 hij

3 o	 dit < dat M-D3

3 2	 dit < dat M-D 3

maatscha	 en 't is Gods wil. Als < maatscha i' • als M-D 333	 ppY^	 PP 1^
maatschappy. Als D4pPY

34 niet < niets M-D 3

35 van de < der M-D 3

36	 in de behoeften der m nen te voorzien <3 y 	 ^
te voorzien in de behoeften der mijnen M-D 31

43 er onder < onder M-D 3

44 dit < dat M-D 3

47 zooals < als M-D4

8	 merken. Wel zeker! Hoe anders? < merken. M-D 4474

S o	 dat < zulks M-D;

zulks D 4

	

- 8	 ge voor m b een boekhandelaar oudt willen borg-staan <

	

S7S	 ^	 yy	 ^	 g
ij U bij eenen boekhandelaar als borg zoudt willen stellen Mgij	 bij	 g

gij u bij eenen boekhandelaar als borg zoudt willen stellen 	 'D 3
g l bij	 g	 D-

59 van die < dier M-D 3

dier D 4
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6o-6 1	 vinden, en daaruitien < vinden; gij zult er uit zien M^	 vgj
vinden:ji zult er uit zien D'-D 3g

67	 onder. Maar dien verzwyg ik < onder, doch ik verzwijg dien M7	 Yg	 ^	 lg
onder; doch ik verzwijg dien D'-D 3lg
onder, maar dien verzwijg ik D4,	 lg

69	 Waarde < Lieve M-D 3

70
	 daar zoo < zoo M-D 3

7o	 wilde verheffen < verheffen wilde Ma'

wilde verheffen Maz

dat die Sjaalman – zoo zal ik hem maar blyven noemen – als de man me by-dag

	

1	 Y	 Y g
hadezien zich <g

als S aalman – zoo zal ik hem maar blijven noemen – mij bij dag blijven	 mij bij g

hadezien dat hij zich	 M'

	

g	 ^	 hij
als Sjaalman, – zoo zal ik hem maar blijven noemen – mij bij dag ^	 blijven	 mij bij g

b	 ;had gezien, dat hij zich	 M -D

	

g	 ^	 1
dat die Sjaalman – zoo zal ik hem maar blyven noemen – als h m1	 Y	 Y Y
by-dag had gezien, zich	 D 4Y g	 g

8	 ziek was, of dood, of zoo-iets < ziek of dood was M-D477 7	 >

82	 zulke dingen < zoo iets M-D 3g
zoo-iets D4

86	 heb je < hebt ge M-D 4je	 g

87	 zei hierop < zeide Ma7	 P
z i	 Mb-D 3e de ,

89	 er < om er M-D 39

8 9	hartig woordje < woordje M-D 39	 g woordje woordj

 had, want ik < had; ik M-D 3

	

104	 komt. Wat < komt; en wat M-D 34

	

10	 Frits!' Zoo ging het, en < Frits;' – en Ma

	

7	 g g	 ^	 ,
ri •' – en M b

	

Fis	 e
Frits!' – en D'-D 3

	109	 terstond < dadelijk M-D 3	9 	 dadelij

	

 2	 Toch moet ik erkennen < Ik wil U nu maar terstond zeggen Mgg
Ik wil u nu maar terstond zeggen D'-D 3gg

71-72
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I I	 naderhand < later	 Mai
3

naderhand Ma'

I I	 hierop behoorlyk < behoorlijk daarop M-D 3	3 	 P	 Y	 1	 p

I I	 S. Onze firma is Last < is. (Last Ma5
is. (Last Mb-D3

119-120   	 was – waarin ze groot gelyk had, vind ik – dat < g	 gY
was dat	 Ma',
was, – waarin zeroot gelijk had, vind ik, – dat Mae

	

g	 g 1	 ,
was – waarin zeroot gelijk had, vind ik, – dat D'-D3

	

g	 g 1	 ,	 ,

121	 deze < die M-D 3

12 4	 derde < tweede M-D 34

128	 den < dien M-D 3

18	 zulke < die M-D 33

140	 zoo omstreeks < in M-D 34

140	 in de buurt van < te M-D 34

1 46	 moedertrouw < moederzorg Ma4	 g
moedertrouw Mb

146	 der < de Ma4
der Mb

Van den knaap haar zorgen wydde < Van het knaapje voerde en leidde 	 M a147	 p	 g	 Y	 Pl
Van den knaap haar zorgen wijdde Mb

	

P	 g	 1

18	 En hem liefdryk stond ter-zyde < En zoo trouw mij stond ter zijde M a1 4 8	 Y	 Y	 mij	 zijd
 hem liefdrijk stond ter zijde	 Mb-D31	 zijd

 hem < m1 Ma49	 1
hem Mb

i49	by c ik M'

hij Mb

I	 zoons toch < zoons toch M a57
lievlings	 Mb- 3ev s	 Dg

16	 de < die M-D 3163

1 7 1	 ook ons ons ook M-D 2d7	 s<
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2I7	 dat < het M-D 3

257
	 jeugd < tijd	 M'

jeugd Mb-D j

26o	 't Eenzaam harte kenteen vreugd < In mijn sombere eenzaamheid 	 Mag	 g	 1
't Eenzaam harte kent geen vreugd M b

	

e	 gee v eug

2 7 8	 de < die M-D4
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HOOFDSTUK IV

VIERDE HOOFDSTUK < stree 	 MaP

r	 bVierde Hoofdstuk. [streep] MP

VIERDE HOOFDSTUK.	 D'-D4

-	 netjes. Ik heb hem aan 't kopyboek gezet <3 4	 netjes.	 pY	 g
netjes• hij is aan het Kopijboek	 Mnetjes; hij	 P1

-Dnetjes; hij is aan het kopijboek	 'D 3netjes; hij	 P1
netjes. Ik heb hem aan het kopyboek gezet D 4netjes.	 PY	 g

6-	 hem borduren... voor den jonen Stern, meen ik. <6- 7	1 g
den onjgen Stern borduren.
hem borduren, – voor den jon en Stern,– meen ik.

hem borduren, – voor den jonen Stern, – meen ik.

	

1	 g	 ,
hem borduren, – voor den onjgen Stern, meen ik. –

Io	 van Sjaalman te brengen < te brengen van Sjaalman Ma1	 g	 g	 J

g	 1te brengen van S aalman M b -D 3

I I	 stipt< strikt M-D 3

13 	 < zag M a '3	 g
las Ma'

I	 niet naar 't ding geluisterd < naar dat ding niet geluisterd M-D 34	 gg	 g	 g

Ibemerkt < gezien M-D 35	 g

I dit < dat M-D 35

I	 in de wereld omgaat < omgaat in de wereld M-D 37	 g	 g

I8	 laatsten < vorigen Ma'g
laatsten Maz

20	 van de moeder ligt < lit der moeder M-D 3
g	 g

der moeder lit D4g

20	 dit < dat M-D 3

22	 dit < dat M-D 3

23	 kool of ooievaars < ` kool' of dergelijke, M-D 43	 g 1

2 4	gesproken, ook niet van den Volew k < gesproken, M, D44	 gp	 ^	 y^	 g P	 ,	 ,
gesproken; D'-D 3

2 5	vind ik onbehoorlyk < behoeft ook niet M-D 4S	 Y

Mar

Mae

Alb

D'--D3
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27	 dit < dat M-D 37

z8	 wezen zal < was M-D3

2 9	het vers < dat vers M-D 39

3 2	 maar zie, daar < en daar M-D 3

3 6	 die zulke < die M-D 3

6-	 onzedelyke < onzedige	 M a '3 37	 y	 g
onzedelijke Ma'1

37 had ook < had M-D 3

zag nu < zag M-D 337	 g	 g

38	 aan, en < aan. Ik M-D 3

47 ben. Dit < ben; dat M
ben: dat D'-D 3

eenig belang < belang M-D 449	 g	 g	 g

53 maar ik vond < maar M-D 3

54 erken < beken M-D 3

56	 deze < die M-D 3

de lyst der opschriften alleen was < was de lijst der opschriften alleen M-D 357	 Y	 p	 lijst	 p

5 8	 reeds dat < dat M-D 3

6 i -62	 multa non multum. O f: de omnibus ali uid de toto nihil. <

	

1	 q	 )
`de omnibus aliquid, de toto nihil' of `Multa non Multum.' Mq
`de omnibus aliquid, de toto nihil' of `multa non multum.' D'-D 3q
`de omnibus ali uid de toto nihil.' O f: `multa non multum.'	 D 4q	 >

6 3	dit < dat M-D 33

6 3	wrevel < boosheid M-D 43

63-64	 zekeren aandrang < de zucht M-D 33 4	 g

64	 voor < er voor M-D 44

65	 precies meende < meende M-D 4S	 p
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66	 moest < moet M

66	 erkennen < bekennen M-D 3

67 	 o< o M-D 37	 p	 p

6 7-68	 dat h een groote soliditeit in zyn redeneeringen aan den dag legde7	 y	 g	 y	 g	 g g <
zijne groote soliditeit in zijne redeneringen te bezitten M a '	zijne g	 1	 g
eeneroote soliditeit in zijne redeneringen te bezitten Mae-D 3

	

g	 1	 g

770	 van de < der M-D4

75 Ik vond < Er was M-D 3

77	 proteine < de proteine M-D 3

8o	 cellulaire < de cellulaire M-D 3

88-89	 Christendoms. (Hè?) < Christendoms. M-D 39

97 witte < de witte M-D 3

99 Dat < dat M-D 3
Dit D 4

I00	 de r stkultuur < 
r .

^stkultuur M-D 3y	 ^

	

103	 Dit < dat M-D 33

	10 5	Dit < dat M-D 3S

	

10 5	volstrekt niet < minder M-D 3

	

109	 successierecht, een der beste belastingen. <

	

9	 ^	 ^
successiere t en de belasting daarop. Ma 'g	 g	 p
successiere t.	 Mae-D 3successieregt

 I o	 de uitvinding der kuisheid < kuischheid als uitvinding M-D 3

I I o	 Dit < dàt M
dat D'-D 3

I I I	 Deze < die M-D 3

I I I	 klinkt < is M-D 3

III	 heel < zeer M-D 3

112	 in dit stuk < in M-D 3
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I I	 een < als een M-D 33

114	 Dit < dat M4
dat D'-D3

116	 Dit < dat M-D 3

12	 heeten te n < n M-D 37	 ^Y	 ^^

12 7	 het niet < niet M-D 37

131	 van de < eener M-D 43

1 4 1	 Dit < Dat M4
Dat D'-D3

1 4 2	 van vóór < vóór M-D 34

18	 hiermee < daarmede M-D 34

1 48 - 1 49	 niet. Nu, zoo is er meer!) < niet) M4 49
niet.) D'-D4

18	 Dit < dat M-D 3S

I	 Dat < dit M-D 373
Dit D4

1 75 -176	 menschen. (Een infame leugen!) < menschen. M-D4g

178	 dat < dit D47

18o	 het gebrek < gebrek M

186-18	 in de nab beid van Banda te zyn < te zijn in de nabijheid van Banda M-D47	 Y	 Y	 zijn	 1

16	 Dit < dat M9
dat D1-D3

I	 begrippen < denkbeelden Ma'97

begrippen	 Mai

1 9 8-1 99	wereld. Be s ottel k! H zegt dat ieder zyn eigen rechter moet wezen.9 99	 p	 Y	 Y g	 Y g
Waar zou dat heen?) <

wereld. M-D 4

203	 Het < dat M-D 33

20 3 -204	 daar goedkoop leven zyn < goedkoop leven zijn, daar M-D43 4	 g	 p	 Y	 g	 p
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209	 Dit < dat M-D 39

210	 der Maleiers < van den Maleijer er Ma'

der Male " ers	 Mae

212-213  	 omtrent < van M-D 3

	

213	 God. (Alweer een goddeloos stuk!) < God.	 M-D 3	3 	 g
God. Eenoddeloos stuk!) D4g

	

216	 Dit < dat M-D 3

218 evoel gevoeligheid, sensiblerie, empfindelei, enz.<^	 ^g	 g	 >	 >	 P	 ^
gevoel en gevoeligheid `sensiblerie' `em ndelei.' 	 M^	 	̂ ^	 ^

gevoel en gevoeligheid. `sensiblerie' `em ndelei.' 	 D`-D 3^	 	̂ ^	 ^

2I	 het verwarren < de verwarring M-D 39	 8

227-228	 schrift. H zegt dat een pasgeboren kind teekenen kan!) < schrift. M-D 4

	

7 (Hy g	 P g

231	 tusschen < der	 Ma'3

tusschen Mae

231
	 en < met Ma'

en Maz

2 3 3	 van de < der M-D 433

2 33	 Dit < dat M-D 333

2 3 8	 ter-zy < op zij M-D 33	 Y	 p zij

2 39	 beweert < zegt M-D 339	 g

2 2	 sagopalm. Die worden, zegt h	 e eten..bahi <S ^ g Y^ gegeten.. .bah!) g

pgSa o alm.	 M

sagopalm.	 DT-D3

sagopalm. Die worden e eten... bah! D4g g

2S9-261 Alweer een infaam stuk! Daarin kwam eengedicht voor, dat ik zeker
allerschandelykst zou gevonden hebben, als ik 't uitgelezen had. ) 5 <Y	 g	 ^	 g

ontbreekt	 M-D 3

Alweer een infaam stuk! Daarin kwam eengedicht voor,
dat ik zeker allerschandelykst zou gevonden hebben, als ik hetY	 g
uitgelezen had. ) 4	 D4g
Alweer een infaam stuk! Daarin kwam eengedicht voor,

dat ik zeker allerschandelykst zou gevonden hebben, als ik hetY	 g
uitgelezen had. )5	 D4ag
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z6;

268

273

274

276

277-279

velerlei < alle M-D 3

zeker plan te hebben iets in het oog te hebben Mp	 <	 g
het oog op iets te hebben D' -D 3gp

toeschenen < voorkwamen Ma'
toeschenen	 MaZ

erkennen < bekennen M-D 3

dit < dat M-D 3

houd. Ookelukte 't me niet het weer zóó te sluiten dat er van 't openen nietsg	 p
blyken kon <Y

oud en vruchteloos beproefd had het weder te sluiten, juist zoo

	

houd,	 ,

	

,	 p	 1
als heteweest was	 Mai

g
houd, en vruchteloos beproefd had het weder te sluiten, juist zoo

	

,	 p	 ^1
1 't geweest was	 Mae-D 3as tge

en vruchteloos beproefd had het weer te sluiten, juist zooals

	

houd,	 ,

	

,	 p	 1
het geweest ew est was	 D 4

g

	

279	 mag < kon M-D4	79 	 g

282-2838	 meer' maar dit doe ik niet – < meer'	 M-D 33

	

28 3	 meer ze ik < meer M-D 3

	

3	 ,	 g

	

288	 hebben zou < zou hebben	 Ma

zou hebben M b-D 3

	

288	 begon me nu te spyten < speet mij nu M-D 4g	 pY	 p mij

terugkwam < weêrkwam M2 97	 g
weêr kwam D'-D 3

2 9 8	 zeker < al zeer ligt M-D 39	 g
al zeer licht D4

vorderen. Niets < vorderen, want niets M298-299,

vorderen; want niets D'-D 3

o	 bezoeken < bezoek	 Ma'33
bezoeken MaZ

o	 van de < der	 Ma'33

van de M"

o	 dit is < dat is M-D 334
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30	 en < want M-D49

;iS-3i6 de som van byna vyftien duizend gulden genoten heeft <Y	 Y	 g	 g
enoten heeft de som van bijna v .. tiendui end guldengenoten	 bijna J	 ^ ^
enoten heeft de som van bijna vijftienduizend guldengenoten	 bijna vijftienduizend g
enoten heeft de som van bijna vijftien duizend guldengenoten	 bijna vijftien	 g

dit < dat M-D 3

zooveel < dat M-D 3

deze < die M-D 3

ik. Bovendien, h < ik, hij M-D4Y	 ^ hij

en < hij M-D 31

maar dit < dat M-D 3

316

3i7-3i8

318

320

321

323

Ma

Mb

D'-D4

326	 onze Bastiaans < Bastiaans Ma

Bastiaans M b -D ;

33 8	 prullen < vodden M-D 3

33 8	t'huis. Dit < t'huis, dàt M, D'33	 > D
t'huis, dat D 2-D 3

340-341

344

348

3So

350

3Sz-3S3

354

3Sg-3S9

op de lange tafel voort geschoven < voort geschoven op de lange tafel M-D 3p	 g	 g	 g	 P	 g

dit < dat M-D 3

ben < ben om Ma`

ben	 MaZ

meetellen < tellen M-D4

3-Djaargeld < een jaargeld	 'D1	 g	 l	 g

alt yd terstond < dadelijk M-D3Y	 dadelij

 er. Zoo heet < Gaa ui er dat is Mag	 ^g^
dat is Mb-D 3Gaafzuiger, da sg^

onzen Bastiaans < Bastiaans Ma

asB tiaans M b-D 3

375 daarvan < er van	 Ma`

daarvan MaZ
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37 8	gek. Dit < gek, dat M-D 337	 g	 g

381	 deze < die M-D 3

8 2	 niet eens < nog niet M-D3	 ^	 3

8	 nadeurs. Dit < `nadeurs' dat	 M3
`nadeurs' dat D'-D 3

8	 dit < dat M-D 33S

8 - 86	 ieder die met schelmen te doen heeft, zich zoo kort mo el k van de zaak3S3	 gY
afhelt <P

als men met schelmen te doen heeft, men er zich zoo kort

	

mogelijk afhelpt	 M-D3^1	 P

8	 raffinadeurs dan < rafinadeurs	 M-D 337
rafinadeurs dan D 4

390	 dit < dat M-D 3

zonderling toch < het is zonderling M-D4395	 g	 g

397 hen die < wie	 Ma'

wien	 Ma'
hen, die D'-D 3

398
	

de menschen die < wie	 Ma'

	wien	 Maz

hen die D'-D3

slachters < slagers M-D 3399	 g

o	 Hiertegen < Dááraan M-D 343	 g
Hieraan D4

zaak < zwak M

dit < dat M-D 3

't < dit M-D 3

vandaag nog < nog heden M-D 3g g	 g

dan < daar M-D 3

409	 geholpen < gebragt M-D 349	 g	 p	 ^	 ^

404

405

405

40S-4o6

408
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409-410 dit hemzelf hemzelf dat M

hem zelf dat D'-D 3

4 11 I	 dit < dat M-D 3

413	 de taal < het Hollandsch Ma'43
het hollandsch Mae-D 4

421 I	 kan alles < kan M-D 4

z I	 schryven. Dit < schrijven, dat M-D 34	 Y	 1

4 2 3	 aan zyn < zijne	 Ma'43	 Y	 zijn
 zijne Maz-D 31

zeden < de zeden M-D 4

fatsoen < het fatsoen M-D4

toen de beide jongens < de beide jongens toen M-D41	 g	 1 g

veel < alle M-D 3

niet zeer < niet M-D 3

veel liever < liever M-D 3

omklemd te zien < te zien omklemd M-D 3

dit < dat M-D 3

nu-en-dan een hoofdstuk 	 Yschr ven zou <
het regt zou hebben van tijd tot tijd een hoofdstuk te schrijven 	 M-D 3g	 tijd	 tijd	 schrijve

 recht zou hebben, van-tyd tot-tyd een hoofdstuk te schryven D4	Y 	 Y

wezen < zijn	 Ma'444	 zij

 Mae

zoo beweerde h < naar hij beweerde M-D 3454	 Y	 hij

455 worden < werden M-D 3

6	 eer sterk < zeer	 M4S	 ^
zeer sterk D'-D 3

45 8	groote roote haast < haast M-D 34 

6 I	 o< naar M-D 44	 P

424

424

425

427

428

433

433

434

442
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 suikergoed < wat suikergoed M-D 4471-4 72g	 g

475 had < heeft M-D 3

47 8 	 in de Lange-leidsche-dwarsstraat, op een achterkamer <47	 g	 ^ p
op eene achterkamer in de lan e-lsche dwarsstraat MP	 eidg
op eene achterkamer in de Lange-leidsche dwarsstraat 	 'D 3p	 D-g
o een achterkamer in de Lange-leidsche-dwarsstraat D4op	 g

80	 schotels < schoteltjes M-D 44 80	 1

8	 kwam < kwam voor M-D 34S

488	 en dan < dan M-D 3

488	 uwee-d-er, want uwe komt er vanzelf < uwee-d-er M-D4

494 van haar < er van M-D 3

495 bleek. Haar < bleek, en hare M

bleek en hare D'-D 3

 vermoeidheid, en < vermoeidheid; zij495-49 6	 Mzij

vermoeidheid: zij D'-D 31

501	 omsloot < insloot M-D 3

5 02	 dit < dat M-D 3

5 04	 het vreemde < de vreemdheid M-D 3S4

o6	 zoo. Het mensch < zoo, en zij M-D 3S	 ^	 1

 volstrekt niet verlegen was over myn komst. Ze <507-508g	 Y
zich aan mijne komst volstrekt niet stoorde; zij	 Ma'1	 zij

volstrekt niet verlegen was over mijne komst; zij MaZ

	

g	 1 komst;

volstrekt niet verleen was over mijne komst: zij	 'D 3

	

g	 D-1	 1

5 09 niet, en < niet, in een woord, zij M, D'

niet, in één woord, zij D 2-D 3

niet...in één woord, ze D4

1 o	 van een deftig voorkomen < die er deftig uitziet	 Ma'5	 g	 g
van een deftig voorkomen Maeg

ook ik < ik ook M-D 3

dit < dat M-D 3

517

Sib
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wilde. Wel ja, waarom zou ik omslag maken? < wilde.' M-D 4522-523	 1^	 g

z	 aan en < en M-D 3S4

z	 volstrekt niet < niet M-D 3S7

531	 vroeg < vraagt M-D 4S3	 g	 g

	

r	 h < hij mij M-D 4S3	 Y	 hij mij

	

r	 terstond < dadelijk M-D 3S3	 1

535	 je 	 M

uw D'-D3

	

6	 denkje < denkt e M-D 353	 1	 g

en zoekt geld < om geld te zoeken M-D 3S37	 g	 g

S3

	

8	 dit < dat M-D 3

	

o	 je < uwe M-D 354	 j

547 dit < dat M-D 3

menschen! < menschen zeggen... M-D 3554	 gg

54-5	 De u rouw is beneden. Ze verkoopt schotels en priktollen <SS4SSS	 ^	 p	 p
`jufvrouw' is de vrouw beneden die schotels verkoopt M1	 p
` ufvrouw' is de vrouw beneden, die schotels verkoopt D `-D 3p
Jufvrouw is de vrouw beneden, die schotels verkoopt 	 D4p

rei k Stern meereken < ge Stern meêrekentM a557	 g
ge Stern meêrekent Mb-D3

5 5 Dit < Dat M-D 3

561	 vond myn < vond	 M-D 3S Y
vond m'n D4

6	 geweest, en wel naar < geweest naar 	 M-D 3SS	 g	 ^	 g
geweest, en naar D4

6 - 68	 werd afgewezen < afgewezen was M-D 357S	 g	 g

teruteruggekeerd waren < terug waren gekeerd M a '568-569	 gg	 g	 g
terug gekeerd waren Mae

gg

5 6 9	 omdat < wijl M-D4
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570	 Zeker < Dat was zeker M-D 3

571	 dit < dat M-D 3

i- z	 Nu, hiervan wist ik meer dan z zelf < Ik wist daar meer van dan zij 	 -DS7 S7	 ^	 MY	 zij

57 2	 was < was bovendien M-D 4

573	 precies, dáárom < dáárom M-D4

S77 zou < moest M-D 3

S7 8	 dit < dat M-D 3

582	 kruier, dunkt me, < kruijer, M-D 3S	 1^
kruier, D4

584-SgS Bovendien ze scheen < Daarbij scheen ze M-D 31

591	 bevalt. Maar < bevalt, doch Ma

bevalt; doch Mb -D 3

gevonden.	 gevonden. Ik < gevonden; – maar ik M-D 3

aan dezen < dezen M-D 3

lezer < lezers M-D 3

592

S9S-S96

597
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HOOFDSTUK V

	

HOOFDSTUK [Streep]	 Ma
VYFDE H00	 <	 p

Vijfde Hoofdstuk. [streep] Mb1	 p
VYFDE HOOFDSTUK.	 D 1 -D4

MaI	 Er < Er
(door Stern opgesteld) Er	 M

b

(Door Stern opgesteld.) Er D'-D3Pg

-6	 Seran de hoofdplaats der residentie Bantam, <

a de hoofdplaats van Bantam, M aSer n	 ,g^	 P
de hoofdplaats van B ...	 M b

p
S...n de hoofdplaats van B...	 DI-D3g	 P

12	 die < deze D4

er dan eindelyk in < dan eindelijk M-D 3i3	 y

r	 zyde < zijden M9	 Y	 1

22	 men < men weder M

2 3 24	 wachtte geduldig < wachtte M-D434	 g	 g

2 4	sukkelde < men sukkelde M-D 34

26	 die < die daar Ma'

	

die	 MaZ

 Za2 7	nooit < nog nooit D', D ad
 g

28	 dezen < dien M-D 3

met groote opoffering van volk deed aanleggen <33 34	 g	 P	 g	 gg
dedeed aanleggen met groote opoffering van volk M-D 3gg	 g	 p	 g

35 welke < die	 Ma'

welke MaZ

40	zelfs < ook M-D 3

4 1	met die op Java worden gelyk gesteld <4	 p	 g Y g
wordenelijk gesteld met die op Java Ma

	

g 1 g	 p
wordenell k gesteld met die op Java Mb-D3

	

g 1 g	 P	 M

4 2	doen zen < ijzen doen M-D 34	 Y	 ijze

 als op den bok genageld < op den bok als genageld M-D;
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4 8	is...weg! We < is...wij M-D 34	 g	 1

2	 het voertuig < den wagen M-D 35	 g	 g

Er zyn, by zulke gelegenheid, < Er zijn M-D 3SS	 Y^ Y	 g	 g	 ^	 1

6	 buitenzyde < binnenzijde M-D4S	 Y	 1

S7 binnenwielen < buitenwielen M-D4

schryft < schrijft gewoonlijk M-D 3S9	 Y	 schrijft g	 1

6o-61	 om dien angst < daarom M-D 3g
erom D4

62	 Het < Lezer, het M-D3

62-63	 den lezer < U M3
u D' -D 3

64	 hem < U M4
u D'-D 3

6-66	 h voor m gewonnen is < gij voor mij gewonnen zijt M-D 3S	 Y	 my 	 gl	 lg	 1

66	 uit blik en houding bemerk < in blik en houding zie M-D 3g	 g

67	 van 't balkon eener vierde verdieping <7	 pg
uit eene vierde verdieping	 M-D 3pg
van het balkon eener vierde verdieping D4pg

6 7	hem<U M7
u D'-D 3

7 2	 een voorwendsel aan de hand te doen < aanleiding te geven M-D 37	 g g

73	 gelyken op < gelijken M-D 3

76	 daarby zyn gevoegd < daarbij zijn gevoegd Ma'7	 Y Y g	 g daarbij zijn g	 g
zijn daarbij gevoegd M á2-D 3zijn daarbij 	 g

7 8	Waarde lezer < Lezer M-D 3

ideaal, een verzinsel, onverdra el ke grootspraak! < ideaal. M-D 379	 g Y g	 P

82	 opgericht werden < werden o eri t M-D 3P^	 p^ ^

83-84	 naar den hemel moet wyzen < moet wijzen naar den hemel M-D 33 4	 Y	 1
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97

86	 dorpskerken < de dorpskerken M-D 3p	 p

8	 waarlyk niet < niet M-D 387	 Y

88	 tot-stand te brengen < daartestellen 	 Mag

gtot stand te brengen M 6 -D 3

	

88-8	 langgenoeg heeft kunnen staande houden <

	

9	 gg	 g
heeft kunnen staande houden, langgenoeg M-D 3

gg	 g

93 bouwmeesters Gerhard von Riehl < bouwmeesters M-D4

deze < die M-D 3

	I0I	 deze < die M-D 3

	10 5	zal wel te bekomen zyn < kan men geven M-D 3	5 	 Y	 g

10 -I06	 en hiervoor is steen en kalk te-koop < daarvoor is te koop steen en kalk M-D 3	5 	 P	 p

	

I I	 liepen in bedryvig wachten heen-en-weer <

	

5	 p	 Yg
liepen heen en weder in bedrijvig wachten M-D 3p	 lg
liepen in bedryvig wachten heen-en-weder D4p	 Yg

	

11 5	Hier < Daar M-D 35

	

11 9	deze < die M-D 39

	

11 9	dan ook het geval < ook zoo M-D 3	9 	 g

	

12	 de grenzen der naburige afdeelin < het naburig gebied van M-D 3	123	 gg	 gg

	

1 z	 meer dan ergens kracht van wet heeft, <

	

S	 g
kracht van wet heeft, meer dan ergens, M-D 3g

	

Iz6	 met het bestuur eener afdeeling belast is <g
belast is met het bestuur eener afdeeling M-D 3g

	

I26	 worde < wordt Ma`
worde Mae

12 9	als eersto vol ende in rang het bestuur had waargenomen <

	

9	 P g	 g	 g
het bestuur had waargenomen als eersto vol ende in rang Mg	 P g	 g
het bestuur had waargenomen als eerst opvolgende in ran 	 'D 3grang D-

	1 3 1	 het tydstip der komst < de komst M-D 3	3 	 Y	 p

I en eenige ververschingen < eenige ververschingen M-D 333	 g	 g	 g	 g
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133-134

134

135

iqo

146-147

gezet. In < gezet, en in M-D 3
g	 g	 ^

deze < die M a ' D'-D 3

dien Mae

van den nieuwen chef af < af van den nieuwen chef M-D 3

van den < der M-D 4

me niet volkomen juist uitgedrukt, toen ik den adsistent-resident het1
opperhoofd, ook van den Regent, noemde <pP

nieteheel juist den adsistent-resident het opperhoofd ook vang	 1	 pP
den regent genoemd	 Mg g
nieteheel juist den Adsistent-resident het opperhoofd ook vang	 1	 PP
den Reent enoemd	 D'-D 3g g
my niet volkomen juist uitgedrukt, toen ik den Adsistent-residenty	 1
het opperhoofd, ook van den Regent, noemde 	 D 4pp	 ^

18	 deze < die M-D 34

148-149	1s hier, tot juist begrip van hetgeen volgen zal, < is M-D 34 49	 ^	 1	 ^ p	 g	 g

1 5 0- I	 't adjektief nederlandsch komt me eenigszins onnauwkeurig voor <S	 S	 1	 g	 g
ik vind hetebruik ad jectivialiter van dat woord `nederlandsch' onjuist M-D 3^	 J	 1
ik vind hetebruik adjectivialiter van het woord: nederlandsch onjuist D 4g	 J	 ^	 1

1 5 1	 werd < is M-D 4S

I	 verschillende < onderscheidene M-D 3S3

I	 waarby < waar M-D 3SS

1 5 6-15 7	van de < der M-D 4S	 S7

 waartoe – met een zeer kleine, wellicht maar schynbare, uitzondering –1 57 -1 58^	 ^	 ^	 g
geheel Java behoort, <

waartoeeheel Java behoort, met eene zeer kleine, welligt maarg	 g
schijnbare uitzondering,	 M- D 3schijnbare	 g^

i58	 is < is geheel en al M-D 3S	 g

16 3	 bevorderd, < bevorderd, ontslagen M-D 43	 g

16 7-168	 alzoo inderdaad < alzoo M-D 37

1 68	 deel < een waar deel M-D 3

10-I I	 o zyn besluiten geen beslissenden invloed heeft <7 7	 p Y	 g
Benen beslissenden invloed heeft op zijne besluiten M-D 3geenen	 P1
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Ma'

MaZ

Mb-Dj

D4

van den Gouverneur-generaal < des gouverneurs-generaal Ma1 74	 g	 g	 g
 b-des Gouverneurs-generaal M D 3

175

177

178

178-I80

evenwel < echter M-D 3

uit < van M-D 3

als leenheer de bevolking beheerschte, <g
heer der bevolking was, als leenheer, M-D 3g	 ,	 ,

aan de hoven der nog regeerende Vorsten door Residenten lietg g
vertegenwoordigen <

no liet vertegenwoordigen aan de hoven der nog regerendenogg g
vorsten door residenten
liet vertegenwoordigen aan de hoven der nog regerendeg g
vorsten door residenten
liet vertegenwoordigen aan de hoven der nog regerendeg g
Vorsten door Residenten
aan de hoven der nog regeerende Vorsten door Residenteng g
liet vertegenwoordigen

, 8o	 Die < De M-D 3

18o	 bestaan < zijn er M-D1

18o	 meer, en < meer; M-D 3,	 meer;

I8o-18I	 zyn, als gewestelyke Gouverneurs, of Praefecten, bestuurders vanY^	 g	 Y	 >
landschappen geworden <pp g

zijn bestuurders der landschappen geworden, het zijn gewestelijkezijn	 PP	 g	 ^	 zijn g	 1
gouverneurs, praefekteng	 ,p
zijn bestuurders der landschappen geworden, het zijn gewestelijkezijn	 PP	 g	 ^	 zijn g	 1
Gouverneurs, Praefekten
zijn bestuurders der landschappen geworden: het zijn gewestelijkezijn	 pP g	 zijn g	 1
Gouverneurs Praefekten,

Ma

Mb

.1Y-D3

183

183-184

186

193

193

deze < die M-D 3

tegenover de javaansche bevolking vertegenwoordigen <g	 1	 g
vertegenwoordigen te enover de avaansche bevolking	 Mg	 J	 g
vertegenwoordigen te enover de Javaansche bevolking	 'D 3g	 g D-

tegenover de Javaansche bevolking vertegenwoordigen D4g	 g

Batavia. Het < Batavia; het volk M

Batavia; het volk D'-D 3

voor het toezicht < het toezigt M-D 3

voor het oprichten < het o ri ten M-D 3
p	 pg
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I	 voor de policie < de policie M-D 394	 P	 p

I	 voor het < het M-D 394

200-201	 vroeger in dat landschap of in de nabuurschap <g	 p	 p
in dat landschap of in de nabuurschap vroeger M-D 3P	 P	 g

20	 punt < een punt M-D 43	 p	 p

204	 dezer < dier M-D 34

205	 een < eene soort van M-D 3S
een soort van D4

208-20	 R ks- Mark-, Gau-, en Burggraven <

rijks jks - mark - au - grens - en burg-graven	 ma
J	 gau g	 ^g

Rijks - Mark - Gau - Grens - en Burg-graven M

- Grens -	 D J-D2dR ks Mark Gau Gren en Burggraven

Rijks-, jks- Mark-, Gau-, Grens- en Burggraven	 D 3 D4

211-212 plaats te geven aan de opmerking < de opmerking plaats te geven 	 Ma'P	 g	 P	 g	 P	 gP	 ^
plaats te geven aan de opmerking	 '2p	 g	 p	 g M

212	 in ons werelddeel < hier M-D 3

21 3 -214	 o verren afstand geregeerd worden <3 4	 p	 g g
 worden op verren afstand M-D 3geregeerdp

2 I	 hiertoe < daartoe M-D 34

21 4	 beambten noodig < noodig beambten M4	 g	 g
noodig be rnbten D `-D 3

21 5	gezag < bestuur M-D 3S	 g g

216	 hiertoe < daartoe M-D 3

216-217	 in den aanvang gewoonlyk < gewoonlijk M-D47	 gg	 Y	 g	 1

219-220	 behoefte voelde < noodig had M-D 3
9	 g

	

222-223	 door gelykheid in afkomst, taal en gewoonten tot het Ryk te behooren <

	

3	 gY	 ^	 g
te behooren tot het rijk door gelijkheid in afkomst, spraak en

	

rijk	 g 1	 ^ P
gewoonten	 Ma

te behooren tot het Rijk door gelijkheid in afkomst, spraak en

	

Rijk	 g 1	 ^ P
gewoonten Mb D3

doorel kheid in afkomst, spraak en gewoonten tot het Rykg Y	 ^ P	 g	 Y
te behooren	 D4
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224	 iemand met de leiding der zaken te belasten <

	

4	 g
met de leiding der zaken iemand te belasten M-D 3g

22 5 -226	 boven zyn medeburgers in die streken verheven was <

	

S	 Y	 g
verheven was boven zijne medeburgers in die streken M-D 31	 g

228-2 3 0	 met de uitvoering dezer bevelen belast was. Hierdoor werden dan3	 g
tevenseheel of gedeeltelyk de uitgaven vermeden, voor <g	 g	 Y	 g

belast was met de uitvoering dier bevelen; waardoor tevens geheel ofg	 ^	 g
gedeeltelijk vermeden werden, de uitgaven voor	 M-D 3g	 1	 ^	 g

2 3 1	 meestal < het meestal M-D 33

2 3 1	 ten-laste van < van M-D 33

2' t woord graaf < graaf ' M-D 333	 g	 g

2 3 6	 Keizer wel < keizer M3
Keizer D'-D 4

 ^	 ,	 _	 M-D Zd236-237raven da. landschapsbestuurders, < raven landscha s bestuurders graven,	 >	 ^	 pp^
`raven' landschapsbestuurders 	 D 3^

2	 hertogen, d.i. heiraanvoerders <`herto en' heiraanvoerders	 M-D 337	 g >	 >	 ^

2 3 8-2 39	aan den Keizer gelyk te zyn < gelijk te zijn aan den keizer M3	 39	 g Y	 Y	 g l	 1
gelijk	 1Blik te zijn aan den Keizer D'-D 3

2	 van God aftehangen < aftehangen van God M-D 339	 g	 g

2	 de < hunne M-D 3239

2 44	 banier, d.i. den Standaard van het Ryk. Een <44	 ^	 Y
banier; een	 M-D 3

banier, d.i. de standaard van het YR k. Een D4

2 45	 z n eigen < fi jne M-D 34S	 Y g	 ijn

 6-2	 uit de baronnen werden gekozen < werden gekozen uit de baronnen M-D 34 47	 g	 g

2 47	 he t gewicht < den invloed M a '47	 g
hetewi t M"-D 3

g g

2 4 8	 den invloed dien < het gewigt dat 	 Ma '4	 g g
den invloed dien MaZ

2 4 8 - 2 49	 aan hun geboorte ontleenden < ontleenden aan hunne geboorte M-D 34 49	 g	 g

2 49	 hieruit < daaruit M-D 349
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2 49-2 5 o	 aan de erfelykheid dezer betrekkingen was gewoon geraakt <Y	 g	 g	 g
gewoon was geraakt aan de erfelijkheid dier betrekkingen M-D 3g	 g	 erfelijkheid	 g

25 	 baron. Nog heden-ten-dage zou menige vr heerl ke familie – zonder keizerlykS	 SS	 g	 g	 g	 Y	 Y	 Y
of koninklyk patent, dat is een zoodanige familie, die haren adel afleidt van het

	

Y p	 ^	 g	 >
ontstaan des lands, die alt d van adel was omdat ze van adel was – autochthoon –y
een verheffing tot den gravenstand, als derogeerend afwyzen <

	

g	 g	 ^	 g	 Y
baron hoewel nog heden ten dage menige vrijheerlijke familiebaron,	 g	 g	 g	 –vrijheerlijke

zonder keizerlijk of koninklijk patent, dat is eene zóódanige familie,

	

keizerlijk koninklijk 	 ^	 g
die haren adel afleidt van het ontstaan des lands, die altijd van adel was,

omdat ze van adel was, – autochthoon, – eene verheffing tot den,	 ,	 g
gravenstand zou afwijzen	 Ma`^	 1
baron. Nog heden ten dage zou menige vrijheerlijke familie

	

g	 g	 g	 –vrijheerlijke

zonder keizerlijk of koninklijk patent, dat is eene zóódani e familie,

	

keizerlijk koninklijk 
p	 ^	 g

die haren adel afleidt van het ontstaan des lands, die altijd van adel was,

omdat ze van adel was, – autochthoon, – eene verheffing tot den
gravenstand afwijzen	 Mai
g	 1
baron. Nog heden ten dage zou menige vrij heerlijke familie

	

g	 g	 g	 –vrij	 1
zonder keizerlijk of koninklijk patent, dat is eene zóódani e familie,

	

keizerlijk	 lp	 ^	 g
die haren adel afleidt van het ontstaan des lands, die altijd van adel was,

omdat ze van adel was, – autochthoon – eene verheffing tot den

gravenstand afwijzen	 D `-D 3^	 1
baron. Nog heden-ten-dage zou menige vryheerlyke familie

	

^	 g	 g	 –Y
zonder keizerlyk of koninklyk patent, dat is een zoodanige familie,Y	 Y P	 ^	 g
die haren adel afleidt van het ontstaan des lands, die alt d van adel wasy

omdat ze van adel was – autochthoon – een verheffingot deng
gravenstand afwyzen 	 D4
g	 Y

2 -2 8	 met het bestuur van zoodaniggraafschap belast waren <

	

S7 S	 gg	 p
belast waren met het bestuur van zoodaniggraafschap M-D 3

g ^	 p

2 59-26o	 in hun betrekking zouden opvolgen <59	 g
zouden opvolgen in hunne betrekking M-D 3g

261	 deze < die M-D 3

262	 deze < die M-D 3

26 3	Henegouwen of Vlaanderen < Vlaanderen Henegouwen	 Ma3	 g	 ^	 g
n H ne ouwen	 M b-D 3Maandere	 e,	 g

Vlaanderen of Henegouwen D4g

266	 deze < die M-D 3

268-269	 werkkring, hoewel ook in dit opzicht zekere overeenstemming9	 g^	 p	 g
in 't oog valt – staat <g

werkkring,staat	 M-D 3

werkkring,oewel ook in dit opzicht zekere overeenstemmingg 	 p	 ^
in het oog valt – staat 	 D4g
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27 1	 met zyn autochthoonen invloed verbindt * <

verbindt met zijnen `autochthoonen' invloed M-D 31

2 7 1	 om aan < om M D 37

274	 door een wet vastgesteld te zyn < vastgesteld te zijn door eene wet M-D 374	 g	 Y	 g	 1

275	 van den Regent < des regents Ma7S	 g	 g
des Regents Mb-D 4g

2 7 5	 meestal < gewoonlijk Ma'7S	 g	 1
meestal	 Mae

.277-278	 door z n zoon zal worden opgevolgd<Y
zal worden opgevolgd door zijn' zoon M-D 31

2 7 9	 wezen mocht < is 	 Ma'79
wezen mot Mae-D 3g

28o	 van dezelfde < derzelfde M-D4

284	 verondersteld < geacht M-D 34	 g

28 7	hiermede < daarmede M-D 37

288	 vertegenwoordiger van < voorstellende M-D4

289	 en < als M-D49

	

28 9	 verondersteld < geacht M

	

9	 g

geacht D'-D 3

2 9 1	 van 't Gouvernement < des gouvernements M9	 g
des Gouvernements D'-D 4

2 94	 van een Regent < eens regents M94	 g	 g
eens Regents D'-D 3g

2 8	 opgaven < opgave D'-D 39	 pg	 Pg

3 02	 Deze < Die Ma'

Deze Mae

o	 blyken mocht < is	 M-D 334	 Y
wezen mocht D4

305	 in deze verhouding heerschen moet <3 S	 g
heerschen moet in deze verhouding M-D 3g
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30	 deze < die M-D 39

310	 voorkomend < eenig M-D 33	 g

3 I I	 zouden < terstond zouden M-D 3

 met meer inschikkel kheid of takt behandelde <312.-313	 Y
behandelde met meer	 jinschikkelikheid	 M-D 3

behandelde met meer inschikkelykheid of takt D4Y

I	 veel < oneindig M-D 435	 g

3 16	 deze < die M-D 3

-	 kiesch, en	 -D 'dI ó	 wel -opgevoed evoed en kiesch, h < welopgevoed, esc	 M3	 pg	 s Y	 pg	 >	 >
wel opgevoed, kiesch, en D3pg	 ,	 ^

319	 kan < hij kan M-D 339	 1

I	 dan zeker < zeker M-D 339

2	 moest < moet M3

o	 met vele duitsche hertogdommen gelyk staat <33	 ^	 g Y
gelij k staat aan vele duitsche hertogdommen M^1	 g

Blijk staat aan vele duitsche Hertogdommen D '-D 3gelijk	 g
elk staat met vele duitsche hertogdommen D4gelyk	 g

aan de zynen het noodige te verschaffen <333 334	 Y	 g
het noodige te verschaffen aan de zijnen M-D 3g	 zijne

 eran d.i. < Pan eran ' M-D 3

is voor hem niet < voor hem is niet M-D 3

zóó leven < leven zóó Ma
leven, zóó Mb-D 3

zóó leven, D4

33 6	 dit < dat M-D;

334-335

335

336

34 1 -34 z niet meer dan er by zyn inspektiereis noodig zyn tot het geven van

	

Y Y	 p	 g Y	 g
inlichtin en onder-weg <g	 g

zooveel er noodig zijn tot het geven van inlichtingen op weg, zijn	 g	 g	 p	 g>
p}jbij zijne inspektiereize	 M-D 3

34 2	vergezeld < gevolgd	 Ma'34	 g	 ^	 g
vergezeld Mae

g
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tot het gevolg behooren < behooren tot het gevolg M-D 3343	 g	 g	 g	 g

o den invloed van die Regenten gegrondvest heeft <347	 p	 g	 g g
e rondvest heeft op den invloed van die regenten Mgegrondvest	 p	 g
e rondvest heeft op den invloed van die Regenten 	 'D 3gegrondvest	 p	 D-g

349 maar < maar die M-D 3

3S o	 van de < der M-D 3

3S o	 welke < die M-D 3

	o- z	 aan de levenses ze van zoodanig inlandsch Hoofd verbonden zyn <

	

3S 35	 Y	 g	 Y
verbonden zijn aan de levenswijze van zoodanig inlandsch hoofd M-D 3zijn	 levenswijze	 g
aan de levenses ze van zoodanig inlandsch hoofd verbonden zyn D4Y	 g	 Y

in geldverlegenheid te zien verkeeren <3S3	 g	 g
te zien verkeeren ineldverle enheid M-D 3g	 g

3 5 4 als 't ware < als ware het M-D 3

als het ware D4

3S 6	 deze < die M-D 3

8-	 in vier deelen kunnen splitsen < kunnen splitsen in vier deelen M-D 33S 3S9	 p	 p

62- 6produkten, als < waren: 	 M3	 3 3 
waren, als DI-D3

 hiertoe < daartoe M-D 3367-368

z	 dammen en aan waterleidingen < waterleidingen en dammen M a `3 7	 g	 g
dammen en waterleidingen Mae

g

37S zoekt < zocht M-D 3

8-	 aanlacht...kortom, < aanlacht •	M37 379	 ...>

	aanlacht: –	 D'-D3

aanlacht... kort-om D4

8	 en van < en M-D 33 4

3 86	 hiertoe < daartoe M-D3

86- 8	 dan een zeer eenvoudige staatkunde noodig <3	 3 7	 g	 g
noodig dan eene zeer eenvoudige staatkunde M-D 3g	 g
noodig dan een zeer eenvoudige staatkunde D4g	 g

3 88	 deze < die M-D3

2I8	 HOOFDSTUK V



van de winst toetezeggen < toetezeggen van de winst M-D 43 88- 3 8 9	gg	 gg

met deze uitkomst evenredige beloonin geniet,393 394	 g	 g g	 , <
belooninggeniet, evenredig met die uitkomst, M-D 3gg	 ^	 g

hierop < daarop M-D 33 94	 p	 p

39 6	 wanneer < als M-D 3

- oo	 aan de Hoofden toegelegde aanmoedi in s ellen <3994 g gg
aanmoedi in s eiden aan de hoofden M-D 3g gg

401	 zaak < handel M-D4

402	 deze < die M-D 3

o	 aan den Javaan uittebetalen < uittebetalen aan den Javaan M a43

uittebetalen aan n a	 n	 b— 3den Javaan M D

408	 h y dikwis < hij M-D 34	 y	 y	 hij

o	 deze < die M-D 349

r	 gezegende Java < Java M a43	 g g
ava  M y 3D

r	 met die zaak bemoeid < bemoeid met die zaak M-D47

22	 ge denken van iemand die < gij van mij denken als ik	 Ma`4	 g	 gl	 1
ge denken van iemand die MZ
gij denken van iemand die Maagj
i denken van iemand die D'-D 3gj

2	 het < hun M-D 34S

2 26	 personen < de personen M-D 44S4	 p	 p

Dit is ook op Java het geval, en de < De M-D 44 28-4 2 9	p	 g	 ,

43 0	haar < zijn M-D 343	 1

r	 Tommongong o f < Tommon on M-D 343	 gg	 gg,

2	 voor een be aald inkomen verkocht heeft <43	 p
verkocht heeft voor een bepaald inkomen M-D 3p

433-434 in delaats getreden is < is in de plaats getreden Ma'
p	 g	 p	 g

is inplaats getreden	 Maz
p	 g

is in delaats getreden M a3 -D 3
p	 g
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434-435 vroeger door de heeren des lands van de opgezetenen gevorderd werden <g	 pg	 g
zij vroeger o bra ten aan hunne heeren M-D 31	 g	 p g

43 6 	 van verren afstand worden opgeroepen <43

worden opgeroepen van verren afstand M-D 3

43 8 	 verstrekken < leveren	 Ma`

verstrekken MaZ

van den Regent < des regents Ma439	 g	 g
gdes Regents M b -D 3

wanneer < als M-D 3

die < de M-D 3

de dochter < op de dochter Mp

deze < hij	 MaI
1

deze Mae

tot het ophouden van hun rang volstrekt noodig is <445	 p	 g	 g
volstrekt noodig is tot het ophouden van hunnen rang M-D 3

	

g	 P	 g

446 	 deze < die M-D 3

44 8	 diep geworteld is in den aard der bevolking zelf <44	 P ^	 g
in den aard ligt der bevolking zelve M-D 3

	

g	 ^

I	 gehoorzaamden. Ja, h	 M gehoorzaamden, en hij

	

45	 g	 ^ Y	 g	 ^	 1
gehoorzaamden: ja hij D'-D 3
g	 1	 1

	

2	 aan zyn erfel ken heer verschuldigd is <

	

45	 Y	 Y	 g
verschuldi d is aan zijnen erfelf' ken heer M-D 3g	 zijnen erfelijke

wanneer < als M-D 3

Zulke < Zoodanige M a '

	

4S3	 g
Die	 M"-D 3

zyn dan ook < zijn M-D 3

	

454	 Y	 zij

 is alzoo deze gewoonte < deze gewoonte is M-D 3

	

4SS	 g	 g

439

439

440

441

220	 HOOFDSTUK V



459-460 aldus wordt door een lie gebruik, de afschaffing van misbruik belemmerd <^	 ^	 g
alzoo maakt het bestaan van een lie gebruik, de afschaffin g moeijelijkg	 ^ afschaffing moeijelijk

van een misbruik	 M

alzoo maakt het bestaan van een lie gebruik de afschaffing moeijelijkg	 g	 11
van een misbruik	 D'-D 3

aldus maakt het bestaan van een lief gebruik de afschaffing moeielyk

van een misbruik	 D 4

461	 van den Regent < des regents Ma4	 ^	 g
Mb-Di Regents

462	 hierover < daarover M-D 3

6	 om haar < haar M-D 343

6 -	 van onkruid te reinigen < te reinigen van onkruid M-D 343 44 	 g	 ^

6 - 6	 die met den ran g des Regents overeenstemt <444 5 	 rang	 g
overeenkomende met den rang van den regent Ma'g

	

overeenkomende met den rang des regents	 Ma'

	

g	 ^

	

overeenkomende met den rang	 Ddes Regents	 M
^^-	 3

	^ 	 g

46f-466 algemeen als een beleediging worden aangemerkt <g	 gg	 g
worden aangemerkt als eene algemeene beleediging M-D 3g	 ^	 ^g
als een algemeene beleediging worden aangemerkt D4g	 gg	 ^

46 7	 o den ploeg wachten < wachten op den ploeg M-D 347	 p	 p g	 p	 p g

468	 deze < die M-D j

469-47°

470

471

bewerken of te besproeien < bewerken M-D 3p

vanansche dorpen op < op van gansche dorpen M-D 3g	 P p	 P	 g	 P

behoefte hebben aan bearbeidin ...ziedaar <bearbeiding ...ziedaar
 noodig hebben, en ziedaar Ma'

arbeid noodig hebben ...ziedaar 	 Mae

arbeid noodig hebben... Ziedaar 	 D'-D 3g

47 2	 aan de Regeering bekend < bekend aan de regering Ma47	 g	 g	 g g
k n aan de Regering M b-D 3beerf

472-473 waarin de wetten, instruktien en handleidingen voor de ambtenaren
bevat zyn <Y

die de wetten, instruktien en handleidingen bevatten voor de beambten Mg
die de wetten, instruktiën en handleidingen bevatten voor de beambten D'-D 3g

menschlievendheid < menschlievendheid en re tvaardi heid M-D 3474	 g	 g
menschlievendheid en rechtvaardigheid D,g
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474-475 b het ontwerpen daarvan schynt te hebben voorgezeten <Y	 p	 Y	 g
schijnt te hebben voorgezeten bij het ontwerpen M-D 3schijnt	 g	 bij	 p

477 haar < hunne Ma'

hare	 M"-D 3

47 8	deze < die M-D 3

479 er wordt < wordt M-D4

481	 deze < die M-D 3

483	 Dit < Dat M
Dat D'-D3

8	 is voorzeker < is M-D 343

8	 voortestaan < voorstaan M-D 343

486	 vorstelyken < koninkl eken M-D 34	 Y	 ^
vorstel ken	 D 4y

486	 't is < dat is M-D 3

het is D 4

deze < die M-D 3

hieraan < daaraan M-D 3

o < in D'-D4p

andere betrekking < ander ambt M-D 3g

manieren < wijzen M-D31

dit < dat Ma'
dit MaZ

o	 volstrekt niet < niet M-D 3SS

05-506	 was – o zeker! – < was M-D 4S

5 09	 zyn bedoeling < zijne meening M-D 3S9	 Y	 g	 zijne	 g

5 I I	 milder < beter M-D 3

493

496

498

Soo

5 0

5 0

S 1 3-S 14 gevreesden Regent < regent Ma
g	 g	 g

Reent Mb-D 3
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M a'

Ma2

D'-D j

1 6 	 zonder grond < geheel ongegrond M-D 4S	 g	 g

1 6	 hebben gekrenkt < gekrenkt hebben M-D 35	 g	 g

1	 van de < der M-D 45

1 7	 maar < maar die M-D 35

5 91	 Tommon on Adhi atti < Adhi atti M-D  3^^^	 p	 p

5 21	 niet! Dit < niet, en dit Ma`

niet! Dit	 Ma'

z 1	 blykt reeds hieruit < is reeds dááruit te bewijzen M5	 blykt	 1
is reeds daaruit te bewijzen D'-D 31
is reeds hieruit te bewyzen D4Y

S21-S24 dat de neiging der inlandsche Hoofden om de grens van 't geoorloofdgg	 'g	 g
beschikken over arbeid en eigendom hunner onderhoon en teg	 g
overschryden, overal volmondig erkend wordt <Y	 ^	 g

dat ieder overtuigd is dat elk inlandsch hoofd den grens van hetg	 g
eoorloofd beschikken over arbeid en eigendom te ver uitbreidtg	 g

dat ieder overtuigd is, dat elk inlandsch hoofd de grens van hetg	 ^	 g
geoorloofd beschikken over arbeid en eigendom te ver uitbreidtg	 g
dat ieder overtuigd is, dat elk inlandsch Hoofd de g rens van hetg	 ^	 g
geoorloofd beschikken over arbeid en eigendom te ver uitbreidtg	 g
dat ieder overtuigd is dat elk inlandsch Hoofd de grens van hetg	 g
geoorloofd beschikken over arbeid en eigendom zyner onderhoorigen, g	 g,
te ver uitbreidt Da

2	 die misdadige hebbelykheid < dit M-D 4ss	 g	 y

26- 2	 willekeur of misbruik van gezag < misbruik van gezag of willekeur M-D 3S	 S 7	 g g	 g g

S 28	 een byna < eene M-D 3
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HOOFDSTUK VI

ZESDE HOOFDSTUK <stree 	 Map
Zesde Hoofdstuk [streep] Mb

ZESDE HOOFDSTUK.	 D -D4

De < De	 Ma

Vervolg van het opstel van Stern. De	 Mv
g	 p

Vervol van het opstel van Stern.) De D I D 3(Vervolg	 P
 Dad(Vervolg van het Opstel van Stern.) De Da,Dg	 P

een menschensoort, in 't voorti aan gezegd, die zeer onderscheiden is <4 S	 ^	 Yg	 g g
die, in het voorbijgaan gezegd, zeer onderscheiden zijn M-D 3i g	 g	 g ^	 1

6	 viel, en ver < viel vèr M,
viel; ver D `-D 3

7 de < die M-D 3

	

8- 9	tot z n omgeving behoorden < behoorden tot zijne omgeving M-D 3	9 	 Y	 g	 g	 zijne	 g	 g

I I	 van deze < dier	 M-D 3

dezer D 4

12	 worden < wezen M-D4

12	 hy < het M-D 3y

12	 zooals men 't noemt < zoo men zet M-D 3g

1 3	wezen < zijn	 Ma`3	 zij
 Ma'

16	 in 't midden van deendo o by de tafel <p pp Y
bij de tafel in het midden der pendoppo M a `bij	 P	 pp
in het midden derendo o bij de tafel Mae-D 3	P 	 Pp bij
in het midden derpp byderpendoppo b de tafel 	 D4p

I	 eenigszins < iets M-D 47	 ^

18- I	 der zuster van mevrouw Blauwbaard <9
der vrouw van blaauwbaard	 Ma

der zuster van Mevrouw Blaauwbaard M6 -D 3

2 3	ging, 	 te-leur gesteld, < ging M-D 43	 gg^	 g	 ^	 gg

2 5	nu juist niet < niet M-D 4S	 1

28	 aantal inlanders < aantal M-D 3
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29

33

33

40-41

41-42

44

44

46

46

47

47

48

49

49

S3

SS

59

63

65

71

73-74

neen, de < de M-D 3

wat < iets M-D 3

mogen < kunnen M-D4g

een eigenaardigheid trouwens die < wat trouwens M-D 3

wanneer men met hem ines rek was, gevoelde men <g p	 ^g
menevoelde wanneer men met hem in gesprek was, Ma'g	 ^	 g p
menevoelde als men met hem in gesprek was,	 Mae-D 3g	 ^	 g p

om zoo noodig < om, zoo het noodig was, M-D

	

g	 ^	 g

te verve zen < terugtekomen MY	 g
teru te komen D'-D 3terug

niet moeielyk < zeer ligt M-D 3

alle onderwerpen van gesprek < in gesprekken alle onderwerpen M-D 3p	 gp	 gp	 p

vooral daar < daar M-D 3

op < op eene M-D 3
p	 p

aan den loop van 't onderhoud een andere richting geven zullen <p	 g^
eene andere rigting geven zullen aan den loop van het onderhoud M-D 3

aan den loop van het onderhoud een andere richting geven zullen D4p	 ^g

omdat < dewijl Ma'1
omdat Mae

wezen zou < zoude wezen M-D 3

h < men M a 'Y

	hij 	 M"Í

de beste < de M-D 3

banale opmerking < opmerking M-D 3

	

P	 	̂ p	 g

Hierop < Daarop M-D 3p	 p

zaten < waren M-D 3

de tabak, de kalk, de sine de pinang, en de gambier <

de sine de kalk, depinang,de gambier en de tabak M-D 3

zyn heer de kostbare doos aan < de kostbare doos zijnen heer aan M-DY	 1

225	 HOOFDSTUK VI



79 dit < dat M-D 3

8o	 ondoordacht < te snel M-D 3

8o af. Want h had < gaf; want dan had hij M-D 3g	 Y	 g^	 hij

8i	 van Pandelan hoort roemen < hoort roemen van Pandelan MaPandeglang	 Pandeglang

hoort 	 n van	 Mb0o t oerre va Pande

 roemen van P...ng	 D'-D 3g

8 2	 werkelyk beter < beter M-D 3Y

8	 al hurkend < hurkende M-D 384

8 5	onder zyn makkers plaats nam < plaats nam onder zijne makkers M-D 3S	 Y	 P	 p	 1

86	 bruinroodeverwd < roodgeverwd	 M-D 3g	 g
bruinrood everwd D 4bruinroodgeverw

 er < daar M-D3

89	 en den kontroleur kende < kende en den kontróleur M9
kende en den Kontróleur D'-D 3

93 in < te M-D 3

aanleggen, of de bestaande beter te onderhouden. < aanleggen. M-D 394	 gg ^	 gg

9S hierin < dáárin M-D 3

95 dichter < beter M-D4

96	 veel < ongelijk  M-D 49

102	 zou te hooren zyn < was te hooren M-D4Y

	

1 o	 van Lebak geweest was < was geweest van Lebak	 Ma

	

3	 g	 g
	waseweest van Leb(	 Mbg

	

waseweest van Leb...	 D'-D 3g

	

103-105	 Het scheen dat Verbrugge op dit oogenblik geen lust had

	

3 5	 gg p	 g	 g
den stryd voorttezetten. Althans h brak 't gesprek af, <Y	 Y	 g p

Verbrugge wilde afbreken,

ggVerbru e wilde afbreken,
Verbrugge wilde afbrekengg

Ma
b DiM 1J^

DZ-D3

105-106	 mandoor-oppasser < oppasser M-D 4S	 PP	 PP
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toewan kommendaan < kommandant M

Kommandant D' -D3

starende, dat is de kommandant! H < starende, hij MaY	 ^l
'hij hi M -D 3

	

1	
b

en < hi • M-D 3hij

vanmorgen < heden morgen M-D 3g	 g

vroeg reeds < vroeg M-D 3g	 g

ual<U M

u D'-D3

Pe an koedahn •a toewan kommendaan <^ g	J
Houd hetaard vast van mijnheer den kommandant MP	 1
Houd hetaard vast van mijnheer den Kommandant D'-D3P	 1

aan een < een' M

een DI-D3

die buiten zaten < buiten M-D 3

Duclari! Ben je < Duclari, zijt ge Ma1	 ^ zijt g
•Duclari, zijt ge M 6 -D3
1 g

116-117  	 heb • e< hebt e M-D 3 1	 g

118	 man < mensch M-D 4

1 18	 flinke militaire < militaire M-D 3

120	 eerste-luitenant < luitenant M-D 3

120	 te < van M-D4

124-12 5 	 in zitten onder de vraag: `wel wat heb je al zoo hier?' < ging	 g 'wel,	 1
ging onder de vraag: `wat hebt ge zoo al hier?' zitten Mgg	 g	 g

hier?' zitten D'-D 2donder de vraag: 	 hebt ge zoo al h1er.	 tging,	 g	 g
onder de vraag: `wat hebt ge al zoo hier?' zitten D 3ging,	 g	 g

126	 Wil je < Wilt ge M-D 31	 g

12 7	Heb je < Hebt ge M-D 3	7 	 1	 g

12 7	geen klapperwater < klapperwater M-D 3	7 	 g	 pp	 PP

128	 frisscher < frisch M-D 3
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12 9	e < u M-D3	9 	 j

	

130	 heel < zeer M-D 33

130	 nadeelig. Je 	 nadeeli ... e	 M-D 33	 g	 gg
nadeelig. Men D4g

1 0	 Zie eens < Zie M-D 33

1 3 1	 over de bergen dragen < dragen over de bergen M-D 33	 g	 g	 g	 g

16	 je ge M-D 33	 1	 g

138	 je bent < gij zijt M-D 33	 je	 gl zij

 0	 in 't hollandsch gevoerd < gevoerd in het hollandsch	 M a4	 g	 g
evo r in het h llan h Mbgevoerd d	 et o dsc

gevoerd in het Hollandsch D'-D3

in het hollandschevoerd D4g

140

142

142

142-143

een taal die < dat M-D 3

hierdoor < daardoor M-D 3

	van 't onderhoud uittesluiten < uittesluiten van het onderhoud	 M

uit te sluiten van het onderhoud D'.-D3

	van het onderhoud uittesluiten	 D4

hiermee een andere bedoeling had <g
eene andere bedoeling daarmede had M-D 3g
hiermede een andere bedoeling had	 D4g

1 45	 m'nheer de kontroleur < de heer kontróleur M4S
de heer Kontróleur D'-D3

de heer kontroleur D4

Wel neen < Neen M-D 4147
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147-148

148-149

149

149

i5o

isi

Tfi

Ijl

Ijl

IS4—ISS

157

IS7

If]'Ijó

l5 ó

159

 ik ken hem niet! riep Verbrugge, nu ook in het maleisch. Ik heb hem

	

gezegd,	 P	 gg
nooitezien. H l <

	

g	 ^
 ik ken hem niet, riep Verbru e ook in het Maleisch.gezegd,	 p	 ^^

	`Ik heb hem nooitezien; hij	 Ma
g	

^ hij

gezegd, ik ken hem niet, riep Verbrugge, ook in het Maleisch.

	

`Ik heb hem nooit gezien; hij	 b0o	 e	 Mg	 ^	 1

 ik ken hem niet, riep Verbrugge, ook in het Maleisch:gezegd,	 p	 gg

	

`ik heb hem nooitezien; hij 	 D1*g	
^ hij

 ik ken hem niet,' riep Verbrugge, ook in het Maleisch:gezegd,	 p	 gg

	

`ik heb hem nooitezien; hij	 D 2-D 3
g	

^ hij

 ik ken hem niet! riep Verbrugge, nu ook in het maleisch.gezegd,	 p	 gg

	

Ik heb hem nooitezien. H y	 D4g	 y

diende eenige jaren vóór m op Sumatra <g jaren	 Y p
heeft op Sumatra gediend eenige jaren vóór mijp	 g	 gl	 mij

heeft op Sumatra gediend eenige jaren vóór mijp	 ^	 gl	 mij

je < u M-D3

maar < slechts M-D 3

spreken, anders niet! < spreken.' M-Dp	 ^	 p

dit < dat M-D 3

iemand juist niet < niet juist iemand M-D 31	 1

m'nheer de Ahi atti < de heer Adhipatti Ma'P
de heer adhipatti M"p

heer 	 i M b-Dde ee Adhipatti M DP
de heer Adhi atti D4p

hierover < daarover M-D 3

met den heer kommandant instemde <
het met den kommandant eens was M
het met den Kommandant eens was D'-D 3

Over'teheel genomen < In het algemeen M-D4g	 g	 ^

dit < dat M-D 3

in 't hollandsch voort < voort in het hollandsch M

voort in het Hollandsch D'-D3

in het Hollandsch voort D4

deze < die M-D 3

meendeenoe < genoeg meende M-D 3g	 ^ g	 ^

Ma

M b-D 3
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'59	 omdat < wijl M-D 3

I 6o	 alleen door Verbrugge verstaan wilde worden <gg
verstaan wilde worden door Verbrugge alleen

verstaan wilde worden door Verbrugge alleengg

16o	 dit < dat M-D 3

161	 men waarachtig < men M-D 3g

162	 kennismaking < kennis M-D 3g

162	 h < het Ma'Y
hijhi Maz

	i6 	 < gij M-D 3	164	 lY	 gl

	

164	 je < gij M-D 3	4 	 je	 gl

	

167	 Nu a < Ja M-D 3	7 	 j

	

16 7	zeker niet. Maar < niet...maar M-D 37

168	 't < dat M-D 3

het D4

j1 7 1	 Tot je dienst! Maar < Ja, maar M-D 37 

I	 Je < Gij M-D 373	 Gij

174	 was toen < was M-D 374

1 77	 geen < niet een' M a77	 g
geen'	 Mb

182	 zichzelf < zich	 Ma'
zichzelf Mae

18 3 -18 4	onverm del k< noodig M-D 3 Y Y	 g

18 4	ook ik < ik M-D 44

18	 een uitdaging < het M-D 34	 g g

184-18 5	aannemen, en in zekere gevallen zelf uitdagen, < aannemen, M-D 34 5	 g

186	 dank < ik dank M-D4

186	 je < u M-D3

Ma

Mb-D;
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18 7	daar is geen twyfel aan < daaraan is geen twijfel M-D 3	7 	 g	 Y	 g	 twijfe

 iseen twyfel D4g	 Y

18 8 etrouwd < gehuwd M-D 3g	 g

I I	 Nu, dat < Dat M9
Dat DI-D4

je < uwe M-D3

daaruit eenaar boschduiven < een paar boschduiven daaruit M-D 4p	 p

die vogels < die M-D 3g

	

1 8	 doen kon < doen konde M a '9
konde doen M aZ -D 3

	

200	 dit < dat M-D 3

	

204	 dit < dat M-D 34

	

20 5	heb je < hebt gij M-D3	5 	 je	 gl

	

209	 Lenie apa toewan-toewan datang! < Daar komen ze, M

	

9	 p	 ^
Daar komen zij 	 `-D 31,

	

216	 van de < der M-D 4

	

217	 een door vier paarden getrokken reiswagen naderen <

	

7	 p	 g	 g
het naderen van een' door vierpaarden getrokken' reiswagen MP	 g	 g
het naderen van een' door vierpaarden getrokken reiswagen D `-D 3p	 g	 g

218	 b 't bamboezen gebouwtje stilhield <Y	 g	 1
stilhield bij het bamboezen gebouwtje M-D 3bij	 g	 1
b het bamboezen gebouwtje stilhield D4Y	 g	 1

219-220	 zich al zoo in dien wagen bevond < zoo al was in dien wagen M-D 39	 g	 g

221	 tot hetevol van den Regent behoorden <g g	 g
behoorden tot hetevol van den regentg g	 g
behoorden tot hetevol van den Regentg g	 g

	

22	 aan de diskretie herinnerde < u denken deed aan de diskretie M-D 3223

	

224	 vroeger < vorige M-D 3	4 	 g	 g

	

2 2	 leeuwen < de leeuwen M-D 34

	

224	de stad inkwamen < in de stad kwamen M-D 34

193

19S

196

Ma

Mb-D3
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226	 zoo zorgvuldigvuldi < zoo M-D 3

	22 	 o regen moest bedacht zyn < moest bedacht zijn op regen M-D 3	7 	 p g	 Y	 zijn p g

z z	 plan < doel M-D 33	 P

z 2	 er < er in	 Ma '3
daarin M"-D 4

234 	 een reiswagen gezeten hebben < gezeten hebben in een' reiswagen M-D 334	 g g	 g	 g

a	 het denkbeeld is me niet vreemd < ik ben niet vreemd aan het denkbeeld M-D 4237

239 of < en M-D 3

2 44	 hieruit < dááruit M-D 344

z	 hetzelfde < één M-D 34S

2 45	 denzelfden < één' 	 M-D 34S
dezelfde D,

2 47	 tegen 't portier gedrukt hield < gedrukt hield tegen het portier M-D 347	 g	 p	 g	 g	 g	 p
teen het portier gedrukt hield D 4tegen	 p	 g

z 8	 tegenover < over	 M-D 34	 g
teen-over D4g

26	 ons < U MS

u D'-D 3

2er ook < ook M-D 3S9

z	 die nu < die M-D 3S9

z	 voor de pendoppo stilhield < stilhield voor de pendoppo M-D 35^	 enp pp	 pp	 p

z6zevoerd te worden. Men < plaats te hebben; men Mg	 p
pplaats te hebben: men D'-D 3

plaats te hebben. Men D4

262	 vernam de woorden < hoorde zeggen M-D4

26 3	dit < het M-D 43

	

26 3 -264	eindelyk stapte er een heer uit < een heer stapte er ten laatste uit M-D 3	3 4	 Y	 p	 p
een heer state er ten-laatste uit D 4p

264	 vertoonde < had M-D 34
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264-265	 denken < u denken M-D 3

26 5	ik zoo-even < ik M-D 3S

266	 zullen weerzien < meer zullen zien M-D 3

z66	 terstond <	 jdadelik M-D3

26 7	moest < moet M7

268-269	op mylen afstands 	 voertuig in de buurt was <9	 p Y	 geen	 g
geen voertuig in de buurt was op mijlen afstands M-D 3g	 ^	 p mijle

 o	 aan den dag lei < ten toon spreidde M-D 37	 g	 P

z -z	 voor een blyk van minder goede gezondheid wordt gehouden <73 74	 Y	 g	 g	 g
wordt gehouden voor een blijk van minder goede gezondheid M-D 3gehouden	 blijk	 ^	 g

z	 h y had < had M-D 32 74	 y

2 75	 wel < gunstig D47S	 g	 ^

2 77	 hoewel < schoon M-D477

2 77-2 7 8	 onbeha elyk of terugstootend was <	̂ g
onbehagelijk  was of teru stootend M	was,	 terugstooten
onbehagelijk was of terugstootend D'-D 3^	 g

2 8	 van de verdenking < te denken M-D47	 g

2 79	 o dat gelaat verveelde < verveelde op dat gelaat M"79	 P	 ^	 p	 g
op dat gelaat verveelde M'

281-282	 by het uitstygen behulpzaam te zyn <Y	 Y^	 p	 Y
behulbehulpzaam te zijn bij het uitstijgen M-D 3p	 zijn	 1	 lg

28	 het als een byzonderheid < het M-D 3285	 Y

	2 8	 als een ' on e oester op den rug van zyn mama <

	

9	 l g	 P	 ^	 Y
o de wijze als eene jonge oester op de oude Mop	 wijze	 1 ^	 P
op de wijze als een jonge oester op de oude D `-D 3P	 wijze	 l ^	 p

	

291	 met eerbied aannamen < aannamen met eerbied M-D 39

2 9 2	 geheele houding < houding M-D 39	 ^	 g	 g

2 9 2-2 93	 in de tegenwoordigheid te bevinden < te bevinden in tegenwoordigheid M-D9	 93
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296	 B y 't lezen van verdichte verhalen, heb ik m <9	 y	 ^	 Y

Ik heb, bij het lezen van verdichte verhalen mij M,1	 mij

Ik heb, bij het lezen van verdichte verhalen, mij D'-D 4bij	 ^ mij

298-299

299-301

302

;o;

306

308

309

315

315

317

322

323-324

324

325

329

;31

zy blyk gaven iets te willen voortbrengen <y y g	 ^
het te doen was om iets voorttebrengen	 M, D4g
het te doen was om iets voort te brengen D'-D3g

moest om nu niet van humor te spreken, een eigenaardigheid die bynap	 ^

g allerjammerlykstdoorgaande allerammerl kst wordt verward met het komieke. Men <

moet; men M-D 3

of < of althans M-D 3

ka kauw < ka jij kauw Ma'11

	

ka kauw	 MaZ

	Ka kauw	 Di-D3

allerzotste < zotte M-D 4

M komen zulke geestigheden wat goedkoop voor <Y	 g	 ^	 g	 P
Ik vind die manier vaneesti zijn, wat goedkoop M-D 3g	 g 1^	 g	 P

ik ben < ben ik M-D 3

hierom < daarom M-D 3

u uitdrukkel k< u M-D 3Y

vertoonde < bezat M-D 4

hetwelk < welke M-D 3

verzitten, hoesten of neussnuiten < hoesten of neus snuiten M-D 3

hoesten of neussnuiten D4

wanneer < als M-D 3

die ont T di e rustpunten had kunnen afwennen <y g	 p
had kunnen dwingen om die ontijdige rustpunten weg te laten M-D3g	 lg	 p	 g
had kunnen dwingen om die ontijdige rustpunten wegtelaten	 D4g	 lg	 P	 g

de oedi e < de M-D4
g ^

aan de scherpzinnigheid van z Tn toehoorder overliet <zy
 aan de scherpzinnigheid van zijnen toehoorder M-D 31
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der hoofdplaats Serang < te Serang Ma334	 p	 g	 ^

te S 	 Mb

te S...	 D'-D3

gouvernement – een verhouding die den meesten iets omzichtigs g	 s^
geeft – <

gouvernement, omdat dit iets omzi ti s geeft,	 M-D 3

gouvernement – een verhouding die iets omzichtigs geeft – D 4^	 g	 g^

dit < dat M-D 3

smaakvol < schoon M-D 3

doch < maar M-D 3

moet < ik moet M-D 3

juist < wel M-D 31

zyn < diens M-D 3y

kind <	 jkinde Ma'

	kind	 Mae

het < het ook M-D 3

kenschetsing < beschrijving M-D4^	 1	 ^

aan den loo der gebeurtenissen en des lezers eigen verbeelding g	 g	 g
overtelaten. Daar <

overtelaten aan den loo der gebeurtenissen en uwe eigenep	 g	 ^
verbeeldin doch daarg,
over te laten aan den loop der gebeurtenissen en uwe eigenep	 g	 g
verbeeldin • doch daar

evenwel nu eenmaal < nu toch eens	 M-D 3

evenwel nu toch eenmaal D4

dat, om voor 'gedistingeerd' doorte aan zich en anderen meent tedoortegaan
 en met gêne, <p g	 g

dat zich en anderen meent te moetenla en met gêne' om doortegaanP g	 ^	 g
voor `edistin eerd'	 Mg	 g
dat zich en anderen meent te moetenla en met gêne' om door te gaanpg	 g	 g
voor `edistin eerd ' 	 D'-D 3g	 g
dat zich en anderen meent te moetenla en met gêne, om voorp g	 g >

'gedistingeerd' doortegaan,	 D4

335-336

337

337

337

337

338

339

340

341

342

342-343

343-344

349-351

n^

D'-D3

351	 ze hechtte < hechtte M-D 3
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 voor sommige andere vrouwen waarde schynt te hebben <35 1 -352g	Y
waarde heeft voor vele andere vrouwen M-D 3

8	 borst. Overigens, de < borst; de M3S73S	 g	 >
borst: de D'-D 3

358	 en < met M-D 3

361	 voor het tegendeel hieldt < hieldt voor het tegendeel M-D 33	 g	 g

361	 vinden zult < zult vinden Ma`

vinden zult Mae

3 63	 de 'miskenning van 't genie' noemde <33	 g	 ^
noemde de 'miskenning van het genie' M-D 3g	 ^
de 'miskenning van het genie' noemde D4g	 g

6	 haar aangebeden < haar M-D 43 4	 g

 Te dikwis reeds is er gezegd < Het is reeds te dikwijls gezegd M-D 3365-366 Y 	 g	 g	 l g g

366	 der ziel is < is der ziel M-D 3

3 69	 men < hij M-D 339	 hij

6	 o	 om niet ook haar gelaat voor schoon te houden <3 9 37	 g
die niet ook haargelaat voor schoon hield M-D 3

o	 daarop < er op M-D 337	 p	 P

371	 een man < iemand M-D 3

2	 korte < bijzonder korte M-D437	 1

373 kalme < eene kalme M-D 3

viel er in zyn voorkomen niets byzonders optemerken <375	 Y	 y	 P
was er in zijn voorkomen niets bijzonders M-D 3	zijn 	 1

8	 weinigen, hem voor 't eerst ziende, op het denkbeeld komen zouden <377 37	 ^	 P
men, hem voor het eerst ziende, niet op het denkbeeld komen zou M-D4

	

>	 p

terstond < dadelijk M-D 33 82- 3 8 3	1

3 8 9	 vermoedelyk < waarschijnlijk M-D 339	 Y	 1 1

2-	 onderscheiding < onderscheidingen M-D439 393	 g	 g

Dichter < Hij was dichter M-D 339S	 1
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droomde h < hij droomde M-D 3395	 Y	 hij

396	 die < ze M-D 3

h zelf < hij M-D 3397	 Y	 hij

had in 't leven geroepen < in het leven had geroepen M-D4397	 g	 P	 g	 P

o I	 vreemd. Hem < vreemd, hij M4	 ^1
vreemd: hij D'-D 31

o I	 h bezat < bezat M-D 34	 Y

o	 misschien meer < hoezeer meer	 M-D 343
misschien iets meer D4

 en daarby < daarbij M-D 3405-406^	 1

o - 08	 had. H ^ was langzaam < had; langzaam	 M474	 	̂ g	 ^	 g

–
	 ^-D^dhad: langzaam Dg

had! – langzaam D 3g

o	 haastig < snel M-D 349	 g

I I	 durfde < mot M-D 34	 g

416	 wanneer < waar M-D 3

18	 maakte h – wat te snel soms – zyn vriend <4	 Y	 Y
en hij maakte zijn vriend	 M	hij 	 1
en hij maakte zijnen vriend D'-D 3	1 	 1

leed. Hy was gevoelig < leed; gevoelig M4 18 -4 1 9	 Y	 ^	 g	 ^g	 g

leed:evoeli	 'D 3gevoelig D-

4 22 2	 doch < maar M-D 3

4 2 3	 poogde zich daartegen te verzetten < zich daartegen verzetten wilde M-D 343	 p g	 g	 g

 zinnelyk < zinnelijkheid M425-426Y	 1

o	 vurig, en doortastend < vurig M-D 343 0	g^	 g
vurig, 4g

433 indien < als M-D 3

433 reeds alle < alle M-D 3

434 vooral van < vooral in M-D 3
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434

434

434-435

van een < eener M-D4

zeer ver < zeer M-D4

van den da el kschen grondvorm afwykt <

	

g Y	 g	 Y
afwijkt van den dagelijkschen grondvorm M-D 3afwijkt	 gl	 g

hierom < dáárom M-D 3

tot duivels of engelen maken < maken tot duivelen of engelen M-D 3g	 g
tot duivelen of engelen maken D4g

van schakeeringen < eener schakering M-D 3

	

g	 g

liggen < ligt M-D 3gg	 g

wanneer < als M-D 3

aan waarheidebonden is < gebonden is aan waarheid M-D 3

	

g	 g

trachtte < hebetracht M-D 3g

door overmaat van rykdom in myn oordeel belemmeren <Y	 Y
belemmeren in mijn oordeel door overmaat van rijkdom M-D 31	 rijkdo

 onder het ontwikkelen dergebeurtenissen die ik wensch meetedeelenp,	 g
ter-aanvulling terugkomen <g	 g

daaro terug komen ter aanvulling, 	 het ontwikkelen derdaarop	 g	 g^
gebeurtenissen die ik u wensch medetedeelen 	 M-D 3

daarop, 	 het ontwikkelen der gebeurtenissen die ik wenschp ^	 g
meetedeelen ter-aanvulling terugkomen	 D4g	 g

43S

436-437

43g

43g

43g-439

439

440

442-443

443-445

4SI-4S2

45 

45 

in zyn woorden heerschte < er heerschte in zijne woorden M-D 3Y	 zijn

 dat ze < of M-D 3

de koddigheid die < het koddige dat Ma D4g	 g
het koddi e dat M b-D 3g^

meedreven < meêgedreven hebben M-D 3	4S7	 g

45

	

8	 beweren < meenen M-D 3

60	 B-straat. Niets < Bstraat en niets	 M a459 4
Bstraat, en niets Mb
B-straat, en niets D `-D 3

460	 o ervaring te hooren bogen < te hooren bogen op ervaring M-D 34	 p	 g	 g	 g P	 g

238	 HOOFDSTUK VI



463	 lotwisseling < lotwisselingen M-D 44 3 	 ^	 g

464	 veranderingen < lotwisselingen M-D 444	 veranderingen	 g

464	 werden < zijn M-D 344	 J

66-4	 684

6	 al de < alle M-D 349

470

471

471

471

475

475

481	 in den loop der gebeurtenissen betrokken te zyn <4	 p	 ^	 Y
betrokken te zijn in den loop der gebeurtenissen M- D3zijn	 p	 ^

zeker soort van gemoederen, die niet zyn toegerust met de vatbaarheid om

indrukken o tevan en en te verwerken <p	 g
de ziel van sommigen M-D 3

zy < die M-D 3

die < die	 Ma'

welke Ma'

belan r 7k < rooie M-D4gy	 groot

 1789 aanving < aanving in 1 8	 M-D 379	 ^	 g	 79

hiertoe < daartoe M-D 3

schenen < schijnen M-D 31

medemensch. Men stelle zich voor, hoe < medemensch; hoe M482-483	 >
medemensch, hoe D'-D 3

485
	 de velen die < wie M-D 3

8	 den < den M a '47
een' M ae , D'

een D Z-D 3

8	 aan 't volk tracht te leeren < trachtte te leeren aan het volk M47

tracht te leeren aan het volk	 D'-D 3

aan het volk tracht te leeren	 D4

491-49z

493

welke rechtstreeks door uiterf ke omstandigheden veroorzaakt wordt <Y	 g
welkeeboren wordt uit uiterlijke omstandigheden M-D 3g	 uiterlijke	 g
welke uit uiterlyke omstandigheden geboren wordt D4^	 g	 g

toen < als M-D 3

496	 jezus < Christus Ma

M^ D 4Christus	 -
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496	 waar < als M-D 3

z n veel geleden, < zijn... 	 M-D 3499	 Y ^	 g	 ^	 zijn..

 n veel eleden... D4Y^	 g

5 01 I	 Deze < Die M-D 3

5 01 I	 eenmaal < eens M-D 3

o - o	 vele landen bezocht, en omgang gehad met lieden van allerlei ras en stand,S S S 7	 ^	 g gg
zeden, vooroordeelen, godsdienst en gelaatskleur <,g	 g

FrankrFrankrijk, Duitschland Bel ie Italie, Zwitserland, Engeland, Spanje,

Portugal, Rusland, Egypte, Arabie, Indië, China en Amerika bezocht Ma

Frankrijk, Duitschland, België, Italië, Zwitserland, Engeland, Spanje,1	 g
n Amerika bezocht M bPortugal, Rusland, Egypte, Arabie, Indië China en Amer ka be oc tg	 ^Y

Frankr i jk Duitschland, Bel ië Italië Zwitserland, Engeland, Spanje,

Portugal, Rusland, Egypte, Arabië Indië China en Amerika bezocht D I -D 3

vele landen bezocht, en omgang gehad met lieden van allerlei rasg gg
r	 n godsdienst en gelaatskleur	 D4*en stand, zeden, veroo deele	 odsd e,	 ,g	 g

o - Io	 't leven niet was doorgegaan < niet het leven was doorgegaan M-D 3S9S
het leven niet was doorgegaan D4

  moge ons de vlugheid van zyn geest borg wezen <5 11- 5 12g	 g	 ^ g	 g
zij ons borg de vlugheid van zijnen geest M-D 3zij	 g	 g	 zijnen g

verwonderin < de verwondering M-D 4verwondering	 g

op zyn gelaat te lezen was < te lezen was op zijn gelaat M-D 3P Y g	 P zijn g

s rak er uit < was er in M-D 3spra

`kleine Max' < de kleine Max Ma

de kleine Max M b-D 3

kleine Max	 D4

2I	 omdat < wijl M-D 35	 wij

 dikwyls < altijd M-D 3SS	 Y	 altij

 - 26	 konden doen < doen konden M-D 3S S S

2 7	die gaarne zyn Patriam canimus meezong <S7	 g	 Y	 g
zong gaarne zijn `Patriam canimus' meê M-D 3gg	 zij

 met verlof te Amsterdam was < in Amsterdam was met verlof M a5
a met verlof Mb-D 3In Amsterdam was me ve o

te Amsterdam was met verlof D4
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een neger op geschilderd was < op geschilderd was een neger M-D 3
g pg	 Pg	 g

uit den wagen had geholpen < had geholpen uit den wagen Mg	 g	 p	 g	 p	 ^

Wanneer < Als M-D 3

deze < die M-D 3

S30-S31

S34

S3S

S3S

S3 6	 ik < ik het Ma`

ik	 Maz

536 ze < het Ma`

ze MaZ

die M 1'-d	 D 3

540
	 viel < was M-D 3
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HOOFDSTUK VII

ZEVENDE HOOFDSTUK < [streep] ap

	

k r	 MbZevende Hoofdstuk [streep]P

	

ZEVENDE HOOFDSTUK.	 D'-D4

De < De	 Ma
r De M b(Vervolg van het opstel van Stern) e

	

g	 p
Vervol van het opstel van Stern.) De D'-D 3	(Vervolg	 p

1-2 aan den nieuwen adsistent-resident voor <
voor aan den nieuwen adsistent-resident
voor aan den nieuwen Adsistent-resident

zette < stelde M-D 3

hy < hij terstond M-D 3y	 hij

door eenige vriendel ke woorden op zyn gemak <

	

g	 Y	 p Y g
o zijn gemak door eenige vriendelijke woorden M-D 3

	

p zijn g	 g vriendelijk

 reeds <	 jdadelik M-D 3

een soort vanemeenzaamheid invoeren <g
invoeren eene soort vanemeenzaamheid Mg
eene soort vanemeenzaamheid invoeren D'-D 3g

dit < dat M-D 3

g	 grooten en < rooten M-D 3

tot aan derenzen zyner afdeeling gevoerd had <

	

g	 Y	 gg
evoerd had tot aan de grenzen zijner afdeeling M-D 3	gevoerd	 g	 zijner	 g

zooveel < die M-D 3

te Rangkas-Betoeng aantetreffen < aantetreffen te Rangkas-Betoeng Ma

n te K . Bet(...)	 Mbaantetreffen e	 ..
aan te treffen te R... B...ng	 D'-D

1	 zien om vriendschap te sluiten, zei de Adhi atti. <
>	 >	 pp

zien, zeide de adhipatti, om vriendschap te sluiten.'	 Ma

	

,	 p	 ,	 p

	

' 	 i`vriendschapte sluiten.' M b D Z -D 3zien,' zeide de Adhipatti, 'om 

	

,	 p	 , 	 ,

	zien, 	 vriendschapte sluiten.' 	 D' *zeide de Adhipatti, 'om

	

,	 p	 ^

te-paard nogal < te paard	 M-D 3P	 g	 p
te aard nog-al D4p	 g

2	 Dit < Dat M-D 323

Ma

M b-D 3

4

4

4-5

S

5-6

7

9

IO-II

13

14-IS

1 9-20
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23	 van uzelf gevergd! Niet < gevergd...niet M-D 33	 g	 g	 g	 g

28	 u <ji M-D3g

3 r	 dan is er < er is M-D 3

33 ook u < u ook M- D 3

36	 plaats genoeg < plaats M-D 33	 p	 ^	 ^ p

37 met-een terstond < terstond M-D 3

37 wel < wel wat M-D 4

8	 k k< zie M-D 43	 Y

40	in de pendoppo plaats genomen < plaats genomen M-D 34	 p pp p 	 ^	 p	 g

44 2 	van de < der M-D4

46	 u < gij M-D'

4 8	 dat < dit D4

8-	 beschaafd, niet waar? < beschaafd? M- D 34 49

S 2	 dezen < die M-D 3

SS deze < die M-D 3

57 duiden < nemen M-D 3

ben je < zijt 	 M59	 1	 1 gij

	

Zijti	 D'-D 3l	 ij

61	 antwoordde < zeide M-D 3

6 5	bestond < was M-D 3S

6 7-68	 aan moskeën gearbeid werd < gearbeid werd aan moskeeën Ma7	 g	 g
gedrbeid werd aan moskeeën Mb -D 3

6 9	dat wist ik < ik wist het M-D49

74 bemerkende dat < toen M-D4

^eeni szins < iets M-D 374 
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 te bezinnen bezinnen op het antwoord 	 M7S	 op tantwoord<	 p
te bezinnen op het antwoord DI-D3p
op het antwoord te bezinnen D4p

7 6 	 vervolgde < voortging M-D 37	 g	 gg

7 8	 maar < slechts	 Ma'

maar	 Mae

slechts	 Maa

maar slechts D'--D3

'45 . We* 	het jaar 18 ...wij M a.W <79	 4S	 jaar i845 ...wij
i' M b-D 3het j aar 18....w	 M1	 18. 5 ...wij

hetaar 18 55 .  We D4*1

79	 '43* < 43	 Ma

18. 3 Mb—D3

18S3 D4*

8o	 nu ja < ja M-D 3ja	 l

81	 dit < dat M-D3

8z	 nog! Van < no !...van M-D3g	 nog!...va
 ^ 3 2 Van D4g^

82	 '50 	 MaS	 S

 6—D 318.0 M

1850 D4S

82	 '51 	 1 MaS	 S
18.1 Mb—D3

1851 D4^

83	 teruggang. Ook < vermindering...00k M-D 33 g

8	 dat < dit D 483

teeken, Verbru e! 3G Wat	 teeken...wat	 M-D 38 4 	, 	 <gg
teeken, Verbrugge! Wat D4^	 gg

8	 kyken < hier M-D 385

90	 heel < zeer M-D 3

2-	 jaren, en dus moeten we...zeg eens, is zyn schoonzoon <9 93	 l	 ^	 g	 ^	 Y
jaren...zijn schoonzoon is M-D 3jaren...zij

 achterlyk en armoedig < armoedig M-D 39 6	 ^	 ^	 g
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96	 is en...hoo < is...ik hoo	 M-D 39	 ,	 P	 p

aan Verbrugge de hand < de hand aan Verbrugge M a	97 	 g^	 ^

^gde hand aan Verbrugge M h -D 3

99 iets beter < beter M-D 3

	106	 wat < hetgeen Ma'g
wat	 Mae

	10 7	h nog alt d< hij M-D	7 	 Y	 g	 Y	 hij

	

io8	 drong zich op < dacht M-D 3^	 p

112	 over onbeduidende dingen sprekende, wachtte men <g p
wachtte men, sprekende over onbeduidende dingen, M-D 3

I I	 Door 't hotsen en stooten viel 't spreken moeielyk <S	 p
Het	 jspreken viel moeijelijk door het hotsen en stooten M-D >P	 l 
Door het hotsen en stooten viel het spreken moeilyk 	 D,

p

11 5 -116 	 Kleine Max < Max M-D 4

116	 rustig gehouden < stilgehouden M^ g	g
stilehouden D'-D 3g

116	 en zyn < zijne M-D 3ti	 1

116-117  	 die hem op den schoot had, < had hem op den schoot, en M-D p	 ^	 p

118	 van den zwaren jongen te ontlasten <

	

1	 ^
te ontlasten van den zwaren jon en M-D 31	 ^

1 z0	 by < hij	 Ma'1
deze M ae -D 3

120	 met den nieuwen adsistent-resident reeds < reeds M-D

122	 M'nheer. < De. Heer. M
De Heer D'-D 3

12	 met veel moeite by < bij met veel moeite M-D 3S	 Y	 bij

126	 háár < die M-D 3

1 28	 meende < zeide	 Ma`
meende Mae

12 9	U heeft < Gij hebt M-D 3
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13 1	 dit < dat M-D 3

1	 haar < die M-D 337

1	 Tine's < de M-D 339

1 4 1	 op zulk een stoot volgt < er volgt op zulk een stoot M-D 34	 p	 g	 g P

	

1 4 2	 weergevonden < reeds weêrgevonden M a '

	

4	 g	 g
weêr evonden	 Mae-D 3weêrgevonde

	

 2	 door den schok verloor < verloor door den schok M-D 34

i	 dit < dat M-D 347

2	 twee maandengeleden < voor twee maanden M-D 35	 g

1 5 2-1 53	daarop voorlooi belast < die daarop voorlooi belast was geworden M-D 3^	 53	 p voorloopig	 P voorloopig	 g

1 55 -156	 voor 't hoofd van het gewestelyk bestuur is opgericht < g	 Y	 Pg
is o eri t voor het hoofd van het bestuur 	 M-D 3Pg g
voor het hoofd van hetewestel k bestuur is opgericht D4g	 Y	 Pg

156-157

1S7-158

158-159

edeeltelyk misschien < gedeeltelijk M-D 4gedeeltelyk	 ^	 1

dat hy te spoedig op-nieuw zou moeten verhuizen <y	 P	 g p
te spoedig daarop weder te moeten verhuizen M-D 3p g	 P

aan die dame met haar kinderen overtelaten <
overtelaten aan die dame met hare kinderen 	 M

over te laten aan die dame met hare kinderen D'-D 3

16o	 adsistent-residentswoning zelf < adsistent-residents woning M^	 ^
adsistent-residentswoning D'-D 3g

161-162	 in-weerwil van den eenigszins bouwvalken staat <g bouwvallige
 in bouwvalken staat M-D 3g

162	 nog altyd < nog M-D 3g y	 g

16 7	zyn < diens M-D 37

168	 toegestaan, iets dat geheel in hun aard la want < toegestaan, want M, D4g	 ^	 g	 g^	 g	 >
toegestaan; want D'-D 3g

168-169	 gastvry en hulpvaardig < gastvrij M-D39	 g	 Y	 p	 g g	 1

1 70	 We hoorden den resident zeggen < De resident had gezegd M a7	 g^	 g g
De Resident hadeze d M y-D 3g g
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172	 tot de onjuiste meening geraken zou <7	 onjuiste	 ^^
komen zoude tot de onjuiste meening M-D 3onjuiste	 g

172-173 met een ei enl y k-avaansche te doen te hebben <

te doen te hebben met eene eigenlijk-Javaansche	 Mag	 1
i	 ijk-	 a n h	 M 1'- ite doen te hebben met eene e enl	 av a sc e	 Dg	 1

I	 Nederlandsch Indiën < Indie M a74
Indië	 b _ 3Inde MD

1 74-1 75	 in twee deelen gesplitst < gesplitst in twee onderscheidene deden M-D 37475	 ^p	 gp

1	 dezulken die < zij die M7S	 zij
zij die D `-D 3l,

1 75 -16 	 hoezeer < hoewel M-D 37

1 7 6	 in geheel denzelfden rechtstoestand verkeerende <7	 gehee

 in denzelfden regtstoestand	 Ma'geheel	 ^
verkeerende in' denzelfden regtstoestand Maz

-D 3geheel	 ^

I 6-I	 in Europa geboren zvn < geboren zijn in Europa Ma7	 77	 uro
p g	 ,	 g	 zij

 zijn in Europa M b-D 3ogeboren1	 p

i8o-i8i	 welke < die M-D 3

I81	 van Hollander i9 dragen < dragen van Europeaan Map
r n van Europeaan Mb-D 3d a e vag

van Hollander 3 5 dragen D'g
van Hollander 39 dragen D4ag

18 2	 vertoont < bezit M-D 4

	18 3	by de standsplitsing wordt waargenomen <

	

3	 ,	 p	 ^	 ^
voorheerscht bij de standsplitsing M-D 31	 P	 g
by de standsplitsing voorheerscht D4Y	 P	 ^

	

184-18 5	in deze verhouding blyft bestaan < wordt gevonden in die verhoudin g	 M-D 3	4 S	 ^	 ^	 verhouding
in deze verhouding wordt gevonden D4

	186-187	van ware beschaving verwyderd is < verwijderd is van ware beschaving M- D3	7 	 ^	 y	 verwijderd	 ^

1 88	 in gezelschappen wordt toegelaten < wordt toegelaten in gezelschappen M-D3

1 88	 en dat < dat M-D 3

	188-189	 me hier < mij M-D 3	9 	 mij
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189	 van een zeer gemeenzame uitdrukking bedienen mag <

	

9	 g	 g	 ^
bedienen mag van eene zeer gemeenzame uitdrukking M-D 3

g	 g	 g

	

191	 rondbe insel < rinci e M-D 4g	 p

	

^	 ^	 p

	1 9 2	 staat natuurl k < staat M-D 3	9 	 Y

	

1 9 2	 omgeving en gezelschap < omgeving M-D 3	9 	 ^	 g g	 p	 g	 ^

193	 den ei enl ken Europeaan niet euvel duiden <93	 g Y	 p
niet euvel duiden aan den eigenlijken  Europeaan Map

Europeaan Mb- 3neet euvel duiden aan den eigenlijken D

1 93	 wanneer < als M-D 393

1 95 -196	 zede) ke en verstandelyke waarde < waarde M-D 3Y	 Y

1 97-1 8	 misschien b vermeend verschil van b eschavin zeer dikes ls < misschien M-D 39	 Y	 g,	 Y

200	 beleefder < beschaafder M-D 3

201	 maar ik vraag < ik vraag echter M-D 3
g	 g

20 3	schynt < is M-D 33	 Y

20	 met die uitdrukking iets beleedigends bedoel <203	 g	 g
iets beleedigends bedoel met die uitdrukking M-D 3

g	 g

204	beteekent < beduidt M-D 44

205-206	 en ook hierin < dáárin M-D 3S

2o6	 alzooelyken z op < gelijken zij dus M-D 3
g ^	 Y P	 g l	 1

dusel ken z D4g Y	 Y

	

206	 't verkeerde < verkeerde M-D4

	20 7	aan beiden eigen is < hun beiden aankleeft M-D 3	7 	 g
beiden aankleeft	 D 4

	208	 tot	 gwederzydsch genoegen kan strekken <Y	 g 
strekken kan tot wederzijdsch genoegen M-D 31	 g	 g

af < af aan M-D 3

zeker is het < dit is zeker M-D 3

misschien den voorrang < den voorrang M-D 3
g	 g

2I1

2I2

215
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2SI -216 boven een bepaalden europeschen persoon verdienen zou <p	 p	 p
zou verdienen boven eene bepaalde europesche persoon	 Map	 p
zou verdienen boven eene bepaalde europesche persoon Mbp	 p	 p
zou verdienen boven eene bepaalde Europesche persoon D'-D;p	 p	 p
boven een bepaalde Europesche persoon verdienen zou D4P	 p	 P

21	 hieraan < hierin M-D 4217

21 7-218	 lag ook byv. in de staatkunde van Willem den Veroveraar, <7	 g	 ,Y
lag in de staatkunde van Willem den Veroveraar	 Mag
lag in de staatkunde van Willem den Veroveraar M1'g W	 e
lag in de staatkunde van Willem den Veroveraar, D'-D ;g

220	 zichaarne < zich M-D 3g

221	 ook dáár te doenelden < te doen gelden, ook dáár M-D;g	 ^	 g

22	 natuurlyk < apriori M-D ;223	 Y

22	 't < alle M-D ;223

het D4

22 3	zekere < eene M-D ;3

22 5	inzichten en maatregelen < inzigten M-D ;S	 ^	 g

226-22	 in zulke verhouding aan den winnenden kant is <226-227	 g
aan den winnenden kant is in deze verhouding	 M-D;

in zulke verhoudingen aan den winnenden kant is D4g

22	 in dit kunstmatig overwicht zeer gemakkelyk schikt <227	 g	 g	 Y
gemakkelijk schikt in dat kunstmatig overwit M-D;g	 1	 g	 ^

	

22 9	opdeed in de rotterdamsche Zandstraat <	9 	 P
o deed in de rotterdamsche Zandstraat Mopdee

 deed in de Rotterdamsche Zandstraat D'-D ;opdee
 de Rotterdamsche Zandstraat opdeed D4p

	

2 o	 of < en M-D;3

2 3 1	 en < of M-D ;3

2 34- 2 35	 zyn aanspraken op beleefdheid < zijne beleefdheid M-D ;34 3S	 Y	 p	 p	 zijn

 6	 zoo `enorm' `enorm M ai3	 <
`enorm' Mb-D;

2 8	 wanneer < zoodra M-D ;3
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238
	 zoo'n < die M-D 3

2 8	 opmerkt < dat opmerkt M a '3	 P	 p
opmerkt	 Mae

p

241	 gouden hek < hek M-D 44	 g

2 4 1	 houten gek < gek M-D 44	 ^	 g

242	 hierover < daarover M-D 34

242	 hv < hij ook M-D 34	 hij

2 44	 Hieronymus via Geronimo < 'Hieronymus'	 'mus'	 Ma44	 y	 y

'Hieronymus' via GeronimoMa'

Hieronymus via Geronimo Di-D3

244- 2 45 overgaat, dat we van huano, guano maken, <g	 ,g

overgaat,
overgaat, dat we van Huano, Guano makeng	 >
overgaat, dat we van Huano, Guano maken, ,

Mai

Mal

Dl-D3

2 46- 2 47	 Zooveel eruditie < Dat M-D 34 47

2 47	 te veel < veel D 3 , D447

248	 indigo, en z'n beschaving haalde uit het welgelukken van dobbelar ...of4	 g^	 g	 g	 Y
erger! <g

indigo. M-D 3g

2 1	 erkennen < bekennen M-D 3S

z2	 zeer dikwyls 'liplappen' < vele liplappen MaS ppp
vele lila en M b-D 3P PP

2 6	 de arme < die arme M-D 3S

zkunstmate -onbillvke terugzetting <S7	 g	 g	 g
eene kunstmatige, bestudeerde ondergeschiktheid 	 M-D 3g ^	 g
kunstmatige bestudeerde onbillyke ondergeschiktheid D4g	 Y	 g

z-2 8	 zot vooroordeel < vooroordeel M-D 3S7	 5

260	 ze nooit anders dan < ze M-D 3

261	 kleinen < den kleinen M-D 3

26 5	slechts < alleen M-D 35
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266	 in zyn ambt te bevestigen < te bevestigen in zijn ambt M-D 3^	 ^,	 g	 zij

 naar Serang terugtekeeren < terug te keeren naar Serang M a267	 g	 g	 g	 g

terug te keeren naar S(...)	 Mbg
terug te keeren naar S...ng D'-D 3g	 ^
naar erang teru g te keeren D 4

272	 in de groote voor alert/ der woning van den Regent zou by-eenkomen <7	 ^	 g	 g	 ^	 y
zoude bijeenkomen in de groote voorgalerij der woning van denbijeenkomen	 g	 g	 l	 g
regent	 Ma

zoude bijeenkomen in de groote voorgalerij der woning van denbijeenkomen	 ^	 g	 1	 g
r	 MbRe ent

zoude bijeenkomen, in de groote voorgalerij der woning van den1	 ^	 ^	 g	 l	 ^
Regent	 D'-D

2 73	 aan de < alle Ma'73
de Maz
den M aa -D

275

275

276-277

279

z8o

ZSo

280-281

281-282

z8;-z84

voorts < verder M-D 3

aan alle < alle	 Ma'

allen Maa-D3

op de hoofdplaats te verzamelen < te verzamelen op de hoofdplaats M-D 3P	 p	 p	 p

er zeer mee < daarmede zeer M-D 3

groot < zoo groot M-D 3

'teen < dat M-D 3

	kleinen Max < Max	 Ma

	Max x	 Mb-D3

kleine Max D4

waren naar hun kamersge aan <g
hadden zich ieder in eene kamer begeven M-Dg
hadden zich ieder in een kamer begeven D4

 kostuum een vereischte te wezen* het officieel voorgeschrevenos	 * <

was het officieel voorgeschreven kostuum een vereischte M, D D4g	 ^	 ,

was het officieel voorgeschreven kostuum een vereischte D2-D5g

286	 der saam eroe en Hoofden behoorden <g p
behoorden der zaám eroe ene hoofden M-D 3^ p
der saam eroe en hoofden behoorden D4^	 p

288-289	 ronds in den javaschen Westhoek < ronds M-D49	 gronds	 1	 ^
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2 93	 van den Regent < des regents Ma93	 g	 g

gdes Regents M b -D 3

met muziek van on s en gamlangs ontvangen werden <g 8 ^	 ^	 g
werden ontvangen met muziek van gongs, gamlangs,

en allerlei snaarinstrumenten
werden ontvangen met muziek van gongs, gamlangs,

en allerlei snaar-instrumenten

van zyn bemodderd kostuum had ontdaan <Y
had ontdaan van zijn bemodderd kostuum M-D 31

z93-294

294 -295

M

DI-D3

2 97	 van de < der M-D497

2 9 8	 zestal < paar M-D 49	 P

 van den Gouverneur-generaal voor <301-302g
voor van denouverneur generaal Mag	 g
voor van den Gouverneur-generaal M b -D 3

3 02	 Max Havelaar < de heer Max Havelaar Ma

de heer Max Havelaar Mb-D4

door de inlandersenoemd wordt < genoemd wordt door de inlanders M-D 3

	

g	 g

daarna < daarop M-D 4p

tot de aanvaarding van bedieningen in 't algemeen voorgeschreven is, en

	

g	 g	 g	 g
houdende <

voorgeschreven is bij de aanvaarding van bedieningen in hetg	 bij	 g	 g

	

algemeen houdende 	 Mag
voorgeschreven is bij de aanvaarding van bedieningen in hetg	 bij	 g	 g
algemeen, houdende Mb-D3

tot de aanvaarding van bedieningen in het algemeen voorgeschreven

	

g	 g	 g	 g

	

is, en houdende	 D 4

303-304

304

305-306

315

;zo

321

3z3-324

324

dezen < dien M-D 3

hieromtrent < daaromtrent M-D 3

Maar de wetgever schynt gemeend te hebben <

	

g	 Y g

	

Maar het	 -heeftschijnt dat de wetgever gemeend hft MD 3schijnt	 g	 g

verplichting omtrent den erin en man < ver li tin	 M-D 3P	 g	 geringen	 Pg g

wordt. Havelaar < wordt en Havelaar M a,
en Havelaar	 b- 3wordt, e Have aa M D,
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dus andermaal `God Almachtig' tot getuige nemen b de belofte <
3 ^ S	 moest	 g	 g	 g	 y

nam andermaal: `God Alma ti ' tot getuige M-D 3
g ^	 g g

3 28	 zou 't de moeite waard zyn geweest <3	 Yg
was het de moeite waardig geweest Mgg
ware het de moeite waardig geweest D'-D 3gg

	

ware het de moeite waardeweest 	 D 4g

333

333-334

334

alleen <geheel alleen M-D 4

karakters en begrippen < karakters M-D 4

deze < die M-D 3

geschiedde van zyn kant < geschiedde M-D 3337	 ^	 Y	 g

aan de zaak hechtte < hechtte aan die zaak M-D 3339

34°-341

343-344

344

348

3S3-3S4

3S4-3SS

toen hy met opgeheven vinger de eeden nasprak, had iets ingelaat,
y	 pg	 g	 p ^ 

stem en houding,g
had iets inelaat stem en houding toen hij met opgeheven vinger^	 ^	 ^	 hij	 p^	 g
de eeden nasprak,p
had iets inelaat stem en houding, toen hij met opgeheven vinger^	 ^	 g,	 hij	 pg	 g
de eeden nasprak,p

ongedwongenheid en sch nbare onverschilligheid, <Y	 g	 ^

ongedwongenheid M
ongedwongenheid	 'D 3

^ 
D-

ambtelyke deftigheid < deftigheid M-D 3Y	 g	 g

wanneer < als M-D 3

waarop < waarin M-D4
P

alsoopperhoofd der Afdeeling voorstelde <PP	 g
voorstelde als 	 erhoofd der afdeelin	 M-D 3

pp	 ^

Ma

Mb-D3

aan Havelaar voorgesteld. H < voorgesteld aan Havelaar; hij
3S7	 g	 Y	 Mg	 Havelaar; hij

voorgesteld aan Havelaar: hij D'-D 3	g 	 hij

6o	 genoodigd was < was genoodigd M-D 33	 g	 g	 g	 g

 wilde terug zyn < terug wilde zijn M-D 33 61- 362g Y	 g	 1

6	 Byzonder. Druk. < Drok. M-D 333	 Y
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;65-367 een j avasche binnenpost die door slechts weinig Europeanen bewoond werd en1	 p	 g	 p
daarenboven niet aan denrooten weg gelegen was <

	

g	 gg g
eene door slechts weinige Europeanen bewoonde javasche binnenpost,

	

g	 1
die daarenboven nietele en is aan den grooten weg	 Mag g	 g	 g
een Javasche binnenpost, door slechts weinige Europeanen bewoond,

	

p ^	 urog
en daarenboven nietele en aan den grooten weg	 Mb

g g	 g	 g
een Javasche binnenpost, door slechts weinige Europeanen bewoond,

	

P ^	 g	 p
en daarenboven nietele en aan den grooten weg	 D'-D 3^ g	 g	 g
een Javasche binnenpost die door slechts weinig Europeanen bewoondp	 g	 p
werd, en daarenboven niet aan denrooten weg gelegen was 	 D 4g	 gg g

 af bl ken van ingenomenheid < scheen ingenomen M-D 33 6 9-37o^	 Y	 g	 g

op zyn terugreis naar Serang een eind we gs uitgeleide hadgedaan, <p Y	 g	 g	 g	 g 
een eind we gs uitgeleide had gedaan op diens terugreize naar Seran	 Mag	 g	 g	 p	 g	 ^
een eind wegs uitgeleide had gedaan op diens terugreize naar S... 	 M v

	

g g	 g	 p	 g
een eind wegs uitgeleide had gedaan op diens terugreize naar S...n 	 D `-D 3g	 ^	 g	 P	 g	 g^

over de familie Havelaar, die op haar doortocht naar Lebak eenige dagen ten-

	

P	 g g
z ynen-huize vertoefde, had uitgelaten. Ook zeide h <^	 ^	 g	 Y

had uitgelaten over de familie Havelaar die op hare reize naar Lebakg	 p
verscheidene dagen ten zijnent te Serang vertoefd had daarbij voe ende Ma`	g 	 zijnent	 g	 ,	 l	 g
had uitgelaten over de familie Havelaar die op hare reize naar Lebak^	 p
verscheidene dagen ten zijnen huize vertoefd had, daarbij voegende 	 Mae

	^ 	 zijnen	 ^ daarbij	 g
had uitgelaten over de familie Havelaar, die op hare reize naar Leb(g	 ^	 p
verscheidene dagen ten zijnen huize vertoefd had, daarbij voegende, 1v

	

g	 1	 ^	 1
had uitgelaten over de familie Havelaar, die op hare reize naar Leb...
verscheidene dagen ten zijnen huize vertoefd had, daarbij voegende,	 D `-D	g 	 zijnen	 ^ daarbij

Havelaar, by de Regeering goed aangeteekend staande <

	

g	 gg	 g
het evenwel te voorzien was dat Havelaar, die bij de regering

	

bij	 g	 g
gunstig stond aangeteekendg	 g	 g
het evenwel te voorzien was dat Havelaar, die bij de Regering

	

bij	 g	 g
gunstig stond aangeteekendg	 g	 g

eerst onlangs onlangs M-D 3
g	 ^

van een reis naar Europa teruggekeerd <P	 gg
ggtern ekeerd van eene reis naar Europa M2p

teruggekeerd van eene reis naar Europa My-D 3gg	 p

een koffertjes-leven < `het kofferleven' M-D 31

zouden te-huis behooren < te huis behoorden M-D 3

waar h met veel moeielykheden had te stryden gehad <Y	 Y	 Y	 g
hij had daar te strijden gehad met vele moeijelijkheden M-D 3hij	 strijden g	 moeijelijkheden

371-372

372-374

374-375

378

37g-379

380

382

3g3-384

Ma

Mb-D3
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386-388

388

389

389

390-391

391-392

393

393

393

394

396-397

397-39g

waren. Niet zonder veerkracht had hy dezen geest van verzet weten tey	 g
onderdrukken, <

waren; hij had dien geest weten te onderdrukken met veel éner gie M a	hij 	 g	 g

	

waren; hij	 had dien geest weten te onderdrukken met veel ener ie	 Mb	1 	 g	 g^

waren; hij had dien geest weten te onderdrukken, met veel énergie, D '-D

hierin < daarin M-D 3

van-hooger-hand verleende < verleende van hoogerhand Mg	 g
verleende van hooger hand D `-D 3g

ellendi < slecht M-D 4ellendig

bederft...De belangstellende lezer < bederft; – men M-Dg

over dit onderwerp < daarover M-D 3p

werd < is M-D

en < men M-D 3

dezen < dien M-D 3

jaar.jaar. De toestand is er < jaar, – en het is M
jaar, en het is	 D `-D 3

Hoe dit z Havelaar deed te Amboina wat hy mocht en kon, maar uit

ergernis <g

	

uit ergernis	 M-Dg

	

...hoe dit zy, 	 deed te Amboina wat hy kon, maar uit ergernis D4

	

y ^	 ^	 g

gebrek aan medewerking van hen die in de eerste plaats geroepen waren zyn g	 np	 €^	 p	 ,
pogingen te steunen, <

dit alles M
dit alles, D'-D 3

naar Europa te vertrekken < te vertrekken naar Europa Ma399	 p99	 p
te vertrekken naar Europa M l'-D 3e `	p

400	 wederplaatsing < eene wederplaatsing M-D 34	 p	 g	 p	 g

400	 beter < eene betere M-D 3

betere	 D4

01geenszins < niet M-D 34	 g

402	 resident < eenen resident Ma

 Mb-D 3eenen Resident
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408

408-409

409

410

404

404

405

407-408

spraak van geweest < sprake geweest MD 3
p	 g	 p	 g

tot resident te verheffen, < te verheffen tot resident,	 Ma
rh n tot Resident, Mb-te ve effe t D 3

tot resident te verheffen 4' D4

tot resident te verheffen 45 D4a

het bestuur eener Afdeeling < eene afdeeling M-D 3
g	 g

naar de daaraan verbonden inkomsten afmeten <
afmeten naar de daaraan verbondene inkomsten M-D 3

hierover volstrekt < hierover M-D 3

niet, want zyn < niet. Zijne M-D 3Y	 Zijn

geenszins < niet M-D 3

gewin. 45 < gewin. M-D4g	 g

1	 achtergelaten < moeten achterlaten M-D 34 3	 g

i 6	 door zuinigheid intehalen < intehalen door zuinigheid 	 M4	 g	 g
in te halen door zuinigheid D'-D 3g

1 S	 met genoegen < gaarne	 M-D 34	 g	 g	 g
metroot genoegen D4

	

g	 g	 g

4 20	 tot het strikt-noodige bepalen. Ja < bepalen tot het strikt noodige, ja M4	 g	 P	 p	 gl
-D	bepalen tot het strikt noodige: ja	 'D 3P	 gl

420-421 zonder de minste inspanning kon h binnen de grens daarvan blyven <P	 g	 Y	 g	 Y
hij kon blijven binnen den grens daarvan M ahij	 blijven	 g
hij kon blijven binnen de grens daarvan	 M b-D 3b e	 e1	 1	 g

44 21	 doch < maar Ma'
doch Mae

426-427

4zg-4z9

431

432

telden hadden < leden M-D 3Y

voor een verkleedenrins doortegaan <p	 g
doorte aan voor een verkleede prins	 Mag	 A

'	 prins	 bdoortegaan voor een' verkleeden ns 	 Mg	 p
door te 3-Dgaan voor een' verkleeden prins 	 'Dg	 P

dit in-weerwil der < toch had hijhi M-D 3

dezer < dier M-D 3
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door	 r r vin tot fout geworden < te ver gedrevene M-D2-	 doo ove d43 433	 Y	 g	 3g	 g

h zelf < hij M-D 3
437	 Y	 hij

43 8	 dit < dat M-D 3

446	 Tine < zij M-D 344	 zij

44 8	 in zyn hoofd omging < omging in zijn hoofd M-D 344	 Y	 gg	 gg	 1

449-45 0	dezen < dien M-D 3

o	 tegenzin < schroom M-D4
4S	 g

o- I	 aan wie hem aanspoorden tot publiciteit, te vragen <4S 4S	 P	 p	 ^	 g
te vragen aan wie hem aanspoorden tot publiciteit M-D 3g	 p	 p

4S3 Dit < Dat M

Dat D'-D 3

4S3 de vele < die M-D 3

4S4 die Havelaar < Havelaar Ma

Havelaar M b-D 3

beweer < zeg M-D 34S4-4S S	 g

het tegendeel niet. Maar < niet het tegendeel, maar Ma4SS	 e	 g
mar M b-D 3het tegendeel niet;ag

den tekst gevonden hebben < gevonden hebben den tekst Ma4S7	 g	 g
den tekst gevonden hebben Mb

r m alli heid. 4^	 schroomvalligheid.	 M-D 46o	 sch oo v	 <4	 g	 g
schroomvalli heid. 46 D 4ag

o a hadden achtergelaten < hadden achtergelaten in Europa M	in Europa	 p462-46 3 	 P	 g	 g
hadden achter 3-Dgelaten in Europa	 'Dg	 p

464	 terugreis naar Indie < reize naar Indie terug Ma4 4	 g	 g
Indië terug M b-D 3reize naar Ind e te g

6	 Maar nood was er niet. Ze < Maar zij M-D 34 S	 zij
Maar ze D 4

inkomsten? Misschien ook, ja waarsch nl k466	 y y , <4	 1
inkomsten... misschien	 M-D 3

inkomsten? Misschien ook ja waarsch nl k D 4, 1	 Y Y
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46 7	 werd alles makkelyk geregeld < zou alles geregeld wezen M-D 347	 Y g g	 g g

6 - 68	 weinig tyds < weinige jaren M-D 3474	 gY	 gl

6	 Hoewel < Schoon M-D 349

6	 erg spyten < spijten M-D 44 9	 g pY	 p l

470

470

472

473-474

474

GijJe 	 M-D3

heel < zeer M-D 3

blyven, heel lang! < blijven.' M-D 3Y	 ^	 g	 1

tot háár niet te richten < niet te riten tot háár M-D 3g

waarlyk geen < geene M-D 3Y g	g

hierin had gelegen < had gelegen dáárin M=D 3479	 g g	 g g

479 voor < voor haren M-D4

8	 rondleidde < rondvoerde M-D 343

8	 belast had met < had opgedragen M-D 34 4

86- 8	 o koek en amandelmelk onthaalde <4 47	 P
onthaalde op koek en amandelmelk M-D 3P

van de familie arme zangers betaalde <488-489	 g
betaalde van die familie arme zangers M-D 3g

herberde en < herbergde, en dat hij M-D 3493	 herbergde,	 g	 hij

't al te goedkoop < het M-D 3493	 g	 p

494 dat < het M-D 3

't	 D4

49 8	van < van hunne M-D 3

van hun	 D4

501 1	 Alfoeren in de Minahassa < menschen M-D 3

o	 de < alle M-D 3S3

o	 der < van de M-D 353

5 04	 riep en verzorgde < riep M-D 4S 4	 p	 g	 P
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voorteleggen < aantebieden	 Mgg
aan te bieden D'-D 3

waarom < hoe het kwam dat M

hoe het kwam, dat D'-D4

bona elk < elk M-D4

on er and < onmogelijk Ma `g Y	 gl
ongerijmd M"	̂ 1

voor andereneeden < gelden voor anderen M-D 3g	 g

er dan < dan M-D

in omstandigheden verkeeren < verkeeren in omstandigheden M-D 3g

	

zonder overschryding zyner inkomsten den vr en loop te laten aan zyn g Y	 Y	 P	 zn
 neigingen <groothartige

den vrijen loop te laten aan zijne groothartige neigingen,1	 p	 zijne g	 g
zonder overschrijding zijner inkomsten1	 g	 1
aan zyn groothartige neigingen, zonder overschryding zyner inkomsteny g	 ^ 	 Y^ y
den vr en loop te latenY	 p

- i 8	 worden van dat lieve Indie < worden M-D 35 7S

z	 Zonder nu < Zonder M-D 4S3

24	 van haren Max koesterde < koesterde van haren Max M a5

koesterde van haren Max M l'-D 3

M-D%

D4

525

527-528

528

S3o

S3o-S31

532

by < deze M-D 3

uit den weg te ruimen geweest zyn < kunnen worden weggenomen M-D4

	

g	 g	 Y	 ^g

reden vaneheel anderen aard < andere reden M-D 3g

zeer jon < jong M-D 3	1 ^ 	 1 g

b hare familie opgevoed < opgevoed bij hare familie M-D 3Y	 Pg	 pg	 bij

'teen < dat M-D 3g

S3

	

z	 dan < haar dan M-D 3

i n een van haar moeder afkomstige kassette bewaarde <

	

S34	 ^
bewaarde in eene van hare moeder afkomstige kassette Mg
bewaarde in eene van haar moeder afkomstige kassette DI-D3g
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550	 aan zyn < van
aan zijne1
aan diens

Ma'*
Maz

M aa -D 3

540	 van haar < harer	 M-D 3

van hare D4

	

r	 naar Engeland uitgeweken < uitgeweken naar Engeland Ma

	

S4	 g	 g	 g	 g

Mb-D 3uitgeweken naar Engelandg

	

2	 Wat haar afkomst van moedersz de aangaat <

	

SS	 Y	 g
Van moederszijde	 M-D 31
Wat haar afkomst van moeders-z de aangaat D4Y	 g

op zeer aanzienl ken voet geleefd had <SS3	 p	 Y	 g
geleefd had op zeer aanzienlijken voet M-D 3

	

g	 P	 1

de < eene M-D 3

vorsten van < vorsten M-D4

veronderstellen < vooronderstellen M-D 4

hiervan < daarvan M-D 3

S 62	 ik zoo-even < ik M-D 3

62-5 63	 uit een gevoel van pieteit bewaarde < bewaarde uit een gevoel van piéteit M-D 35	 5 3	 pg	 p	 g

6	 gissen < weten M-D 3S3	 g

6	 0 < o eene M-D 3S 4	 	̂ P
o een D 4p

6	 ook < hij ook was M-D 3S S	 j

6 - 66	 h bouwde < bouwde hij echter M-D 3S SS	 Y	 hij

68	 duren inborst < wijze van leven M-D 3S	 1

S 68	 veel < zóóveel M-D 3

6	 wezen moo < zij M-D 3S9	 moog	 l

S7o	 en of < of M-D 3

S7 o	 er < er nu M-D 3

S7o	 dan < of M-D 3
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577 2	een rêve aux millions zou kunnen noemen <

zou kunnen noemen: eene `rêve aux millions M

zou kunnen noemen: eene rêve aux millions	 D'-D 3

Doch alweer was 't eigenaardig < Eigenaardig is het echter weder M-D 4S73	 g	 g	 g	 g

S74-S7S het recht van een ander – hoe diep ook begraven onder stoffige akten enp	 g	 g
dikwebbige chicanes – zou hebben nagespoord en verdedigd, <gg^

zou hebben nagespoord en verdedigd het regt van eenen ander' ook alg	 g
ware het diep begraven onder stoffige akten, en dikwebbige chicanes, – Mp g	 g	 ^	 g
het regt van eenen ander' zou hebben nagespoord en verdedigd, ook algg^
ware het diep begraven onder stoffige akten en dikwebbige chicanes, – D'p g	 g	 g
het regt van eenen ander zou hebben nagespoord en verdedigd, ook algg^
ware het diep begraven onder stoffige akten en dikwebbige chicanes, – D 2-DP g	 g	 g

misschien de zaak had moeten worden aangevat <S77	 g
hijhi de zaak had moeten aanvatten M-D 3

S79 wanneer < dat als M-D4

S 8o	 met iemand die < die M-D 3

8o	 tot hem had gewend < had gewend tot hem M-D 35	 g	 g

6	 een argument, zooals men weetS9S 59	 g	 weet, <
dat zoo als ieder weet, een argument is, Mg
dat, zoo als ieder weet, een argument is, D'-D 3g

	

een argument zooals men weet,	 D4g

spaarzaam < zuinig	 Ma'

	

S 97	 P	 g

spaarzaam Ma'P

	8 	 dwalen < loo en M-D 4

	

S 9	 loope

	

598	 zoo'n < zulk een M-D4

9 8	 op den laten avend < zoo 's avonds M-D 3S	 P
zoo 's avends D4

Coo-6o i	 vanroblematische beroepen leven <P	 p
leven vanroblematische beroepen M-D 3P	 p

6o i	 het < het zoo M-D 4

602	 p0 -eens < op éénmaal M-D 3p
op-eenmaal D4P

602	 zoodanigen < dien M-D 3g
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603

604

6o6

607

607

608-609

toch waren < waren toch M-D 3

strandden <gestrand waren M-D 3

te < was te M-D 3

Dit < Dat M-D 3

hiertoe < daartoe M-D 3

zich, juister dan z uit liefde voor Max doen wilde, rekenschap moeten geven^1	 Y	 ^	 P	 g
van <

zich rekenschap moeten geven, juister dan zij uit liefde voor Max

	

p	 g	 ^1	 zij

	

doen wilde, van	 Ma

zich rekenschap moeten geven, juister dan zij uit liefde voor Max

	

p	 g	 ^1	 zij

	

doen wilde, van	 Mb -D;

610	 in hun nieuwe omgeving iets < iets in hunne nieuwe omgeving M-D 3
g	 g	 ^	 g

611	 aanleidingen < oorzaken M-D 3g

61 z	 tint dan < tint M-D 3

616	 kanje je < kunt gij u M-D 31 je	 gl

61 9	dit < dat M-D 39

622	 den < dien M-D 3

62	 al die < die M-D 43
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HOOFDSTUK VIII

ACHTSTE HOOFDSTUK < [Streep]p
Achtste Hoofdstuk r	 bdst	 [streep] Mp
ACHTSTE HOOFDSTUK.	 D'-D4

Havelaar < Havelaar

Vervolg van het opstel van Stern Havelaarg	 p
van het opstel van Stern.) Havelaar(Vervolg	 p
van het Opstel van Stern.) Havelaar(Vervolg	 p

Ma

D' D 3,

D Z D Za
^

3

1-2	 te Rangkas-Betoeng aanwezig waren < aanwezig waren te Rangkas-Betoeng M a^	 ^	 g	 g	 ^	 g
	aanwezig waren te R( )-Bet(	 Mb

	

aanwezig waren te R... B...ng	 'D 3g	 g	 D -

	2- 3	tot den volgenden dag te vertoeven <

	

3	 €,	 g
te vertoeven tot den volgenden dag M-Dg	 g

	

Sebah 52 < `Sebah' raadsver aderin	 Mg	 g

	

Sebah raadsver aderin	 D' -D 3^	 g
Sebah 4'	 D 4

Sebah 5 z 	 D 4a

eens in de maand plaats < plaats eens in de maand M-D 34	 p	 p

aan sommige < sommigen M-D 34-5	 g	 g

S wat < zeer M-D

5-6	 van de hoofdplaats woonden – want de Afdeeling Lebak is zeer uitgestrekt – <5	 p	 g	 g
woonden van de hoofdplaats, M-DP

terstond <	 jdadelik M-D 3

	op plechtige wyze toetespreken < toetespreken op le ti e wijze	 Mpp	 g,	 p	 p	 pp g g wijz
 te spreken op le ti e. wijze D'-D 3

	

p	 pp ^ g	1

o den volgenden morgen bepaald <op	 g	 g	 p
bebepaald op den volgenden morgen M-Dp	 p	 g	 g

1	 tot zulk een vergadering aanbood < aanbood tot zulk eene vergadering M-D 34	 g	 g	 g	 g

1	 den volgenden morgen de Hoofden <5	 g	 g
de hoofden den volgenden morgen Mag	 g
de Hoofden denvolgenden morgen	 b-D 3	e 	 M

1	 maandel ksche berichten < berigten M-D 317	 Y	 g

1	 landbouw, veestapel, < landbouw, M- D 47	 ^	 p	 >

7

8

9
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r 8	 tot nader onderzoek ter-zyde < ter zijde tot nader onderzoek M-D 3Y	 1
tot nader onderzoek tern de D4terzyd

 hierop < toen M-D 319	 p

r	 als die welke < als M-D 39

1-20	 o den vorigen dag had gehouden < had gehouden op den vorigen dag M-D 39	 p	 g	 g	 g	 g	 p	 g	 g

zeggen < zeggen tot de hoofden Ma
gg	 gg

zeggen tot Hoofden Mb-D 3e e otdeHogg

b zulke gelegenheden gehoord en gezien hebben <

	

Y	 g g	 g	 g
gehoord en gezien hebben bij zulke gelegenheden M-D 3

	

g	 g	 bij	 g g

zich voortestellen < te begrijpen M-D4

aan de bekendste zaken een nieuwe kleur meedeelde <
eene nieuwe kleur mededeelde aan de bekendste zaken M-D 3

in 't vlymend scherpe overging < overging in het vlijmend scherpe M-D 3Y	 P	 gg	 gg	 vlijmend	 p
in het vlymend scherpe overging D4	Y 	 P	 gg

toch hèm < hem toch M-D 3

om te vragen < vraagde men M-D 3g	 g

van te < te M-D 3

tot	 gdolzinni heid hebben kunnen aanvuren <

hebben kunnen aanvuren tot dolzinnigheid M-D 3g

goed waarsch ni k< goed M-D 3
g	 Y Y	 g

 z n< geslaagd geweest zijn M-D 3geslaagdY	 g	 ^ g	 1

tot dien oorlog te bewegen < te bewegen tot dien oorlog M-D 3g	 g	 g	 g

hieraan < dááraan M-D 3

onze idiomen < de Westersche talen

de westersche talen

de westersche talen
de Westersche talen

door litterarischeekunsteldheid is verloren gegaan <

	

g	 gg
verloren ise aan door meerdere gekunsteldheid 	 M, D2-D3gg	 g
verlooren ise aan door meerdere gekunsteldheid D'

	

gg	 g

2I

22

22-23

24-25

26-27

28

29

33

36

37

37

38

39

41

41-42

Ma'

Maz

M b- D zd

D3
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n zins domme menschen bestond <uit eenvoudige, doch	 s45	 g ^	 geenszins
doch geenszins domme menschen M-D 3bestond uiteenvoudige, g

2	 eza < het gezag M-D 452	 gezag	 g g

54 nu < als M-D 3

S4 hier u < U daar M

u daar D'-D3

S 6	 ulieden < u M-D 3

6o	 benemen... < benemen, want M

benemen; want D'-D3

6oallen < gij M-D 3gY	 ^ 1

66-6 7	Het kan u bekend zyn < Gij lieden weet M-D37	 Y	 Gij

over uwe afdeeling handelen < handelen over uwe afdeeling M-D 368	 ove	 e	 gg

68	 heb < ik heb M-D 3

73 hierom alleen < daarom M-D 3

75 hierover < daarover M-D 3

85 	 < zijn M-D 3S	 1

92	 niet < nog niet M-D49	 ^

10 3	Hoofden < Want, hoofden M3
Want, Hoofden D'-D3

11 4	een < de M-D 34

	

11 5	 Ja, ja, < Ja, ja, ja, M

	

5	 ^1>	 >>>1^

	

11	 u < het U MS
het u DI-D3

	

122	 ons < u M-D 3

	

12	 jammeren < zeggen M-D 3	7 	 jammeren	 ^g

	

i28	 uitgiet < zendt M-D4

1 3 0	 oorlog < krijg M-D43	 g	 1^
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132-133

iqi

143

147

149

152

152

IS4-TSS

i57-i58

w Y deemoedig < wij M-D	ti 	 g	 wij

velen < vele lieden M-D 4

arbeid < den arbeid M-D 3

ginds < zelfs ginds M-D4	^ 	 g

komen < komen daar M-D 4

	

Bantan-Kidoel < Lebak	 M', D4

Leb( ) Mb

	

Leb...	 D' -D j

zoovelen < velen M-D 4

boom, waar de man is dien hy als kind zag spelen aan zyn voet? <^	 gP	 Y
boom: `waar is de man dien ik spelen zag als kind aan mijn' voet? 	 Ma*P	 g	 1
boom: `waar is de man dien ik spelen zag als kind aan mijn' voet?' Ml'P	 g	 1
boom: `waar is de man, dien ik spelen zag als kind aan mijn voet?' D'

p	 g	 1
boom: `waar is de man, dien ik spelen zag als kind aan mijn' voet?' D2-D3P	 ^	 1
boom: `waar is de man, dien ik als kind spelen zag aan myn voet?' D4

p	 ^	 Y

te be r en dien zyn taal maakte <
g Yp	Y

te begrijpen dien zijne woorden maakten M-D 3zijn

 zyn woorden maakten te be r en 	 4Y	 g YP	 D

1 59-16o	 onbeschryfelyk < onbegrijpelijk M-D;

16o	 uitlokte tot de vraag < U uitlokte te vragen Mg	 g
u uitlokte te vragen D'-D 3g

161	 doet!' Maar < deed,' maar M
deed;' maar DI-D3

162	 Ysch nbaar met < met M-D 3

164	 klonk < was M-D 34

166	 Toch < En toch M-D4

168	 deze eentonigheid maakte < door die eentoom heil maakte hij M-D 3g	 g	 hij
door deze eentonigheid maakte h D4

g	 Y

1 7 2	 be r elk < het juist begrijpelijk M-D 47	 gYPY	 l

1	 der redenaars < des redenaars M74

1 75	 voorgeeft < meent M-D 37S	 g
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1	 dit < dat M-D 377

179-18o  	 z n aanvullende gemeenplaats 	 die M-D 3Y	 g	 p	 <

182	 had ooit < had M-D 3

182-18 3	't ware dus veeleer noodig geweest <

	

3	 gg
het zou dus eer noodig geweest zijn	 M-D 3g ^	 1
het zou dus veeleer noodig geweest zyn D4^ g 	Y

18	 beseffen < schatten M-D 3183

18 3 -18 4	ver rel skin r van den leeuw met iets <3	 4	 ^ ^
den leeuw te vergelijken bij iets anders M-D 3^1	 bij

18 4	hun b y ervaring < hun M-D 34	 y

186	 erkenne < ziet M-D4

186	 was. Ieder < was; men M-D 3

was. Men D4

188	 en dat h < en M-D 3v

188-189	 inderdaad < werkelijk M a '9	 1
indedaad M"-D 3

18	 beseft < gevoelt M-D 39	 ^

1 9 0	 als kind aan zyn voet gespeeld had <9	 gp
aan zijn' voet gespeeld had als kind M-D 31	 gP

1 95	 Wanneer < Als M-D 395

1 97-1 9 8 van 't Oude-Testament < des ouden testaments M, D'

des ouden Testaments D Z -D 3

des Ouden Testaments D4

i	 werkelyk iets < iets 	 Ma'99
jwerkelik iets Mae
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i99-zo4 ziener. Gevoed door de indrukken die 't leven in wouden en op beren hem had
p g

mee edeeld om even door de poëzie-ademende atmosfeer van het oosten eng	 ,	 g	 p
alzoo scheppende uit el ksoorti e bron als de Vermaners der Oudheid waarmee

pp	 g Y	 g
men soms zichenoo t voelde hem te ver el ken gissen w dat h niet Anders

g	 P	 g Y ^g	 Y	 Y
zouPes roken hebben <g

ziener, en dat hij gevoed door de indrukken die het leven in woudenl, g
en op bergen hem had medegedeeld, en door de poësie-ademende

	

p	 g	 g	 ^	 p
athmosfeer van het oosten, waarschijnlijk niet anders zou gesprokenwaarschijnlijk	 gP
hebben	 ma

ziener, en dat hij, gevoed door de indrukken, die het leven in wouden1^ g	 ,
en op bergen hem had medegedeeld, en door de

	

p	 g	 g	 ^	 poësie-ademend
 van het oosten, waarschijnlijk niet anders zou gesprokenwaarschijnlijk	 gP

hebben	 M6 _D3

ziener, en dat h	 evoed door de indrukken die het leven in woudenY, g
en op bergen hem had meegedeeld, en door de

	

p	 g	 g	 ^	 poëzie-ademend

 van het oosten, waarsch nl k niet anders zou gesprokenYY	 gp
hebben	 D4

206	 van zyn jeugd dagteekenen < dagteekenen van zijne jeugd M-D3
y l g	 g	 g	 zijne l g

212	 heuvelrij < heuvelzij Mheuvelrij heuvelzij

216	 ontwijd, < ontwijd;	 M1^	 1^

n	 i' • +	 I_	 Zdo tw d D D1^

	

ontwijd,'	 D 31^

ontwi' d + D 41^

218	 Ma^esteit!+ < Majesteit! M-D41	 1

220	 had < zou hebben M-D4

221	 meenen te hooren en te verstaan <gehoord M-D4

222-223	 in klaterende trilling tegen de wanden van 't gebergte toeriep <3	 g g	 g	 g	 p
voorzeide in klaterende trillingen tegen de wanden der bergen M-D 3

g	 g	 g
in klaterende trillingen tegen de wanden der bergen vóórzeide D4

g	 g	 g

2 3 0-2 3 1	 bloedige satire < satire M-D 3g

2 3 1	 dat < het M-D 33

2 33 -2 34	 van de rondgediende ververschingen iets gebruikten <33 34	 g	 g	 g
ietsebruikten van de rondgediende ververschingen M-D 3

g	 g	 g

234
	 met < door M-D4

2 3 6-2 37	na de laatste zinsnede zyner toespraak een rustpunt wilde laten. En <3 37	 Y	 P	 p
een rustpunt wilde laten na de laatste zinsnede zijner toes raak, en M-D3p	 ,	 1	 p
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237

239

240

hier < daar M-D 3

Reeds is hem bekend < HijHi weet reeds M-D 4

naar naburige landstreken verhuisden <

verhuisden naar naburige landstreken M-D 3

240-241

241

243

z4S-z47

armoede te ontwyken die hier heerscht <

	

armoede die hier heerscht te	 jontwiken Ma
arm	 die hier heerscht tontwijken 	 b- z`{armoede, e e 	 te	 M D

armoede die hier heerscht, te ontwijken D 3armoede,	 1
armoede die hier heerscht, te ontwyken D4Y

weet h < is hem bekend M-D4Y

gezag < bestuur M-D4

+ Frits zet: ijd en eit rijmt niet althans niet in Friesland en Zeeland.g J	 1
Die Sjaalman schijnt dan niet eens verzen te maken, die deugen.1	 schijnt	 ^	 ^
't Is waar, 't was in zijn jeugd. B. Droo sto e1. 6°zijn 1 ^	 ^ Pp	<

ontbreekt

+ Frits zegt: ijd en eit rijmt niet, althans niet in Friesland en Zeeland.
Die Sjaalman schijnt dan niet eens verzen te maken, die deugen.

	

1	 schijnt	 ^	 ^
't Is waar, 't was in zijn jeugd B. Droogstoppel.>	 1	 1	 ^
+ Frits zegt: ijd en eit rijmt niet, althans niet in Friesland en Zeeland.
Die Sjaalman schijnt dan niet eens verzen te maken, die deugen.

	

1	 schijnt	 ^	 ^
't Is waar, 't was in zijn jeugd. B. Droogstoppel. 

	

1 1	 ^
+ Frits zegt: i jd en eit rijmt niet, althans niet in Friesland en Zeeland.
Die Sjaalman schijnt dan niet eens verzen te maken, die deugen.

	

1	 schijnt	 ^	 ^
't Is waar, 't was in zijn jeugd. B. Droo sto el.

	

zijn 1 g	 p pp
+ Frits zegt: ijd en eit rijmt niet, althans niet in Friesland en Zeeland.
Die Sjaalman schijnt dan niet eens verzen te maken, die deugen.

	

1	 schijnt	 ^
't Is waar, 't was in zijn jeugd! B. Droo rsto el. 55

	

zijn 1 g	 ^ pP
+ Frits zegt: i jd en eit rijmt niet, althans niet in Friesland en Zeeland.
Die Sjaalman schijnt dan niet eens verzen te maken, die deugen.

	

1	 schijnt	 ^	 ^
't Is waar, 't was in zijn jeugd! B. Droo sto el. 6°

	

zijn 1 g	 ^ pp

Ma

Mb*

D' D 3
,

T12* D"
1*D ^

D4

D"

2 5 I	 Regent < adhipatti M5	 ^	 p

Adhi atti D `-D 3Adhipatt

 att2 D 4Adhipatt

2-2 6	 de aandacht van 't kind trok omdat h y sierlyker dan de anderen gekleed was, <SS S	 y	 Y	 g
 kleeding uitmuntte boven de anderen,g

in kleeding uitmuntte boven de anderen en daardoor het kind aantrok, >
in kleeding uitmuntte boven de andere en daardoor het kind aantrok,
in kleeding uitmuntte hoven de anderen en daardoor het kind aantrok,
de aandacht van het kind trok, omdat h in kleeding boven de anderenY	 ^
uitmuntte

Ma'

M a2

D1*

D2-D3

D4

269	 HOOFDSTUK VIII



2 5 6	 scheen deze iets op 't hoofd van kleinen Max te wyzen <5	 P	 Y
wees deze iets op het hoofd van den kleinen Max	 Map

iets	 ^wees deze iets op het hoofd van den kleinen Max 	 M - 3Dp
scheen deze iets op het hoofd van den kleinen Max te wyzen 	 4p	 DY

2	 en < en die M-D 4257

2	 gefluisterde opmerking < opmerking M-D 3S7	 g	 P	 g	 p	 g

z	 daarover < hierover D4S7

2 59	 heen < weg M-D 3S9	 g

26o-261	 zeggen. De < zeggen,'  en de M-D 3gg

261	 weg < heen M-D 3g

kushandjes e roet had	 e roet had met kushandjes M-D 3	261	 met<gegroet	 gegroet	 1

	

262	 Hierop ging Havelaar aldus voort: < ontbreekt M-D 3pg g

	

26 7	wezen < zijn M-D4	7 	 1

	

269	deze < hij M-D3	9 	 hij

269	over al < al M-D 39

	

2 70	 over allen die in de dorpen de oudsten zyn <

	

7	 p	 Y
wat in de doren de oudste is M-D 3p

	2 7 2	 zee < de zee D47

	

2 7 2	 varen < zijn M-D 3	7 	 1

	

2 7 8	 straffe < de straffe M-D 37

	

28 7	Lebak! Dit < Lebak, dat Ma7
Leb(...) dat Mbeb .
Leb...! dat	 D'-D 3

9

	

2 2	 niet < het niet M-D 3

	2 93	 dat < dat er M-D493

	

2 9 6	 toch zal < zal M-D 49

	

2 9 6	 dan < er dan M-D49

	

o	 En men zal zeggen: < ontbreekt M-D 3

	

3 3	 gg
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de vruchten niet < niet de vruchten M

hadden. Hy < hadden; en hij M-D 3y	 hij

	

hadden, en h	 D4,	 y

geschiedde < geschiede M-D4
g	 g

zonen en dochteren < dochteren en zonen Ma'

zonen en dochteren M'2

arbeids < arbeiders M

men hoorde < er was M-D4

geen < er was geen M-D4
g	 g

den < uwen M-D 3

op den eenvoudigsten toon van de wereld, en als had er volstrekt
p	 g

nietsplaats gehad dat indruk maken moest, voort <
p	 g

voort, op den eenvoudigsten toon der wereld, en als hadde er

	

,p	 g	 ,
volstrekt nietsplaats gehad dat indruk maken moest

p	 g
voort, op den eenvoudigsten toon der wereld, en als hadde er

	

,p	 g	 ,
volstrekt nietsplaatsgehad, dat indruk maken moestp 
voort, op den eenvoudigsten toon der wereld, en als had er volstrekt

	

,p	 g	 ,
nietsplaats gehad, dat indruk maken moestp 

Ma

Mb-D`

Da

;io

315

321

325

330

332

342

344-346

348 een vriend < vriend M-D 3

o een zacht oordeel van myn kant staat-maken <

	

349	 p
staat maken o een zacht oordeel van mine zijde M-D 3p	 a	 }
op een zacht oordeel van myne zyde staat-maken D4

p	 y	 Y

	

o	 menig keer < menigmaal Ma'

menigkeer M a'-D 3

die < ze M'

die Mae

Over < Van M-D 3

over < van M-D 3

m'nheer de	 ppAdhi atti < adhipatti Ma
A hi atti M b-D 3d	 Mp
Adhi atti D4p

358	 zoo verachterd en zoo < zoo M-D 3

3Sz

352

353

354
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Ma

Mb`

M bz

3S9

360

361

364-365

373

373

373

375

376

377

in 't leven spaart < spaart in het leven M-D 3P	 p
in het leven spaart D4p

en de < de M-D 3

in 'tenot wordt gelaten < wordt gelaten in het genot M-D 3g	 g	 g	 g
in hetenot wordt gelaten D4g	 g

te beschouwen < aantezien M

aan te zien D'-D3

't woonhuis < zijne woning M-D41	 g

stond te wachten < wachtte M-D4

voor aler . [geen streep] <g Y g	 p
voorgalerij. [streep]

g	 1	 p
voorgalerij. Negende Hoofdstuk [streep]g	 1	 g	 P
Vervolg van het opstel van Stern

g	 P
voorgalerij. [geen streep]^	 1 g	 1'

dit < dat M-D 3

na veel buigingen zich < zich na vele buigingen M-D 3

zich na veel buigingen D4

naar hun woningen terug te keeren <
g	 g

terugtekeeren naar hunne woningen Mg	 g
terug te keeren naar hunne woningen D `-D 3

g	 g
naar hunne woningen terug te keeren D4	^ 	 g

8o	 over myn kleinen jongen gezegd < gezegd over Max M a3	 Y	 l g g g	 g g
gezegd d over Max Mb-D3

over Maxeze d D4g g

8 i	 am on 66 am on (ik verzoek om v r hoonin	 M-D 33	 p g <	 g	 e scampong

am on 6 `	 D4pg

am on 66	 D4apg

3 82	 mynheer < gij M-D4

3 82	 had < hadt M-D4

3 86	 kleinen < den kleinen M-D4

3 8 7	 Mynheer, ik < Ik M-D4
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Sien jo "?3 8 7 	 J	 <
Sinjo (Portugeesch	 geldt hier, als lucus a non lucendo,

voorjonge heer) MJg
Sinjo' (Portugeesch Senko, geldt hier, als lucus a non lucendo,

voorjonge heer)	 D'-D 3Jg
Sien jo O' Z	 D4J
Sien o °	 D 4a

J

3 8 7	 een < dat de Sinjo een M37	 1
`dat de Sinjo een D'-D31

	

390	 De < En de M-D 3

	o 	 inderdaad < waarlijk M-D 3	39 	 1

r	 o de kruin den dubbelen haarwervel < de 'oeser-oeseran' M39	 p
de oeser-oeseran	 D'-D4

 bestemd is een kroon te dragen < eene kroon dragen zal M-D 33 91- 392^	 ^
een kroon dragen zal D4

van den Re gent < des regents M394	 €,	 ^
des Regents D'-D 3

394

396-397

397

399

400

401-402

afscheid < zijn afscheid M-D 31

op-eenmaal – en dus in stryd met den zoo uitermate hoffelyken volksaard –p	 y	 ^
vroeg de Regent <

de regent vraagde op eenmaal Ma^	 g P
vraagde	 eenmaal M l'-D 3deRegentv	 deo eg op

zekere < de M-D 3

riep < zei M-D 3P

zyn verantwoordin g < zijne verantwoording	 M-D 3Y verantwoording zijne	 g
de verantwoording van den kollekteur D4

er bleek dat dit hem niet belette op 't gelaat van den Regent te lezen <

	

p g	 ^

	

dit belette hem niet te lezen op het gelaat van den regent 	 Map	 g	 g

	

het laat van den Reent	 Mt'-D 3dit belette hem niet te lezen op et ep	 g	 g
er bleek dat dit hem niet belette op het gelaat van den Regent te lezen D4P	 g	 ^

	

o	 van 't kantoor roe en < roe en van het kantoor Al-D'
45	 P	 p

van het kantoor roepen D4p

	

40 5	 die < zijne M-D 3

	

4S	 1
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q[o

¢io

413

415

417

417

41g-419

421

423

423

424

425

428

428

429

430

431

432

437

440

kollekteur < onderkollekteur	 M

onder-Kollekteur D'-D 3

is nog alt d < is M-D 3g Y

deze < die M-D 3

met eeniggeschryf terug < terug met eeniggeschrijf M-D 3gg	 Y	 g	 g	 gg	 1

je<u M-D3

dit < dat M-D 3

 en bovendien...dat brusque vragen! De zaak is duidelyk. H el <gezegd,	 9	 g	 ti	 y^
eze d...h " et M-D 3g g	 J^

} 	 zijjaren < zijne jaren M-D 3ne jaren
 naren D4Y1

 Dit moet je < eza ... ij moet het M-D 3gezag.je	 g g gl

weten. Weet je < weten...weet gij Mje	 gl

	

weten: weetij	 D'-D 3gl

zweeg. Hy wist het." zweeg. M-D 4g Y	 <	 g

m'nheer < de heer M-D 4

weten, Verbrugge. Fist < weten, wist M-D 3gg
weten. Fist D4

je < gij M-D %
ge D4

	Dit wist Verbrugge niet. < Verbrugge wist het niet.	 Magg	 ^
	Verbru e wist het niet.	 Mb-D 4Verbrugg

 e wist het niet. 68 D4aVerbrugg

 kontroleur hadt je < Gij hadt	 M-D 3Gij
Als kontroleur hadte D4g

liggen < zijn M-D3gg	 zij

 en had < had ontvangen M-D 3g	 g

e<u M-D 31

e<u M-D 3l
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44 1	om voor den Regent te werken < om te arbeiden voor den regent M a44	 g	 g
om te arbeiden voor den Regent	 b- 3e e ent M Dg
om voor den Reent te arbeiden D4g

442

442

442-443

445

446-447

447-448

dit < dat M-D 3

men natuurlyk < men M-D 3

in de staten niet opgeven < niet opgeven in de staten M-D 3pg	 Pg

vandaag < heden M-D 3g

T ^iand ^oer < T ^an^^or	 Ma'J J	 JJ

T ^an ^or T ^i-and ^oer M"JJ 	J	 J

T...r	 MvJ

T...	 D'-D 31
Tjiandjoer	 D41	 1

Die laatste heeft slechts rang van Tommon on onze Regent is Adhipatti <g	 ^ g ^	 g	 p
Hij is `adhi atti' en de reent van T ]an jor is slechts `Tommon on '	 Ma'Hij	 p	 g	 JJ
Hij is adhi atti' en de regent van T jan jor is slechts `tommon on ' 	M"1	 g	 JJ	 ^^
Hij is `adhi atti' en de regent van T X ... is slechts `tommon on '	 M'Hij	 p	 Jg	 g^
Hij is Adhi atti en de Reent van T... is slechts To mmon on	 'D 31	 p	 1g	 gg	 D-

Hy is Adhi atti en de Regent van T 7iand joer is slecht s Tommongong D 4y	 p ^	 J Jg	 ^g

	

I	 sty beu el < toom M-D 3

	

45	 ^g	 g

45

	

z	 als < waar M-D 3

45

	

2	 dit < dat M-D 3

453 dit < dat M-D 3

hierop < daarop M-D 3

	

454	 p	 p

	

45 6	je < ge M-D 3	4S 	 je	 g

was. Bovendien < was; daarbij M

	

459	 was; daarbij
was: daarbij D'-D 31

je < gij M-D 3459	 1	 g 1

461	 van zyn < zijner M-D 44	 Y	 1

46i	 't Lebaksche < Lebak	 Ma

Leb(...)	 Mb
Leb...	 D'-D;

't Lebaksche D4

46 3	 dit < dat M-D3
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464	 't Is de waarheid < Ja 	 M-D 34
Het is de waarheid D4

466	 dit < dat M-D 3

6	 het < dat M-D 347

468	 daarover < daarvan M-D 3

6	 in aren klimmende den dood vreest < oud wordt M-D 349	 j

46 9	 wordt < is sedert eenige jaren M-D 349	 g

	

o	 geestelyken. Hy 	 de geestelijken, hij M a '

	

470	 g	 Y	 Y	 ^	 l	 ^ l
deeesteli'ken• hij Ma'g	 l	 ^	 1
deeesteli'ken: hij D'-D 3g	 1	 l

474-475 Ma

M^

476

479

481

4g4-4gS

493

494

494

496

496

497

Paran -Koed ^an < Parang Koed ^an Kadhen bira Koesoemag	 J g	^	 J^^
P(	 K( )ng,

P...K...ng,

nemen < te nemen Ma

nemen	 Mb

ze < hen M

dit < dat M-D 3

had, toen h zoo-even over de afrekening met den onderkollekteur begon teY	 g	 g
s reken. <spreken

 M-D 4

je < gij M-D 31	 gl

weet je < weet ge M-D 31	 g

ik ^e < ik U M1
ik u D' -D 3

zuidkust. ? ' Je <zuidkust; gij	 Ma^	 ^gl
zuidkust; gij	 Mb^gl
zuidkust:i'	 D'-D 3gl
zuidkust. 65 Ge D4

zuldkusti' Ge D4a

bent < zijt M-D4

ook dit < dat M-D 3
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497	 heb je < hebt ge M-D;

	

49 8 	 Gedurende twee maanden ben je < Gij zijt gedurende twee maanden M-D 3

	

49	 je	 Gij zijt g

Ge zyt gedurende twee maanden D4Y^

	

8-	 waarnemend adsistent-resident < adsistent-resident 	 Ma`49 499
waarnemend adsistent-resident Maz
waarnemend Adsistent-resident D'-D4

je < gij M-D 3	499	 1	 g 1

5 00	 weten, niet waar? < weten. M-D 3

501	 u. Ge < gij,...gij	 M

gij; –gij D'-D 3

5 0 5	 u < gij M-D%

o	 den < dien M-D 3S7

08	 de rust van zyn geweten < zijn gevoel M-D 3S	 Y ^	 zijn ^

o	 van de < der M-D 4S9

o	 jezelf < u zelven M-D 3S9	 jezel

 Je < Gij M-D 3S	 Gij

l0 I I	 van m niets te leeren. Heb ik je by-voorbeeld heden morgen in de Sebah ietsS	 S	 Y	 je Y
nieuws verteld <

niets te leeren van mij...bij voorbeeld heden morgen in de sebah,mij ...bij	 ^
heb ik u iets nieuws verteld	 M-D 3

I z	 u sprak < gij spraakt M-D 3S	 p	 gl p

r	 wat verwaarloosd < verwaarloosd M-D 35

r	 je zoudt < ge zoudt M-D 354	 je	 ^	 .

z	 waarom j e < waarom gij M-D 3S 4	 je	 gl

r i	 tot-nog-toe zoo < zoo M-D 45 	 g

profeet of apostel wezen < profeet wezen, of apostel M-D 4518-519	 p	 P	 p	 ^	 p

5 1 9	 hm, 't < het	 M-D 39

hm, het D4

5 1 9	 je < gij M-D3
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Z o 	 brengen? Je brengen, gij MS	 g	 g ^gl

brengen: gij D'-D 3g	 gl

Zo	 ^e < uw M-D 3S	 1

S 22	 dit < dat M-D 3

23	 zelfs goed opvatten < schatten M-D 45 	 g	 p

z 6	 u en m< u M-D 3S	 Y

2 7	 Don Quichotten < een don uichot	 Ma5

een don	 i h t M b-D 3ee do	 u c o

z8	 'e < ge M-D 3S	 1	 g

z	 e<uw' M-D 359	 j

2	 M'nheer < De heer M-D 4S 9

S 3 z	 deze < die M-D 3

z-	 aan Verbrugge tonende < toonende aan Verbrugge M aS3 S33	 gg	 ^
b-toonende aan Ver bru e M D 3gg

aan Verbrugge toonende D4gg

S3S m'nheer < den heer M-D4

met den resident spreken wilde < spreken wilde met den resident M

	

S37	 p	 p
spreken wilde met den Resident D'-D 3p

S37 lees ik < staat M-D 4

S4

	

o	 m'nheer < de Heer Ma'
de heer Mae -D 4

S4

	

r	 Hoe kan ik dat weten? < Dat kan ik niet weten, M-D 3

Hoe kan ik dit weten? D4

	

r	 riep < zei M-D 3

	

S4	 p

	54 2	Dit < Dat M-D 3

S43 vloeien < vloeit	 M, D'

1vloei' en D 2 -D 3

S43	 je < u M-D3
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S44-S4S

549

in letters en niet in teekenseschreven is <g
geschreven is in letters en niet in teekens M-D 3

dit < dat M-D;

o	 nemen. e < nemen; gij MSS	 ,g1
nemen: i' D'-D 3^1

5 5	 had < hadt M-D4

5 	 je < u M-D;

	o 1	 Luister verder < Luister M-D5 	 SS

C2	 zegje 	 t ge M-D 3S	 ^1	 g g

^2	 ge < gij M-D 3S	 ge	 ^1

6	 wanneer < als M-D 4S3

	

G	 recht? Zie je nu < regt, en M-D 3	S 3	 je	 g
recht en D4

	r 	 tegen den Regent getuigen < getuigen tegen den regent M	S7 	 g	 g g g	 ^ g	 g	 g
getuigen tegen den Regent D'-D 3

	r 	 och, m'nheer < mijnheer M-D 3	S7 	 ^	 1

Mynheer < De heer M-D 4S7S	 ^

8-	 dat h als er geen verandering kwam, en als de resident niet doortastteS7 S79	 y,	 g	 g	 ,	 doortastte, <

dat hij, als er geene verandering kwam, en als de resident

	

1^	 g	 g
niet doortastte hij	 M^ 1
dat, als er geene verandering kwam, en als de Resident,	 g	 g	 ,
niet doortastte hij	 D'-D,1

  aan de Hoofden zelf gezegd < gezegd aan de hoofden zelven M5 8o- 58ig	 g	 g	 g
gezegdd aan de Hoofden zelven D'-D 3
g g

8 2	 gedaan. De < gedaan, want de MS	 gedaan.	 g	 ,
gedaan;  want de D'-D 3

8 4	 veronderstellen < vooronderstellen M-D 35 4

86	 gaarne b de Regeering < gaarne M-D 3S	 ^	 Y	 g	 g g

S 88	 iemand aan < aan M-D 3
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88	 wien ook wie het ook zij 	 Ma'S 8	 <	 zij

wien het ook zij M"-D41

S 88	 als < waar M-D4

S 9 0 	 ga < zal M-D %

2	 om de bezittin van arme menschen te doen is <59	 g
te doen is om de bezitting van arme menschen M-D4g

in zyn netelige omstandigheden helpen <S93-594	 Y	 g	 g	 P
helpen in zijne netelige omstandigheden M-D 3

p	 1	 g	 g

Je < Gij M-D 3S94	 Gij

S94 immers < ook M-D4

5 9 uitbetalen, niet waar? < uitbetalen. M-D 3

6	 aan de Regeering te verzoeken < te verzoeken aan de regering M-D 3S9	 g	 g	 g	 g

6	 den Reent < hem M-D 359	 g

kwytteschelden. 74 < kwijtteschelden. 	 M-D 4S97	 Y	 1
kw tteschelden. 74 D 4'kwytteschelden. 7

 M-D 38	 gezamenlyk stipt 	 stiptS97 S9	 g	 Y	 p	 p

599	 Je bent < Gij zijt M-D3

Ge zyt D 4

5 99	 dit < dat M-D 3

je bent < gij zijt M-D 3S99	 l	 g l	 1
ezt D 4
g Y

6o I	 'e beste kerel < u M-D 31^

6o2	 in < uit een M-D 3

602	 zeer < heel M-D4

60	 heel < zeer M-D43

60 3 -604	z n...ik ben erg ten-achter in geldzaken: de reis naar Europa, weetje? Kom <3	 4	 Y	 g	 g	 p^	 1

1zi'n...kom	 M-D 3

zyn...ik ben ten-achter in geldzaken: die reis naar Europa, weetje? Kom D4Y	 g	 p^	 1
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604-60 5	Max...sakkerloot,jonen wat word je zwaar! <

	

4	 5	 l	 ^	 ^	 1
Max!'	 Ma

Max!'	 bMax!	 M -D 3

Max! Sakkerloot, jonen wat word je zwaar! D41	 ^	 ^	 1

	

606-60	 trad hy, gevolgd door Verbrugge, < traden zij M-D4

	610	 wanneer < als M-D 3

	610-611	 de lezeresteld is < gij gesteld zijt M-D 3^	 vlg	 zij

	

 z	 wordt hy naar 't volgend hoofdstuk verwezen <g
moet ge het volgend hoofdstuk lezen 	 M

moet g ij het volgend hoofdstuk lezen	 D'-D 3

wordt hy naar het volgend hoofdstuk verwezen D4

612	 ik < ikU M
ik u DI-D3
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HOOFDSTUK IX

NEGENDE HOOFDSTUK <[Streep]ap
Negende Hoofdstuk [streep] Mb*g	 P
NEGENDE HOOFDSTUK.	 D'-D4

Ik < Ik	 Ma

Vervolg van het opstel van Stern Ik	 Mb
g	 p

(Vervolg van het opstel van Stern.) ik D'-D 3
g	 P

in de lucht zou kunnen laten zweven <

zou kunnen laten zweven in de lucht M-D 3

2-3	 by de beschryving < bij het beschrijven M a '3	 y	 Y	 g	 bij	 1
bij de beschrijving M"1	 1	 g

uit de hand zoudt leggen < zoudt uit de hand leggen M-D 33	 gg	 gg

6- 7	uitgangspunt van haar s ron < point de de art	 M-D 37sprong	 p
point  de de art van haar sprong D4

p g

9	 goede hemel, de < de M-D 3

1 o	 een < het M-D 3

12	 dit < dat M-D 3

21	 houd u< doe M-D 3

2 3	hoogst < als hoogst M-D 33	 g	 g

2 3	en zelfs < en M-D 33

26	 te verwyten < voortewerpen M-D4p

3 6	 't < dat M-D 3

het D4

	1 	 hebt en hebt M, D', D Za D 3	4 	 <	 >
en heb D2*

42
	

bundel < bundel der M-D4
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r vorm van welsprekendheid in den echtestaat geeuwend: <een andere vo p	 g
wend – dat is eene andere uitdrukking der welsprekendheidgeeuwend,	 g	 p

in den echtestaat, –
nd – dat is eene andere uitdrukking der welsprekendheidgeeuwend,	 g	 p

inden echten staat:	 D'-D 3

nd – dit is een andere uitdrukking der welsprekendheid ingeeuwend	 g	 p
den echtenstaat: 	 D4

4 8	dat...hm! Och, < dat...och, M, D44	 >

dat...och! D'-D 3

4 8 	ze schryven < men schrijft M-D 34	 y	 1

myn ziel, min ziel < mijne ziel, M-D 3S3	 ^ y	 1
m n ziel	 D 4y

54 't Was < Dat was M-D 3

Het was D4

6	 dat hart en die ziel neergelegd < neêr ele d dat hart en die ziel M-D 3SSS g	 g

66	 vak. Ieder zal < vak; gij zult Mvgj
vak:ji zult D'-D 3g

6 9	zyn opstel < de laatste tien hoofdstukken Ma^	 v p
zl n opstel M''1	 p

6	 ons al < ons	 M a69
n al Ml'os

I	 mooi. Zoo zeggen ze ten-minste. < mooi. M-D47e 7	 gg

73 deze < die M-D3

	

bladzy zooveel < bladzijde	 M73 74	 y	 bladzijd

 zooveel D'-D 3bladzijd

veel te < te M-D 3

7 8	 word < ben M-D 3

81aat me nu die < gaat M-D 3^	 g

8	 kof^i op koffij en	 M-D 38 5	,p	 1
koffie op D 4 4,p

87	 wat < iets M-D 37

want ik vraag u, < want M-D 395	 g

46-47
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97 toch < nu toch M-D 3

	103	 wat < iets M-D 33

	

104	wat < iets M-D 44

	

10	 hoofdstukken overteslaan, die naar duitsche opgewondenheid rieken <

	

7	 ^	 pg
hoofdstukken die rieken naar duitsche opgewondenheid overteslaan	 Mapg
hoofdstukken, i rieken na r duitsche opgewondenheid, 	 bd ea d s e

	

	 M
hoofdstukken, die rieken naar Duitsche opgewondenheid, overteslaan D i -D 3pg
hoofdstukken overteslaan, die naar Duitsche opgewondenheid rieken D4pg

	

112	 Dit < Dat M-D 3

	

112	 zeer verkeerd < eeneroote fout M-D 3g
eenroote fout D4g

116	 is. Maar < is, doch Ma
is; doch Mb-D3

116	 hierin lit < dit is M-D 3g

120	 men meent < zij meenen M-D 31

120	 dit < dat M-D 3

	12 3	durf < ik durf M-D 33

	

12 4	met kennis van zaken spreek < spreek met kennis van zaken M-D 3	4 	 p	 p

12	 vooral sedert < sedert M-D 3125

127	 weten, lezer, < weten M a D4

weten, Mb-D 3

12 9 -1 3 0  	 in toon en manieren iets heeft aangenomen <g
iets heeft aangenomen in toon en manieren M-D 3g

I o	 't < dat M-D 33

1 33	 over je tevreden! Ik < tevreden over u, ik M33	 j

tevreden over u: ik Di-D3

1 je alt yd < u altijd M-D 333	 je	 Y	 altij

 wyk je van den rechten weg af, Je bent <34	 Y je	 g
gij wijkt af van den goeden weg; gij zijt M, '

	

g l 1	 g	 g^	 Dg l zij
 wijkt af van den goeden weg, gij zijt D 2-D 3	gij 	 1	 g	 g^gl zij
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hebt	 hebt	 - Z^I	 e eb < ebt	 DM3S	 l
heb	 3*eb D

136	 't beginsel < de bron M-D 43	 ^

136	 je < gij M-D'

138	 ten-verderve, 'on en. Lees *	ten verderve, lees M

ten verderve: lees D'-D4

ten-verderve; lees D'a

r	 'e lichaam < uw lichaam M-D 344	 1	 ligchaa

 je vader < uw vader M-D 31 44	 l

146	 dus 't < het M-D 34

1 47	 de < die M-D 347

r	 spiegel 'e < spiegel u M-D 349	 pl, 1

1 49	 stel ' e< stel u M-D 349	 1

1 5 o	 die < die dus M-D4S

1 5 1-1 5 2	 worden en al doet h y nu-en-dan eens wat verkeerds. Bedenk toch <,	 y
worden. Denk toch M-D3

r	 'e bank < uwe bank M-D 3SS	 1

z	 't je< het u M-D 3SS 
het 'e D4l

155-156	 verveelde jonen want...wat moet God daarvan denken? De kerk is,1	 g
Z n heiligdom, zieje? En <y	 ^	 1

verveelde; en	 M-D 3

verveelde, jongen, want wat moet God daarvan denken? De kerk is
Z yn heiligdom, zieje? En	 D4_y	 ^	 ^	 1

r 6-r	 jonge meisjes < meisjes M-D 3S	 S7	 l	 ^ meisjes	 1

1 57	 dit < dat M-D 3S7

158	 lees. Dat < lees; dat alles MS
lees: dat alles D'-D'

lees, dat alles D4

1 59	 heb je < hebt ge M-D;
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16o	 de man < hij M-D4

	

162.	 werk < werk af M-D 4

	

16 3	verkeerde < zulke M-D 33

	

165	 ziekelyk, ziedaar! < ziekelijk. M-D 3

	

5	 y^	 ziekelijk

	

 Stern jonen: < Stern	 Ma,1	 g

	

Stern,	 M b

	Stern:	 D'-D 3

Stern onen D 4^ j	 g

166	 ryk, moet je denken. Houd je < rijk, houdt u Mti ^	 je	 je	 1
rijk: houdt u D'1
rijk: houd u D 2 -D 31
ryk. Houd je D4y	 1

	166	 alsof 'e < alsof e M-D 31	 g

	

16 7	zag < zaagt M-D 3	7 	 g	 g

hr ^ven *	 schrijve M-D 3

	

16 9	 moest sc ti	 <	9 	 ,	 1

h f geborduurd met echte floszy < heeft geborduurd	 M-D 31 o	 eet eb	 ^7	 g	 ^	 g

ggeborduurd heeft met echte floszy D4

1 7 1	 – zoo-eens uit jezelf weetje? – < zoo eens Ma7	 jezelf 	 1
Mb-D 3zoo eens,

1	 Zieje < Ziet gij M-D 373	 1	 g 1

1 73 -1 74	 dat is men zyn naaste schuldig – zoo breng je hem op den goeden weg, 74	 y	 ^	 g 1	 P	 ^	 g,

meen ik – <

	

zóó brengt ge hem op den goeden weg, 	 is men zijnen naasteg g	 p	 g	 g^	 zijne

 Mg,

	

zoo brengt ge hem op den goeden weg, 	 is men zijnen naasteg g	 p	 g	 g^	 zijne

 D'-D 3g,
zoo breng je hem op den goeden we ...dit is men zyn naaste schuldig,g je	 P	 ^	 g	 ^^

1 76	 kantoor, <7
kantoor, en denk toch dat de Heer voor u gestorven is aan het kruis,

kantoor,

M^

M ^'

i76-i77 Ma l

Maz

Mb

D2-D3

want dan stort ze, en Paulus < want Paulus

want dan stort ze, en Paulus

want dan stort ze, en Paulus
want dan stort ze; en Paulus
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1 79	 Frits, en wees braaf, < Frits, M a79	 ^	 ,	 ,
Frits, M b -D4

18o	 je hoed < uw' hoed M1
uw hoed D'-D'

	

18o	 je jas < uw' jas M11	 1
uw jas D'-D 3

	181	 'e	 u	 M D 2d , D31 <	 ,	 ,

uw D' * D^^,

	

18 3	 onderwerp van zyn rede < onderwerp	 M-D	3 	 P	 Y	 p
onderwerp zyner rede D4^,

	

184	 gekozen < genomen M-D 4	4 	 g	 ^

18	 Gods < van God M-D 44

18 4-18 5	on eloovi en naar aanleiding van Samuels berisping aan Saul: S am. xv: 1'.4	 5	 g	 ^^	 €^	 p^	 3 3 <
gon eloovi en.	 Al"^ 

on eloovi en. (Samuels berisping aan Saul. Sa m xv.	 M1'g	 ^	 p ^	 33
on eloovi en. (Samuels berisping aan Saul: Sam. x 33 1).)	 DL D'S	 v	 D Dg	 g	 P g	 3 3
on eloovi en naar aanleiding van Samuels berisping aan Saul:
Sam. xv:1'.	 433 D

186	 Bv 't aanhooren van die predikatie, dacht ik gedurig <

Ik dacht gedurig bij het aanhooren zijner rede 	 M-D€^	 ^	 1	 1
By het aanhooren van die predikatie dacht ik gedurig D4

187-188	 zeide < zeide u M-D 47

188	 toch ook < toch M-D 3

58 9	een-en-ander* < veel M-D'9

1 90	 och, hoe < hoe M-D'9

1 9 2-1 93	iemand die waarlyk niet hoog vliegt <9 93	 Y	 g	 ^

	

een middelmatig mensch;	 M

	

een middelmatig mensch –	 D'-D'
een middelmatig mensch die waarlyk niet hoog vliegt - D4g	 Y	 ^	 ^

1	 omdat < daar M-D 394

1	 sommige < vele M-D 394	 g

1 95	 door Sjaalman behandeld waren < S aalman behandeld had M a95	 1	 J
jSaalman behandeld had Mb-D
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198-199

209

210

213

227

232

z3z-z34

234

234

237

238

247

247

248

249

249

z65-z66

273

277

heiden. Want ik houd me aan Jezus Christus, en dien gekruist, g	 ,
en dit zal elk fatsoenlyk lezer ook wel doen.y	 <

heiden)	 M

heiden). I 	 2dD -D

heiden.)	 D3

heiden Want ik houd me aan Jezus Christus, en dienekruistg	 ,
en dit zal elk fatsoenlyk lezer ook wel doen.	 D4*

Y

moe. `Ziehier wat h daarvan zeide: < moge. M-D 3moge.	 Y	 g

heerl ke roeping < roeping M-D 3Y	 pg	 pg

en niet ook < niet M
niet, D'-D 3

zyn er < zijn M-D 3y	 zij

 < zijn M-D 41

Bliefden – wanneer zulk een gruwelyk bestaan den naam van leven dragen eng	 Y	 g
ma ! – daar vindt men wezens die <mag

 die M, D4

Geliefden! die D'--D3

beweren < meenen M-D 3

voldoende <genoeg M-D 3g	 g

dit < dat M-D3

wezen zal < zal wezen M-D 3

zonder ooit < zonder M-D 3

die < ze Ma'

die Mae

Ziet < Zie M-D 3

het < dat M-D 3

Ynauwel ks < naauw M-D 3

zedeloosheid! Het < zedeloosheid – en het M-D 3,

bevorderen < o ri ten M-D 3pg

oprichten < daarstellen M-D 3p
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279	 die < als M-D 379

als D4

't verkeer < verkeer M-D 3

	

285	 traktaatjes < traktaten M-D 3S
traktaten D4

	

288	 voorraad < getal M-D3

	

289	 aanwe i < voorhanden M-D 3

	

9	 ^^

	

2 9 6	 deze < zulk eene M-D 39

2 9 8	 op nummer e gelet gelet op nummer (e M9	 p	
5, g	 < 	 p	 S

gelet op nummer e) D i -D 3g	 P	 5

gelet op nummer e D4^	 p	 5,

z8;

298-299 juist die voorslag herinnerde my zoo <}	 g
dat was iets wat mijmi zoo herinnerde M
dat was iets wat mijmi zoo herinnerde D'-D3

3 01	 ik < ik u M-D3

o I0	 '1 uist hierom < dáárom M-D 3393 

311	 wezen zal < is M-D 4

312	 van die < dier M-D 3

i	 en nederige < nederige M-D 337	 ^	 g

1 20	 o z n ad is < is o zijn ad M-D 3393	 ^ Y P	 p 1 P

stellen, als Frits goed oppast – h heeft redelyk stil gezeten in de kerk –3 21- 3 2 3	^	 g	 pP	 Y	 y	 g
wellicht vyf jaren vroeger <Yl	 ^

stellen, welligt vijf jaren vroeger, als Frits goed oppast

	

^ vijf 1	 g ^	 g	 pP

	

(hij heeft zeer stil gezeten)	 Ma1	 g
stellen, welligt vijf jaren vroeger, als Frits goed oppast

	

^ vijf 1	 g ^	 ^	 pP

	

hij heeft zeer stil gezeten)	 M''-D 3}	 g
stellen, als Fritsoed oppast – h heeft redelyk stil gezeten –g	 PP	 Y	 Y	 g

	

wellicht vyf jaren vroeger	 D4Y1	 ^

3 28	 hiertoe < daartoe M-D 3

o	 daaraan zoo dringend < daaraan M-D 333	 ^

338
	 reeds < zelfs M-D4
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339 ons < het M-D4

340	vaderland < land M-D4

345 hiertoe < daartoe M-D 3

349 Dit < Dat M-D 3

1	 zorgen. En dit < zorgen, en M-D 33S	 g	 g

waarlan s < waardoor M-D 33 	 g

353 en hoe < hoe M-D 3

worden gemaakt < gemaakt worden M-D 33SS	 g	 g
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HOOFDSTUK X

TIENDE HOOFDSTUK < [streep]p
Tiende Hoofdstuk.stree	 MP
TIENDE HOOFDSTUK.	 D'-D4

8	 op < tot M-D 4p

r o	 dit < dat M-D 3

16	 Dat < Dit D4

16	 ik. Ben je < ik, zijt gij	 M1	 ^ zijt ^1

	ik: `zijt gij	 D `-D 3l gl

16	 alt yd de < de M-D 3^

20	 Dat < Dit D4

20-21	 heel onnoozel alsof < alsof M-D 3

22	 hierin < dit M-D3

22	 lag < was M-D

0 1	 onwaarheid < onwaarheden M-D433

3 1	 Dit < Het M-D 3

34 ik hem < ik M-D3

34 het < dat Ma'
het Maz

opgedeund < opgedreund M-D35	 p^	 p^

in de suite it te breien < it te bre ^^en in de suite M-D 339	 ^	 ^	 J
in de suiteit te breien D4^

2	 j 	 < uwM-D3
4	 1

jou D4*l

2	 'e<de M-D34	 1

43 dit < zoo iets M-D 3

43 aan < tot M-D 3

45 ze < het M-D 3
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S9

46	 je < uwe M-D 3

46	 Je < Gij M-D3

47	 je < uw M-D3

48	 had je < hadt ge M-D 3

4 8 	mag	 moogt gij MD 2d4	 gle<	 g gl
moot ge D 3gg

S	 zulke din en < zoo iets M-D 34	 g

S o	 't kind < ze M-D4

S S	 je < gij [l1-D;

5 6	 heb je < hebt gij M-D 3

S7	 je <U M

u D'-D;

je < gij M-D j

je in al dat gevèrs je < ge u in al dat gevèrs M1	 g	 l	 g	 g
e u in al dat gevérs D'-D 3ge	 g

6o	 koek, win, kina, < koek' M

koek	 D'-D 3

Co	 zou je < zoudt gij M-D 31	 gl

61	 Broek, Berl n China, en zoo voort <
Broek, en zoo voort	 M-D 3

Broek, Gent,	 yBerl n, China, en zoo voort D4

61	 Je < Gi' M-D 3}

6i	 je < uwe M-D 31

62	 oprecht gemeend < gemeend M-D 3p	 g	 g

6;	 laf geklinkklank < geklinkklank M-D3

64	malle reis < reis M-D 34

je < gij M-D 31	 gl

6 5 -66	 voorstelt! Maar < voorstelt; doch M-D 35
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67	 je < gij M-Dj

76	 wou je < wilt gij M-D3

6	 in dien tuin by manesch n met Marie uitvoeren Stern <7	 Y	 Y
doen in dien tuin met Marie in den maneschijn	 Ma1
doen in dien tuin met Marie in den maneschijn 	 Mb-D3c	 M D1
in dien tuin met Marie in den maneschyn uitvoeren D4

fatsoenlyk? < fatsoenlijk, Stern? M a77	 Y	 1 ^
fatsoenlijk, Stern? M b-D 4l^ Se . M D

Wil je < Wilt gij M-D 377	 1	 ^ 1

78	 staan < zijn M-D 37	 zij

 vroeg < vraagt M-D4

81-82	 rooien tuin < tuin M-D 3

82	 begryp je < begrijpt e M-D 3^Ypl^

83	 zou < zal M-D 43

83	 zei < zeg M-D 43	 ^

84	 de < die M-D 34

84	 'e < ge M-D 34	 1	 g

93 zoo Offend < `dÉiftend' M

duftend D'-D

93	 1 e<u M-D3

goed rond < goed M-D 394	 g	 ^

malle sprookjes < sprookjes M-D 395	 p	 l	 p	 1

	

10	 Kan je < Kunt gij M-D 3	4 	 je	 gl

104-10 5	gaan – je hebt immers aan je vader geschreven dat ik lid ben?4 S	 escreven	 en –g	 je	 je	 ^
ze kan je niet in Artis terecht, <

gaan	 Ma

a n	 b-D 3gaan,	 M

jgaan – je weet dat ik lid ben – D 4gaan 

10 5	als je < als gij M-D 3S	 je	 ^1
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10	 dan volstrekt < volstrekt M-D 45

io8	 noem je < zijn M-D 3je	 zij

 beteekent < beduidt M-D4

IIO	 dat < dit M-D4

IIo	 't < dat M-D 3

dit D4

I I I	 heilige uitdrukking die < heilig woord, dat M-D4g	 g	 g

I I2	 van 't wareeloof < die het ware geloof hebben M-D4^	 g

112-1i	 Mag je < Moogt gij M-D 3112-113	 ^1	 g gl

11 4	Mag je < Moogt gij M-D j

114	 de overtuiging < het geloof M-D 44	 gg	 g

dit < dat M-D 3

over dit alles eens na < eens over dat alles na M-D 3

Je 	 M-D 3

je < uw M-D3

heilig,en ik < heilig,ik	 M

heilig en ik D'-D 3

	

122	 1'e < u M-D3

	12 3	aan e < aan uw M-D 3	3 	 j

	

12	 dat je < dat gij M-D 3	3 	 je	 gl

	

12	 bent < zijt M-D 3	3 	 zij

 en dat < dat M-D 3123

	

12 4	 e zoo < u M-D 3	4 	 j

	

12	 jezelf < u zelven M-D 3	4 	 j

	

124	 van je < van u M-D 3	4 	 j

	

12	 je < gij M-D 3

	

125	 je	 ^1

I16

I18

I18

I 19

I2I
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126	 zou j e < zoudt gij M-D 3l	 gij

	

126	 0 je < op uw M-D 3p l 	 p

	12 7	dit < dat M-D 37

	

12 7	e < uwen M-D 3	7 	 j

	

128	 ontzie < vrees M-D4

	12 9	met je < met u M-D 3	9 	 j

	

12 9	lag je < laa gt ge M-D 3	9 	 lag 	 ^ ^

	

1 3 o	 natte gras < gras M-D 3	3 	 gras	 g

I o	 e< gij M-D	3 	 1	 €^ 1

j

	

1 3 1	 e < u M-D 33 

	1 3 1	 zoo vaderlek waarschuwde < waarschuwde M-D 33

	

12	 e vader < uwen vader M-D 3	3 	 j

	

132	 dat je < dat gij M-D 3	3 	 1	 ^1

	

132	 bent < zijt M-D 3	3 	 1

I	 dat j e< dat ge M-D 3	33 	 1	 ^

	

1 33	 voor e < voor u M-D 3	33 	 j

	

1 3 6	 geen onderkruiers < die onderkruiers niet M-D4	3 	 ^	 p	 P

	

1 37	 gunstiger < voordeeliger M a '

	

37	 g	 g	 ^,
gunstiger	 M"

	

138	 me toch < mij M-D 3

	

3	 mij

me D4

	

18	 e < uwe M-D 3

	

3	 j

138	 uit Sjaalman's pak < bij de Rosemeijers	 Ma3	 1	 p	 1	 ^

	

bi^ de Ros m i r M b-D 4^	 e ele s

1 39	 er < in S^ aalman's pak M a39	 ^	 P

in Sjaalman's pak Mb-D41	 p
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141-142

142

143

144

144

144

145

146-148

Zieje, dan kunnen de Rosemeyers, die in suiker doen, eens te hooren krygen wat

er ei enl k omgaat in de wereld. <g Y	 g
ontbreekt M-D 4

je < gij M-D3

wat < iets M-D 3

je<U M

u D'-D3

dit < dat M-D 3

beste jongen < jongen M-D 31	 g	 l	 g

je < uw' M-D 3

z n firma meen ik neen...onze firma meen ik: Last C C° – vroe er was hety firma,	 firma,	 g
Last & Meer, maar de Meers zyn er lang uit – <y ^	 y	 ^	 git

(de firma, meen ik, Last & C= vroeger was het Last & Meijer) M,	 ,	 ,	 g	 J
	de firma meen ik, Last & CS . vroeger was het Last & Meier 	 D'-D 3

,	 CS.,	 g	 Meije
 n firma, meen ik, neen...onze firma, meen ik: Last & Co.,

vroeger was het Last & Meer, maar de Meyers z n er lang uit – D4g	 y^ Y	 g

	

148	 je 	 gij 	 M-D 3	4 	 1 begrypt	 gl

	

14	 j8	 met je < met u M-D 3

	15o	 houd je < houdt u M D	S 	 1	 ,
houd u D 2-D 3

1 5 o	 je het < gij het M-D 3S	 je	 gl

1 5 o	 zag zaagt M-D 3S	 ^,	 g

I I	 goed voorbeeld < voorbeeld M-D 3S	 g

12	 je < gij M-D 31 5 2	 je	 gl

12	 bent < zijt M-D 4S	 zij

 want h moet makelaar worden < omdat hij makelaar worden moet M-D 3S3	 Y	 hij

I	 e<uw M-D 3S4	 j
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HOOFDSTUK XI

ELFDE HOOFDSTUK < [streep]	 Map
Elfde Hoofdstuk[streep] bp
Tiende Hoofdstuk[streep] mhz

p M
ELFDE HOOFDSTUK.	 D'-D4

Zoodat < Zoodat	 Ma

	Vervolg van het opstel vanrn Zoodat	 l'*Ste	 o adat	 M
(Vervolg van het opstel van Stern.) `Zoodat D'-D 3^	 P

nu toch eenmaal < toch M-D 3

ketimon? 77 <`ketimon? 'au urken^ komkommers	 M a`
^ 

`ketimon'au urken komkommers)? 	 M^zg	 ,

` ketimon' au urken komkommers)? M^'^	
,

ketimon au urken komkommers?) D'-D 
id

g	 ,

ketimon? au urken komkommers) D 3
^	 >

ketimon? 7°	 D 4

ketimon?" 	D,"

vroe < zei M-D 39	 g

-IO	 meen je wel dat we hier zyn < zijn wij hier M-D 39	 je	 zijn wij

1 3	keuken < de keuken M"'3
keuken	 M`12

r	 H zelf < Hij M-D 33	 Y	 Hij

r	 begreep dit < wist dit M-D 37	 ^ p

18	 je < ge M-D 31	 ^

1	 heb ^ < hebt gij M-D 3^	 ^y	 ^ ^

22	 je < gij M-Dj1	 ^1

26	 je < gij M-D 31	 ^1

z6	 manier < wi jze M-D 31

2 7	geschiedt. Andere wyzen < geschiedt; doch anderen M-D 37	 ^	 y	 g
geschiedt.  Doch anderen D4

28	 met < te M-D 3

28	 heele schaap < schaap M-D 3
p	 P

3

S
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-	 overteslaan overteslaan in de bewerking M-D 3z8 z	 in de bewerking ove	 <9 g	 g
in die bewerking overteslaan D4g

je < gij M-D%

we samen < wijwi M-D 3

avends een aar maal in de week. < s avonds • M- Zas ve	 Dp	 ,
's avonds: D3

's avends. D4

dit < dat M-D 3

Heine, Vondel, < Heine Ma

Heine, M 6 -D 3

Bron... < Bron Vondel... 	 MaY	 Byron

 ron Vondel... Mb-D 3Byron

 bent < ge zijt M-D 3je	 g	 1

dertig! Wat < dertig jaren oud, wat Mg	 gl
dertig jaren oud: wat D'-D 3g j

heb je < hebt ge M-D 3je	 g

nogal lastig < lastig M-D4g	 g	 g

je<u M-D3

waar zooveel engelsch gesproken wordt <g	 gP
daar wordt veel engelsch gesproken	 M-D 3g	 gP
waar zoo veel engelsch gesproken wordt D4g	 gp

Heb je < Hebt ge M-D 3

Mata-a i 80 < Matta-api (vuur-oog) Map p	 g
-	 b- D zdMatta a 1 (vuur-oog) Mp	 g

Matta-api (vuuroog) D3p	 g
Matta-a i 73	 D4p
Matta-a i $0	 D 4p

zoo, in 18	 < zoo,	 M-D 343>	 >
zoo, in '	 D443^

je < ge M-D3

'e<u M-D31

30

30

31

33

34-35

35-36

38

38

38

39

39

40

40

40

43

45

47
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4 8	van 't < het	 M-D 3

van het D 4

49 Gelooft < Geloof BH-D3

5 I	 het erkennen < bekennen M-D 3

52	 een < den Ma'

een' M"-D 3

-	 Nimes in 't zuiden van Frankryk < Nimes	 MaS3 S4	 y
Nimes	 Alb-D

Nimes in het zuiden van Frankryk D4Y

waarschynl yk in zyn verbeelding op den toren staande <S4-5S	 waarschynlyk	 Y	 g P
die waarschijnlijk op den toren stond	 Ma	 `-D 3i l	 p	 > D
die waarschijnlijk op den Toren[?] stond Mb1waarschijnlijk p

SS die < welke Ma

die	 Mbe

6	 eeni szins < iets M-D 3S	 g

8	 je < ge M-D 3S	 je	 ^

8	 nooit er ens meer < nooit M-D 3S S9	 ^

ontmoet < gezien M-D 4S9	 g

6o	 wordt < is M-D 3

6o	 Ziet eens, by-voorbeeld,	 Bij< Bi voorbeeld ziet eens M
Bij voorbeeld! ziet eens D'-D 31

61	 spreekt en schryft. Wat m y betreft, ik < spreekt; – ik M-D 3
p	 Y	 ^	 p

6 3	vereischte < juiste M-D 33	 1

64	 by de hand te hebben < te weten M-D 44

66	 moet men hè zeggen. < zet men: `Hèh!' M-D 3
gg	 g

66	 weer < meer Ma`

weêr M az-D 3

67	 Die dingen < Zij M-D7	 dingen	 Zij

68	 wat < iets M-D 3
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69-70

71

72

72-73

75

75

76

76-77

77

77

79-80

8o

81

81-82

82

82-83

84

gS

hierby spreekt een gevoel van heel anderen aard! Men <Y p	g
datevoel is geheel iets anders; men M-D Za

g	 g
datevoel is geheel iets anders men D3g	 g

asseeren. Hieronder < passeren; daaronder M-D 3P	 p

soms wezen moog < zijn moge 	 M-D3g	 zijn	 g
soms wezen mag D4g

in zyn gewaarwordingen < hierin M-D 3Y g	 g

't < dat schoone M-D 3

het	 D4

ewoonl k < weêr M-D 3g	 Y

van vleesch < of van vleesch M-D 3

of vleesch	 D4

been...'t komt overeen uit! — gidsen die <
been — die	 M,
been — die	 D'-D 3

been...het komt over-een uit — gidsen, die D4

je<u M-D3

deze < die M-D 3

wat, en het kan me niet schelen ook. <
wat.	 M-D 3

wat, en het kan me ook niet schelen. D4

Dat gebabbel < Dat M-D 3

moetereed hebben < bij de hand moet hebben M-D 3g	 bij
b -de-hand moet hebben D4Y

niet in de oogen van sommigen < niet M-D4g	 g

of < of een M-D4

eschd ts-reizi er...dàt is een ras! <` eschd ts'reizi er. M^	 g	 ^	 g

escha ts-reizi r.	 ' ^	 ^^
e D D 

z
^	 g	 ,

eschd ts-reizi er. D Z D 3 D4g	 g	 ,	 ,

— De Vandalen? < ontbreekt M-D4

— Neen die anderen. < ontbreekt M-D 4,
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8 5	je < uw M-D3

85 	 < uw' MS

uw Di-D3

88-89	 die inlichting < die M-D39	 ^

89	 altyd missen < missen M-D 39	 Y

0	 ons verlangen naar < onze neiging tot M-D 49	 g	 gg

beweging,< bewe in is M-D 393-94 	 g^

u < je D495	 l

j e
	

gij< i M-D395	 l 

6	 e < uwe M-D 39	 j

97 't mooiste < een M-D 3

98	 heerlyk < indrukwekkend M-D 3

9 8	 indruk < aanblik M-D 3

105	 kan men < kunt gij M-D 35	 gl

10 5	danseres < danseuse M-D 35

106	 veroorzaakt < u veroorzaakt M-D3

io8	 Dit < Dat M-D3

I 12	 als < of als M-D 3

112	 van de < der M-D 4

II	 l iefde. 0, misselyk! < liefde. M-D 43	 ^	 Y

116	 hieruit < dááruit M-D 3

I I	 wilde te kennen geven < riep M-D 37	 g	 p

I I	 was ook wel heel < was M-D 37

11 7	mooi < schoon M-D 37

118	 waarachtig niet < niet M-D 3g
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118	 Je zei < Gij zeidet M-D 3

11 9	slot-pose < 'poses' M-D 3	9 	 p	 p

I I	 volstrekt < absoluut M-D 49

I I	 was < waren M-D 39

k! – doch * ook. Maar Ma 'II	 ook! doc < o9
ook doch Mae

,
ook ; 	 DI–D3,

120	 omdat < wijl M-D31

120	 danseres < danseuse M-D4

122-12	 ook de watervallen verworpen als uitdrukking van het schoone. Watervallen <122-123	 p	 g
ook, als uitdrukking van het schoone, de watervallen verwor en...die M-D 3

126-127	 hrroe...en nooit iets anders! < rroel!'... M-D 37

12 7	< gij M-D 3	7 	 lY	 g 1

128	 je < u M-D3

131	 de door u gevorderde < die M-D 33	 g

12	 wezen zou < is M-D 33

1	 van daag < heden	 M-D 33S	 g
vandaag D4g

I	 18 < den [open plaats] M a3S	 p p
den 03'	 Mb_D 3

18	 de 18 de	den [open plaats] Ma3	 <	 p p
deden I 8 den	 Mb_D 3

138	 je bent < gij zijt M-D 33	 je	 gl zij

 't kasteel Fotheringhay < den Tower	 Ma'39	 g Y
de Tower	 Mae

in	 Mb-D3het slot Fothingeray M Dg Y

142	 dit < dat M-D 34

142	 wil je < wilt ge M-D 34	 je	 g

I	 Je zag < Ge zaagt M-D 344	 g	 g
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144

145

146-147

147

147

147-148

148

148-149

eens op < op M-D 3P	 p

zich zelf daarop < zich daarop plaatste M-D 3
p	 pP

waggelend dien stoel < uwen stoel al waggelend M-D 3
gg	 gg

bereikt < en bereikt M-D 3

slaat <i' slaat M-D 3g}

opening,en roept: < opening... M-D 3
 p

En je valt < Gij valt M-D 31	 Gij

Weet je me nu te zeggen waarom je: o god! riep, en gevallen bent <

	

Wee	 ,1	 gg	 1	 g	 P	 g
En weete nu waarom gij gevallen zijt 	 M-D 3

g	 glg	 1
Weet ' e me nu te zeggen waarom ' e: o god! riep, en gevallen zyt D4	W 	 ,	 y1	 gg	 1	 g	 p	 g

12	 Nu 'a < a M-D4S	 1

1 5 2	 brak misschien < brak M-D 3
S

1 5 2	 ben je < zijt 	 M-D 3S	 1	 1 gij

I 2-I	 gevallen. Die < gevallen, de Ma'
S	 S 3	 g	 g	 ^

gevallen, de M"-D 3
g	 ^

1	 je gevallen bent < gij gevallen zijt M-D 3S3	 je g	 glg	 l

je gevallen zijt	 D4l g	1

1	 had ' e < had e MS4	 1	 g
halte D'-D 3g

1 54	 je vallen < gij vallen M-D 3
S4	 1	 gl

1 55	 had ' e < hadt gij M-D 3SS	 1	 gl

16o	 dat < dit D4

166	 viel je < vielt ge M-D 3l	 g

	

166	 Duclari, Je viel < Duclari gij vielt Ma,gl
gij vielt M b-D 3Duclari,	 v e^gl

Duclari! Je viel	 D4

	16 7	omdat ' e< omdat ge M-D 3	7 	 1	 g

16 7	dat alles < dat M-D 37
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167	 zag < zaagt M-D 3	7 	 g	 g

	

16	 riep je < riept ge M-D 3	16 7	pl	 p g

	

16 7	0 god! Volstrekt niet < `0 God!' niet M-D 3	7 	 g

	

168	 je stoel < uwe stoel	 Ma'

uwen stoel Mae-D 3

	168	 nadat je < nadat gij M-D 3je	 gl

168-169	 Fotherin ha y < den Tower	 Ma`9	 gy
de Tower	 Mae

Fothingeray M b-D 3

g Y

169	 werd < zijt M-D39	 zij

 e<uw' M16 9	j
uw D 

16 9	neef, denk ik, < neef, M-D 3

j1 7o	 e < u M-D 37 

1 7o	 langer onverplicht < langer M-D 37	 g	 P	 g

1 o	 den kost te geven < te voeden M-D 37	 g

i 1	 kanarievogeltje < kanarievogel M-D37	 g 1	 g

1 1	 droom je < droomt ge M-D 37	 je	 g

172	 j e slaap < uwen slaap M-D 37	 1	 p	 p

1 7 2	 schrik je < schrikt gij M-D37	 je	 gl

173	 j e legerstede < uwe legerstede M-D 373	 1	 g	 g

1	 omdat je < omdat gij M-D 373	 je	 g 1

1	 dit < dat M-D 374

1	 waarlyk niet < niet M-D475	 Y

1 6	 te Fotheringhay < in den Tower	 Ma'7	 g Y

	

in de Tower	 Maz

	

^ r	 Mb D 3te Fothingeray a^ Y	 -

1	 Laat ons aannemen < Neem aan M-D 379
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181	 als je < als ge M-Dje	 ^

	

181	 wat je < wat gij M-D 3je	 ^1

	

181	 Neen, neen, < Neen, – M-D 3
,	 ,

	Neen,	 D4

	182	 die < de M-D 3

	18 3	van de < der M-D 43

	

18 4	 politiemuts, en dus aller < politiemuts, M-D 3	4 	 p	 ,	 p

	

18	 -18	 maar om < maar M-D 3	4 	 S

185-186	 te Fotheringhay < in den Tower	 Mal
S	 g Y

	

in de Tower	 Mae

te Fothin era M b-D 3g Y

	

187	 je < gij M-D 3	7 	 1	 gl

	

188	 je < gij M-D31	 gl

	

18 9	zich!' e< zich '... i^ M-D 3	9 	 ^	 gl

	

18 9	je < u M-D 3	9 	 1

189-190  	 de uitvoering van 't schilderstuk aangaat <
g	 g

aanaangaat de uitvoering van het schilderstuk M-D 3
g	 g

de uitvoering van het schilderstuk aangaat D 4g	 g

1 2	 'tzelfde < datzelfde M-D19

1 9 2	 te Fotheringhay < in de Tower	 Ma9	 g Y
te F therin ra M be o	 ge y

te Fothingeray	 D'-D 3
g Y

193

194

194-195

19S

iqó

je < gij M-D3l	 gl

Je 	 114-D31

en liefst < liefst M-D 3

je < gij M-D31	 gl

by 't aanschouwen van < bij M-D 3Y	 1

1	 welken indruk meent ge dat z op je maakt <97	 g	 Y P 1
wat' ge dat de indruk is die ze op u maakt M-D 3gelooft g	 p
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199	 van den < der M-D 399

I	 We hebben < Gij hebt M-D 399	 Gij

202	 voel je < voelt ge M-D 3je	 g

202	 in je < in uw' M-D 3

204	 moet houden < houdt M-D 34

li heid weetje? En	 el ^ kvoeli heid ...en	 M-D 3206	 el kvoe	 <	 ,
gy	 g ^	 1	 g^	 ^

el ^voeli heid weet ' e? En D4
^ y	^ ^	 1

208	 dat < het M-D 3

208	 lit < zit M-D4g

208	 Je < GijGi M-D 3

209	 moet worden < wordt M-D 39

2I0	 je < gij M-D 3je	 gl

211	 datje < date M-D 31	 g

211	 voelt 'je 	 gevoelt U M	1 	 g

gevoelt u Di-D3

212	 met de zaak te bemoeien < te bemoeien met de zaak M-D 3bemoeije

 wezen < kunnen wezen M-D 3

212-2I	 toch in-godsnaam < toch M-D 4212-213	 g

2I	 't mensch < ze M-D 4213

21 3	je < gij M-D33	 je	 gl

21 4	je < uw M-D 34	 j

21	 die historie < dat M-D 3S

218	 haar < hunne M-D 3

hare	 D4

222 eloof waarlyk < geloof Mg	 Y	 g
geloof, DI-D3

222	 dat je < dat gij M-D 3je	 gl
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222	 jI e hart < uw hart M-D 3

	

222	 verloren <gelaten M-D4

	22 3	plaagde < zeide M-D 3	3 	 p g

	

224	vond < heb M-D 44

	

224	dat zult ge < gij zult het M-D 3	4 	 g	 gl

	

226	 was dus < ware dus M-D 3

226-22 7 	 een onmo el kheid < onmogelijk  M-D 3 g Y

	

22	 daar our tout de bon < daar M-D 3

	

^	 p

	228	 uit je bewondering verdrong < verdrong in uwe bewondering M-D 3je	 g	 g	 g	 g

	

228	 dacht daarby < dacht M-D 3Y

	

22 9	vertellen ze < vertelt men M-D39

	

22 9	't fabeltje < die fabel M-D 4	9 	 fabeltj

	

 o	 toewenschte. Zóó namelk < toewenschte,...nu zóó M, D 3

	

3	 Y	 >
n h	 nu zó " D 1-D zatoevee sc te,...	 o

samen < te zamen M-D 3

2 3 6	 dat < dat M-D
Za

3
dit D4

2 3 8	 waarsch nl k< zeker M-D 43	 YY

2 3 8	 dit < dat M-D 33

238	 byzonder < heel M-D 43	 Y

2	 hun verrassing < dat M-D 32 39	 g

2 45	 je er < ge er Mai4S	 1	 g

ge	 M a2-D 3

2 45	 over < over	 Mai4S
daarover Mae-D3

232

245 zou < zoudt M-D 3
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246	 Tine verdrietig < Tine M a4	 ^
Tine M b

 -D 
3

2 47	 ze < haar M-D 347

2 1	 z n< wezen M-D 3S	 Y

22	 – a maar... < ontbreekt M-D 3S

z	 wil je < wilt gij M-D 3SS	 je	 ^1

z	 vroeg < zeide M-D 3SS	 g

260	 omdat < dat Ma'

wijl M ae-D 3

262-263	 in deze meening versterkt voelde < versterkt gevoelde in die meening M-D 3	3 	 g	 g	 g

263-264	 er, na en om dat neussnuiten, op Havelaars gelaat te lezen was <

	

3 4	 p	 g
er te lezen was op Havelaar's gelaat, na dat neussnuiten Map 

	er lezen w	 l r'na dat neussnuitene teaso HaveHavelaar'sgelaat, a d t bMop 
er te lezen was op Havelaarsgelaat, na dat neussnuiten D'-D 3p 

270	 dit < dat M-D 37

2 75	 Tine is... < Tine,...	 M a75
 MbTine,...

	

Tine...	 D'-D 3

2 77	 Dit < Dat M-D 377

2 77	 beteekende < wilde zeggen M-D 477	 gg

278	 z n < wezen D 47	 Y

	

28o	 je < gij M-D 3je	 gl

	

281	 der aanspraken < van de reten M-D 3p	 regte

	

 81	 van sommige < der M-D 3g

	

28 3	van die aanspraken gehoord hadden < gehoord hadden van die reten M-D 3	3 	 p	 g	 g	 regte

 o Sumatra een meisje gekend < een meisje gekend op Sumatra M a28 4	 p	 meisje 	 meisje 	 p
een meisje gekend	 Sumatra Mb-D 3s	 e op SuJ g	p

	

285	 datoeg3...*	 `datoe'...	 M

	

S	 <

datoe...	 DI-D4
dat0e83...	 D4a
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'	 2^292	 ben e < zijt ge M- D9	 1	 lg
zijt gij D 3l gl

2 94	 je ge M-D394	 1	 g

2 95	 ze < die M-D 49S

2 9 6	 van peper had < had van peper M-D 39	 pp	 pp

2 9 6-2 97	prahoe84 < praauw ` rahoe' M9 97	 p p	 p
praauw (prakoe) D' * D 2* ,  D Zd* D *p	 p	 , 	 ,	 3

Prauw'6	 D4

prauw84	 D 4

 weer al te mooi. De schipbreuk waarop je doelt, <

	

301-302weer,	 p	 pl
weêr...die schipbreuk M-D 3P

Zoo'n < Zulk eene M-D 3

verdrietige < zeer verdrietige M-D 3g	 g

liefde, ten-tweede, een...on elukki e liefde, ten-derde...nu ja, nog iets van dien
aard, enz. Och, dat hoort er zoo b . Maar <

	

,	 ,	 y
liefde, – dat was mijn dagelijksch brood in dien tijd, – maar M

	

1	 g	 1	 1^
liefde, – dat was	 3-Dmijn dagelijksch brood in dien tijd; – maar 	 'D	1 	 g	 1	 1
liefde – myn da el y ksch brood in dien tyd! – maar	 D4	Y 	 gy	 ^

3 I0	 en < en was M-D 3

310	 ik < och ik D43	 ^

   gezicht < gelaat M-D 3311-312^	 g

12	 humeur, en < humeur; ik M-D 33	 ,	 humeur;
humeur. Ik D4

i	 vond onder anderen < vond	 Ma3
vond	 Ml'-D 3,
vond onder-anderen D4

3 1 5	 Hierby < Daarbij M-D 33S	 y Daarbij

I8	 e < u M-D 33	 j

319	 Zelfs bezitten z < Zij bezitten zelfs M-D 339	 Y	 Zij

3 21	 je < gij M-D 33	 1	 gl

321	 bent < zijt M-D 43	 1
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321	 slechts weinigen < er weinig M-D 43	 g	 g

3 22	 't me < mij dit punt M-D 33	 1	 p
me ditunt D4P

3 22	 maar < doch M-D4

3 22	 dit laat ik < ik laat dat M-D 3

2	 o een anderen dag gedaan had < gedaan had op eenen anderen dag M-D 33 3	 p	 gg	 g	 P	 g

323 wat minder < minder M-D4

3 24	 hoofd, meen ik – < hoofd, M-D 334	 >

2	 in gesprek zyn gekomen < zijn in gesprek gekomen M-D 33 5	 g P	 Y g	 zijn g p	 g

326	 myn omgang < dat gesprek M-D 43	 Y	 g g	 g p

326	 ook < ook weldra D4

326

327

327

;z7-3z8

32$-329

het < dat D4

dit < dat M-D 3

m misschien < mij M-D 3Y	 1

onderhouden en vermaakt < kunnen onderhouden M-D 3

schoon ik erkennen moet dat < hoezeer M-D 3

33 o	 dit < dat M-D 3

332

336

337

339

339-340

341

343

dit < dat M-D 3

Dit < Dat M-D 3

jy < gij M-Dj

	'stumpert' of zoo-iets, < stumpert,	 MP	 ^	 p ^
`stumpert' D i -D 3 3p	 ,

naar myn schatting zoo hemelhoog boven haar verheven was <Y	 g	 g
zoo hemelhoogoven haar verheven was, naar mijne schatting M-D3g	 ^	 l	 g

en de < de M-D 3

rechts achter < achter M-D4
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347

349-350

381

382

383

383-384

was ook weer dat ding < is dat ding ook weer M-D 3g	 gk

dagen! 0, verrukkelyk! Hoor eens: < dagen... 	 M-D 3
g	 ^	 Y	 g

da en! Prachti ...hoor eens: D4g Prachtig ...hoo

 < ontbreekt M-D4

– En...en... < En M
En DI-D4

Die is weertevinden < GijGi zoudt die kunnen weervinden M-D 3

Ge zoudt die kunnen weervinden D4

uw klerk te Natal. Hy < die klerk bij U was te Natal, hij MaY	 bij	 ,^

die e klerk bij U was te Natal, hij M	1 	 ^^ Mb
die klerk bij u was te Natal: h	 D'-D 3	1 	 ^

die te Natal klerk by u was. Hy D4Y

88	 waardoor vroeger de reede van Natal werd beschermd? De <3	 g
dat vroeger de reede van Natal beschermde ...de Mag
dat vroeger de reede van Natal beschermde ...de M b-D 3g

39

	

r	 die misschien < die M-D4

	r 	 legende < eene legende M-D 3	39 	 g	 g

	

2	 opdeunt < opdreunt MD 3	392	 P	 P

e< ge M-D 3	393	 je	 g

weet, iel geest of zoo-iets. Ik maakte er een vrouw van,393-394	 ,	 , g
de onmisbare, ondeugende Eva... <g

weet...	 M
weet...'	 D'-D 3

weet, iel geest of zoo-iets. Ik maakte er een vrouw van,
de onmisbare ondeugende Eva...	 D4g

Wel Max, < Max, M a395	 Wel,	 ,	 ,
Max M b-D 3,

395 onze < de M-D 3

395 haar < de M-D 3

395	 kraaltjes < kralen M-D 339 

39 8	 evennachtslyn < linie M-D 339	 Y
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39 8	 over-land < te paard 	 M"39	 p
over land M"-D3

400	 struikelen, waarachtig < vallen M-D 34	 ^	 g

402	 ondeugend liever < ondeugend 	 M-D 34	 g	 g
ondeugend ten-minste D4g

402	 dit < dat M-D3

o	 men zich < gij u M-D 34 3	 gl

o	 het zeggen < zeggen M-D 34 4	 gg	 gg

men is < gij zijt M-D 3404-40 5	 gl 1

o	 dit < dat M-D 34S

406	 dag eens < dag M-D 34	 g	 g

406	 terdeeg < goed M-D 34	 g g

o	 den nieuwen < een M-D 349

4 10	 bes ottel yk < mal M-D 44	 p	 ^

10	 0< om M-D 34	 p

  meer, en van wien hy zooveel zonderlings gehoord heeft...op Sumatra. Of <411-412,	 y	 g g	 p

meer; of M-D 3^

I	 < gij M-D 34 3	 ly	 g l

I	 dit < dat M-D 343

I	 je < gij M-D 34 3	 je	 gl

4 1 4	 bent < zijt M-D 444	 1

i	 te waggelen< in dubio M-D 34 S	 gg

4 16	 den < dien M-D 3

4 18	 e < u M-D 34	 1

I	 dat < dit D 449

20	 heeft men < hebt ge M-D 34	 g

	

heb je	 D4
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Zo	 liggen < zijn M-D 34	 gg	 1

420	 volle uren < uren M-D 3

2 I	 men < ge M-D 34	 g

21	 z n < uwen M-D 34	 y

422 z	 Dit lacht < Dat lacht M-D 3

4 22	 Dit is < Dat is M-D 3

z	 Dit < Dat M-D 344

2	 je vrouw < uwe vrouw M-D 344	 j

4 2 4	 je gelaat < uw gelaat M-D 344	 je g	 g

2	 e<u M-D 34S	 j

z	 gekroonde E< E M-D 34S	 ^

2	 't recht niet had, verkouwen te wezen <47	 ,
niet verkouden kon wezen	 M-D 3

het recht niet had, verkouden te wezen D4

laa < stoor M-D 3p g

zon langzamerhand < zon M-D 3g

verdween, ging Havelaar voort, < onderin 	 M-D 3	^ gg	 ^	 gg,

tot de kleine freule zei < zeide tot de kleine freule M-D

gauw < weldra M-D 3

toewan <	 1mijnheer M-D 3

tot die `stuur ert' neer,	 neêr tot `die 'stumpert,'  Mp	 ,<
neêr tot die `stumpert',	 D'p
neêr tot die 'stumpert,'  D'-D3

436	 een gesprek met haar aan < met haar een gesprek aan M-D 343	 gp	 ^P

	

hee l weinig < weinig	 MD 3437	 g	 g
al heel weinig D4^

428

430

430

432

433

434

435

438 wordt < is M-D 3
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8	 na zoo verwaand < verwaand M-D 343	 g

Zou je < Zoudt gij M-D 3439	 je	 g 1

een vol enden keer weer < weder 	 M-D 3439	 g
een volgende keer weer D4g

44 1	 toewan kommandeur < mijnheer M-D 344	 1

44 2	<	 D444	 8y ^y

44 2	zoo'n < zulk een M-D 3

Zegt eens, heeren, was < Was M-D 3444	 g	 >

444 't < dat M-D 3

dit D4

447 er < want er M-D 4

448	 maar < en M-D 3

 aan 't spreken geraakt was < sprak	 M-D 3449-45 0	p	 g	 P
aan het spreken geraakt was D4

	

p	 g

45 o	 al te onnoozele < onnoozele M-D 3

2	 een sprookje < iets M-D 34S	 P	 )
wat D4

een verhaal gelezen < gelezen een verhaal M-D 3457	 g	 g

460	 zyn Vendutie in een sterfhuis elezen <4	 yg
elezen zijne: Vendutie in een sterfhuis M-D 3g	 1

462	 dan had pas de Japansche Steenhouwer gelezen. Ach, nu <4	 P	 p	 g
had danas gelezen: de a ansche steenhouwer' ...Nu 	 MP g	 Jp
had danas gelezen: `de Japansche Steenhouwer...' Nu	 D'-D 3P g	 p
dan hadas de Japansche Steenhouwer elezen...ach nu D4P	 p	 g

6	 't < dat M-D 344
het D4

6 - 66	 aaneenschakeling < assimilatie	 M-D 34S4	 g
konkatenatie D4

467	 je < gij M-D 347	 1	 gl

468	 vooral niet < vooral M-D3

314
	 HOOFDSTUK XI



469

470

472

472

473

475

475

476

477

477

479

479

480

481

dan < als M-D 3

zich < zich weêr M-D 3

over < van M-D 3

den resident herhaaldelyk voorgesteld <Y	 g
herhaaldelijk voorgesteld aan den resident daar 	 Mherhaaldelijk	 g
herhaaldelijk voorgesteld aan den Resident, daar D'-D 3herhaaldelijk	 g
den Resident herhaaldelyk voorgesteld	 D4

van de < der M-D4

de zoo belan r ke < de M-D 3gY

met de zee verbindt < verbindt met de zee M-D 3

wisten < weten M-D 3

ree – en terecht! – < reê	 M-D 3

ree – en te recht! – D4

stond. < stond, en tere t. M-D 3teregt

 < die M-D 3

je < gij M-D 3je	 gl

behoorlyke < de M-D4Y

aan 't Gouvernement bevallen zal <
aangenaam wezen zal aan het gouvernement Mg	 g
aangenaam wezen zal aan het Gouvernement D'-D 3g
aan het Gouvernement bevallen zal 	 D4

4g3-4g4 – tenzy in geval van force majeure – raschepen op de reede toetelaten <Y g	 J	 P	 p
raschepen op de reede toetelaten, tenzij in geval van 'force mamajeure' MP	 p	 ^ tenzij	 g ^
rasche en op de reede toetelaten tenzi^ in eval van orce ma ^eure	 D'-D 3P	 p	 ,	 l	 g	 J

4 8 7	 op < in M-D3

487-4gg

489-490

my altyd door den kapitein een brief schryven <Y Y	 p	 Y
altijd een' brief aan mij schrijven door den kapitein Maltijd	 mij schrijven	 P
altijd een' brief aan mij schrijven door den Kapitein D'-D 3altijd	 mij schrijven	 p

ten-voordeele van Natal te bewerken <

tot stand te	 gbren en ten voordeele van Natal Ma

 ten voordeele van Natal M b-D 3tot stand te brengene v
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o- i	 ydelheid...was 't niet hard voor me, < ijdelheid, M-D4949	 Y	 ^	 31

49 1	beteekenen < beduiden M-D 3

49 2	 wilde? Nu, < wilde, en M-D 349	 >

493 zonnestelsel, < zonnestelsel ...ziet dàt M-D 3

onbeminnelyk < knorrig M-D 3493-494 	 Y	 g

eeni szins < iets M-D 3494	 g

overluid < hardop M-D 3497	 p

  vertelling,ie ongeveer aldus moet geluid hebben: < vertelling. M-D 3500-501 	 g 	 g	 g	 g

r	 toen < als M-D 4S4

r	 dit < dat M-D 3S4

i	 zag < hoorde M-D 3S 4	 g

r - 20	 waren er < waren M-D 35 9S

2	 werd < was M-D 3S3

z	 het aardryk < de aarde M-D 45 	 Y

533-534 van de < der M-D 4

540	 werd < werd tot M-D3

banjirs < de banjirs M-D 3543	 J	 l

h < zij M-D 4544	 Y	 zij

h viel < zij viel M-D 3S4S	 Y	 zij

ze viel D'

h klaterde < zij klaterde M-D 3545	 Y	 zij
ze klaterde D4

	

547	 by < zij M-D3

ze D^

	

8	 van z n< harer	 M-D 3

	

S4	 y

van haar D4

	

548	 by < zij M-D4
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549	 Hy < Zij M-Dj

Ze D4

hy < zij M-D 3SS3	 ^	 1
ze D4

SS 6	 hieuw < uithieuw M-D4

S S g	 hY < Z1 l M-D4

5 59	 Hy < Zij M-D 3

Ze D^

S 62	 een steenhouwer < steenhouwer M-D4

6	 riep < zei M-D 3SS	 p

565	 't bewys schuldig < schuldig het bewijs M-D 3SS	 Y	 g	 g	 1
het bewys schuldig D4Y	 g

6	 alleen < u alleen M-D 4S7

o	 En jy < en gij M-D 3S7	 1,	 g 1

o	 zou < zult	 M-D 3S 7	 l Y	 ^J

o	 al	 als eens M-D zd57	 s <

 je kwam vragen < u vragen zal M-D 357o-5711	 ^	 g

1	 je < gij M-D 3S7	 je	 gl

1	 begeerde < begeert M-D 3S7	 begeerde	 g

57 2	 Voorzeker, mynheer, < Mijnheer, M, D4S7	 ^	 ^	 ^	 1	 >	 >

Minheer! D'-D 31

S72 zou < zal M-D 3
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HOOFDSTUK XII

TWAALFDE HOOFDSTUK < [interlinie; streep]
	

Ma

[interlinie; geen streep] p
	 M br

Elfde Hoofdstuk
	 Mhz

TWAALFDE HOOFDSTUK. D'-D4

Beste < – `Lieve	 Ma

van het verhaal	 –`Vervolg va et ve aa van Stern, 'Lieve M bMg
(Vervolgan het opstel van Stern.) –`Lieve D' D 3 p	 ^

van het Opstel an t rn –`Lieve D Z D zd(Vervolge v Stern.) , ^

schraal. Zou je < schraal...zoudt ge M-D 3je	 g

1-2	 je weet < gij weet M-D 3je	 gl

Geoffrin < Scarron Ma

r'n M bGeoffrin

wat < iets M-D 33

S Verbrugge! Lost u 	 Verbrugge, los gij	 Magg	 ^^	 gl
Verbrugge, los gij Mb^g ?	 g l
Verbrugge! los gij D'-D3gg	 g l

	

Verbrugge! Los	 D4gg	 gy

heb je < hebt ge M-D 39	 je	 g

I I	 Wie kent < Weetji M-D 3g

12	 Wèl, ik! Ik < Wel zeker, ik M-D 3^	 ,

Wel...ik! Ik	 D4

I2	 je 	 gij M-D 31	 gl

16	 Dit < Dat M-D 3

16	 was niet < is niet M-D 3

16	 waar was < waar is M-D 3

I	 allerlei < vele M-D 37

18	 te maken waren < waren M-D 3

Idit < dat M-D 39

20	 't innemen < de inname M-D 3
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26	 je < gij M-D 3je	 gl

	

2 7	's nachts geheel gekleed < geheel gekleed 's nachts M-D 3	7 	 g	 g	 g	 g

	

3 2	 is. Dit < is, en dat M-D 33	 >

	

3 2	 dan iemand < iemand dan M-D 3

3

	

z	 wel eens < te meer M-D 3

33 of voor < of M-D 3

35 Traoessa < Het behoeft niet M-D 3

39 niet meer < niet M-D 3

39 nu < omdat M-D 3

van myn gekheden begin? Je bent < begin van mijne gekheden...dat is M-D 3

	

39	 Y g	 g	 g	 1 g

	

1	 kies je < kiest	 M-D 3	4 	 je	 gij

	

1	 e aandeel < uw aandeel M-D 3

	

4	 j

44 ook ik zou < ik zoude ook M-D 3

S

	

o	 wat < iets M-D 4

5 o	 was! Doch < was, maar Ma`
was, doch Maz

was; doch D'-D 3

z	 Verbrugge. Och < Verbrugge, ach	 M aS	 gg	 8g ^

Verbru e achh Mbgg ,
Verbru e `ach D'-D 3

^g >

daaraan hapert het niet < dat is het niet MS4-5S	 P
dat is het niet D'-D 3

dit is het niet D4

5-5 6	 zyn, maar... < zijn... M-D 3SSS	 Y^	 1

61	 je < uwe M-D 3

63	 zuchtte < zei M-D 33

66	 Kofidrinken < laat ons koffij drinken M-D 3

Koffie drinken	 D4
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69	 Max! Je Max, gij Ma9	 ^ gl
Max, gij Mba	 M^g)
Max!i' D'-D 3gl

70 	haar < haar daarin M-D 3

71	 en dat < en dit D4

ze haar eigen huishouding wil blyven voeren <74-75	 g	 g	 Y
zij wenschte hare eigene huishouding te voeren M-D 3zij	 g	 g

75 dit < dat M-D 3

75 heel < zeer M-D 3

Weet je nog < Gij weet nog M-D 375	 je	 g	 Gij	 g
Je weet nog D4g

hoe je < hoe ge M-D 375	 je	 g

8	 el T k. Bovendien ze komt me wat menschenschuw voor <7 79	 g y
gelij k, zij schijnt bovendien eenigzins menschenschuw	 M-D2d

	

g 1^ zij schijnt	 g	 c
Blijk: ze schijnt bovendien eenigzins menschenschuw 	 D3gelijk:	 schijnt	 g
elk! Bovendien, ze komt me eenigszins menschenschuw voor D 4gelyk!	 ^	 g

79	 je 	 M-D3

83	 eisch ik < vraag ik om M-D 33	 g

85	 e<u M-D 3S	 j

8 5	had < heb M-D 4S

85	 het beest < die	 Ma 'S
dien Mae-D4

86	 heb 't opgegeten < opgegeten M-D4

8	 die `iemand' < iemand Ma87
iemand Mb-D4

89	 weggenomen < gestolen M-D 49	 gg	 g

o	 gebrek leed < honger had M-D 49	 g	 g

 had < gesuspendeerd had Ma'9	 gesuspendeerdg	 P
hadesus endeerd Mae-D 3

g P

94 zeer véél < vele M-D 3
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Too	 je<U M

u DI-D3

102	 uittestaan < te maken M-D4

102	 Ik maakte dat ding < Dat was M-D3g

104-105  	 in hun ambten geschorst had, en velen <

	

 g	 ,
geschorst had in hunne ambten. Velen M-D 3

in hun ambten geschorst had. Velen	 D4

I o6	 en wel < en M-D4

10 9-110   	 in de chinesche kerkeg te Padang voor waar hield, <g
voor waar hield op Padang, g,

voor waar hield op Padang, g,
voor waar hield op Padang g
in de chinesche kerk te Padang voor waar hield89g
in de chinesche kerk te Padang voor waar hield9gg

11 o	 wat dan < wat M-D 3

ook – vooral met het oog op de bekende eigenschappen van den	 lg Pgeneraal –^
waar kan eweest zyn <g	 Y

ook waar kan eweest zijn, vooral met het oog op de eigenschappen

	

g	 1 ^	 g P
van den generaal	 M

ook waar kan eweest zijn, vooral met het oog op de eigenschappen

	

g	 l ^	 g l'
van den Generaal 	 D'-D3

ook – vooral met het oog op de bekende eigenschappen van deng p
Generaal – waar kan eweest zyn	 D4^	 Y

112	 had, moete weten < had M-D 3g	 ,

I I	 winnen, en daarmee een anker wyn < winnen van een anker wijn M-D33	 ^	 Y	 1

I I	 om...overal rondteloopen < en liep overal rond M-D 34	 P	 P

I I	 Miss X< Miss... Ma7
Miss... Mb-D3

Miss X D4

Ma

Mv

D'-D3
D4
D 4a

119-120 De adsistent-resident was als hoofd derolitie verplicht, en ookP	 P
inderdaad vanlan <p

Juist was de adsistent-resident vanlan Mp
Juist was de Adsistent-resident vanlan Di-D3P

120	 met die zaak < daarmede M-D 3

321	 HOOFDSTUK XII



	

12 1	 van dit voornemen ietsgeze d te hebben <g 
dit voornemen te hebbeneuit 's avonds M-D 3g

	

122	 Doch zie den < Den M-D 3,

	12 3	naar zekere Afdeeling te begeven < te begeven naar zekere afdeeling M-D 3	3 	 g	 g	 g	 g

	

12 3	welker < welks M-D 43

	

124	veronderstelde < vooronderstelde M-D 44

	

12	 in loco < aldaar M-D 3S

12 5	zekere < die M-D 3S

128	 deze < die M-D 3

12	 zeer < een' zeer M-D 3129

130	 aan een valstrik te denken < te denken aan een' valstrik M-D 33

1 3 1	 deze < die M-D 33

1 3 1	 wil vergeten hebben < weet niet meer M-D 33	 g

1-1	 door 't publiek – dat is: door niemand en iedereen – ontdekt <34 3S	 p
ontdekt door hetubliek dat is n iemand en iedereen,	 Map	 ,
n ekt door hetpubliek, at i niemandn iedereen,	 Mbo td	 do	 etd is 	 e

ontdekt door hetubliek dat is `niemand en iedereen' 	 'D 3p	 ,	 ,	 D-

door hetubliek – dat is: door niemand en ieder-een – ontdekt D 4p

Iambtenaar < kontróleur M3S
Kontróleur D I -D 3

Islechts < alleen daarom M-D 33S

I 6	 gesuspendeerd was < was gesuspendeerd M-D 33	 g	 p	 g	 p

1 3 6	 scheppen < hebben M-D 33	 pp

Ivan de plaats te verve deren < te verwijderen van de plaats M-D 337	 P	 Y	 verwijderen	 p

I	 tot een tydstip dat < tot M-D 339	 Y	 P

1 4o	 naar < na M-D 34
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141	 van den generaal Vandamme opdeed <4	 g	 p
opdeed van den generaal vanDammep	 g
opdeed van den generaal vanDammep	 g
opdeed van den Generaal van Dammep
van den Generaal Vandamme opdeedp

Ma

Mb

D1-D3

D4

deze lezing van 't geval m geloofbaar voor. Op <g	 g my 	 p
het mij eloofbaar voor; en ook op Ml g	^	 p
het mij geloofbaar voor, en ook op D'-D 3l g	^	 p

niet – wat heteil aangaat, waartoe zyn zedelykheid was afgedaald

	

p	 g^	 –Y	 Y	 g
tot zoo-iets in-staat keurde <

niet in staat keurde tot zóó iets, wat heteil aangaat waartoe zijnep	 g	 1
zedelijkheid was afgedaald1	 g
niet in staat keurde tot zóó iets, wat hetei aangaat waartoe zijnep	 g	 1
zedelijkheid was afgedaald

	

zedelijkheid	 g

goede hoedanigheid < hoedanigheid M-D 3g	 g	 g

van meening ware < de meening aankleefde M-D4g	 g

 gebeurtenissen van nab gezien had 99 voelde neiging om*wiesommigeg	 naby 	 g g	 <
men moest dat van	 l	nabij gezien hebben, om	 M-D 3g
wie 't van nab gezien had, voelde neiging om	 D4naby 	 ^	 g g
wie 't van nab gezien had 99 voelde neiging om D 4anaby 	 ^	 g g

141-142

142-144

144-145

146

149

M-D "I

D3*

I5 	 z n< die M-D 4S	 Y

1 2	 tegenstelling < tegenstellingen M-D 3S	 g	 g

i	 kan men < kunt gij M-D 354	 gl

1	 men < ij M-D 3SS	 gij

i	 zee r in 't oog vallend < groot, in het oog vallend M-D 35S	 g	 g	 ^	 ^

1	 heeft < hebt M-D 3SS

1	 < Gij M-D 3SS	 Y	 Gij

156	 bent < zijt M-D 3S	 1

158	 maak je < maak u M-D 3S	 1

18	 nu dronken < dronken M-D 4S

158	 J e vergeet je < Gij vergeet u M-D 3S	 g	 je	 Gij	 g

1	 galery < voorgalerij M-D 359	 g	 Y	 g	 1
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1S9	 je < u NI-D3

I	 Dit < Dat M59
Dat D'-D 3

	16o	 je < u M-D 3

	162	 je < u M-D 3

	162	 zoo erg... < zoo... M-D 3

	163	 och < ach M3
Ach D'--D3

	

163	 overigens < anders M-D 33

	

165	 riep < zeide M-D 3	5 	 p

	

16	 al is h vertikaal < ook als hij vertikaal is M-D 3	5 	 Y	 hij

	

166	 je < u M-D3

	168	 volt < komt M-D 3g

	

168	 betoog < verhaal M-D 3

	

16 9	 Ik En En ik M *	9 	 <
En ik	 D'-D4

	

1 70	 we < men M-D 37

171	 niets < nooit iets M-D 47

171	 bemerkten < bemerkte M-D 37

1 7 1	 De oorzaak zal wel zyn dat < Dit is wijl	 Ma7	 Y	 wij

	

 is, wijl	 Mb_D 3

Dit ligt hierin dat D4

1	 en in alles < in alles M73
en alles D I* ,  Z* D Zd* D 3*>	 >	 >

178	 ^e<u M-D 37	 je

179-18o	 niet...Heb je < niet'...hebt gij	 M79	 1	 g 1
niet...' hebt i' D'-D 3gl
niet...heb je	 D41

18 4	je < ge M-D3
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184	 Je < Gij M-D 3	4 	 Gij

	184	 iY <	 NI-D"	4 	 1 ^	 ^J

Jy D 4

	185	 bent < zijt M-D 3	S 	 zij

	

 I	 dien < de	 Ma'
9

den Mae-D 3

	

191	 slechts niet < niet M-D 39

	

191	 aan < van M-D 39

	

192	 aan moed < moed M-D 39

	196	 maar er < er M-D 39

	

1 97	 een generaal < er is een generaal M-D 3	97 	 g	 g

	

200	 je < gij M-D 3je	 ^1

201-202	 zei dat elk mensch in zyn medemensch een soort van konkurrent ziet <y

zeide: elk mensch ziet in zijnen medemensch eene soort van konkurrent M-D 31

	

208	 kan je < kunt ge M-D 3je	 g

208-20	 heb immers < heb M-D 39

	20 9	e < uwe M-D3	9 	 j

	

209	is < was M-D 39

	

209	Zieje < Ziet ge M-D 3	9 	 1	 ^

	

209	 dat < dit D49

	

214	 Dit < Dat M-D 34

	21 5	We moeten ons < Gij moet u M-D 3	S 	 Gij

	21 5	eenigszins < iets M-D 3	S 	 ^

	

216	 voorstellen. De strekking der gelykenis blyft waar. <g	 g ^	 Y

	

voorstellen.	 M-D 3

voorstellen. De strekking der ver rel skin r blyft waar. D4
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216-218 r	 genoodzaakt zyn iemand zekere eigenschappen toe te kennen dieWanneer we ^	 Y
aanspraak geven <p	 g

Maar wanneer wij 	 moeten erkennen dat iemand in het bezit1
is van eene eigenschap die aanspraak heeft	 M

	

g	 P	 p
Maar wanneer wi' indedaad moeten erkennen dat iemand in het bezit>	 1
Is van eene eigenschap,die aans raak heeft 	 Mb_D 3 aanspraa

 weenoodzaakt zyn iemand eigenschappen toe te kennen,

	

g	 Y
die aanspraak geven	 D 4

p	 g

21	 eigenschappen < ei enscha M-D 3219eigenschap

219-220	 den verschuldigden < dien M-D3
9	 g

22	 voorwendsel < beweegreden M-D 422 3	g

22	 ons zelfs < ons M-D 3224

22 5	Zoodra < Als M-D 35

226	 van een voetstuk waardig maken < waardig maken van een piédestal M-D 3g	 g p

226	 zoodra < als M-D 3

228	 we ten-laatste < wij1

230	 verrukt staan < in vervoering zijn M-D 3
3	 gl

2 3 1-2 3 2	 b de eerste gunstige gelegenheid naar-beneden te halen <Y	 g	 g g g
naar beneden te halen, bij de eerste gunstige gelegenheid M-D 31	 g	 g g g

232	 mutatie < mutatie er is M3

233	 anderen < elk een M-D 333

iedereen D4

233	 om óók < ook M-D 333

2 37-2 3 8	 Ka elman die zich voedt met zuurkool en scharrebier, zoekt verheffingpp	 ^	 g
in de klacht <

Als Ka eiman zich voedt met zuurkool en scharrebier, zegt hgraag Mpp	 ^ g hijg g
Als Ka eiman zich voedt met zuurkool en scharrebier, zegt hij graag D'-D 3pp	 ^ ^ hij g ^

240	 ooit met < met M-D 44

24 2	 zyn, < zijn om M-D 34	 Y^	 1

243	 voertuig < vehikel	 M a '43	 g
voertuig Mae

g
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244	 deze < die M-D 344

2 45	 de velen < velen M-D 34S

246	 dit < dat M-D 34

246	 wanneer < als M-D 34

249	 h werkel k< hij M-D 349	 Y	 Y	 hij

249	 hooge zeer hooge D449	 g	 g

2 o	 zich voornam < voornam M-D 4S

2 1	 zie je < ziet e M-D 3S	 )	 g

25 	 terstond < dadelijk M-D 3S	 dadelij

 weg!' Nu, < weg,' en M-D 3S 4	 g	 ^	 g^

z -z 6	 door zoo-iets wèl gebonden acht < gebonden acht door zóó iets M-D 3SS S	 g	 g
door zoo-ietsebonden acht D4g

2dan had < had dan M-D 3S7

2	 hierdoor < daardoor M-D 3S9

26o	 nog altyd < altijd M-D 3
g	 Y	 altij

 voelde zich < was M-D 3

261	 op-nieuw < weder M-D 3

261eroe en < gedwongen M-D4g p	 g	 g

262	 tot helderheid had kunnen brengen <g
had kunnen tot helderheid brengen M-D 3g

262	 ontving < ontvangt M-D4g	 g

26	 oneerlykheid in ambtsbetrekking < pligtverzaking M-D 3264	 Y	 g pg	 g

264-266	 Het heette dat h uit vriendschap of medelyden de zaak van dien kontroleur,4	 Y	 P	 Y
teen beter weten aan, in een valsch daglicht had gesteld <tegen	 ^	 g	 g

Hij had, heette het, uit vriendschap of medelijden, de zaak van dienHij	 P	 1
kontroleur tegen beter weten aan, in een valsch daglicht gesteld	 M

g	 ^	 g	 gestel
 had, heette het, uit vriendschap of medelijden, de zaak van dienHij	 p	 1

Kontróleur tegen beter weten aan, in een valsch daglicht gesteld 	 D `-D 3
g	 ^	 g	 g
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268-26	 met dien kontroleur stond < stond met dien kontróleur M9
stond met dien Kontróleur D'-D 3

269	hieruit < dááruit M-D 39

2 7o-2 7 1	 een achtenswaardig persoon was < was eene achtenswaardige persoong P	 g P
eene achtenswaardige persoon wasgp
een achtenswaardige persoon wasgP

z 1	 hiervoor < daarvoor M-D 37

2 7 2-2 73	elders dan op Sumatra's Westkust onderzocht was <7 73	 p
onderzocht was elders dan o Sumatra's Westkust M a,	 p
n z h	 elders danSumatra's b_o der oc t was, e de s da op 	 Westkust M D 3p

2 73 -2 74	 in zyn eer hersteld geworden < hersteld geworden in zijne eer M-D 373 74	 y	 g	 g	 zijn

 o de ontbyttafel van den generaal liet neerleggen <275	 P	 Y	 g	 gg
liet neêrle en op de ontbijttafel van den generaal M	^ g	P ontbijttafel	 g
liet neêrleggen op de ontbijttafel van den Generaal D'-D 3

	

gg	 P ontbijttafe

 de ontbyttafel van den Generaal liet neerleggen D,P	 Y	 g^

	

281	 Neem me niet kwalyk, m'nheer Havelaar, ik < Ik M-D 3y,	 ,

	

28 3	Verbeeld je < Verbeeldt u M-D 3	3 	 j

	

28 4	en < dat ik M-D 34

	

z8	 weinig of geen < eene M-D 3	S 	 g g	 geen

	

 Padang, Padang, 	 e althans, Mag^ 	 ^ ^	 g	 ^
	Padang, 	 e althans, M b-D 3

	

g ^	 g	 ^

286eschreven < gezegd M-D 3g	 g g

287	 indien < als M-D 37

288-289	 vernemende < hoorende M-D39

2 90	 daarheen een 	 zou geven < een' pas zou geven daarheen M-D 39	 pas	 ^	 p	 g

z	 verhongeren < uithongeren M-D 32 94	 ^	 g

2 95	 zoolang in 't leven gehouden? Of < in het leven gehouden, zoolang; of M95	 g	 g	 g	 ^	 g^
in het leven ehouden zoolang? of D'-D 3g	 ^	 g
zoolan in het leven gehouden? Of D4g	 g

2	 0 ja! Maar dit hielp me niet... < Neen, M-D 3297	 ja!	 p

Ma

Mb

D'-D3
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2 97	 zoo-iets < dat M-D 397

2 97	 doet men < deed ik M-D 397

297-2 9 8	 ééns niet waar? Wat ik gedurende dien tyd uitrichtte? Och... <ééns,	 g	 Y
éénmaal... M
éénmaal...	 DI-D3

299 schreef < en schreef M-D4

299	 voort. < voort...' M99
voort.'	 D1-D3

voort. 9 '	 D4

voort.'°' D4a

300	 o Padang ryst te-koop < rijst tekoop op Padang	 M a3	 p	 ^ ^	 p	 rijst	 p P	 ^

rijst tekoop op Padang M''rijst	 Pp	 g
rijst te koop op Padang	 'D 3rijst	 pp	 g D-

301
	 die < dat M

3 02	 heb.'°' < heb. M D4

heb.' D'-D3

3 06	 je < gij M-D 33	 je	 gl

3 06	 schetsen < schetsen u M-D 3

3 0 7	 die dagen < dien tijd M-D 337	 g	 1

0	 Het < Daar het M-D 337

o	 b r < aan M-D 339	 y

o	 en hierom werden < werden M-D 339

I o	 in 's lands kas gestort < gestort in 's lands kas M-D 33	 g	 g

  van twintig gulden aan < aan van twintig gulden M-D 33 10- 311gg	 gg

3 I 1	 Daar nu < Daar M-D 3

I 3I- I2	 op de bureaux van den Gouverneur moest worden verhandeld <3	 p
moest worden verhandeld op de bureaux van den gouverneur Mp	 g
moest worden verhandeld op de bureaux van den Gouverneur DI-D3P

354	 van die gelegenheid gebruik < gebruik van die gelegenheid M-D 334	 g g	 g	 g	 g g
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3 1 8	 d'ennui < d'ennui Ma

de soif Mb-D4

3 2o	 chaussé < chaussé Ma

botte	 M
b
 -D 

3

z	 later te Batavia < later M-D 334

3 28	 't...na 't...wegnemen < dat wegnemen M-D 33	 g	 g
't...we nemen D 4g

336	 beter...akelig! < beter! M-D 333	 g

33338	 ach, dat < dat M-D 4

339 dit < dat M-D 3

340 	 belangwekkend < ongelukkig	 MaI
34	 g	 g	 g

belangwekkend Mae

1	 geestigheid! 0, Duclari...o, Verbrugge... <geestigheid,...  M-D 334	 g	 g	 gg 
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HOOFDSTUK XIII

DERTIENDE HOOFDSTUK < [interlinie; streep] ap
Twaalfde Hoofdstuk[streep] Mbp
DERTIENDE HOOFDSTUK. 	 D'-D4

– En < – `En	 Ma

van het opstel van Stern. – `En	 M bVervolgv	 et o ste va Ste . p

Vervol van het opstel van Stern.) – `En D ` D 3(Vervolg	 p
_ 'En	 2	 'd(Vervolg van het Opstel van Stern.) E D Dg	 P

ja gaarne! Want < ja want Mja, 	 1^
ja; want D'-D 3

^

voor wááreven en zelfs noggedeeltelyk bewyzen kan <g	 gg	 Y	 Y
even kan voor waar, en zelfs nog bewijsbaar 	 M-D 3geven	 ^	 g bewijsbaa

 wááreven en zelfs noggedeeltelyk bewyzen kan D4g	 ^	 gg	 Y	 Y

handelde toen ik in myn verhaal over dat vermiste kind, de praatjes van Padang -7	 Y	 ^	 p	 1	 8
alsvolstrekt n r	 M n zal ze ze r geloofbaar vinden, *niet verwierps	 ongerymd. md. e	 e e oofb v de	 <g Y	 g

handelde in mijn verhaal over dat vermiste kind, de praatjes van

	

1	 ^	 p	 1
Padang n iet geheel te verweren daar men ze zeer geloofbaar vindt 	 Mag	 g	 verwerpen,	 ^
handelde in mijn verhaal over dat vermiste kind, de praatjes van

	

1	 ^	 p	 1

	

niet geheelverwerpen,	 r	 n z z r eloo aar vindt	 M bPadang net e ee te	 daar men ze zeer geloof baar v dg	 g 	 g
handelde toen ik, in mijn verhaal over dat vermiste kind, de praatjeshandelde,	 1	 ^	 p	 1
van Padang niet geheel verwierp, 	 men ze zeer geloofbaar vindeng	 g	 p^	 g
zal	 D I -D 3

handelde, toen ik in myn verhaal over dat vermiste kind, de praatjesY	 ^	 p	 1
van Padang niet verwierp als volstrekt on er md. Men zal ze zeer^	 p	 gY
geloofbaar vinden,	 D4

7-8	 onzen dapperen < dien M-D 37pp

8	 leert kennen < kennen leert M-D 3

9 waren dan < waren M-D 3

kasrekening < kas rekeningen M D `9	 g	 g	 ^

kas-rekeningen D 2 -D 3g
kasrekenin en D 4kasrekeninge

 I-I2	 De chef van de komptabiliteit te Padang– die nu juist myn byzondere

	

p	 g	 1	 Y Y
vriend niet was – <

Men	 M-D 3

De chef der komptabiliteit te Padang– die nu juist m'n vriend niet was – D4	P 	 ^	 1

16	 Je < Gij M-D%

3

4
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I 7 als voordeeliger en aangenamer wordt beschouwd <
g	 g

wordt beschouwd als voordeeliger en aangenamer M
g	 g

wordt beschouwd, als voordeeliger en aangenamer Dl-D3
g	 g

i 8	 ik nog slechts < ik M-D 3g

I8	 weinig maanden vroeger < korten tijd geleden M-D3
g	 g	 tijd

kortgeleden	 D4

1 9	hooren < weten M-D 39

20	 en omdat < en M-D 3

20	 te Natal < in de afdeeling	 M-D 3^
in de Afdeeling Natal D4g

21-22 edra en te hebben < te hebben gedragen M-D3g g	 g g

22	 als eenunsti e onderscheiding op op als eene onderscheiding M-D 3g	 g	 g p	 p	 g

25-26	 te Padang aankwam < aankwam te Padang MaS	 g	 ^
aankwam te Padang Mb-D3g

26	 vandaar terstond < van daar 	 M-D 3

van-daar terstond D4

26-2 7	naar de binnenlanden te vertrekken <7
te vertrekken naar de binnenlanden M-D 3

27	 volgens gebruik en plicht < natuurlijk 	 M7	 g	 g	 p	 1
volgens pligt DI-D3g pg
vol ens plicht D 4
g P

dat h me niet onty n en kon < mij niet te kunnen ontvangen M-D 3Y	 g	 mij	 g

slechts weinig < weinige M-D 3
g	 g

te < o M-D3p

deze < die M-D 3

vernam < hoorde M-D 3

kon < kan M-D 3

had < heeft M-D 4

in aantocht < op handen M-D 3P
op-handen D4P

28

32

33

33

33

36

37

37-3g
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verzocht ik dezen enenen me daarmee te-hulp te komen <g	 p
vraagde ik daarom aan dezen en genen	 M-D 3g	 g
verzocht ik dezen enenen me daarmede te-hulp te komen D4g	 p

40	ik stond < stond M-D 3

1 -42  '	 Indie waar over 't geheel het krediet een zelfs te4 ^	 g
roote rol speelt, < Indie	 Mag	 p	 >

Indië 	 3e,

Indie D4

6-	 o 't noemen der oorzaken van dit wantrouwen aan <4 47	 p
aan op het noemen der oorzaken van dit wantrouwen M-D4p

o- I	 volstrekt niet, juist het < niet; het M-D 3SS

5 I	 verwonderd < bevreemd M-D 3

i- 2	 we l vond ik 't zonderling < het verwonderde mij 	 M-D 3S S	 g	 mij

wel vond ik het zonderling D4

S4 aanhoudende < de M-D 3

- 6	 aan de ontdekte fouten < daaraan M-D 35 	 S

6-	 oneerlykheid. Niemand beter toch dan h kon weten <S S7	 Y	 Y
onëerlijkheid daar hi beter dan iemand wist 	 M	1 	 ,	 j 
oneerlijkheid; daar hij beter dan iemand wist 	 D'-D 3	1 	 ^	 hij
oneerlykheid. Niemand beter toch dan h zelf kon weten D4	Y 	 Y

S7 er < er toch M-D 3

S7 in deze zaken nooit < nooit M - D 3

59 deze < die M-D 3

6o	 g	 geschied aan < 	 M-D 3

65	 bestonden < waren M-D 3S

66	 talryke voorbeelden < voorbeelden 	 M-D 3Y
vele voorbeelden D4

66	 deze < die M-D 3

66	 moeielykheid der pozitie < moeijelijke positie M-D 3Y	 P	 11	 P

6	 de < vele M-D 367

39'4°
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67-68	 in grondbeginsel < 	 principe' M-D 37	 g	 g	 p	 P

6 9	zich met < zich M9
zich, D'-D 3

7o	 van 't ontbrekende te vorderen < te vorderen van het ontbrekende M-D 3

van het ontbrekende te vorderen D4

7 1- 7 2	 uitsprak of zelfs daaraan dacht < uitsprak 	 M-D 377	 P	 P
uits rak of daaraan dacht D 4uitsprak

 zóó als reel < zóó M-D 37	 g

schouder-ophalend < met schouder ophalen M-D 375	 p	 p

6-	 het mindere voor 't meerdere wyken moest <7 77	 Y
het hoogere het mindere moest doen wijken M-D4g	 1

77 8	ik < ik evenwel M-D4

7 8	zyn. Maar < zijn, maar	 Ma7	 Y	 1^
1zl n; maar	 Mb -D 3

kunnen zyn. Maar D4Y

ze waren < waren zij M-D 379	 zij

82	 deze < die M-D3

3 4	 dreigde -8 	drei de in vuur en vlam te zetten <

zou in vuur en vlam zetten 	 M-D 3

gdrei de in vuur en vlam zetten D4*

8 4	 te doen < doen M-D 34

8 5	hen < ze	 Ma 'S
hen Mae

85-86	 met veel opoffering van geld en volk hadden verjaagd <5	 P	 g	 g	 lg
hadden verjaagd met veel opoffering van geld en volk M-D 3l g	P	 g	 g

8	 o tele en aan < te eischen van M-D 487	 p gg

8 9	die < dit M9

gevallen waren < waren gevallen M-D 395	 g	 g

6-	 anderen evenwel < anderen M-D 39 97

van zekere stukken noodig < noodig van stukken M-D 397	 g	 g
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Natal zelf, om b myngeëmployeerden naar de oorzaken der gevondenY Y	 g
verschillen onderzoek te doen, <

Natal. Ik had bij schrijvers ofgeëmployeerden kunnen onderzoekenbij schrijvers 

naar de oorzaken van de verkeerdheden 	 Ma

Natal. Ik had bij schrijvers ofgeëmployeerden kunnen onderzoekenbij schrijvers 

naaroorzaken anverkeerdheden 	 baa de	 van de	 M

Natal. Ik had	 enonkunnenkbij schrijvers of geëmploijeerden	 onderzoekenschrijvers	 g	 p l
naar de oorzaken van de verkeerdheden,	 D'-D 3

Natal zelf. Ik had daar b myngeëmployeerden kunnen onderzoekenY Y 
naar de oorzaken der verkeerdheden,	 D4

100	 waarsch ni k< hoogstwaarschijnlijk   M-D 4Y Y

102	 je < gij M-D31	 gl

10 3	uit de Natalsche kas worden betaald <3
worden betaald uit de Natalsche kas Ma

uit	 Natalsche kas	 M b -

	

worden betaald u de Nata sc e as	 D 3

	104	 hoo stwaarsch nl k < welligt M-D 3	4 	 g	 YY	 g
wellicht D4

106	 tot die verdrietige fouten aanleidinggegeven <g	 gg g
aanleidin gegeven tot die verdrietige fouten M-D 3aanleiding 	 g

106-10	 wilde m niet naar Natal laten vertrekken <106-107	 Y
weigerde mij te laten vertrekken naar Natal Mag	 mij

g	 mij naar	 Mb-weigerde m1 te laten vertrekken naa Na tal	 D3

weigerde m y naar Natal te laten vertrekken D4
g	 y

110	 onder verdenking van ontrouw <g
met den schijn van welwillendheid ten mijnen aanzien,schijn	 1
als ik verdacht werd van ontrouw

II I 	 dit < dat M-D 3

111-112	 van delaats was < was van de plaats M-D 3P	 P

11 3 -11 4 	 in het ongunstigst da licht gesteld <g	 g
esteld in het ongunstigste da licht M-D 3gestelddaglich

aanmerkingen, zoo goed me zonder archief of mondelinge inlichtingen mo el k
g ^	 g	 g	 g	 g Y

was, beantwoord had <
aanmerkingen beantwoord had, zoo goed mij, zonder archief of

g	 ^	 g	 1^

	

mondelinge inlichtingen mogelijk was	 Ma'
g	 g	 gl

aanmerkin en beantwoord had, zoo goed ik, zonder archief of
g	 ^	 g

mondelin e inlichtingen doen kon	 MaZ
g	 g

aanmerkin en beantwoord had, zoo goed ik, zonder archief of
g	 ^	 g

mondelin e inlichtingen doen kon	 D'-D 3
g	 g

ó- I 009

M-D4

7
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117-118	 Ik z delen s < ik M7	 Y	 g

ik D' -D 3,

118	 zoo < dáárom zoo M-D 3

I18-I20 `omdat ik hem te Nataloo ekontrarieerd had, waaraan ik dan ook, voegde men er^ g	 g
b	 eer verkeerd hadgedaan.' <Y^ ^	 ^

`wijl ik hem te Natal zoo gekontrarieerd had,' waaraan ik dan ook'wijl	 g	 ook,

voegde men er bij `zoo verkeerd hadgedaan.' 	 Ma

	

g	 bij	 g
`wijl ik hem te Natal zoo gekontrarieerd had,' waaraan ik dan ook'wijl	 g	 ook,

	

men er bij `z verkeerd had gedaan.'	 Mbvoegde me e b 'zoo ve ee	 d e

	

g	 1	 g
`wijl ik hem te Natal zoo gekontrarieerd had,' waaraan ik dan ook'wijl	 g	 ^	 ook,

voegde men er bij, `zoo verkeerd had gedaan.'	 D'-D 3

	

g	 1^	 g
`omdat ik hem te Natal zooekontrarieerd had, waaraan ik dan ook, ,
voegde men er b zeer verkeerd had gedaan.' 	 D4

	

g	 Y^	 g

12 7	vernam < hoorde M-D 37

1 3 0	 daarvan nog de minuut < de minuut nog M-D 33	 g	 g

18	 Justitie – we zeiden no .kaal in dien tyd – < Justitie M-D 33	 g	 Y

I	 hadden plaats gehad < plaats hadden M-D 443	 P	 g	 p

I	 dit < dat M-D 343

145	 zeggen < het zeggen M-D 44 S	 gg	 gg

16	 zoo-even aan ehaald slot van dien brief <4	 g
slot van den brief dat ik zoo even aanhaalde M a D'-D 3

slot van den brief, dat ik zoo even aanhaalde Mb

1 49-1 5 0 	 inbracht. Waarlyk, 	 inbragt, want	 MY,	 g,
inbragt; want	 D'-D 3g
inbracht... want waarlyk D4Y

1 0	 is aan lage ver r en < is, M-D 3S	 g	 g YP ,	 ,

1 5 2	 krimineele verdenking < beschuldiging M-D 3S	 g	 gg

1 5 2	 Misschien echter < Misschien M-D 3S

1	 dit < dat M-D 3S3

1voedsel < spijze M-D 4S4	 pl

1 6	 doch telkens < doch M-D 4S

18	 schuldig aan 't allerergste < schuldig M-D 3S	 g	 g	 g
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i6o	 die blykbaar < die M-D 3Y

16o	 met de zaak verleen was verleen was met de zaak M-D 3g	 <	 g

161	 vervolgingen < eene vervolging M-D 3gg

162	 mogen < mag M-D 3
g	 g

16 3	van de < der M-D 43

164-16 5	Hy ontving eindelyk van-hooger-hand den last <4 S	 Y	 g	 Y	 g
De Mouverneur generaal Merkut heeft hem eindelijk gelast	 ag	 g	 eindelij

 generaal Merkus heeft hem e 	 gelast	 b'
g	 g	 eindelijk^ M

Hij ontving eindelijk last van hooger hand 	 bz- 3Hij	 g eindelijk	 ^ M D

166 y <	 M-D 3JJ' ^J

	16 7	duizenden < duizend M-D 47

	

16 7	guldens* gulden M-D 4	7 	 ^	 <g

168	 zeide my < zeide M-D4Y

16 9	i mand '°3	 iemand	 Ma9 e	 < e	 d

	

iemand,	 Mb-D4

iemand '°3 D 4a

169	kon < kan M-D49

1 7 1	 op de eeuwigheid gegeven hebben < gegeven hebben op de eeuwigheid M-D 37	 P	 g	 gg	 gg	 P	 g

1	 wilde < zoude M-D 373

1 74	 ophelderen < verklaren M-D 374	 P

I	 Vandamme te Natal zoo `ekontrarieerd' had <175	 g
van Damme zoo had ` ekontrarieerd' op Natal M-D 3g	 p

1 7 6	 in de voorgalery van haar woning vertoonde <7	 g Y	 g
vertoonde in de voorgalerij harer woning	 M-D 3

g	 1	 g
in de voorgalery van hare woning vertoonde	 4

g Y	 g	 D

1 79-18o	 naar de keuken te begeven < te begeven naar de keuken M-D 379	 g	 g

181	 Tine dien middag aan tafel < dien middag aan tafel mevrouw Havelaar M-D 3

	

g	 g

	

18	 door den oppasser geroepen was < geroepen was door den oppasser M-D 3	4 	 pp	 g	 p	 g	 P	 pP
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184	 scheen wel < scheen Ma D44
scheen, Mb -D3

18	 in een verhoor nam < nam in een verhoor Ma5
in een verhoor nam M b

185	 in zyn voordeel afliep < afliep in zijn voordeel M-D 35	 Y	 ^	 p	 zij

 naar-buiten terug < terug naar buiten M-D 3g	 g

187	 Tine. Dat < Tine, het Ma7
'het	 b	 3Tine, het M -D

187-188   	 te-koop had < te verkoopen heeft Mp	 eeP
te verkoopen had D I -D 3p

18	 Wel laat < Laat M-D 3189	 }

18	 daartoe maar iemand uitzenden < maar iemand uitzenden daartoe M-D 39

189-190 	 Havelaar. Je < Havelaar; gij M^ g 1
Havelaar:	 j` i DI-D 3g

	

1 9 1	 een < de M"9
een Mae

	1 9 3	 dit < dat M-D3

194	 ontnemen. Houd je < ontnemen, doe M a D I -D 394	 je	 >
nno t emen. doe	 bM

r	 alsof • e < alsof e M-D 394	 1	 g

1	 bemerkte < bemerkt M-D 494

1	 valt < is M-D 397

1	 soms niet < niet M-D 397

I	 gemakkelyk ligt M-D 397	 g	 Y	 g
licht D4

18	 deze < die M-D 39

20I laatsen < de plaatsen M-D4p	 p

20I ebeurtenissen < de gebeurtenissen M-D 4g	 g

202	 van die < dier M-D 3

338	 HOOFDSTUK XIII



	

202	 beide < twee M-D4

	20 3	iemand < hem M-D 33

	

204	 tot tooneel zyner vertelling gekozen heeft. Want <

	

4	 Y	 gg

	

heeftekozen tot het tooneel zijner vertelling, 	 Mag	 zijner	 g^
n want M b-D 3heeft gekozen tot het tooneel zijner vertelti 	 wat M Dg	 1	 g^

tot het tooneel zyner vertelling gekozen heeft. Want D4Y	 gg

	

20	 een < de M-D 4204

20 5 -206	 veronderstellen < vooronderstellen M-D 4S

21 4	hem<U M4
u D'-D3

21 5	zoo vaak < vaak M-D 3S

216-2I	 van 't geduld zyner lezers misbruik maakt <216-217	 g	 Y
misbruik maakt van heteduld zijner lezers M-D 3^	 zijne

 heteduld zyner lezers misbruik maakt D4g	 Y

2I	 van de < der M-D 4219

21 9-220	 de vraag hebbe voorteleggen < hebbe voorteleggen de vraag	 M9	 g	 gg	 gg	 g
hebbe voor te leggen de vraag	 'D 3

	

gg	 g D-

220	 juist < het ju 	 M-D41	 l

222	 duide < duide het M-D4

	

222	 dan hèm < hem dan M-D3

dan hem D4

	

225	 zelden < ook zelden M-D 3S

	226	 waard < waardig M-D 3g

	

227	 men vergete niet dat < ook M-D 3	7 	 g

	

228	 dikwyls valsch is < is dikwijls valsch M-D 3Y	 dikwijl

 voor < aan M-D 3233

	

2 34	 't < dat M-D 434

	

234	 denzelfden < dien M-D434

	

235	 verkregen < gehad M-D 4	3S 	 g	 g
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wanneer < als M-D 3

niet de schryver < de schrijver niet M-D 3Y	 schrijve

 door < door	 Ma'1
juist door Mae

2 3 6	 de < dezelfde M a '3
de	 Mae

2 3 6-2 37	den oppervlakkig oordeelenden lezer < hem M-D 43 37	 pp	 g

2 3 8-2 39	vreemdeling < een vreemdeling M-D 33	 39	 g	 g

2 43	 den man < hem M-D 343

244	 lager stond < slechter was M-D 444	 g

2	 geschetst wordt < wordt geschetst M-D 32 44	 g	 g

ggeschetst werd D4

249	 maar < maar hij M-D 349	 hij

2 5 o	 de tinten die < wat M-D 3S

23 

23S

236

250 -25 1 in zyn onsterfelyke geschriften daarnáást legde <Y	 Y g	 g
daarnaast legde in zijne onsterfelijke geschriften Mg	 zijne onsterfelijke g
daar naast legde in zijne onsterfelijke geschriften D `-D 3g	 zijne onsterfelijke g
daarnaast legde in zyn onsterfelyke geschriften 	 D 4g	 Y	 Y g

2 5 1-2 5 2	 als overtollig meent te kunnen verwerpeng	 p <
meent te kunnen verwerpen als overtollig M-D 3P	 g

2 54	 in Frankryk gebloeid heeft < gebloeid heeft in Frankrijk M aS4	 Y g	 g	 ^

ebloeid heeft in Frankrijk M b-D 3gebloeid	 Frankrij

 -2	 ter-eere van dat land zeggen moet < zeggen moet ter eere van dat land M-D 3S4 SS	 gg	 gg

2	 den grootsten opgang maakten < het hoogst geschat werden M-D 4S7	 g	 pg g	 g g

2 -2 8	 hoop en geloof < geloof M-D 3S7 S	 p	 g	 g

2 8 	 gemakkelyk < gemakkelijker Ma 'S	 g	 Y	 g	 1
gemakkelijk	 Mae
g	 l

26o	 dat < opdat Ma`P
dat	 Mae

26o-261	 met minder inspanning < liter M-D 3P	 g	 g
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263	 dan ook koos die school koos die school dan ook M-D 33	 <

z66ele enheid < de 	 M-D 3g g	 gelegenheid

268	 dat alles < zóó iets M-D 3

	26 9	de stomme akeligheid van een lyk dat daar ligt <

	

9	 g	 Y	 g
het lijk van den man die daar ligt M-D 3	1 	 g

	

't lyk van den man die daar ligt	 D 4	Y 	 g

2 o	 een slachtoffer dat < een' ander' die M a7
een' b- 3ander die M D

een ander die	 D4

2 7o	 en < en nog M-D 47	 g

2 7 1	 vruchteloos zoekend < die vruchteloos zoekt M-D 37

2 74- 2 75	 negen-en-negentigandere mannen < negen-en negentig M74 75 	 g	 g	 g
negen en negentig D'-D 3g	 g g

276	 den < dien M-D 37

	

28 4	 u geleidelyk < u M-D 3	4 	 g	 Y

	

2 8 6	 Hetevaar evenwel < Maar het gevaar M-D 3
g	 g

28 -288	 met zoo ruwe wapenen op uw gevoel meent te moeten instormen <7	 p	 p	 g
o uw gevoel meent te moeten instormen met zoo ruwe wapenen M-D 3op	 g	 p

288-28	 in 't ander uiterste vervalt < vervalt in het ander uiterste M-D 3288-289
in het ander uiterste vervalt D4

2 9 1	 dit < dat M9
dat D'-D 3

2 9 2	 Wanneer < Als M-D 39

2 95	 Maar < Doch M a '9S
Maar Ma'

2 96-2 97	ontsna te...als < ontging. Als Ma'9 97	 P
ontging; als M"

ontging: als D'-D 3

3 06	 wat de oorzaak is < hoe het komt M-D4

3 06	 zoo-even < straks M-D 3
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;07-;08 vroeger < zoo even M-D 3g
zoo-even D4

08	 zagen...zie, dan < zagen...Dan M-D 33	 g	 ^	 .g

315

315

318-319

3zo

voel ik me < ben ik M-D 3

nuenoo t < genoopt M-D 3
g	 P g	 p

een steenmassa te denken < te denken eene steenmassa M-D 3

onzen < uwen M-D4

21	 bessenboompjess < bessenboomen M-D 43	 pl

	

3 21	 er achter < daarachter M-D 3

daar-achter D4

	

2	 van wat < wat	 Ma'34

van wat Mae

	

2	 hiervoor < daar voor M-D 334

	

1	 o den grond ontbreekt < ontbreekt op den grond M-D 3

	

33	 p	 g	 P	 g

levend protest < protest M-D 3

	

333	 P	 P

	

6	 naar-boven hebben o ekne en < hebben o ekne en naar boven M-D 3	336	 pg	 P	 Pg	 p
naar boven hebben o ekne en D4

pg	 p

338

341

341-342

343

344

348-349

349

350

dezen < dien M-D 3

diep < hoog MP	 g

	

We nummeren < Gi j 	 M-D 3l

kome, vyf onder twee, < kome, M-D 3

eerste drie < drie eerste DI

met de daarnaast li enden in verbinding staan <

	

gg	 g
in verbinding staan met de daarnaast liggende M-D 3g	 gg

hoogste < laatste	 M-D 3g
ggrootste D4

on gesloten < geslotene M-D 3g	 g
ggesloten D4
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3So-3SI

3S3

3S4

innen aler gang of doorloop binnengalerij of doorloop M-D 4b	 <binnengalery, 	 g	 p	 g	 l	 p

Het is moeielyk te zeggen < Ik weet niet 	 M-D 3Y	 gg
Ik weet niet recht D4

aan 't woord `erf' hecht 	 hecht aan het woord: `erf' M

hecht aan het woord `erf' D'-D 3

aan het woord `erf' hecht D4

6o	 aan een park denken. Anderen < denken aan een park; anderen M-D 33	 anp	 p

6	 in de huizen bevordert < bevordert in de huizen M-D 334

64- 3 6 5 insekten-soorten < insekten M-D 33

366	 erf nu < erf M-D 3

66- 6	 een der zyden < eene zijde M-D 33	 3 7	 Y	 1

6	 aan een ravyn grensde < grensde aan eene ravijn M-D 3367	 Y g	 g	 ravij

o	 van de < der M-D4

37S Deze < Die M-D 3

376	 wat zeer be r elk is < en dit was zeer begrijpelijk M-D 337	 gYpY
wat zeer be r elk was	 D4g Yp Y

op die plaats < daar M-D 3p	 p

welf < weelderig M-D 4welig	 g

in de onmiddellyke nabyheid van 't huis < meer nabij het huis M-D 3Y	 Y	 nabij

veroorzaakte < was M-D 3

aan < voor M-D 3

8	 en ander gedierte o< o en andere edierten Ma'3 7	 g	 p	 P ,	 g
op, 	 ander gedierte	 MZP^	 g
o en ander gedierten	 D 1 *op	 g
o en ander gedierte	 D 2-D 3op	 ^

377

378

;8r-38z

3gz-3g3

383

388-389 ook in den tuin naast en achter 't huis werdevonden <g
werdevonden ook in den tuin naast en achter het huis M-D 3g
ook in den tuin naast en achter het huis werdevonden D4g

8	 grasperk < gras M-D 339	 g p	 g
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39a

394

395

395 -39

396

397-398

Dit < Dat M-D 3

tot aan < tot M-D 3

stond < was M-D 3

door mevrouw Slotering bewoond werd <g
bewoond werd door mevrouw Slotering M-D 3g

dewyl < daar M-D 3Y

lans beide zyden van 't grasveld <langs	 Y	 g
zd	 4aan beide zijden van het grasveld langs M-D D1	 g	 g

aaniden zijden van het grasveld langs D 3*be	 vl	 g	 g

0o	 naar de achter het hoofdgebouw gelegen keuken of stallen te begeven <399 4	 g	 g g	 g
te begeven naar de achter het hoofdgebouw gelegene keuken ofg	 g	 g g
stallen

te begeven naar de achter het hoofdgebouw gelegene keuken of deg	 g	 g g
stallen

te begeven naar de achter het hoofdgebouw gelegene keuken of deg	 g	 g g
stallen
te begeven naar de achter het hoofdgebouw gelegene keuken, óf deg	 g	 g g	 >
stallen

Mai

M az

D i_ zd
D

D3

406	 haar nog geen bezoek had gebracht. H4	 gg	 g	 Y <
bij haar nog geen bezoek had afgelegd; hij M-D 3bij	 gg 	 hij

b haar nog geen bezoek had afgelegd. H D 4Y	 ggY

406-407 nam zich voor, den volgenden dag daarheen te gaan, maar <g	 g	 g
zou denvolgenden	 *de e	 da daarheen gaan. maar Mdag	 g
zoude den volgenden dag daarheen gaan; maar D1-D3g	 ^	 g

08	 We vernamen reeds < Ik heb reeds gezegd M-D 3408	 g g

412-413

41S

41S

4i5-4i 6

417

aangekomen en dus no niet `o orde' < aangekomen Mag	 ,	 g	 p	 g
aangekomen, Mb-D 4g

deze dame < deze M-D 3

ze < die dame M-D 3

geen hollandsch verstaande < die geen hollandsch verstond M-D 3g	 g

'tenoemd < gezegd M-D4
g	 g g

i	 z < ze	 M-D 347	 Y
deze D4
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zou hebben < hebben zou	 D'4 2 3 	 u MD

425-426	keukenzaken, over sa	 '°^	'mbal-sambal over 't inmaken van kehmon –
zonder Liebig, goden! –*g^ g	 <

`keuken' en `ebak'g	 ,	 M
`keuken' en `ebak'g	 ^	 D -D 3

keukenzaken, over sa	 -	 9smbal sambal over het inmaken van ketimon 
	zonder Liebig, o goden! –	 D4*	d e .	 4

	

g^ g	 D
keukenzaken, over s	 -	 '°^ambal sambal over het inmaken van ketimon 
zonder Liebig, o 	 –	 a*	^,, goden!	 D 4

	4 2 7	 zeer goed < beter M-D 4	7 	 g

	

4 z 	aan beide art ven ieder M-D	4 2 9	 ` < e MDp

	

4 2 9	 volkomen < zijne volkomene M-D 3	9 	 omene M Dzijn

 huis. `Deze < huis, `en die de M

huis, en die D'-D 3

433-434 gedreven < getrokken ^ - 4g	 g MD
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HOOFDSTUK XIV

	

VEERTIENDE HOOFDSTUK < stree	 Map

	

1	 bDertiende Hoofdstuk [streep] MP
VEERTIENDE HOOFDSTUK. 	 D'-D 4

I	 Ge < jGi	 Ma
b^Vervolgan het opstel van Stern Gij	 Mg	 p	 1

(Vervolg van het opstel van Stern.) `Gij 	 'D 3g	 p	 D-'Gij

2- 3	aan de onafhankelyke ryken in den noordhoek grenzen <3	 Y	 Y	 g
renzen aan de onafhankelijke rijken in den noordhoek M-D 3grenzen	 onafhankelijke rijke

 aan 't bestaan van dat geheim artikel wel gelooven <8-9	 g	 g
welelooven aan het bestaan van dat geheim artikel M-D 3g	 g
aan het bestaan van dateheim artikel wel gelooven D4g	 g

onder nederlandsche souvereineteit zyn gebracht <Yg
zijn gebragt onder de nederlandsche souvereiniteit M1 g	 g
zijn gebragt onder de Nederlandsche souvereiniteit D'-D 31 g	 g
onder de Nederlandsche souvereineteit zyn gebracht D4Yg

16	 daarin lust < lust daarin M-D 3

18	 wanneer < als M-D 3

i8	 niet daarvoor steviger < daarvoor niet meer stevige M-D4g	 g

2	 Atjinezen zelf < Atjinezen M-D 325	 1	 Atjineze

 meer. Dit was evenwel < meer, maar dit was M25
meer; doch dit was DI-D3

26	 tot aan de oostkust uit < uit tot aan de oostkust M-D 3

28	 je < gij M-D 3je	 gl

28-2	 weet, Verbrugge – < weet, M-D 39	 ^	 gg

o	 een Re eerin skommissaris'°8 aankwam, g	 g	 ,<
een re erin skommissaris aankwam, het was de heer Merkus, M a

	

g	 g	 >
een re erin skommi saris aankwam,	 bg g s	 w	 M

een Re erin skommissaris aankwam,	 D'-D 3g g
een Re eerin skommissaris aankwam 	 D4

	

g	 g
een Re eerin skommissaris`° 8 aankwam	 D 4

	

g	 g

hierom < daarom M-D 3

2	 wanhopige sspaarzaamheid < voorschriften van spaarzaamheid M-D 33 p	 P

I I-I2
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34	 die < deze Ma

de	 Mb-D4

34	 behoefde te hebben < had M-D 3

onder nederlandsch bestuur had gebracht <37	 g
hadebra t onder nederlandsch bestuur	 Mg g
hadebra t onder Nederlandsch bestuur D'-D 3g g
onder Nederlandsch bestuur hadebracht D4g

8-	 het gedeeltelyk ontblooten van andere laatsen aanging3 39	 g	 Y	 p	 g g <
aanging het gedeeltelijk ontblooten van andere plaatsen M-D 3^ ^	 g	 l	 P

Re eerin skommissaris < heer Merkus	 M43	 g	 g
Re erin skommissaris D'-D 3
g g

ersooni k zich < zich persoonlijk M-D 344	 p	 y	 P	 l

tot borg stelde < stelde tot borg M-D 344-45 	 g	 g

8	 ambtenaar < laatste M-D 347 4

S o	 doch < maar Ma'

doch Mae

S o	 met < met het M-D 4

S o	 deze < die M-D 3

omdat < wijl M-D 3S	 wij

 ze rootendeels < ze M-D 45	 g

S 2	 toen < nadat M-D 3

5 2	 deze zelf < deze M-D 3

z	 van < wegens Mai5	 g
van	 Maz

2-	 veel zwaarder ver r en < geheel andere zaken M-D 3S S3	 gYP	 g

-	 beschuldiger...wat meer gebeurt. < aanklager. 	 Ma'S4 SS 	 g	 g	 g
beschuldi er. M"-D 3beschuldiger

 te vuriger misschien < te meer M-D 35	 ^

58	 dat < die M-D %
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Sg-S9

59

62

62

64

64-65

67

67-68

69

7o-7t

7z-73

73

74

74

75

76

76

78

Sedert lang heerschte er < Er bestond	 M-D 3g
Er heerschte D4

dezer < dier M-D 3

oorzaken nog < oorzaken M-D 3g

liepen samen < droegen er het hare toe bij M-D4p	 g	 bij

't < een M-D 3

in Mandhélin een komplot was ontdekt <g	 p
een komplot was ontdekt in Mandheling Mp	 ^
een komplot was ontdekt in Mandhéling	 'D 3P	 ^ D-

hiervan < daarvan M-D 3

te Natal laats gehad < plaats gehad te Natal M-D 3P	 g	 P	 g

van den stand der zaken onderricht wordt <

onderrit wordt van den stand der zaken M-D 3

door vrees voor een betrokken Hoofd zich laten weerhouden van de openbaringp	 g
eener hun bekende omstandigheid <g

zich laten weêrhouden van de openbaring eener hun bekendeP	 g
omstandigheid, door vrees voor een betrokken hoofd	 M-D 3g
door vrees voor een betrokken hoofd zich laten weerhouden van
de openbaring eener hun bekende omstandigheid	 D4p	 g	 ^

o een grondgebied bevinden < bevinden op een grondgebied M-D 3P	 ^	 ^	 p	 g	 g

dat < zoodanig M-D 3

dan ook < ook M-D 3

waarom < dat M-D 3

Lebak en dat ik redelyk veel wist < Lebak. Ik wist vrij veelY	 vrij

Leb( ). Ik wist vrij veel1
Leb.... Ik wist vrij veell
Lebak, en dat ik vr veel wisty

te zullene laatst worden < geplaatst te zullen worden M-D 4gp	 gp

18q6 < X844 Ma

r8..	 Mb-Dj

1840 < 1842 Ma

18..	 Mb-D3

M^

Mb

D'-D;

D4
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sommige < vele M-D 379	 ^

83	 Z"ó	 N z"	 - Z(l	 4
3 Z66 < u oo MD D

Nu zóó D3

83 	 dan < zou M-D 43

84-85	 verrader < een verrader M-D 44S

86	 de < vele M-D4

8 vernieti d was < was vernietigd M-D 38 9	 ^	 ^

8 o	 hiertoe < daartoe M-D 399

 b l zul ke gelegenheden nooit uitblyft <90-91y	 g^	 Y
nooit uitblijft bij zulke gelegenheden MD 3	1 	 1	 g g

9 2	 nu inderdaad < 	 nu M-D4

9 2	 dit < dat M-D 3

94 zult terstond < zult M-D 3

94 inzien < zien M-D

de man < hij M-D 395	 hij

	

10 .1	 door den adsistent-resident van Mandhélin werd < werd M-D 3g

	101-10	 genomen en naar Natal gezonden. Hier sloot de kontroleur hem voorlooi in

	

101-105	 ^	 ^	 voorloopig
't forto en liet h hem met de eerste geschikte scheepsgelegenheid evankelykP^	 Y	 ggevankely

 Padang vervoeren. Het spreekt vanzelf dat men den Gouverneur al de <g	 p
genomen. Men vervoerde hem naar Natal, waar de kontroleur

hem liet opsluiten in het fort, en van waar hij met de eersteP	 ^	 hij
scheepsgelegenheid werd opgezonden naar den gouverneur van
Sumatra's Westkust te Padang,wien men alle de 	 M
genomen. Men vervoerde hem naar Natal, waar de hontróleur
hem liet opsluiten in het fort, en van waar hij met de eersteP	 ^	 hij
scheepsgelegenheid werd opgezonden naar den Gouverneur van
Sumatra's Westkust te Padang,wien men alle de	 D `-D 2d

genomen. Men vervoerde hem naar Natal, waar de Kontróleur
hem liet opsluiten in het fort, en van waar hij met de eersteP	 ^	 hij
scheepsgelegenheid werd opgezonden naar den Gouverneur vanPg
Sumatra's Westkust te Padang wien men alle de 	 D'

genomen en naar Natal gezonden. Hier sloot de kontroleur hem
voorlooi in het fort 	 en liet hem met de eerste geschiktevoorloopig	 p^	 geschikt

 evankel k naar Padang vervoeren. Het spreektg	 Y	 ^	 p
vanzelf dat men den Gouverneur al de	 D4
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107	 moesten wettigen < wettigden	 M-D 3	7 	 g	 g
moeten wettigen D4g

	

107	 Onze an di Pertoean < an di Pertoean M-D 3

	

7	 g	 g

107-108 	 van Mandhéling vertrokken < vertrokken van Mandheling Mg	 g
vertrokken van Mandhéling Di-D3g

ITO	 schuldig < onschuldig M-D 3g	 ^

I I I	 vorm en door bevoegde autoriteit < vorm M-D 3g

I I	 aankomen. Wèl < aankomen, en wèl M D I3	 ^	 ,
aankomen en wél D 2-D3

I I	 b 't aan wal stappen opwachtte <S	 Y	 Pp	 P
opwachtte bij het aan wal stappen Mp	 bij	 pP
opwachtte, bij het aan wal stappen D', D3

 D idop wachtte, bij het aan wal stappen D',Dp	 ^ l	 PP
b 't aan-wal stappen opwachtte	 D4Y	 PP	 p

11 7-118   	 geworden < geweest M-D 3g	 g

118	 hierop < daarop M-D 3p	 p

I20-I2I	 ten-huize van deneneraal te hebben vertoefd <g
te hebben vertoefd ten huize deseneraals Mg
te hebben vertoefd ten huize des Generaals D'-D3

ten-huize des Generaals te hebben vertoefd D4

121-122	 met de meeste onderscheiding te zyn behandeld <g	 Y
te zijn behandeld met de meeste onderscheiding M-D 3zijn	 g

122	 naar Mandhéling terug < terug naar Mandheling Mg	 ^	 g	 g
terug naar Mandhéling	 'D 3g	 g D-

125	 noodig heeft < behoeft M-D 3S	 g

12	 niet! Aannemende < niet, en aannemende MS	 ,
niet, en, aannemende, D'--D3

126	 beschuldiging < beschuldigingen M-D 3gg

127	 ten-einde < om M-D 37

128	 en vooral < en M-D 3
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I28-I29 blyken zouden zoodanige valsheid te hebben uitgeloktY	 g	 g	 <
tot zoodanige valschheid zouden hebben overgehaald M-D 3g	 g
zoodanige valsheid zouden hebben uitgelokt 	 D4g	 g

12-130  	 zyn redenen had om < oorzaken vond M-D 39Y

1 3 2-1 33	onder de oogen der Regeering te Batavia gebracht zyn3 33	 g	 g	 g	 g	 y<
zijn gebragt onder de oogen de regering te Batavia Mzijn g	 g	 g	 g	 g
zijn gebragt onder de oogen der regering te Batavia D'-D 3zijn g	 g	 g	 g	 g

I	 an di Pertoean's terugkeer < den terugkeer van an di Pertoean	 M a D 434	 ^	 g	 g	 g	 ,

den terugkeer van an di Pertoean Mb-D 3g	 g

I	 te 	 M a '34	 op

te Mae

I	 van die < dier M-D 43S

16	 in 't Mandhélingsche was voorgevallen3	 g	 g	 <
was	 Mscvoorgevallen in het Mandhelingscheg	 g
was	 -Dvoorgevallen in het Mandhélingsche 	 'D 3g	 g
in het Mandhélingsche was voorgevallen D4g	 g

I	 inlichting < inlichtingen M-D 437	 g	 g

1 37-1 3 8	 tusschen die landstreek en myn Afdeeling <Y	 g
dier landstreek met mijne afdeeling M-D 31	 g

1 4 1	 van den generaal bleek te enieten <4	 g	 g
scheen teenieten van den generaal Mg	 g
scheen teenieten van den Generaal D'-D 3g

	

van den Generaal bleek teenieten	 D4g

143-144

144-145

in 'telaat van dien generaal zou geweest zyn <g	 g	 g	 Y
zoueweest zijn in het gelaat van den generaal Mg	 zijn	 g	 g
zoueweest zijn in het gelaat van den Generaal D'-Dg	 zijn	 g

in hetelaat van dien Generaal zou geweest zyn D 4g	 g	 Y

deze –ersoonl k voor de trouw van dat hoofd hebbende ingestaan – <p	 Y	 g
deze, Ma'

deze M"-D4

1 46	 hem < dat hoofd M-D^

i47-iq8 zoo-even bedoelde	 ggRe eerin skommissaris zelf <
heer Merkus	 M
straks bedoelde Re erin skommissaris 	 D'-D3g g
zoo-even bedoelde Re eerin skommissaris zelf D4g	 g
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149-150	 uit z n gouvernement zou hebben teruggeroepen <ti g
zoude hebben teruggeroepen uit zijn gouvernement M-D 3zijn g

1 5 1	 over de < de M-D 3S

1 5 1	 hierop < daarop M-D 3S	 p	 p

12	 teen 't ontruimen van de Oostkust verzet had <S	 g
verzet had tegen het ontruimen van de Oostkust M-D 3

teen het ontruimen van de Oostkust verzet had D4g

1	 voetstoots aantenemen < aantenemen M-D 3S4

I	 grieven < beschuldigingen M-D 3SS	 g

161eeselin en < geesseling, 	 D'g	 g	 g	 ^, M,

eeselin	 D Z-D 3
g	 ^^

161	 brandmerk, < brandmerk (het was in 1 8 2	 M a4,

r	 b- 3brandmerk	 DM
brandmerk	 D4

161	 meen <geloof M-D 3

16 5	beoordeel < oordeel M-D 3S

16 5	niet zal < zal M-D 3S

168	 Si Pamaga deze, Si Pamaga, Ma8	 ^	 ^^
	^ 	 6_ 3deze, Si Pamaga, M D

	

,	 g,
deze Si Pimaga	 D4*g

1 0	 dit < dat M-D 37

1 70-1 7 1	 naar de woning van den Toeankoe begeven <
g	 g

begeven naar de woning van den Toeankoe M-D 3
g	 g

1 7 2	 der buitengalery zaten < zaten der binnengalerij M-D 37	 g	 Y	 ^	 1
der binnengalery zaten D4g Y

1	 door de natalsche policie opgevat < opgevat door de natalsche policie M79	 P	 Pg	 pg	 P
oopgevat door de Natalsche policie D'-D3Pg	P
door de Natalscheolicie opgevat D4p	 Pg

i8o	 de en < dien M-D 3^

18 4	dit < dat M-D 34
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185-186 resident, ten-uitvoerele d wat de geeseling en 't brandmerk aangaatg g	 g	 g	 g<
resident ten uitvoerele d wat de geesseling en het brandmerk

	

g g	 g	 g
aangaat	 Mg
Resident ten uitvoerele d wat de geesseling en het brandmerk

	

g g	 g	 g
aangaat	 D'g
Resident ten uitvoerele d wat de geeseling en het brandmerk

	

g g	 g	 g
aangaat	 D 2-D 3g
Resident, wat deeeselin en 't brandmerk aangaat ten-uitvoerg	 g	 g
 D 4gelegd

187	 als kettingganger naar ava te worden gezonden <7g
naar Java te wordenezonden als kettingganger M-D 3g

18 9 -1 90	 esusgesuspendeerd werd < is gesuspendeerd M-D 3
g p	 g p

192	 ontving ik bericht < werd mij berigt M-D 39	 g	 1	 g

1 -1	 verlangde oogenblikkelyk < vraagde M-D 49495	 g	 g	 ,	 g

1 95	 de oors ronkel yke processtukken te zien <9S	 P	 ^ p
te zien de oorspronkelijke  processtukken M-D 3p

1	 den < dien M-D9S

1 9 6	 mishandeld had < had mishandeld M-D 39

200	 toen nog < toen M-D 3g

200-201	 in myn edachten o komen < o komen in mine edachten M-D 3

	

. g	 P	 P	 l g

201	 evenmin < noch M-D 3

noch D4

202	 als < noch M-D 3

noch D4

20 5 -206	 by de bevolking zeer bemind was < zeer bemind was bij de bevolking M-D 3S	 g	 bij	 g

206-20	 ik den generaal < ik	 M7	 g
ik,	 D'-D 3

ik den Generaal D4

208	 byzonderen vyand < vijand M-D 3Y	 Y	 1

211	 't was < het is en het was M-D 3

het was	 D4

	21 	 uit het fort kon gemist worden < kon gemist worden uit het fort M-D 3	3 	 g	 g
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214-215 	 afstond ter bedekking < mede af M-D 3 g medega

 veiligheid < behoud M-D 4217	 g

218-21 9	onderschryven mag voor ik er meer van gezien heb, of iets anders <i8	 g	 ,9	 Y	 g
onderschrijf M-D31

220	 vormde inroote overhaasting < vormde M-D 3

	

g	 g

222	 Justitie of fiskaalustitie wij zeiden nog 'fiskaal' in dien tijd M-D 3<1	 ^	 1	 g	 1

222-223	 van Padang had meegenomen < had mede genomen van Padang M-D33	 g	 g	 g	 g

22 3	Deze < Die M, D2-D33
Dien D1*

224-225 tegen Si Pamaga was gevoerd geworden <g	 ^	 g	 g
wasevoerd tegen Si Pamaga Mg	 g	 ^

wasevoerd tegen Si Pamaga D I -D 3g	 g	 g

22	 proces-verbalen < Verbalen M227	 P
verbalen D'-D4

228	 evenwel deze beambte < deze echter M-D3

2 3 1-2 3 2	 stukken voortgekomen < voortgekomen stukken M-D3g	 g

2 3 2	 schynen te bewyzen < bewijzen M-D 33	 Y	 Y	 1

236	 uit het venster gevlucht was < gevlugt was uit het venster M-D 33	 g	 g	 g

239	 Raadslid < lid in dien raad M-D 339

2 4 1-2 4 2 	 ter zyner verdediging in de hand te stellen <Y	 g g
in de hand teeven ter zijner verdediging M-D 3g	 zijner	 gg

2 43	 by d ie gelegenheid ondervroeg < ondervraagde	 M-D 343	 Y	 g g	 g	 g
by die gelegenheid ondervraagde D4Y	 g g	 g

2 44	 de < zekere M-D 344

2 44	 zekeren < ik weet niet welken M-D 344

2 45	 e < u M-D 345	 j

24 8	 Of nu < Of M-D 3

248	 Soetan Salim en myn voorganger < mijn voorganger en Soetan Salim M-D 34	 Y1
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249	 natalschen Rechtsraad < rappatraad	 M49	 pp

	

Ra atraad	 D'-D 3Rappatraa

 Rappatraad D4

20	 wel < dit M, D4S

dit D'--D3

2 1	 's mans < zijne M-D 3S	 J

251-2 5 2	 moesten bewyzen < bewijzen M-D 3Y	 J

2 2	 op dat oogenblik < toen M-D 3S	 p	 g

2 2 -2	 be r en < weten M-D 3S	 S 3	 g Yp

2	 tegen die...onnauwkeuri heid < dáártegen M-D 3S3	 g	 g	 g
daarte en D4g

zS5-z56 en ziedaar nu de zaak waarin ik deneneraal zoo `ekontrarieerd' had.g	 g	 <
en hierin had ik deneneraal zoo `ekontrarieerd.' 	 Mg	 g
en hierin had ik den Generaal zoo `ekontrarieerd.' 	 D'-D 3g
en...hierin had ik den Generaal zoo `ekontrarieerd.' D4g

2	 van de < der M-D 4S7

2-2 8	 o myn geldelyk beheer gemaakt waren <S7 S	 p y g	 y	 g
gemaakt waren op mijn geldelijk beheer M-D 3g	 p	 l g	 1

2 8	 de woorden < en M-D 3S

2 8-z	 van alle welwillende konsideratien verschoond te blyven <S	 S9	 y
verschoond te blijven van alle welwillende konsideratien M1
verschoond te blijven van alle welwillende konsideratiën D'-D 31

260	 was inderdaad < was M-D 3

	262	 natuurlyk. Doch < natuurlijk, maar M-D3Y	 1^

	

264	je < ge M-D 3	4 	 1	 g

	

26 7	noch < en M-D 47

	

2 7o	 toeleg < beslissing M-D 3	7 	 g	 g

2 77	 deze < die M-D 377

2 79	 de politiek van den generaal < den generaal M79	 p	 g	 g
den Generaal D'-D4
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28i	 verder met < met M-D 3

288	 heel onrecht < onregt M-D 3g

2 1	 Allen, de een voor, de ander na, zyn <9	 y
Allen zijn, de een voor, de ander na, M-D 3

2 9 2	 in hun betrekkingen hersteld < hersteld in hunne betrekkingen M-D 39	 g	 g

2 97	 Toen ik in 18 6 daar was, heb ik < In 18 6 bevond ik mij daar, en heb M a97	 4	 ^	 4	 mij

In 18.. bevond ik mij daar, en heb Mb -D ;l
In 1846 bevond ik me daar, en heb D44

2 9 8	 je < gij M-D3

299	 is me glad ontgaan < heb ik geheel vergeten M-D 399	 ^	 g	 g	 g

3 01	 vertellen < verhalen M-D 3

3 01- 3 02	 mag ik vragen of 't waar is < is het waar M-D 4

o	 dikwis en daartoe < dikwijls. Daartoe M-D 43 3	 dikwyls,	 i

o	 aanleiding < veel aanleiding M-D 433	 ^	 g

3 06	 over in grofheid < in grofheid over D43	 g	 g

3 0 7	 prikkelbaar < aantrekkelijk M-D 337	 p	 1

3 o8	 wil < wilde M-D 3

3 1 4	 met voordacht op < op met voordacht M-D 33	 p	 p
met-voordacht op D4p

3 16	 was daar in dien tyd < was M-D 33	 y

 meer dan eens is 't gebeurd < het is meer dan eens gebeurd M-D 3316-317	 g	 g

1	 ochtend. 0, er < ochtend•...er M-D 33 1 7	 ochtend, ...e

 ze 't noemen < men zegt M-D 3319	 g

19	 ik weet niet waarom < waarom weet ik niet M-D 43

322	 je < gij M-D 33	 je	 gl

322	 arme dier < beestje M-D 43	 1

2	 zoekt < zocht M-D 33S
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326	 kyk < zie M-D 3

z6- z	 daar zoo < daar M-D 33	 3 7

o	 Nationale Vergadering < nationale vergadering te Parijs 	 M33	 g	 g	 g	 g	 1
Nationale Vergadering  te Parijs D'-D 4 1

o zyn kantoor bezocht < bezocht op zijn kantoor M-D 3P Y	 P 1

Paran -Koel jan – het distrikt der 'verregaande misbruiken' –
Parang Koedan Mag Koedjang,

n	 bP	 M
P... K...ng,	 D'-D 3

aan < vooral aan M-D4

die < die er M-D 3

en < en ik M-D 3

zou nog < zoude M-D 3g

lang de tafelgesprekken < de tafelgesprekken lan 7 M-D 3g^

hoop echter < hoop Mp	 p
hoop '-D 3p,

2-	 over-dag uit < uit over dag M-D 33S 3S3	 ^	 g

op 	 bureau door < door op zijn bureau M-D 33S3	 P Y	 p 1

k leine garnizoen < garnisoen M a '3S4	 g	 g

ggarnizoen M az-D 3

g5 8	 maar eenigszins kon < konde M-D 33 

3 61	 met < onder M-D 3

 o de plaats aanwezige Europeanen < Europeanen M-D 4361-362P	 p	 ^	 p	 P

6 - 6	 welwillendheid, terwyl de bevelen van den resident, met heusheid gegeven,333 5	, 	 Y	 ,	 ^^	 ,
stipt werden opgevolgd <P

welwillendheid; de bevelen van den resident werden met heuschheid
e even en stipt opgevolgd	 Ma^ g	 ^	 p

welwillendheid• de bevelen van den Resident werden met heuschheidwelwillendheid;
gegeven, en stiptevol 	 Ml'o	 d
welwillendheid: de bevelen van den Resident werden met heuschheid

e even en stipt opgevolgd 	 D'-D 3
g g	 P
welwillendheid. De bevelen van den resident werden met heusheid
e even en stipt opgevolgd 	 D4

g g	 P

334

3 3 6 -3 37

340

345

345

345

346

347
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 spaarzaamheid < zuinigheid M-D 437o-371P	 g

375 was echter < was M-D 3

6	 be on te noemen < noemde M-D 337	 g

37 6	 daarop weldra < weldra daarop M-D 337	 P	 P

8-	 o een niet aan den grooten weg gelegen binnenpost onverm del k zyn <37 379	 P	 g	 g g g	 p	 Y Y Y
onvermijdelijk zijn op eene niet aan den grooten weg gelegeneonvermijdelijk zijn 

p	 g	 gg g
p

binnen ost	 M
onvermijdelijk zijn, op eene niet aan den grooten weg gelegeneonvermijdelijk 1^ P	 g	 gg g

p
binnen ost	 D'-D 3

op eene niet aan den grooten weg gelegen binnenpost onverm del kP	 g	 gg g	 p	 Y Y
zyn n	 D 4

381

382

383

383-384

385-386

van Seran kunnen laten komen < kunnen laten komen van Seran M-D 3g	 g

ieder ander < anderen M-D 3

te vinden waren < waren M-D 3

naar Rangkas-Betoeng te laten brengen <g	 g	 g
te laten brengen naar Rangkas Betoeng ^ 	g
te laten brengen naar R( -B ng	 g

te laten brengen naar R... B...ng

doorgezag te verkrygen was om-niet <g g	 Yg
te verkrijgen was, om niet, door gezag, M-D 3	l g	^	 g^
doorgezag te verkrygen was om-niet,	 D4

	

g g	 Yg

Ma

Mb

D `-D 3

onder zulke gegevens < in zulke gevallen M- 33 86- 3 8 7	 Dgg	 g

8	 Tine < vrouw M-D 337

3 8 7	 't gemis < de ontbering M-D 33 7	 g	 g
hetemis	 D4g

o	 schee sdek < verdek M a39	 P
dek	 Mb-D4

395

397

39g-399

399

wezen < zijn M-D31

in den tuin spelen < spelen in den tuin M-D 3p	 p

b Havelaar beklaagde < beklaagde bij Havelaar M-D 3Y	 g	 g	 1

aan de bedienden eenr s uit < eenen prijs uit aan de bedienden 	 MPY	 P 1
eenenrijs uit, aan de bedienden, D'-D 3p l	 >
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400	 de eerste dagen < den eersten dag M-D 34	 g	 g

402	 en dus < en M-D4

o	 zyn te-boven < hebben te boven M-D 343	 y
hebben te-boven D4

o	 werd alzoo < werd M-D 444

o	 kleine < de kleine M-D 444

0	 om frissche lucht te scheppen < tot het scheppen van frissche lucht M-D 34 S	 pp	 pp

406	 van deze < dezer M-D4

en zich, om warmte te zoeken, in de slaapkamers verbergen <408-409	, 	 ,	 p	 g
en om warmte te zoeken, zich verbergen in de slaapkamers Mg	 p
en, om warmte te zoeken, zich verbergen in de slaapkamers D'-D 3g	 p
en zich om warmte te zoeken in de slaapkamers verbergen 	 D4p	 g

I I	 de grootere hoofdplaatsen < hoofdplaatsen M-D 34	 g	 p	 p

4 1 4	 erf < erf goed M44	 g
*erfgoed D' D 2 D2d D*

g	 ,	 , D 2d* ,	 3

I	 doen < laten M-D 34

4 1 5	 ravyn toe, < ravijn, M-D 34 S	 y	 ,	 1,

I	 toch wel de slangen zich < wel is waar de slangen zich toch M4 S	 g	 g
wel is waar de slangenzich toch D'-D 3,	 g

1 5 -4 16 	 in den tuin vertoond hebben < vertoond hebben in den tuin M-D 34

I	 duisternis < duisterheid M-D 347

I	 haars < huns M-D 449

4 2 3	 in de nederlandsch-indische bezittingen heerschen <4 3	 g
heerschen in de nederlandsch-indische bezittingen Mg
heerschen in de Nederlandsch-Indische bezittingen D'-D 3g
in de Nederlandsch-Indische bezittingen heerschen D 4g

4 2 5	 aan de gemeenten toebehooren < toebehooren aan de gemeenten M-D 34 S	 g	 g

2 - 26	 van gemeente-eigendom spreken kan <4S4	 g	 g	 p
spreken kan van gemeente-eigendom M-D 3p	 g	 g

2 7-428	 bewoner zelf < bewoner M-D 34
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^Dweligen < weelderigen M-D 4
 g

tro ischen plantengroei < plantengroei MD 3p	 p	 g	 p	 g

in een wildernis ontaarden < ontaarden in eene wildernis M-D 3

dikwis zelfs staat de reizi er < de reizi er staat dikwijls M-D 3Y	 g	 g	 1

den hiertoe noodigen < dien M-Dg

verrichten <laats hebben M-D 4p

de woning des gezaghebbers < de gezaghebberswoning Mg	 g g	 g g	 g
des 	 woning	 'D 3gezaghebbersg D-

431

431-432

432

433-434

436

436

437-438

43 8	 een vereischte < noodig M-D 343	 g

438-439 niet de bevolking die zooveel hecht aan uiterlykheden, in slordigheid <

	

g	 Y	 ^	 g
de bevolking die zoo veel hecht aan uiterlijkheden, daarin geen' M a

	

g	 1	 ^	 g

	

de bevolking, 	 zoo veel hecht aan uiterlijkheden, daarin 	 uda	 geen' M

	

g ^	 1	 ^	 g

	de bevolking, 	 zooveel hecht aan uiterlijkheden, daarin geen' D'

	

g ^	 1	 ^	 g

	

de bevolking, 	 zooveel hecht aan uiterlijkheden daarin een 	 D 2-D 3	g^ 	 uiterlijkheden 	 g

	

de bevolking die zooveel aan uiterlykheden hecht, daarin geen 	 D 4

	

g	 Y	 ^	 g

	

i	 te beschikken < de beschikking M-D 4

	

44	 g

442-443

443-444

444

445

445-446

450

452

4S3-4S4

misdadimisdadigers, een soort van werklieden echter datg	 <
misdadigers, die echter 	 M-D 3g
misdadigers, een soort van werklieden dat echter D4g

meer of mineldi e redenen van politieken aard <g g	 ^
staatkunde e redenen M-D 3staatkundig

 Doch < waren; doch M-D 3

vooral met < met M-D 3

op de behoefte aan < op M-D 3p	 p

te < te laten M-D 3

van dateza misbruik maakt < misbruik maakt van dat gezag M-D 3g g	 g g

strekt het vergryp van den een tot vr brief voor den anderg Yp	Y	 <

	

wordt het vergrijp van den een', ten vrijbrief van den ander 	 Mg 1P	 ^	 vrijbrie
 het vergrijp van den eenen ten vrijbrief van den anderen 	 'D 3g l p	 D-vrijbrie

	

 het vergryp van den een ten vr brief van den ander 	 D 4g YP	 Y
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streng, 	 vooral niet naar europesche begrippen, moet worden beoordeeld

	

g ^	 p 	 <
streng moet worden beoordeeld, en vooral niet naar europescheg	 ^	 p
begrippen M
streng moet worden beoordeeld, en vooral niet naar Europeschep
begrippen	 3D-D

45 6 -4 5 7

4S7-4Sg 't – misschien uit ongewoonte – zeer vreemd vinden <g
het vreemd vinden, misschien uit ongewoonte M-D 3g	 ,

stipt < te stipt M-D 445 9	 p	 p

- 6o	 der voor zyn erf bestemde heeredienst lichti ren voorschryven4S9 4	 y	 p	 g	 y	 <
voorschrijven der voor zijn erf bestemde heerendienst li ti en M-D 3voorschrijven	 zijn	 pgg

463
	 een < het M-D

6	 alleen < slechts M a45
alleen	 Ml'

466	 met verregaande uitbreiding natevolgen <4	 g	 g	 g
natevol en met verregaande uitbreiding M-D 3

	

g	 g	 g

6	 over < van M-D 347

6	 zekeren < dien M-D 347

468	 b T zyn eenvoudig maal gebruikt had <4	 ^	 g	 g
ebruikt had bij zijn eenvoudig maal M-D 3	gebruikt	 bij 	 g

6	 aan 't hoofd zyns leers het land doortrok <4 9	 g
het land doortrok aan het hoofd zijns legers M-D 31	 g
aan het hoofd zyns leers het land doortrok Dg

470	 geheel ryk < rijk M-D 447	 g	 ^	 rij

aan de mogelykheid van hoog water doet gelooven <474	 ^, ^	 g	 g
doetelooven aan de mogelijkheid  van hoo water M-D 3ghoog

mag < moet M-D4g

een < het M-D 4

Heterin getal lieden nu < De lieden	 Mg gg
De lieden,	 Di-D3

Heterin getal lieden nu, D 4g	 g €^

4747 8	dan slechts < dan M-D 3

der wonin€,r < van het huis M-D 4479 

47S

477
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 van onkruid en kreupelhout vr houden <479-48oP	 Y
vrijhouden van onkruid en kreupelhout M-D 3vrijhouden	 p

80- 81	 volsla en wildernis < wildernis M-D 34 4	 g

aan de Regeering voortestellen < voortestellen aan de regering M4 82 -4 8 3	 g	 g	 g	 g
voortestellen aan de Regering D I -D 3g g

8 3-4 8 4 even als elders kettinggangers in de residentie Bantam te doen arbeiden <4

kettinggangers te doen arbeiden in de residentie Bantam, zoo als elders M-D 3

485	 h immers < hij M-D 44 S	 Y	 1

486	 policievonnis < politiemaatregel 	 M, D I4	 p	 P	 g	 ^

D i, Didollclemaatre el	 Dp	 g	 , D

oliciemaatre elen D 3p	 g

4 8 7	 o zyn erf te-werk te stellen < te werk te stellen op zijn erf M-D 34 7	 p Y	 p l

8 - 8	 wel, of althans 't was hem meer dan voldoende bekend dat zoodanige4749	 ^	 g
beschikkin over gekondemneerden overal de gewoonste zaak van debeschikking	 g	 g
wereld was, maar <

wel, maar	 M
wel; maar	 D'-D 3

wel – of althans het was hem meer dan voldoende bekend dat

zoodanige beschikking over gekondemneerden overal deg	 g	 g
ggewoonste zaak der wereld was – maar 	 D 4

I	 vermeend recht < regt M-D 349	 g

497 ook zelfs < zelfs M-D 3

49 8 	het geslagen vonnis < de gegevene uitspraak M-D 349	 g g	 g g	 P
dee even uitspraak D4gg	 P

502	 smaakte < had M-D4

503	 had voorgesteld < voorstelde M-D 4S 3	 g

o	 zulke < die M-D 3S7

o	 wanneer < als M-D 3S7

o	 dezen en genen < dezen of enen M-D 4S9	 g	 g

09 - 5 10	 verzocht hadden < gevraagd had M-D 4S9S	 g	 g
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uit zyn toespraak aan de Hoofden gehoord <Y	 p	 g
ehoord uit zijne toespraak aan de hoofden Mgehoord	 1	 p
ehoord uit zijne toespraak aan de Hoofden D'-D 3g	 zijne	 p

I	 veronderstellen < vooronderstellen M-D 35

1 6	 in Lebak omging < omging in Lebak M a5	 gg	 gg
i in Leb(	 Mbomging n eb	 Mgg

omging in Leb... D'-D 3gg

22- 2	 de landstreek waarvan het bestuur aan zyn zorg was toevertrouwd, <S	 S 3	 Y	 g
die landstreek M-D 3

2 3-5 2 4	 in een hoo sttreuri en toestand verkeerde <S3S4	 g	 g
rk	 eenen	 r	 - zdverkeerde in ee e hoogsttreurigen I en toestand M Dg	 g

verkeerde in eenen hoost treurigen toestand D 3ghooge

 brieven < de brieven M-D 4SS

2	 van zyn voorganger < zijns voorgangers M-D 4S S	 Y1

p5 26	 De korrespondentie met < Die brieven aan M-D 3

2 7	 bevatte < bevatten M-D 35

2 9 '	 tot de Regeering te zullen wenden < te zullen wenden aan de regering Ma59	 g	 g	 ^	 g
Regeringte zullen wenden aan de e e In Mg	 g	 b-D 3

2	 gedaan < gehandeld M-D 3S3	 g	 ^

S ; 7	 dan ook < ook M-D3

8	 waarlyk niet te veronderstellen in den zin zooals HavelaarS37-53	 Y
't bedoelde <

niet te vooronderstellen in den zin zoo als Havelaar dit bedoelde 	 M

niet te vooronderstellen, in den zin zoo als Havelaar dit bedoelde 	 D'-D 3

waarlyk in den zin zooals Havelaar 't bedoelde niet te veronderstellen D 4Y

S4o	 bestond < was M-D 3

o- I	 o de klachten van Havelaars voorganger recht te doen <S4 S4	 p
regt te doen op de klagten van Havelaars voorganger M

g	 P	 g
regt te doen op de klagten van Havelaar's voorganger   D'-D 3

g	 P	 g

5 4 2 -5 43 over de heerschende misbruiken had gesproken – eaboucheerd

zei Verbru T e – <
hadesproken over de heerschende misbruiken, M-D 3^

een zoo hooggeplaatst ambtenaar < deze M-D 3S4S

3 6 3
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547-548

549

SSA

5 5

SSo-SSI

5 5

SSS

SSS-SS6

S56

5 5 6 -5 57

5 5

S62-S63

563

565

567

571

den 1	 van dat recht te stuiten.'

	

byna altyd reden meende te hebben om de loop	 <
y	 Y	 p

r gedurig den loop van dat regt stuitte. 	 M-D 3liever ed
g	 g	 p	 g

b na altyd reden meende te hebben om den loop van dat recht teY	 Y	 p
stuiten.	 D4

byna altyd reden meende te hebben om den loop van dat recht teY	 Y	 p
stuiten." g 	 D 4

ten-huize van den resident < ten zijnen huize M-D 31

h dezen < deze hem M-D 3Y

over de Lebaksche misbruikenes roken <gesproken

es roken over de lebaksche misbruiken Magp
es roken over de Leb( )sche misbruiken MgPb
es roken over de Leb...sche misbruiken D'-D 3gP

hierop < daarop M-D 3P	 p

meende < vond M-D 3

men uitdrukkelyk < men M-D4Y

tot het tegengaan daarvan geroepen was <
g p

 is tot het tegengaan daarvan M-D 3geroepen

wat < hetgeen M-D 3g

van Lebak wist < wist van Lebak Ma

wist van Leb(...) Mb

wist van Leb... 	 D'-D 3

eer < eene teer M-D 3

geen rechtstreeks voordeel heeft van afpersing en van willekeurig beschikken
g	 p	 ^	 g
over de bevolking <g

van afpersing en willekeurig beschikken over de bevolking geen
p	 g	 g	 gg

	

regtstreeksch voordeel heeft 	 Mg
van afpersing en van willekeurig beschikken over de bevolking geenP	 g	 g	 ^^

	

regtstreeksch voordeel heeft 	 D `-D 3g

zoovelen < velen M-D 3

aan de Regeering kennis te geven < kennis te geven aan de regering Ma
g	 g	 g	 g	 g g

M b _ 3kennis te geven aan de Regering	 D
g	 ^ g

van die < dier M-D 4

schynt wel < schijnt M-D4Y	 1
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S7 z	 de verdrietige taak < het M-D 3

voor sommi gen een reden zou wezen <S73 S74	 €,
eene reden zoude wezen voor sommigen M-D 3

S7S meer dan < meer M-D4

S77 die nu eenmaal < die M-D4

8-	 te worden aangezien van den on unsti en toestand dien men plichtshalveS7 S79	 ^	 g	 g	 p

Popenbaart <
daarvan te worden aangezien M-D 3

8o	 bil-voorkeur < gaarne M-D 4S	 gaarn

 81	 haar meesters < haren meester M-D 3S	 S
hare meesters D 4

8 - 8	 zenden ook < zenden M-D 4S 3S 4

8	 liefst < weder M-D 4S4

8	 van die < dier M-D 4S7

S 8 8	 en < of M-D 3

88 8	 dikwyls zelfs in tegenspraak < in teens raak zelfs M-D'S	 S9	 yg	 p

89	 berichten. Ik < berigten en ik MS9	 ^
beri gten en ik D'-D 3berigten

591	 van een < eener M-D 4

S9 z	 Deze < Die M-D 3

niet de zaak om de eindelyke gevolgen te ernstig ware, <S93	 y	 ^	 g	 g
de zaak niet te ernstig ware, – om de eindelijke gevolgen, – M

de zaak niet te ernstig ware – om de eindelijke gevolgen –	 D'-D'

S9S waarmee vaak < waarmede M-D 3

59 6	 gehouden en aangenomen, < gehouden,	 `'S9	 ^	 €^	 ^	 ^	 ^	 M

e	 Dhouden ^^-gehouden;	 M
gehouden en...aan enomen D4g	 ^	 ^
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596-597 al biedt dan ook de schryver zelf weinig zinsneden verder de wapens aan <Y	 g	 p
ofschoon de schrijver zelf weinig zinsneden verder, de wapenenschrijver	 g	 ^	 p
aanbiedt	 Ma

ofschoon de schrijver zelf, weinig zinsneden verder, de wapenenschrijver	 ^	 g	 ^	 p
aanbiedt, Mb-D 3

ofschoon de schryver zelf, weinig zinsneden verder, de wapenenY	 ^	 g	 ^	 p
aanbiedt	 D4

59 8	tot een enkel voorbeeld bepalen < bepalen tot een enkel voorbeeld M-D 459	 P	 p

599 die < die er Ma

die	 Mb

600	 van een < eener M-D4

6oi	 bloeit < heerscht M-D 3

6o i	 in deeheele landstreek < alom M-D 3g

602	 worden < wordt M-D4

602-60	 verder evenwel < verder	 M-D 33
verder echter D4

6o6	 Inkomend-Recht < inkomende regten M-D 3

6o6	 wordt < worden M-D 3

	60 	 behoeft men niet bezorgd te zyn! Er < zij men niet bezorgd, er M, D i	7 	 g	 Y	 zij	 g>	 >

zij men niet bezorgd; er D 2-D 3zij	 g^
z men niet bezorgd! Er D4Y	 g

608-60	 in deze streken < hier M-D 39

60	 kapitaal < kapitalen M-D 39	 p	 p

6 i i	 der el k< zoodanig M-D 3
g Y	 g

61	 van de < der M-D 43

614	 of die < of M-D 34

6 i	 haar niet < niet M-D 35

618	 maakt men zich daarvan een verdienste: de bedoeling is, < is dit om Mg^
is dit om D'-D 3

61 9	gaat < zal M-D 49	 g

62 3	kwal k ezinden < kwaadgezinden M-D 33	 Yg	 g
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62	 m ."9 < mij.	 M-D4	9 	 Y	 mij

 . "9 D 4a
Y

	

62	 Deze < Die M-D39

	

631	 blyk < bewijs M-D 4	3 	 Y	 bewij

 houd < ik houd M-D 3637

	

6 3 8	 volkomen in-staat < in staat M-D 33

6 3 8	 haar < ze Ma3

die	 b- 3de M D

met bewyzen te staven < te bewijzen M-D 3Y	 bewijze

 zouden < zouden M-D 3

voor de ware toedracht der zaken in Britsch-Indieeo end had, eng P
hadeo end voor den waren toedragt der zaken in Britsch-Indie.g p	 g
Men bedenke

hadeo end voor de ware toedragt der zaken in Britsch-Indie.g p	 g
Men bedenke

hadeo end voor de ware toedragt der zaken in Britsch-Indie.g p	 g
Men bedenke,

had-eo end voor de ware toedragt der zaken in Britsch-Indië.g P	 g
Men bedenke,

voor de ware toedracht der zaken in Britsch-Indieeo end had.g p
Men bedenke

644	 getoond < gehad M-D 3

64 5 -646	 minder bloedige wyze dan nu wel noodzakelyk geworden was <g Y	 Y g
onbloedi e wijze M-D 3g wijz

 Waar 't noodig is, zal ik < Ik zal, waar het noodig is, M-D4g	 g
Waar het noodig is, zal ik D4ag^

648-649	 geroemd werden < werden opgegeven M-D 34 49	 g

649-6 5 0	 en dat meermalen een bevolking die als rustig en tevreden wordt opgegeven, <

	

g	 g
en waar de bevolking als rustig en tevreden wordt opgegeveng	 g

	

beweer ik dat ze meermalen	 M
en, waar de bevolking als rustig en tevreden wordt opgegeven,g	 g

	

beweer ik, dat ze, meermalen 	 D'

en, waar de bevolking als rustig en tevreden wordt opgegeven,^	 g

	

beweer ik, dat ze meermalen 	 D2-D 3

en, waar de bevolking als rustig en tevreden stond opgegeven,g	 g

	

beweer ik dat ze meermalen	 D4

638

640

642

Ma'

Maz

Mb

D'-D3

D4
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61	 deze < die M-D 3S

6 2	 boek, schoon ik vertrouw < boek ik vertrouw echter MaS	 >
boek; ik vertrouw echter, M b -D 3

652	 leggen zal < zal leggen M-D 3S	 ^^	 ^g

6	 ze < die bewijzen M-D 4S3	 1

6 5 6-6 5 7	 gemakkelyk zal < zal M-D 3	S 	 S7	 gemakkely

 opgave < opgaven M-D 3

	

S9	 p^	 pg

66o	 wordt < is M-D 3

66o	 in twee deelenes litst < gesplitst in twee deelen M-D 3^ p 	gp

661	 Wanneer < Als M-D 3

662	 welke < die M-D3

662	 opgaven < opgave M-D 3P^	 P^

663	 bevinden < vinden M-D 33

66 3	deze < die M-D 33

664	volgens < naar M-D 3	4 	 ^

668	 van deze < dezer M-D4

6 7 6	 deze < die M-D 37

6 7 8	 den vloed < vloed	 Ma'7
den vloed Mae

6 79-68o	 betrekkelyk gebrek < gebrek M-D 479	 Y gebrek g

68 -688	 aan de Regeering meetedeelen, < medetedeelen aan de regering	 M

	

7	 g	 	̂ ^	 g	 g

	

rin	 D `- 2dmedetedeelen, aan de Re e	 Dg g
medetedeelen aan de Regering, D 3

688	 overgaan < overgaan tot M-D3

	

68 9	verbetering immers < verbetering M-D 3	9 	 g	 g

6 9 1-6 9 2	 in de berichten aan 't bestuur alles omtebuigen en te verdraaien <g
alles omtebuigen en te verdraaien in de berigten aan het bestuur M-D 3^	 1	 g
in de berichten aan het bestuur alles omtebuigen en te verdraaien D 4g
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700

704

704

704

706-707

dezen < dien M-D 3

van den Gouverneur- generaal < des gouverneurs-generaal	 Ma

M b-D 2des Gouverneurs-generaal M D

des Gouverneurs-Generaal Dad,D;

z , dan < dan zy D4^	 Y

de < die M-D 3

dan zy die vroeger den moed misten om een kordaat woord op 't papier

te stellen, <

^zijzi die vroeger den moed misten om een kordaat woord te stellen
op het papier, danp	 pp
zi d ie vroe ger den moed misten om een kordaat woord te stellen1,	 ^
op het papier, danp	 pP
zy die vroeger den moed misten om een kordaat woord op 't papier^	 p pp
te stellen, dan

Ma

Mb-D3

D4

I O	 zy < zij eindelijk M-D 37	 zy	 1	 1

I	 beloont.'" Vooral < beloont en vooral M-D 37S
beloont. I °6 Vooral D4

beloont. 120 Vooral D4a

7 1 7	 dit beschermen < die bescherming M-D 377	 g

I	 van de < der M-D 377

718	 zy < deze M-D 3

7 1 9	 op de bevolking den invloed uitteoefenen <79	 p	 ^
den invloed op de bevolking te behouden M-D 3p	 g

zo	 heeft om háár geza staande te houden < heeft M-D 37	 ^ g

7 24	 het toepassen < de toepassing  M-D 374	 P

z	 der < van de M-D 374

2	 tegen afpersing g en roof heeten te beschermen <7S	 tegen p	 €,
heeten te beschermen tegen afpersing  en roof M^

	heeten te beschermen, teen af ersin en roof	 'D 3g	 p	 g	 D-

tot sspreekwoord geykte meening < overal verspreid denkbeeld M- D 3728-729	 P	 ^ 	̂ ^	 p

aanmerkin g mocht vallen op < sprake mot zijn van M-D3733 734 aanmerking	 P	 P	 ^ 1
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739 van die < dier	 M-D 4

van die D 4

740	minachting. Voor 't oogenblik wil ik alleen wyzen <74	 g	 g	 Y

	

minachtin • – om nu alleen te wijzen 	 M-D 3g^	 wijze

 . Voor het oogenblik wil ik alleen wyzen D4g	 g	 Y

741

741

741-742

743

743-744

van den toestand < des toestands M-D 3

des mans < van den man M-D 3

uit kracht eener < door eene M-D 3

deze < die M-D 3

voor sommige anderen zou geweest zyn <g	 g	 Y
zoudeeweest zijn voor vele anderen M-D 3g	 zij

 vele anderen zoueweest zyn 	 D4g	 Y

747	 en < of M-D3

8-	 als echtgenoot en huisvader te vervullen had <74 749	 g
had te vervullen als echtgenoot en huisvader Mg
had te vervullen, als echtgenoot en huisvader D'-D 3g

moest een vyand overwinnen < had een' vijand te overwinnen M-D 3749	 Y	 vijan

o	 leiden < voeren Mai
leiden Mae

754 de waarheid < waar M-D 3

van zyn < zijner M-D 4755	 Y	 zijne

 als een liefdezuster verpleegde < verpleegde als eene liefdezuster M-D 37S

7 6o	 't < een M-D 3

7 6 7	 de < die D'77

6	 een andere < eene M-D 379

6	 bestond < was M-D 379

77 1	 wel gedwongen < gedwongen M-D 377	 g	 g	 g	 g

77 2	geest.' Of: `h < geest. Hij M-D 377	 g	 Y g	 Hij
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773	 goed.' Of: ja, < goed. Ja M

goed. Ja, D'-D 3

6	 Arme spartelende < Arme M-D 377	 p

779 hebben zou < zou hebben M-D 3

786	 u, de velen < gij M a7	 ^	 gl
u M b-D 3,

791	 waar < naar de plek waar M-D 379	 p

800-8oi	 aan de zynen hechtte < hechtte aan de zijnen M-D 3Y	 zijne

 Stirnchen < Stirn	 Ma`804

Stirnchen Ma'

	

804	 luht < ist heiss Mai
	4 	 g

gli.iht	 MaZ

Sob	 Und < Du M-D;

814	 fiel.Zs < fiel.' – M-D 34 
fiel.^4	 D4

fiel.	 D 4a

817
	 die < ein Ma

die Mc

817
	 der < ein Ma

der M`

821 Warum denn, Mutter, < Mutter, warum denn Ma

warum denn Mutter, M`

Warum denn Mutter, Di-D3

8	 di r im Schooss auf dein Knie M a ' *3S	 <
auf den Knie Mae*

dir im Schoos M c*, D 1* , D 2* , D zd* D 3* , D 4*d	 s
•

8 44	 hinunter < herunter M a44

hinunter MC

8 2	 dann mein Schwesterlein < sie das Schwesterlein 	 MaS

dann mein Schwesterlein MC

es < sie Ma

es M`
852

371	 HOOFDSTUK XIV



868	 's 1st < Das ist Ma

' 1	 Mc*Sst	 M

868	 eine Feuerfliege < ein Feuerflieglein Mag	 g
eine Feuerfliege	 MCg

8 i	 es < ihm M a '7
es	 Ma2

8 74	 ware Schade < wurde Schade sein M, D'74
 zd*	wurde Schade sein D2*,D	 D3*

8 74	 Nein ich < ich M-D 374	 >

878	 fliegt 	 fliegt	 Ma7	 g	 g
schwirrt M`
ffie	 D3*gt

878	 hoch! Hoch oben < hoch – – da oben M7	 ,
hoch – da oben	 D'-D 3

882	 Ein und < Ein' und zwei und M

Ein' und zwei und D'-D 3

o	 ein. Ihm < ein und M-D 394
ein und D 4,

o	 war... < war – – – Cassel, Januar 189 7	 ^	 1859	 M

war – – – CASSEL Januar 18 59 . D'-D 3S9

908	 Ja c
tikar = Strohmatte

	

pukul am at. w^rtlich Vier Uhr. auch eine Blume die sich Nachmittags sp	 g
um vier Uhr 6ffnet
Saoedien. Des Kindes Aufwdrter.ron: Sudinp
Klapper. mal: klappa. CocosnusspP	 pp
Ja
Tikar... Strohmatte.

Pukul am at. W^rtlich vier Uhr, auch eine Blume die sich Nachmitta s

	

p	 ^	 g
urn vier Uhr 6ffnet.
Saoedien...Des Kindes Aufwárter, pron. Sudin.p
Kla er...Mal. klappa. Cocosnusz.pp
Ja
Tikar... Strohmatte.

Pukul am at. W^rtlich vier Uhr, auch eine Blume die sich Nachmitta s

	

p	 ^	 g
urn vier Uhr 6ffnet.
Saoendien...Des Kindes Aufwdrter, pron. Sudin.p
Kla er...Mal. klappa. Cocosnusz.pp	 pp
Ja

Ar

D'- ZaD

D3*
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HOOFDSTUK XV

VYFTIENDE HOOFDSTUK < [interlinie; streep]	 Map

Dertienti Hoofdstuk [streep]	 vDertiende Hoo ds	 see	 Mp
VYFTIENDE HOOFDSTUK.	 D'-D4

Havelaars < Havelaars	 Ma

Vervolg van het opstel van Stern. Havelaars 	 Mbg	 p
van het opstel van Stern.) Havelaar's D ` D 3(Vervolg	 p

die wel < die M-D 3

2	 van de < der M-D4

6- 7	in zyn archief blyft liggen < liggen blijft in zijn archief M-D 37	 Y	 Y	 gg	 gg blijft	 zij

 gelden als bewys < een bewijs zijn kan M-D 37	 g	 Y	 bewijs zij

 I	 ten-gevolge met den Regent < ten gevolge met den regent M ag	 g	 g	 g
tengevolge met den Regent Mb-D3g D

met den Regent ten-gevolge D 4g

12	 op bewyzen aandrong < naar bewijzen vraagde M-D 3P	 Y	 g	 bewijzen	 g

	

naar bewyzen vroeg	 D4Y	 g

I	 hadden gehad < hadden M-D 33	 g

I	 z y< zij daarvoor M-D 31 4	 y	 zij

17	 zonder betaling te arbeiden < te arbeiden zonder betaling M-D 37	 g	 g

I	 aanklacht < klagte M-D 39	 g

22-2	 over die intrekking der aanklacht te denken had, <22-23	 g	 ,
te denken had over die intrekking der klagte, Mg	 g^

	

te denken had, over die intrekking der kla te 	 'D 3g	 g> D-

23	 dat intrekken < die intrekking M-D 33	 g

26-27	 met rottin sla en gestraft < gestraft met rottin sla en M-D 37	 g g g	 g	 g g

27-28	 naar de hoofdplaats terug < terug naar de hoofdplaats M-D 37	 p	 g	 g	 p

28	 alweer < weder M-D3

I	 klagers < aanklagers D'3	 g	 g

z	 tere keerden < wederkeerden M-D 33	 g
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alles op < op M-D 435	 p	 p

3 6	 boosaardig dan < boosaardig M-D 33	 g	 g

3 6	 welke < die M-D 3

37 Wat < En wat M-D 3

40	 aanklachten < klagten M-D 34	 g

43 uitvoerder < de uitvoerders M-D4

45 zwierven < waren M-D 3

 in zyn toespraak aan de Hoofden gevraagd <47-4 8 y	 p	 g	 g
 in zijne toespraak aan de hoofden Mgevraagdzijne	 p

evraa d in zijne toespraak aan de Hoofden D'-D 3g	 g^	 zijne	 p

5455 als menschlievendheid te achten < te achten als menschlievendheid M-D 3

56	 bleef < was M-D 4

S 8	 al wie < wien M

aanval < oogenblik M-D 35 9	 g

6o	 in 't land was < was in het land M-D 3

61	 macht, om < mat M-D 3g

62	 niet inderdaad < indedaad niet M-D 3

6 3	by den adsistent-resident terugtekeeren – <3	 Y	 g
tern tekeeren bij dien adsistent-resident 	 Mg	 bij
tern tekeeren bij dien Adsistent-resident D I -D 3g	 ,j
by den adsistent-resident terugtekeeren,	 D 4Y	 g

6	 dat < die M-D 365

66	 overbrengster < de overbrengster M-D 4

	

g	 g

66	 van die < dier M-D4

67	 der < van de M-D 47

68-69	 in zyn gemoed omging < omging in zijn gemoed M-D 39	 Y g	 g g	 g g zijn g

6	 b 't bedenken < als h ij bedacht M-D 369	 Y	 hij
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7o	 van een < eener M-D4

7 2	 even gaarne < gaarne M-D 37	 g	 g

776	 meenen < denken M-D 3

-8o	 voor de welwillendheid zyner woorden dank te zeggen <79	 Y	 gg
dank te zeggen voor de welwillendheid zijner woorden M-D 3gg	 zijne

	

 nog lang < lang	 Ig g	 g	 D

nog lang lang D3g g g

er dus van hem niets meer te hoen of te vreezen was <p
men dus van hem niets meer te hoen had of te vreezen M-D 3p
men dus van hem niets meer te hoen of te vreezen had D4P

8z n < die M-D 383	 Y

84	 uitriep < was, en uitriep M-D 44	 p	 ,	 p

8 helen terechtbrengen, redden, < redden, tere torenen	 M-D 35	 helpen,	 g,	 ,	 teregtbrengen,
redden, terechtbrengen... D',	 g

8 9 - 90	 eoo st en dus veel emolument genoten werd <geoogst	 g
werdeoo st en veel emolument genoten	 M-D 3g g	 g

 en dus veel emolument genoten werd D 4geoogst,	 g

z	 Bovendien meende de man, door dweepzucht beheerscht, <92	 ^	 p
Daarbij was hij dweepziek en meende 	 MDaarbij	 hij	 p
Daarbij was hij dweepziek, en meende,	 Di-D3Daarbij	 hij	 p	 >
Bovendien werd de man door dweepzucht beheerscht, en meende, D4p	 ,

voor bezoldigde bedevaarten naar Mekka en voor aalmoezen aan gebedzingende93 95	 g	 g	 g
lee loo ers te kunnen inkoopen <
g P	 p
te kunnen inkoopen voor bezoldigde bedevaarten naar Mekka,p	 g
en voor aalmoezen aanebedzin ende leê loo ers 	 M-D 3g	 g	 g p

maakte de uitgebreidheid der Lebaksche familie van den Reent die geheelg	 Regent,	 g
ten-z nen laste leefde, <ten-zyne

 uitgebreidheid der lebaksche familie van den reent die geheelg	 regent,	 g
ten zijnen laste leefde, maakte 	 Ma1
de uitgebreidheid der Leb ... sche familie van den Reent die geheelg	 Regent,	 g

n	 laste zijnen rite leefde, maakte 	 bM1
de uitgebreidheid der Leb...sche familie van den Reent die geheelg	 Regent,	 g
ten zijnen laste leefde maakte 	 'D3zijnen	 >	 D-

1 oo	 bereikt <gedaan M-D 3

10 3	aan de fouten herinnerde < herinnerde aan de fouten M-D 33

8 2-8 3

96-98
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10	 waardoor h zoo arm gemaakt was < die hem zoo arm maakten M-D 3	3 	 Y	 g

	

1 o	 gedurig op gedurig, 	 op M-D 3	4 	 g	 g p ^	 g^	 p

105-106	 vergat als gewoonlyk zichzelf < vergat zich zelven, als gewoonlijk, M-D 3S	 g	 g	 ^	 g	 g	 1^

	

106-I0	 tot het strikt noodige te bekrimpen <

	

7	 g	 p
te bekrimpen tot het strikt noodige M-D 3

p	 g

108	 van zyn inkomsten zou kunnen uitsparen <Y	 P
zou kunnen uitsparen van zijne inkomsten M-D 3p	 zijn

 o	 Indien < Waar M-D 49

	

109	schynen < wezen M-D 4	9 	 ^

	1 o	 mocht, < mogt om M	9 	 ^	 ^

mo t om D'-D 3g^

mocht om D 4,

I Io	 dit < dat M-D 3

I I2	 eens < eens voor weinige dagen M-D4g g

112	 naar Serang zou vertrekken: `ze < zoude vertrekken naar Serang: `Ze	 a^	 'zeg	 g 'Zeg M
zoude vertrekken naar	 : `Z	 M''oS..	 'Ze

 vertrekken naar S.... `Ze 	 D'-D''Zeg

I14-II5 maak daarvan niet terstond officieele melding <g
maak niet terstond officiele melding daarvan M, D'g
maak niet terstond officiële melding daarvan D'-D 3g

	

116	 wensch < wenschte M-D4

	

118	 bleef < was M-D 4

	

121	 om- lieten vragen < lieten vragen om gehoor M-D 3gehoor	 g	 ^	 g

	

122	 omdat < wijl M-D31

	

12 3	in de kamer daarnaast ophield. Want <

	

^	 p

o hield in de kamer daarnaast, want M aophiel
 in	 kamer daarnaast; want M b-D 3	ophieldde ame d	 aas w t

	

12 5	en inspanning vorderde < vorderde en inspanning M-D 3	5 	 p	 g	 P	 g
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127-1287

I29

130

133

in zynedachten over de onderwerpen die hem bezig-hielden opkwam <
g	 p	 €^	 p

er opkwam in zijne gedachten over de onderwerpen die hem bezig l g	 p	 g
hielden	 M

er opkwam in zijne gedachten, over de onderwerpen die hem bezig
p	 1 g	 	̂ p	 ^

hielden	 DI-D3

van zyn meening wist te vatten < wist te vatten van zijne meening M-D 3

wel weten zou < wist M-D 3

dit < dat M-D 3

1	 vergeving < vergiffenis M-D 337	 ^	 	̂ g

I I	 uist < Uist wist zij	 M a4	 1	 ^	 1	 1

	

Ulst wist zij, 	 31	 wist	 1^

	

uist wist ze	 D41

I	 zaak, m'nheer Havelaar, < zaak, ,	 ,	 ,
zaak',

zaak, mynheer Havelaar, D4,y	 ,

1 47	 Havelaars < den M-D 347

1 4 8	 optehelderen aan Havelaar o t ven	 MD 2d4	 op	 <	 p ege
aan Havelaar op te geven D 3

p g
hem o te even	 D4p^

18	 wasgekomen < was M-D 34	 g

161	 dit < dat M-D 3

16	 hiermede < daarmede M-D 34

164	gaan < zijn M-D 3gaan	 zij

 zooals < als M-D 44

16	 veel < alle M-D 34

i66	 nog veel andere < vele 	 M-D 3

nog vele andere D4g

16 7-168	 met het ontwerpen van de plannen daartoe belast waren <7	 p	 p

belast waren met het ontwerpen van de plannen daartoe M-D 3
p	 p

168	 hadden < hadden natuurlijk M-D ;1

1 7o 	hieromtrent < daaromtrent M-D 37

X11

D'-D'
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I7I-173	geschiedde. Toen Verbrugge	 aan dezen last had voldaan, bleek er dat die pryzen gg	 ^	 zenp Y
niet overeen kwamen <

eschiedde en Verbrugge had aan dien last voldaan. Maar nug	 ^	 gg
kwamen dieprijz en niet overeen	 M-D 3Pl

1 74	 nu werd < werd nu M-D 374

1	 en dit < en dat M-D 374
en dit D4

1 75 -1 7 6	 achter deze schynbaar eenvoudige zaak schuilde <Y	 g
schuilde achter die schijnbaar eenvoudige zaak M-D 3schijnbaar	 g

r	 schynt < schijnt te wezen M-D 479	 Y	 1

1	 deze < die M-D 379

180	 Wanneer < Als M-D 3

184	 meedeel niet alleen < mededeel	 Ma4
mededeel,	 Mb

mededeel, niet alleen D'-D3

meedeel, niet alleen	 D4

	

1 8 	optimismus < optimisme niet alleen, M

	

S	 P	 p	 ^

optimisme,	 D'-D 3

18 7	had die zooals Havelaar < had als Havelaar, die M-D 37
had, die als Havelaar D4

199-200	 daaraan – en naar ik eloof, volgens uw beste weten – voldaan, <99	 ^	 ^	 g
daaraan voldaan en naar ikeloof, volens uw beste weten; M

	

g	 g
daaraan voldaan, en naar ikeloof, volgens uw beste weten; D'-D 3	g 	 ^	 g	 weten;

200	 zoodat < zoodanig dat M-D 3g

201	 ze < die M-D 3

S20 -206 Ma

Mb

DI-D3

18S3 en 185 4 < 18 53 en 1854,

i8(..) en 1 8 ., (de beide vorigen 
^	 g	

jaren)
18.. en 1 8.. de beide vorigen jaren

^	 g	 1

208	 opgave < opgaven M-D2pg	 Pg

21 0	 den en 
<	 M-D 3S	 S

218	 van den resident < des residents 	 M

	des Residents	 DI-D3
van den Resident D4
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224

225

z3S-z;6

241

242

244

245

245

zSz-zS3

bezitte dien < bezitte dien moed M-D4

missen < derven M-D4

over de oorzaken vanebrek en hongersnood onder de bevolking by my wasg	 g	 ^ Y Y
ingekomen, <g

bij mij was ingekomen over de oorzaken van gebrek en hongersnoodbij mij	 g	 g	 g
onder de bevolking	 Mg
bij mij was ingekomen, over de oorzaken van gebrek en hongersnoodbij mij	 g	 ^	 g	 g
onder de bevolking '-D 3g,
over de oorzaken vanebrek en hongersnood onder de bevolking,g	 g	 ^^ by
my was ingekomen,	 D4Y	 g

m n < die M-D 3my

 iets van U van u op eenmaal iets M-D 3P	 p

de < eene M-D 3

niet zoozeer < niet M-D 3

als wel < doch M-D 3

u de niet ontbrekende, maar in onbruik geraakte kracht eigen maakte <gy	 ^	 g	 g
ij u eigen maaktet de niet ontbrekende maar in onbruik geraaktegij	 g	 g

kracht	 M

gij u eigen maaktet de niet ontbrekende, maar in onbruik geraakte^l	 g	 ^	 g
kracht
ge u de niet ontbrekende, maar in onbruik geraakte kracht eigen

maakte,	 D4

D'--D3

254 	 < in gemoede, ronduit M-D 3S4	 g

2	 of < en M-D 4259

261	 alseschreven met de bedoeling om < als het doel hebbende M-D 3g	 g

26 7	onder myn leiding dienende < dienende	 Ma'7	 Y	 g
onder mijne leiding dienende M"-D 31	 g

268	 verzet < opponeer M-D 3

274	 MAX < Max	 Ma74

w. g. Max	 Mb

WaSet. MAX D`-D3g

dezen < dien M-D 3

toen < als M-D4

275

276

379
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27 7-278	 pleiten konden < er pleitten	 M-D 3
p	 p

h pleiten liet D4
Yp

280-281	 van den kontroleur te verwachten had <

had te verwachten van den kontroleur M'

te verwachten had van den kontroleur MaZ

te verwachten had van den Kontróleur D'-D

282	 wanneer < als M-D 3

28 3	reeds deze ambtenaar < deze, M-D 33

28 5 -286	 de opgaven der pryzen van hout, steen, kalk en arbeidsloon gold.S	 p^	 P Y	 gold

 beseft alzoo dat h <Y
gold de opgave der prijzen van hout, steen, kalk en arbeidsloon;

en hoe hij dus	 M1
gold de opgaven der prijzen van hout, steen, kalk en arbeidsloon;

en hoe hij dus	 D'-D 31

286	 te stryden had < had te strijden M-D 3y	 strijde

 met den vereischten moed optetreden < optetreden met moed M-D 3
p	 p

2 2	 minachting < minachting die men gevoelde M9	 minachting	 g	 ^
minachtin gevoeld	 D'-D 3

2 94	 terugtrekt. Want, als < terugtrekt, als	 Mal

terugtrekt. Want als M"-D 3

2 9 8-2 99	in de macht zyner aangeklaagde onderdrukkers verviel <9 99	 zyner

verviel in de mat zijner aangeklaagde onderdrukkers M-D 3

0 o	 van publieke aanklager vervult < vervult van publieke aanklager M-D3435	 p	 aanklager	 p	 ^

3 o6	 tegengaan, dien < tegengaan, hij, dien M-D 3

tegengaan...h dien D4

o	 betrappen, hy < betrappen,	 M-D 33 7	 pp ^ ,	 PP ^

pP
betra en... D4

3 0 7	 als ware hyzelf de dief < als of hijzelf de dief ware M a '37	 hijzel

	

 ware hijzelf de dief	 MaZ
1

	

als ware hij zelf de dief 	 D'-D 31

08	 aan de achterzyde in < in aan de achterzijde M-D 33	 Y	 achterzijd

 2	 zyn kamer binnentetreden < binnentetreden in zijne kamer M-D 33	 zijn

 zyn kamer binnentetreden	 D4Y
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3 1	 met of zonder < zonder of met M-D 37

 anderen dan, < anderen M-D 3317-318>

op hun gemoederen te werken < dan te werken op hunne gemoed een n M- 3322-323	 ee	 D

3 28	 dezen < dien M-D3

af gescheiden no g < buiten M-D 33 28- 3 2 9	^,	 ^,

	

1	 in 't algemeen de Regeering < de regering  in het algemeen	 M a '

	

33	 ^	 ^	 ^ 	 ^
in het algemeen de regering  	 M"2^
in het algemeen de Regering   ME'-D 3^
in het algemeen de Re geerin g D4^	 ^	 ^

	

33 2	gemakkelyker < ligter M-D 3	33 	 gemakkelyker	 ^

z	 sommigen valt < valt M-D 33 3	 sommige

by de beoordeeling van zulke zaak andere grondstellingen dan de

gewone zouden voorheerschen <

andere grondstellingen dan de gewone zouden voorheerschen

bij de beoordeeling van zulke zaak	 M1
andere grondstellingen dan de gewone zouden voorheerschen,

bij de beoordeeling van zulke zaak	 D'-D3bij	 ^,

deze < die M-D 3

dat < hoe M-D 3

aantrok, en < aantrok, M-D 3

ernstigen < ernstiger M-D 3

dien < dezen D4

dit < dat M-D'

dat er < dat M-D 3

deze < die M-D 3

van stren ge maatregelen terughield <

terughield van strenge maatregelen M-D 3

lan ger juist < langer M-D 3347	 langer 1	 lange

 Laat ons trachten optehelderen < Ik zal trachten te verklaren M-D 33S	 p

336

33g

339

341

342

344

344

346

347
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beneden de hoogte zyner bediening te blyven <3S7	 g	 Y	 g	 Y
te blijven beneden de hoogte zijner bediening M-D 3	blijven	 g zijner	 g

6o	 aan zóó zwaren eisch hebben kunnen beantwoorden <3S9 3
hebben kunnen beantwoorden aan zóó zwaren eisch M-D 3

36o	 nu niet < niet M-D 3

6o- 61	 al de hoedanigheden van hoofd en hart te noemen <3	 3	 g
te noemen de hoedanigheden van hoofd en hart M-D 3g

368	 voor 't oog verborg < verborg voor het oog M-D 33	 g	 g	 g	 g
voor het oog verborg D4

	

g	 g

37 1	 wanneer < als M-D 3

Indien alzoo reeds in zichzelf de benoeming tot Gouverneur-generaal <37S	 g	 g
Als dus eene benoeming tot gouverneur generaal in zich zelve Mg g	 g
Als dus eene benoeming tot Gouverneur-eneraal in zich zelve D'-D 3g	 g

	

Als dus een benoeming tot Gouverneur-generaal in zich-zelf	 D4g	 g

37 6	 veelal < reeds Ma'
veelal Mae

37 6	 van denzulken < des enen M-D 337	 desgene

	

 voor een oogenblik < wij	 Ma379	 g	 wij

	

wl	 Mb- 31^ D

w voor een oogenblik D4	Y 	 g

3 80	 als < voor M-D4

3 8 3	 blyft het < blijft M-Dj

3 84	 bestaat < bestaan M

8	 aan de eischen van zyn roeping te voldoen <3 S	 Y	 p g
te voldoen aan de eischen van zijne roeping M-D 3zijne	 Pg

voor 't eerst als Gouverneur-generaal het kabinet des Konings verlaat, <386-387	 g	 g
het kabinet des konings verlaat, voor het eerst alsg
ouverneurgeneraal,	 Mgouverneur 

het kabinet des Konings verlaat, voor het eerst alsg
Gouverneur-generaal,	 D'-D 3g
voor het eerst als Gouverneur-generaal het kabinet desg
Konings verlaat,	 D4g

3 88	 noodig < er noodig M-D43	 g	 g
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o	 de meening bedoeld zyn < bedoeld zijn de meening M-D 339	 g	 Y	 zijn	 g

400	 dus nu < dus M-D 4

400	 die bepaalde personen zouden raken voorby, p	 p	 Y, <
voorbij die bepaalde personen zouden raken, M1	 p	 P
voorbi die be aaldo personen zouden raken D'-D 41,	 p	 p

01	 van de Gouverneurs-generaal <401	 g
van den toestand derouverneurs-generaal Mg	 g
van den toestand der Gouverneurs-generaal D'-D4g

oz	 meen < geloof M-D 4402	 g

oz	 mogen < kunnen M-D 44	 g

406	 Indie. Afhankelykheid van de Algemeene Sekretarie. < Indie. M, D44	 Y	 g	 ,
Indië. D'-D 3

408
	

deze < die M-D 3

408	 stadien in, < stadien M-D z

stadiën	 'd	 3stadiën D D

408	 misschien zelfs < misschien M-D 3

4I 	 voor zeker houden < vrij zeker stellen M-D 44	 vrij

Zo	 liggen er by...van < liggen, en van M-D 34	 gg	 Y	 gg

421	 van wat < en van wat M-D 3

421	 in die huizen is < is in die huizen M-D 3

26- 2	 moeten kleeden < kleeden M-D 34 4 7

4 28	 moet verzeld gaan < verzeld moet zijn M-D 34	 g	 zij

 o	 peilen < noemen M-D 34 9 43	 p

8	 Kon ik schryven < Als ik schrijven kon M-D 443 8	 Y	 schrijve

43 8	zooals < als M-D4

438 ik zou < zou ik M-D4

44 1	Kon ik spreken < Als ik spreken konde M a '44	 p	 p
Als ik spreken kon	 M2e-D4p
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441

441

450

457

46o-4Ct

465

465

467

46g-469

471

471

471-472

zooals < als M-D4

ik zou < zou ik M-D4

van de < der M-D 3

verstaan vooral < vooral verstaan M-D4

keuze. Later zal ik u < keuze, ik zal u later M-D

keuze. Ik zal u later D 4

mazelen < de mazelen M-D

mazelen	 D 4a

pok 	 < de pokken M-D4p	 p

ppokken	 D 4

by de verschynselen daarvan vr -wel kende <^	 vry-we

hi j v de verschijnselen daarvan vrij wel kende 	 M-D 4erschijnselen	 vrij

de verschynselen daarvan hem vry wel bekend waren D 4a

Gouverneur- generaal in 't begin van de ongesteldheid minder duizelig

gevonden <

gouverneur-generaal minder duizeli g gevonden in het begin der

ongesteldheid,	 Ma'

gouverneur-generaal in het begin der ongesteldheid, minder
duizelig gevonden	 Mae

Gouverneur-generaal, in het be gin der ongesteldheid, minder
duizelig gevonden	 D'-D3

Gouverneur-generaal, in het be gin der ongesteldheid minder
duizelig gevonden	 D4

Het was om deze reden dat by vreesde < Daarom vreesde hijhij M-D 3

zvn < wezen M-D 3

wanneer < als M-D3
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HOOFDSTUK YVI

ZESTIENDE IIoOFDSTUK < stree 	 Map
Veertiende Hoofdstuk [streep]	 1's	 ,tee	 Mp
ZESTIENDE HOOFDSTUK.	 D1-D4

Havelaar < Havelaar 	 Ma

pVervol g van het opstel van Stern Havelaar 	 MI'sVervolg 

Vervolg van het opstel van Stern.) Havelaar D', D'p
Vervol g van het Opstel van Stern.) Havelaar D' D"'

3 Deze < Die M-D 3

7-8	 Gaarne alzoo < Gaarne M-D 3

8	 dit < dat M-D 3

8	 vruchteloos < vergeefs M-D 3

I I	 wanneer < als M-D 3

14	 gebukt < gedru	 Af4	 ktgebukt	 ^,

15-16  	 o de Hoofden gemaakt had. Bv < had gemaakt op de hoofden; bij Mp	 ^	 ^	 p	 ^1
	had emaakt op de Hoofden; bij	 'D 3gemaakt p	 D-^1

2I-22	 al geschiedde dit dan ook slechts schoorvoetend <
schoorvoetend nogthans M-D 3

24	 meermalen opgeschrikt < opgeschrikt M-D 34	 p^	 p^

2	 door < voor M-D 35

2 5	voorbv slopen < rondslopen M-D 35	 p	 p

I	 gewis niet < niet M-D 33	 €,

I	 van 't afgeperste  te nemen < te nemen van het afgeperste  M-D'3

van het afgeperste te nemen D4

3 2	 voor niemand een < geen M-D'3	 €,

O Havelaars ridderlykheid vertrouwden <34	 p
vertrouwden op Havelaar's ridderlijkheid M-D'p	 ridderlijkhei

 overtui gd waren dat < dat M-D 334	 1,

 in 't openbaar te herhalen < te herhalen in het openbaar M-D'35-3 6 p	 p

36	 ze des nachts of den vorigen avend < zij M-D 33	 ^	 zij
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zou <

6-	 in zyn kamer gezegd hadden < gezegd hadden in zijne kamer M-D 33 37	 Y	 g g	 g g	 1

klagers naar hun dorp terugtekeeren <39	 g	 P	 g
klaklagers dat zij zouden terugkeeren naar hun dorp Mg	 zij	 g	 p
klagers, dat zij zouden terugkeeren naar hun dorp D'-D 3g	 ^	 zij	 g	 p

4 1	de meesten < velen M-D 3

-	 in zyn woonstede was teruggekeerd <43 44	 y	 gg
was teruggekeerd in zijne woonstede M-D 3gg	 1

46	noch de < noch Ma

of Mb

of	 D'-D 3

	4 6	noch zelfs < noch zelfs	 Ma

	

zelfs elfs	 Mb

	Of zelfs	 D'-D 3

van de klagers aftewenden < aftekeeren van de klagers M-D 3g	 g

datewis < dat M-D 3g

hèm < Havelaar M-D 3

niet als vroeger < niet M-D 3g

met een intrekking van de klacht zou af eloo en zyn <g	 g	 P Y
zou af eloo en zijn met eene intrekking der klagte 	 M- 2dg	 p zijn	 g	 g D

zou af eloo en zijn met eene intrekking der klagten D 3g	 p zijn	 g	 g

	

met een intrekking der klacht zou af eloo en zyn 	 D 4

	

g	 g p Y

beroofden...voor-zoo-ver 't vergoeden der geleden schade mo el k wezen54-5S	 g	 g	 g y

48

49

So

So

50-5 I

arme beroofden. M-D 4

56	 nadat < als M-D 4

6	 met den Regent had gesproken < had gesproken met den reent MaS	 g	 gP	 gP	 g
hades roken met den Regent M b-D 3gp	 g

deed h de overtuiging op < bleek hem M-D 457	 Y	 ggp

6o-61	 te verhalen van den Javaan Saidjah in de dessah Badoer. <

te verhalen van den Javaan Said jah in de dessah Badoer.	 MaJ
te verhalen van den Javaan Saïdjah in de dessah -r	 be	 Sa	 d essa B(-r).	 Ml
te verhalen van den Javaan	 jSaïdah in de Dessah B.... 	 D'-D 3

van den Javaan Saidah in de dessah Badoer te verhalen.' 20 D 4J
van den Javaan Saidah in de dessah Badoer te verhalen.' 34 D 4J
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62	 Havelaar.' 34 < Havelaar. M-D 4

62	 zal daarin < zal M-D 3

63-64	 men – wat de hoofdstrekking aangaat – < men M-D 33 4	 g	 g

64	 bewyskracht mocht willen ontzeggen aan een verdichtsel <4	 Y	 gg
mijn verhaal mot houden voor een verdichtsel M-D 31	 g
myn verhaal voor een verdichtsel mocht houden D4Y

6	 de namen o te even < o te even de namen M65	 pg	 pg

65	 van < van de M-D 4S

68	 de namen kan noemen < kan noemen de namen M-D 3

7 2	 Wanneer < Als M-D 3

73-74 bestuurd te worden < te worden bestuurd M-D 3

74 een < den M-D4

74 dit < dat M-D 3

7 6	 op even vaste gronden rustte < rustte op even vaste gronden M-D 37	 p	 g	 P	 g

distriktshoofd, by-voorbeeld, van T jilan -kahan aan de Zuidkust kon, <77	 ^ Y	 ^	 J ^

distriktshoofd van Tjilang kahan aan de zuidkust bijvoorbeeld, kon Ma1	 g
zuidkustbijvoorbeeld,kn	 bdistriktshoofd van T ... an aan de u d ust 	 kon	 M1

distriktshoofd van Tj...an aan de Zuidkust bijvoorbeeld kon,	 D'-D 31	 1
distriktshoofd van T jilan -kahan aan de Zuidkust by-voorbeeld kon, D4J g	 Y

't inbrengen eener klacht < het aanklagen M-D 379	 g	 g

81	 hierby < daarbij M-D 3y daarbij

83	 afgeschrikt als ze waren < afgeschrikt als zij waren Ma3	 g	 g	 zij

als afgeschrikt	 Mb-D 3als g

84-85	 anderen klagers te-beurt viel < tebeurt viel aan andere klagers M4S	 g	 g
te beurt viel aan andere klagers D'-D 3g
aan andere klagers te-beurt viel D4g

85-86	 hebben zou in de meening < doen zou te meenen 	 M-D5	 g
zou hebben in de meening D4g

87	 opleverde < opleveren zou M-D 37	 p	 p

i- 2	 noch zelfs was buffelroof < of zelfs buffelroof was niet M-D 399
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94

95

96

de bevolking < het volk M-D 3

gemakkelyker < liter M-D 3^	 Y	 lig te

	

 bevolking < der bevolking	 M-D 3^	 g
aan de bevolking D4g

9 6	 haren < zijnen M-D 39	 }
zen	 D4

haar < zijnen M-D 397	 zijne

zyn	 D4

97 buffels < buffel M-D4

105	 aantewenden < in de aanwending M-D 4S	 ^

10 7	der < dier M-D 37

109	welke < die M-D 39

I 10	 wyzen op een der beletselen < aanroeren der redenen M-D4p

I i o  j u i s t beoordeelen < oordeel 	 M-D 3

juist oordeelen D41

IIO-III indische zaken aan niet-indischeersonen <p
niet-indischeersonen over Indische zaken MP
niet-Indischeersonen over Indische zaken D'-D4P

	

112	 Herhaaldelyk heb ik van Javanen 	 Pges roken <^
Ik heb herhaaldelijk gesproken van Javanen	 Alherhaaldelijk ^ p

Ik heb herhaaldelijk gesproken van Javanen D'-D 3herhaaldelijk ^ P

	

I I	 den europeschen lezer moge toeschenen toch zal <

	

3	 p	 g
moe toeschijnen aan den europeschen lezer, zal toch M, 4moge toeschijnen	 p	 > D

moge toeschijnen aan den Europeschen lezer, zal toch D'-D3

	11 3	deze < die M-D 33

	

I1	 tot eigenlyk Java te behooren < te behooren tot eigenlijk Java M-D 3	7 	 g	 ,	 g	 1

11 7 -118  	 van de over zee gekomen vreemdelingen in die gewesten te spreken <gekomen	 ^	 ^	 P
te spreken van de over zee gekomene vreemdelingen in die streken M-D 3p	 ^	 g

118-1 I	 de oors ronkel ke bevolking is inderdaad <9	 P	 Y	 ^
is indedaad de oorspronkelijke bevolking M-D 3

p	 1	 ^

11 9	o < in M-D 39	 P
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I 19
	 en < of M-D4

120	 Kleeding,volksaard en taal < Taal, volksaard, zeden, kleeding M-D'

Kleeding,volksaard en taal,	 D4

121	 dat < dat indedaad M-D'

121	 Soendanees of Oran Goenoeng < Soendanees	 Mg	 ^

Soendanees D '-D

124	 over < over vele M-D'4

124-125	 Immers wanneer men nagaat < Als men toch nagaat M-D'

	

 ^	 ^,

126	 van die < dier M-D4

12 7	moet wezen < zijn moet M-D a7	 1

128	 en zelfs < en M-D4

131	 Da ale den Boe ie	 Daijak M-D Z ` 13	 ^ s	 ^^ < Daija
Dajak D3

1 3 2	 is < is dan ook M-D 33

12-I	 in de gele genheid was < de gelegenheid had M-D 43	 33	 ^ ^	 ^ ^

1deze < die M-D'33

1 34- 1 35 grappig  en bedroevend tevens, < en bedroevend om M-D 434 35 

Iersonen < de personen M-D'35	 personen	 p

141	 door ernstige studie in 't boekvertrek verkre gen is <4	 ernstige	 ^
verkregen is door diepe studie in het boekvertrek M-D 3verkregen	 p
door diepe studie in het boekvertrek verkre gen is D4p

toonen < toonden M-D'

I	 betreden te hebben. Zoodra nu < te hebben betreden, en zoodra M-D 344	 ,

143
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148-150 minder moeielykheden te overwinnen had omdat h op verren afstand zonderY	 Y^ p	 ^

aanschouwing,g
nooit Indie aanschouwde en dus minder 	 jmoei'elikheden te overwinnenmoeijelijkhede

had, dewijl deze op verren afstand	 Ma'1	 p
minder moeijelijkheden te overwinnen had, dewijl deze op verren11	 ^	 1	 P
afstandonder aanschouwing	 Maz^	 g
minder moeijelijkheden te overwinnen had, dewijl deze op verren1	 1	 ^	 1	 p
afstand onder aanschouwing,	 'D 3zonder	 g^	 D-

minder moeielykheden te overwinnen had, omdat h op verren afstandY	 ^	 hy

zonder aanschouwing,	 D4^	 g^

151	 zooals onmisbaar < zooals M-D 2
 D4

S	 ^

zoo als D Za D 3^

IS3-IS4 b de behandeling van indische zaken ten-toon spreiden <Y	 g	 p
ten toon spreiden bij de behandeling van indische zaken Mp	 bij	 g
ten toon spreiden bij de behandeling van Indische zaken D i -D 3 3P	 ,j	 g
b de behandeling van Indische zaken ten-toon spreiden D4Y	 g	 P

iimmers < toch M-D 4S4

i	 ook door anderen worden gehoord <SS	 g
wordenehoord ook door anderen M-D 3g

16-I	 te Buitenzorg te hebben doorgebracht <S	 57	 ^ ^	 g
te hebben door ebra t te Buitenzorg M-D 3g	 g	 g

I	 kennen. Het moet hun toch bekend zyn dat < kennen; dat M-D 3S7	 Y

I	 die < hun D 4S7

I 8-i	 die in Indie zelf getuigen waren < in Indië zelve die getuigen waren M a5	 59	 g	 g	 g	 g
in Indië zelve, dieetui en waren M b-D 3^ g
in Indie zelf, dieetui en waren 	 D4g g

16o	 staan < zijn M-D 31

16 koloniale staatkunde < volksvertegenwoordiging M-D 3S

166	 hem die < wien	 Ma
hem die Mb
hem, die DI-D3

16 7	misschien ware het < het ware misschien M-D 47

1 7o-1 7 1	 welke < die M

171	 meening van den man < meening M a7	 g	 g
meenin	 M b-D 3 3g,
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I	 van de < der M-D 47S

1 75	 nu eenmaal < er M-D 47S

176	 Indien < Als M-D47

180-181	 zich dwingen liet zulk een specialiteit aan 't hoofd van zyn Ministerie van
g	 P	 Y

Kolonien telaatsen <p
denewezen' gouverneur generaal plaatste aan het hoofd van zijn

g	 g	 g	 P	 1
ministerie van Kolonien

de specialiteit plaatste aan het hoofd van zijn ministerie van Kolonien
p	 p	 1

de specialiteit plaatste aan het hoofd van zijn Ministerie van KoloniënP	 P	 1
zich dwingen liet zulk een specialiteit aan het hoofd van zyn Ministerie^	 p	 Y
van Kolonien telaatsenp

M^

Mb

D'-D 3

DQ

i83

[85-i86

186

van 't zelf oordeelen schuwt < schuwt van het zelf oordeelen M-D 3

kane ut wezen < geput is M-D 3
gp	 gp

uit < aan M-D4

186	 bronnen die niet voor ieder toe ankel k zyn < vreemde bron M-D 3
g	 Y Y

18	 van dezelfde hulpmiddelen had kunnen gebruik maken <9	 p	 g
had kunnenebruik maken van dezelfde hulpmiddelen M-D 3

g	 P

190-191 	 gemakkelyk 	 ligt M-D 3  ^	 Y	 g

1 93	 zulke veronderstelde < die M-D 393

1 9 7	 zulke hoo e<`hoo e M, D`97	 g	 g	 ^
hooge D Z -D 3g

1 97-1 9 8	 in Indie vervulden < vervulden in Indië M

vervulden in Indië D'-D 3

1 9 8	 het is < is het M-D49

20I ewesten'. Dit < gewesten,' en dit M-D 3
g	 g

202	 dusdanigen < zoodanigen M-D 3
g	 g

202-2o	 alles zouden aannemen < zouden aannemen alles M-D 3202-203

204	 ieder < iemand M-D 34

20 5 -206	 byna even zooveel tyd < meer dan dertig jaren M-D4S	 Y	 Y	 ^1

207	gekomen te zyn < te komen M-D 37	 ^	 y
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208	 zeer dikwyls < meestal M-D 3

	20 9	uit zoodanige personen is samengesteld <

	

9	 ^p	 ^
is zamen gesteld uit zoodanige personen M-D 3g	 gp

2I0-2I I

2II-2I2

benoemingen te laten teekenen < te laten teekenen eene benoeming Ma^	 ^
n	 l"	eene benoeming te laten tee kenen e	 Mg

i	 laten teekenen	 Ml'2benoemingen en te ate teeke e^

tot deze soort van specialiteiten behoorde.' 37 <^	 p
behoorde tot deze soort van 'Specialiteiten' 	 Ma^	 p

	r 	 soort van 'Specialiteiten' Mbbehoo den tot deze soo v^
behoorde tot	 pdeze soort van `specialiteiten: 	 D'-D^ 
tot deze soort van specialiteiten behoorde.' 23 D4

	

^	 p
tot	 Pdeze soort van specialiteiten behoorde.' 37 

D4a
^ 

	

2I	 veronderstelde < vooronderstelde M-D 33

	21 	 voor een genie hield < hield voor een genie M-D 3	5 	 ^	 ^

	

21	 bedoeling < meening daarmede M-D 3	5 	 g	 ^
bedoeling daarmede D4g

216	 het benoemen van genien aantepryzen <
het aanprijzen der benoeming van genien M, D4p l	 g	 ^
het aanprijzen der benoeming van geniën D'-D 3p l	 g	 ^

	

219	 dus < zou dus M-D 39

	

220	 wel meer <gewoonlijk M-D4^	 1

	

223	 tot de keuze van een nieuwen Landvoogd geroepen zyn <

	

3	 g g	 p	 Y
 zijn tot de keuze van eenen nieuwen landvoogd Mgeroepenzijn	 ^

geroepen zijn, tot de keuze van eenen nieuwen landvoogd D'-D 3

tot de keuze van een nieuwen landvoogd geroepen zyn 	 D4

22	 voor < voor eene M-D 37

227-228	 men met eenig gegrond vertrouwen < men M-D4

228	 de vertu din kunne verwachten < kunne verwachten de vermijding Mvermyding	 1 ^

230-231	 Ik heb er reeds op gewezen dat < Ik zeide reeds hoe 	 Ma  p^
Ik zeide reed hoe	 my-D3de reeds,
Ik heb er reeds opgewezen dat D4p^

2 2	 van den Gouverneur-generaal < des gouverneurs generaal M3	 g	 g	 ^
des Gouverneurs-generaal D'-D1
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232	 er b< daarbij M-D 43	 Y daarbij

2 3 2	 deze < die M-D 33

2deze < die M-D 33S

2 37	 zeer velen < velen M-D 337

240	 voor haar een berg < den berg M-D 44	 g	 g

2 44- 2 45	 afgrond die moet worden om etrokken...een diepte die duizend mieren niet4445	 g	 g	 p
vullen zouden <

afgrond, – eene diepte die duizend mieren niet vullen zouden, –
die moet worden omgetrokken	 Mag
afrond – eene diepte, die duizend mieren niet vullen zouden, ^	 p	 > 
die moet worden omgetrokken	 Mb-D 3g

2	 naar de diepte wyst < wijst naar de diepte M-D 3S3	 p	 Y	 wijst	 p

z ach de < en de M-D 3SS

2 tobster < mier M-D 4SS

2 8	 in < aan M-D 3S

26 3 -264	door de grofheid onzer zintuigen aan onze waarneming ontsnapt. Ik <3 4	 g	 g	 g	 p
ontsna t aan onze waarneming, 	 de grofheid onzer zintuigen; ik M-D 3p	 g^	 g	 g

26	 menschen van wezens < menschen M a264	,

n hn M b-D 3me sc e MD^

z66	 vermoeiend	 D	mede-1 den < mede lijden	 M, 'Y	 1

	

medelijden	 D2-D31
't lastig mede-lyden D4g

26 7	ze < hen M-D 37

268	 hun < het M-D4

26 9	ten-minste < althans M-D 39

2 73	 daarmee < daarmeê M-D 33
hiermee D 4

2 74	 z n< die M-D 374	 Y

2 76	 werd < is M-D 37

2 7 6	 z n< waren M-D 37	 Y
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28o	 bescherming < beschutting M-D 3

	

g	 g

285-286	 verwacht, o Nederlanders! < verwacht M-D 3S

28 7	ik u < ik M-D 47

2 90	 Evenmin < Noch M-D 39

293	 Neen, neen, neen, < Neen, neen M-D 3

2 93 -2 94	 in de nabyheid < nabij u M-D 493 94	 Y	 nabij

2 94	 om u < om M-D 494

2 94-2 95	 overtelaten < overtehouden M-D 49495

295-299	 is! Worden niet al uw zenuwen in spanning gehouden door de akeligheid der9S 99	 p	 gg	 g
keus van een nieuw Kamerlid? Dobbert niet uw verscheurde ziel tusschen de
wereldberoemde verdiensten van Nietigheid A en Onbeduidendheid B? En hebtg

e niet uw dure tranen noodig voor ernstiger zaken dan...maar wat hoef ik méérge	 g	 g
te zeggen! <gg

is. M-D 3

00	 dreigde < dreigt M-D 33	 g	 g

o	 e < uw M-D 333	 j

o	 dit < dat M-D 33S

06	 terstond < dadelijk M-D 33	 1

06	 aan den ouden Stern geschreven < geschreven aan den ouden Stern M-D 3306	 g	 g

06- o	 haast moest maken met zyn orders < zich moest haasten M-D 43	 3 7	 Y

o	 en vooral < en M-D 437

o	 zich in-acht < in acht M-D 337
in-acht D4

o	 teen < voor M-D 437	 g

;07-308

309-310

berichten, want de koffi staat heelgoed. <
berigten.	 M-D 3g
berichten want de koffie staat heelgoed. D4

b 't aanhooren van die laatste hoofdstukken weer heb uitgestaan <Y	 g
weêr heb uitgestaan bij het aanhooren der laatste hoofdstukken 	 M-D 3g	 bij
b 't aanhooren van al die laatste hoofdstukken weer heb uitgestaan D 4Y	 g
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313	 dit < dat M-D 3

1	 worden < werden M-D 334

1	 dit < dat M-D 339

32o	 erkennen < bekennen M-D 3

20- 21	 veel moeite < moeite M-D 33	 3

3 22	 nu eindelyk < toch M-D 33	 Y

2	 iets < wat D433

z	 dat schimpen op gedwongen arbeid aangaat <3 9	 P	 p ^	 ^	 g
aanaangaat dat schimpen op gedwongen' arbeid M-D 3^	 P	 p ^	 g

had kunnen gissen < geweten had M-D4333	 g	 g

33336	 dit < dat M-D 3

schynt < scheen M-D 3339	 Y

339	 heeft < had M-D 3

o- 1	 Ik zou me echter hierdoor niet hebben laten afschrikken <34 34
Dit echter zou mij niet hebben af eschrikt M-D 3mij	 ^

34 1	maar niet < niet M-D 3

342	 te willen aanknoopen < aanteknoopen 	 Ma'34	 P	 P
te willen aanknoopen Ma'

p

343 Dit < Dat M-D 3

346	het geval niet < niet het geval M-D 334	 g	 g

z	 H < Nu h D43S	 Y	 ^ Y

353 er ronduit < er M-D 3

dit dat M-D Zd354 d <d
dat D 3

355 maar zelden < zelden M-D 3

356	 zoo'n < zulk een' M-D 3

3 61	 erkennen < bekennen M-D 3
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365	 voorlezen aan < voorlezen bij M a '3S	 bij

voorlezen aan M"

368	 tot gehoorzaamheid overtehalen < overtehalen tot gehoorzaamheid M-D 33	 g	 g

doodgeslagen te willen worden < te willen worden doodgeslagen M-D 3373

37 8	omdat < wijl M-D 337	 1

8o- 81	 zoo byzonder < zoo M-D 43	 3	 ^

een arme oude bedelaarster beklaagd wordt <382-383	 g
hij eene arme oude bedelaarster beklaagt M-D 3hij	 ^

386	 erkennen < bekennen M-D 3

389

394

396

396-397

397

400

4O2-403

vernam < hoorde M-D 3

heel aangenaam < aangenaam M-D 3g	 g

belet < belet toch M-D 3

ergert, Frits zyn hart te zien verharden, <
verdriet doet te zien dat Frits zijn hart verhardt	 M-D 31
verdriet doet te ontwaren dat Frits zyn hart verhardt D4Y

was dan h < was M-D 3Y,

de ^ on en < hij M-D 31	 ^	 1

De hierna volgende presentatie van `de vragen van Frits' uit het manuscript^	 p	 g	 p
wijkt af van de gebruikelijke wijze van presenteren. Gebruikelijk zou zijn dat de

	

wijkt	 g	 1	 wijze	 P	 Gebruikelijk	 1
genoemde siglen opeenvolgende stadia van de tekstgeschiedenis aanduiden. In^^
diteval echter komt de passage in haar geheel voor in M. In M zijn verschillende

	

^	 P	 g	 ^	 1
lagen aanwijsbaar. Per onderdeel van de passage is d.m.v. de siglen aangegeveng	 1	 P	 ^	 g
in welke laag het desbetreffende onderdeel voorkomt dan wel geschrapt is.^	 ^	 p

dol maakt. Het is aandoenlyk <Y
dol maakt. Inplaats van aantenemen wat de Schrift zegt, – en datP	 ^^
behoort men toch te doen, want het staat in de Schrift zelve dat
meneloovi moet wezen, – doet hij allerlei vragen: `Wat was licht^	 g	 ^	 hij	 g
vóór er zon was? – Had die Melchizedek het wareeloof? – Watg
zou erebeurd zijn als Eva dien appel niet gegeten had? – Is mijng	 zijn	 pp	 g ^	 1
broêrtje verdoemd omdat hij voor den doop stierf? – Waar was de1	 hij	 p

	

policie, toen Petrus Ananias en Saffirah liet doodvallen? – 	 M
Droeg jezus kousen, en had hij een' tulband op ? – Hoe hoog is hij^	 ^	 hij	 p	 g	 hij
opgevaren voor hij aan den rand kwam van onze atmospheer, en

	

Pg	 hij	 p
waarheenin hij verder? – Waarom was hij brutaal tegen zijneg g hij	 hij	 g	 1
moeder toen deze hem zocht? – M"
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[geschrapt] 

Is er een proces geweest over de waarde van die varkens die in het

water werden jeaa d? — Waartoe dienden die varkens in een land^ g
waar	 jzwinevleesch verboden is? — Hoe maakte men het met de

nalatenschappen van de menschen die opstonden uit hunne graven?pp	 P	 ^
— Waarom moest Ezechiel vuiligheid eten? — Wat is de bezigheidg	 g
van een opperwezen bij volmaakte natuurwetten? — Waarom werdpp	 , 1
het menschdom eerstereel vierduizend aren na de Schepping?

	

g	 ^	 1—
Waarom laat God toe, dat velen die reddin afwizen? — Waaromg	 j

heeft de duivel mart als hij door Christus overwonnen is? — Wasmagt	 hij
jKonstantin de groote niet een gemeene moordenaar? — Van waar^	 g

komt het dat vele eeuwen na Christus niet zoo beschaafd waren als

de eeuw van Augustus? — Waarom sluiten wij onze huizen in eeng	 wij
land dat christelijk is, en waar dus Bene dieven zijn? — Waaromchristelijk ^	 geene	 zijn

 David een man naar Gods hart? — Waarom moten deg
Israelieten goud en zilver medenemen dat aan de Egyptenaren

behoorde? Waarom is Jezus een zoon David's, als Jozef die van

David afstamde, zijn vader niet was? — Hoe weten wij dat God^l	 wij
groot is, als wij Hem niet begrijpen? — Was Judith eene fatsoenlijke^	 wijfatsoenlijk

 — Hoe kwam Noach aan eenaar ijsbeeren voor de ark? —

	

P	 ijsbeere

 waar kwamen de menschen die Kaïn niet mogten doodslaan? —

Watebeurt er als twee geloovigen tegen elkaêr inbidden? —'^	 g	 g	 ^
Wat gebeurt er als twee geloovigen teen elkaêr in bidden? —'gebeurt	 g	 g	 ^
En zoo al voort! Gij begrijpt hoe Wawelaar, doordrongen vanGij^	 ^
liefde tot de waarheid die het Leven is, droefheid gevoelt bij zulkegevoelt bij
verbodene nasporingen. Het is aandoenlijkaandoenlij

 zoo al voort! Gij begrijpt hoe Wawelaar, doordrongen vanGij^	 ^
liefde tot de Waarheid die het Leven is, droefheid gevoelt bij zulkegevoelt bij
verbodene nasporingen. Het is aandoenlijkaandoenlij

403-404  't gevoel tracht te werken < tracht te werken op het gevoel M-DP ^	 P	 ^
o het gevoel tracht te werken D 4op	 ^

o	 telkens < telkens weêr M44

0 06	 van zyn gemoed aantoonen...'t komt <4 S 4	 y I,
aantoonen van zijn gemoed. 't Komt M-D3lg
van zyn gemoed aantoonen. 't Komt D4Y gemoe

4 10	 hem, toch < toch	 M
hem toch D'-D 3

4 21	 op-nieuw 0 -nieuw < weder M-D 34 

	

z 2	 zooeven. `Maar, ging	 h voort, kunt	 <4344	 sggy	 ^	 gy

	

zoo even) kuntij	 M`"gl

	

zoo even) Kuntij	 M"^1

	

zoo even). Kuntgi	 Di-Dadl
	zoo even.) Kuntij	 D 3^1

zoo-even. [einde reel `Maar, ging h voort, kunt gy D4g	 ^ggY	 ^	 gy
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425

427

4z7-4zg

428

431

434

436

439

442

443

449

451

451

453

453

453

454

455

455

456

457

458

458

zulterekend worden < wordt gerekend M-D 3

	

g	 g

begon te lachen < lachte M-D 3g

wat naar lacheneleek te bespeuren <

	

g	 ^	 p
te bespeuren wat naar lagchen geleek M-D 3

	

p	 g	 g
wat naar lacheneleek te bespeuren	 D4

	

g	 P

van myn < mijner M-D4

	

Y	 1

Och lezer < Maar M-D 3

de zaken < die zaken M-D 3

zelf heeft < heeft zelf M-D 3

omdat < wijl M-D4

daarginder. Dat is Gods wil zoo!' < dáár.' M-D 3g

	

doorzicht < inzit	 Ma'g
doorzit Maz -D 3g

doorgronden < naspeuren M-D 3
g	 P

millioen < millioenen M-D 4

is < zijn M-D41

de vele anderen < anderen M-D 3

deze < die M-D 3

dit < dat M-D 3

millioen < millioenen M-D4

dit < dat M-D 3

	

niet	 Yduidel k < niet M-D 3

dit < dat M-D 3

	

weg? Om < weg, 	 M-D 3

	

g	 g^

te volharden < vast te staan M-D 4

Heet het < Staat er M
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4S 8	 niet daarom < niet dáárom in de Schrift M

daarom niet	 D'-D 4

 't zwarte goedje < het volk M-D 3459-460 g	 1

468-46 9	hebben. Nu, ik < hebben, ik M

hebben: ik D'-D 3

469	 had < heb M-D %

469	 terstond < dadelijk M-D 349	 dadelij

 is, want ik < is ik M a '469-470 >	 >

is: ik Maz

	is ; 	 D'-D 3,

i	 manteltje < dun manteltje M-D 447	 manteltje	 1

i	 van zwarte z de om < om van zwarte zijde M-D 347 1	Y	 1

en < hij M-D 3474	 hij

  of M474	 alsof*<

477 is zonder < is, zonder	 M-D 3

is en zonder D4

een wip < wip M-D 4477	 P	 p

47 8 	nog < nog iets M-D 347	 ^	 ^
nog wat D4

479 dit < dat M-D 3

480	 mag hen < mag M4	 ^	 ^

4 8 4	 de rechtvaardigheid van God < Gods re tvaardi heil M-D 344	 g	 g	 g

488	 voor < over M-D 3

489	 erkennen < bekennen M-D 349

489	 zeer opzie < opzie M-D 349	 P	 p

492	 dat < dit D4

r

	

n begrijp	 Ma*kan ik wel begrypen < be493	 gYP	 g lp

	

U	 3begrijp ik M -Dg lp
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493-495

	

't is m onverklaarbaar	 dat mannen van jaren zulke zotheden zonder walg jaren	 g
aanhooren <

dat mannen van jaren zulke zotheden zonder wal aanhooren

	

jaren	 g

	

is mij onverklaarbaar 	 M-D zd
1

dat mannen vanaren zulke zotheden zonder walg aanhooren,1	 g

	

is mijmi onverklaarbaar 	 D 3

495 den aanstaanden < aanstaanden	 Ma

den aanstaanden Mb

van dien Said jah te hooren < te hooren van dien Saïdjah MD 3497	 J	 Saïdja

00	 wezen zal < is M-D 3

S 00	 Loodra < Als M-D 3

500	 wat < iets M-D 3

501	 van 't < van het M-D 3

van	 D4

S03-SO4

Soy-So6

Om de zakengoed te beoordeelen, moet men <
Men moet om de zakengoed te beoordeelen, M
Men moet, om de zakengoed te beoordeelen, D `-D 3

Om de zakengoed te beoordeelen moet men D4

met myn vrouw 't Mauritshuis bezocht. Ik <
het Mauritshuis bezocht met imne vrouw; ik M1
het Mauritshuis bezocht met mijne vrouw: ik D'-D 3i
met myn vrouw het Mauritshuis bezocht. Ik D4y

S o6	 ben daar < ben M-D 3

508	 samen < te zamen M-D 3

1	 over die ontevredenheid het myne gezegd. Ik <5 3	 Y g g
het mijne gezegd over die ontevredenheid, en ik M-D 31 g g

i - 16	 de man < hij M-D 3SSS	 hij

1	 terstond < dadelijk M-D 3S 7	 dadelij

Zo	 Wanneer < Als M-D4

22	 het mensch < z i j M-D 3S	 zij

2	 Dit < Dat M-D 3SS

528	 wat < iets M-D3
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528	 ook dáár < dáár ook M-D3

53

	

z	 velen < zoo velen M-D 3

S3

	

2	 en < en die M-D 3

	

53 2	 waarlyk heel < heel 11/1-D3

S33 dit < dat M-D 3

S3

	

6	 dat < dit D4
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HOOFDSTUK XVII

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK '4' < [interlinie; streep]	 Map

	VI Vijftiende Hoofdstuk [streep]	 Mb1	 P

	

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK. 	 D'-D3

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK. 126 D 4V

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.'4' D4a

Said jah's < Saïdjah's	 MaJ	 Saïdjah's
	 M bVervolg van het opstel van Stern. Saïdjah s 	 M

	

g	 p	 1
(Vervolg van het opstel van Stern.) Saïdjah's 	 'D 3

	

g	 p	 D-Saïdjah'

2	 deze < die M-D 3

9 deze < die M-D 3

ISaïd jah < dezen M-D 313	 J

I	 van zyn < zijner M-D 4S	 Y	 zijne

 deze < dien M-D 3

dezen D4

 <

verzorgt. Van die gehechtheid zal ik straks een voorbeeld geven
g	 g	 g

	

dat niet verdicht 15.	 M

verzorgt. Van die gehechtheid zal ik straks een voorbeeld geven,
g	 g	 g

	

dat niet verdicht is. 	 D'-D3

verzorgt. Van deze gehechtheid zal ik straks een voorbeeld geven. 128 D4
g	 g	 g

26	 sterke <roote sterke M-D 3g
groote sterke D4

2 7	buigt gewillig < buigt M-D 37	 gg	 g	 g

3 o	 dan had < had dan M-D 3

3S den akker < het veld M-D 3

35 duimbreed < duimbreedte M-D 3

toetespreken. Want < toetespreken, en 	 M

	

44	 p	 p
toe te spreken, en DI-D3p

S	I 	 bedroefd < zeer bedroefd M-D4

gezien had < had gezien M-D 3	S3 	 g	 g

S

	

6	 aan < van D3
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57 den < dien M-D 3

62	 't kind < dezen M-D 3

	67 	 al kon dan Said jah niet meer roemen <

	

7	 J
	hoewel	 jSaïdah niet meer roemen konde M-D 3

	o 	 rechtlynig < lijnregt M-D3	7 	 Y g	 l g

	

7 1	 als < indien M-D 3

	1 	 ondoorgesneden waren omgegaan, <

	

7	 g
waren omgegaan zonder die doortesnijden, M1
waren omgegaan, zonder die doortesnijden	 'D3 D-1

73 zelf had < had zelf Ma'

zelf had MaZ

74 van die < dier M-D 4

wat spoed < spoed M-D 375	 p	 p

8	 rie < zeide M-D 47	 p

81	 bedoelde < meende M-D 3

81	 't < dit M-D 3

8z	 zoo dikwis < dikwijls M-D 3Y	 dikwijl

 over < op M-D 383	 p

86	 sidderde, rilde... < sidderde, M-D 3

88	 riepen op-eenmaal < riepen M-D 3p	 p	 p

93 binnenrenden < binnenreden Ma'
binnenrenden MaZ

6-	 sprong van het dier < sprong M-D9 97	 P g	 p g

97 en < en	 Ma'
en hem M aZ -D 3

103	 van de < der M-D 43

10	 zette < en zette M a '4
zette	 Ma'
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104	 z n lom l f op zyn lompe pooten <

	

4	 Y lomp 	 pp
o zijne lompe pooten zijn lomp lijf M, D 2 -D 3	op l	 p p	 1	 p lij

 zijn lompe pooten zijn lomp lijf D', D 4	op zijn	 p P	 1	 P lij

 en keerde < en keerde Mai105

	

keerde	 Maz

en keerde Maa

108	 aanvaller < tijger M-D3lg

109-110 	 buffel!'43 < buffel! 	 M-D4

buffel!' 43 D4a

I I	 twaalf < reeds twaalf M-D 43

	114	 weefde < weefde reeds M-D 44

	

119	 haar kind ongedeerd < haar ongedeerd kind M-D 4	9 	 g	 g

I	 van zyn < zijner M-D 41 3 4	 y	 1

i	 hetzelfde < datzelfde M-D 434

I	 Na 't verlies van den laatsten buffel hield h zich <3S	 y
Hij

	

Hi hield zich evenwel na het verlies van den laatsten buffel 	 M

	Hij hield zich evenwel, na het verlies van den laatsten buffel	 'D 31	 > D-

	H hield zich evenwel, na 't verlies van den laatsten buffel,	 D4Y	 >

136	 dit < dat M-D 33

13 9	maakte zyn vader in een moedeloos oogenblik zich weg <39	 Y	 g	 g
was het dat zijn vader in een moedeloos oogenblik zich wegmaakte M D 4zijn	 g	 g
was het, dat zijn vader in een moedeloos oogenblik zich wegmaakte D'-D 3zijn	 g	 g

i39-c4o	 Lebak en uit Bantam, < Bantam M
B...	 D'--D3

140	 Hy < Maar hij M-D 3

140-141	 met rottin sla en gestraft < gestraft met rottin sla en M-D 3g g g	 g	 g g

1 4 2-1 43	geworpen < gezet M-D 34 43	 g	 p	 g

i43-144 zoo onverklaarbaar niet zoueweest zyn <g	 Y
ik welelooven wil	 M-D 3g
zoo vreemd niet zoueweest zyn D4g	 Y
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145	 misschien amokh < amok M4S
amok D'-D 3

amokh D 4

i4S-i46

149

iSo

andere verkeerdheden < eene andere verkeerdheid M-D 3

eenigen tyd ledig < ledig eenigen tijd M-D^	 Y	 ^	 g	 g	 l

sspoedig viel het in < viel spoedig in	 M-D 3p g	 p g
't viel spoedig in D4p ^

1 5 2	 werd < was M-D 4S

i	 naar Buiten or vertrok < vertrok naar Buitenzor r M-D 3S3	 ^g	 1,

daarheen vergezeld < vergezeld daarheen M-D 3	̂ g

omdat < wijl M-D 31

in zyn gemoed omdroeg < had M-D 3Y^	 ^

te < o M-D3p

1	 zooveel < vele M-D 3SS

I56	 in bendier reden < reden in bendie's M-D 3S

I56	 misschien voor hem < voor hem ligt M-D 3S	 g
voor hem licht D4

Si 8	 iemand kiest < kiest iemand M

1 59-16o  	 Er was, had men hem verzekerd, b goed gedrag veel te winnen <

	

Y g	 g	 g
Er zoude, had men hem verzekerd, veel te winnen zijn bij goed gedrag M-D 3

161	 zelfs zou < zou M-D 3

161	 deze < die M-D 3

16 3 -164	groote zaken < iets grootsch M a '3 4	 ^	 g
iets groots	 Mae-D3

164	b Adinda binnen < binnen bij Adinda M-D 34	 Y	 bij

16 7	trouwen < huwen M-D 37

16 7	hebben < bezitten M-D 37

168	 Heel < Zeer M-D 3
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168	 met je < met u M-D 3

168	 als je < als gij M-D 3je	 gl

168	 terugkomt < wederkomt M-D 3g

16	 heel < zeer M-D 3169

171	 geloof je < geloof u M-D 37	 g	 1	 g

I I	 ik je < ik u M-D 37	 l

172	 je < gij M-D 37	 1	 gl

172	 weet immers < weet M-D 37

1	 zelf < gij zelve M-D 374	 lY	 g 1

1	 dat < het M-D 377

1	 je ge M-D 379	 1	 g

180	 je < u M-D31

1 82	 zich een oogenblik, < zich, M-D 3g	 ,	 ,

184	 je < uw M-D 34	 1

185	 je < gij M-D 3S	 1	 gl

186	 ketapan. Beloof je < ketapan;...belooft gij M-D 31	 P ^	 gl

	18 	 onder den keta an by het djatibosch wezen <

	

7	 p	 Y	 djatibosc

 onder den ketapan bij het d jatibosch Mp bij	 J
wezen onder den	 3Dketapan bij het djatibosch	 'Dp	 bij	 djatibosc

	

 87	 je < gij M-D %

	1 9 5	 daar ligt < ligt M-D 3

	195	 te Serang aan < aan te Serang M a

	

9S	 g	 g

aan 	 Mba	 e S .

aan te S...	 D'-D 3

	

20 5	dit < dat M-D 3S

	

205	 omdat < wijl M-D 3

	

S	 wij

 hiermee < daarmede M-D 3205
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206	 in-geval h < als hij misschien M-D 3g	 Y	 hij

206	 mocht < zoude M-D 3

214	 daar < daar toch M4

222-223	 dat h slechts omtekeeren had < als hadde hij slechts omtekeeren M-D 33	 MDY	 hij

22 5	en hoe < hoe M-D 3S

226	 vreeselyken duur < duur M-D 3Y

22	 voor < er voor M-D 4227

2 3 o	 aan, < aan om M-D 43

2 33	 drukte < hij drukte M-D 333	 hij

2 34	 begreep < hij begreep M-D 334	 g p	 hij g p

2 3 6	 telkens en zoo lang < telkens als 	 M-D 33	 g
telkens en zoo lang als D4g

2 39	 Ook < En zelfs M-D 339

241	 van haar < harer M-D 44

2 4 2	 er, naar h meende, < er M-D 34	 y

2 47	 lasscherf – zoo ondeugend en handig dan geworpen47	 g	 g	 g	 g	 p<
glasscherf die er geworpen was M-D 3g	 g	 p

2 59-26o	 Eerst was myn voornemen < Mijn voornemen was eerst M-D 4S9	 Y	 ^

260	 wat < ietwat M-D 3

26o-261	 evenals Havelaar vind ik < ik vond, evenals Havelaar, M-D 3

even als Havelaar vind ik 	 D4

302	 Said jah < Hij	 Ma'3	 J	 Hij
jSaïdah Mae-D 3

o	 terstond < dadelijk M-D 333	 dadelij

 - o	 verstond. Want te Batavia heeft men gaarne bedienden333 4	g 	 <
verstond, wijl men op Batavia gaarne bedienden heeft Mwijl	 p	 g
verstond wijl men op Batavia gaarne bedienden heeft D'-D 3wijl	 p	 g

06	 europesche beschaving Europeanen M-D 33	 P	 g	 p

407
	 HOOFDSTUK XVII



;08

313-314

315

316

wilde < zou M-D 3

byzonder tevreden < tevreden M-D 3Y

en < zij M-D 31

wanneer < als M-D 3

r 6	 zag. Ook < za en ook M-D 33	 g	 g^

17	 zoo grooten < zooveel 	 Ma`3 	 g
zoorooten Ma'g

Zo	 zyn ontslag vroeg en om een bewys verzocht <3	 Y	 ^	 g	 Y

	

vraa de om zijn ontslag en een bewijs 	 M^	 zijn	 g	 1

	

vraagde om zijn ontslag en een bewijs	 D `-D 3g	 zijn	 g	 1^
zyn ontslag vroeg, en om een bewys verzocht D4

	

g	 ^^	 Y

Zo	 goed < altijd goed M-D 33	 ^	 altijd

z	 't < dit M-D 334

z	 droeg < had M-D 334	 g

2	 heel < wel M-D 334

3 26	 't getuigschrift < een bewijs M-D 33	 g	 g	 1

327	 aan een lederen riem bevestigd was <37	 g
bevestigd was aan een' lederen riem M, D 2-D 3g
bevestigd was aan een lederen riem D'

329 dit < dat M-D 3

33 2	 een < den M

den D'-D3

bezat < had M-D 3

breede zilveren < zilveren M-D4

koorden < koord M-D 3koordje

 en < zeiden	 Ma`g
vraagden M ae-D 3

voornaam < schoon M-D 4

334

335

338

343

344
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346-347 de resident kwam voorb r den < hij den resident zag rijden MYY	 hij	 zag rijde

 den Resident zag rijden D'-D 3hij	 zag rijde

	

348	 van den Soesoehoenan < des Soesoehoenan's	 Ma

des	 b	 3Soesoehoenan's M D

des Soesoehoenans	 D4

3S

	

o	 al 't < het M-D 3

3S0-3SI

3SI-3Sz

Bantan-Kidoel? Dat h nauwelyks luisterde toen men hem verhaalde dat <Y	 Y
Bantam-Kidoel• – hoe	 MaBantam-Kidoel;

B.. -K...l;–hoe	 M''
B... K...el; – hoe	 D'-D

Bantan-Kidoel? Dat h nauwelyks luisterde, toen men hem verhaalde dat D 4Y	 y

na veel onbeloonde moeite geheel was ingetrokken? Dat <
geheel was ingetrokken na vele onbeloonde moeite; – hoe M
geheel was ingetrokken, na vele onbeloonde moeite; – hoe D'-D 3

schoonvader? Dat < schoonvader; – hoe M354	 schoonvader;

	

schoonvader: hoe	 D'-D'

Ran kas-Betoen ? Dat < Rangkas Betoeng; – hoe M`'35S	 g	 g	 g	 g,
R(...)-B(...)ng; –ho	 MI'g, hoe

	

R... B...ng: hoe	 D'-D

-3 6	 ad i t nt- r i nt^	 d ist nt-r i n daar	 M35S 35 ^	 s s e	 es de	 < a s e	 es de t daa

Adsistent- resident daar D'-D 3

6	 gekomen was < was M-D 33S	 gekome

 en hoe < klagte; hoe M-D 33S9	 klachte,	 g

onder de bevolking hoopte < hoopte onder het volk M-D359	 g	 p	 p
onder het volk hoopte Dp

61	 schooner beelden vertoonden zich < hij had schoonere beelden M-D3 61	 hij
h T had schooner beelden 	 D'

3 6 9	 van haar harer M-D 2`j39	 <
haren D3*

	z 	 geweven had < weefde	 M-D 3	3 7	 geweve
 had D4

377 van de < der M-D 3

	

So	 die < die zoo heerlyk D4

	

3	 Y
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8o	 in zyn ooren weerklonk < weêrklonk in zijne ooren M-D 33	 Y	 1

380	 en < en die D4

8 2	 donkere < roote donkere	 M D 2 -D 43	 g
grootere donkere D'g eed	 e

8	 van de < der M-D 43S

8	 Panteh's < diens M-D 339

8	 z n < Panteh's M-D 33 9	 Y

 anders had aangezien dan < had aangezien, anders dan M-D 3391-392g	 g

397 dit < dat M-D 3

400	 wanneer < als M-D 3

402	 toch	 toch	 Z	 Zdoc < nu oc M, D D4	 >

04-40 5 bebepeinsde < bedacht M-D 34 	 p

o	 van de < der M-D 447

408	 aan de kim verdween < verdween aan de kim M-D 3

z	 't niet < niet	 M44
het niet D'-D3

r	 jaren lang < jaren M-D 34S	 jaren	 g	 1

418	 vóór < en vóór D4

420	 Maar < En M-D3

42 3	 komen zou < zou komen M-D 343

2	 haar < hunne M-D 343
hun	 D4

2	 heen-en-weer werden < werden heen en weder M47
heen en weder werden D'-D3

428	 ondoordringbare < onbegrijpelijke M-D 44	 g

429	 die nog altyd < die M-D 349	 g y
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4 2 9	 bleef verbergen < weg hield M49	 g	 g
weghield D'-D 3g

het allengs < het M-D 3g

de kuif onderscheiden < onderscheiden de kuif M

kla a-boschje < klappabosch M-D 3p	 1	 Pp

Gewis ze < Ze M-D 3

43 6	 nacht! Zeker < nacht; gewis M-D 343	 ^ g

haar < het M-D 3

45 0	 de blikken < den blik	 M"
de blikken Mai

457 en ze < en M-D 4

45 8	 een < den M-D4

grond van paarlemoer < azuren grond M-D 34S 9	 g	 p	 g

459 en er < er M-D 3

 en geel, en zilver, en purper, en azuur <459-460 g	 p p
en zilver, enur er en geel, en goud M-D 3p p ^	 g ^	 g

431

432

43z-433

435

441

463

464

468

476

478

48o-q8i

481

485

490

dat < dit D4

sprakelooze < stomme M-D 3p

oo en < oog M-D 4g	 g

ketapan < ketapanboom	 M-D 3p	 4'
keta an-boom [einde regel] D4p	 g

eens < eenmaal M-D 4

en ze < zijzi M-D 3

rottan-koorden. Adinda's < rottan-koorden, en Adinda's [einde reel M D 3g
m	 trottan-koorden, en Adinda's	 D -D zd

zyn < diens M-D 3Y

o zeker...'t < ...het M-D 3,

het	 D 4
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zoo < zeer M-D4

diertje < lieve diertje M-D 3diertje	 diertj

ergernis < schrik M-D 3g

dit < dat M-D

na < van M-D 3

Oosten ' 45 doch ziehier de vertaling: *g <
oosten.	 M-D 3

Oosten' 3 ° doch ziehier dertalin	 4*ve	 Dg^

Oosten ' 45 doch ziehier de vertaling: D4a*g

2 8	 er was < nog was er M-DS	 g

2 8	 boom < ketapan M-D 3S	 p

keta an D 4p

z	 No was er < En er was M D 354	 g

o< o de M-D 3553	 p	 p

6	 Nog was er < Er was	 M-D 3

	

5 	 g
En nog altyd was er D4g Y

S 6o	 Ziet < Zie M-D 3

	

6	 daar < daar alleen M-D 4S 4

	

70	 En nog alt yd was er < En nog was er M-D 3

	

S7	 g y	 g
Er was	 D 4

	r 	 boom < ketapan M-D 3	S7 	 p
keta an D4p

	

72	 tegen den morgenstond in slaap gevallen <

	

57	 g	 g	 Pg
in slaap gevallen tegen den morgenstond M-D 3

	

pg	 g	 g

573

574

Neen! Mocht het schynen alsof < Neen dat zou wezen of M-D 3S7S	 Y

S77
	 den < dien M-D 3

49°

492

492

495

496

499

lane nachten < nachten M-D 3g

door! Zeker had ze < door ...ze had M

door: ze had	 D'-D 3
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daarginds < daar M-D 4S77	 g

577

Sgo

593-5 94

594

596

naar 't veld dreef < dreef naar het veld M-D 3

nu spoedig < sspoedig M-D P g

als om < om M-D

den waanzin we te ersen < weg teersen den waanzin M-D^ P	 ^ P

hare < hunne M-D

	boo	 den buffel < de buffels M-D 3

	6o8	 ...Adinda's vader was < ...was M-D 3

	60 	 vernomen < gehoord M-D	9 	 ^

612-61 3 	 de Bataviasche Ommelanden...h ^< Batavia ....Hi' M ^	 >	 >

B....Hij1

616	 eenige anderen < eenigen M-D 3
^	 ^

Ci6-6i7 door het distriktshoofd van Parang-Koedjang beroofd waren van hun buffels <g	 J ^
beroofd waren van hunne buffels door het distriktshoofd van

	

Paran -Koedan	 Mag	 J g
beroofd waren van hunne buffels door het distriktshoofd van

	

7- '	 Ml'P( n h n
beroofd waren van hunne buffels, door het Distriktshoofd van

	

7	 I	 2d

	

P... K...ng	 D -D

beroofd waren van hunne buffels door het Distrikshoofd van,
P... K...ng D 3*

door het distrikshoofd van Paran -Koel jan beroofd waren vang	 J g
	hun buffels	 D4*

620	 westelyk < noordwestelijk M1
...lijk	 D'-D 31

621 ava unt. Vanhier < Javapunt; van daarp	 p^
Javapunt; van daarp
J...t; van daar
Javapunt. Van-hier [einde reel

621	 noordwaarts < noords M-D 3p

I'	 -it m voor zich zagen, * 	 voor zich zagen Pana-itam	 M a622  	 anah a < ^

voor zich zagen Pana-itam	 M''-Dvoo c g

Tanah-itam-itam voor zich zagen, D 4*
^
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626	 't Lebaksche < Lebak M

Leb... D'-D 3

626	 over officieelen < over M-D 3

628	 Maar de verb sterile < Maar M-D 3verbysterd

 duidel k < goed M-D3Y	 g

6 -6	 met verdoofden blik rond < rond met verdoofden blik M-D 333 34

64 1-64 2	 voor zinneloos hield < hield voor zinneloos M-D 3

644	 b nacht < 's nachts M, D 2-D 444	 Y	 ,

' nachts D 1*	s 	 s

646	 Het < Dit M-D 34

646	 gemakkelyk die te vinden, < gemakkelijk M4	 g	 Y	 ,	 g	 1
gemakkelijk	 'D 3g	 1^ D-

6 5 2	 en over < en M-D 3S

6 59	 drukte < en drukte M-D 459

65 9	het < dat M-D 4S9

662estaan had < stond M-D 3g

664-66 5	aan Saidjah kon aanwyzen < kon aanwijzen aan Saïdjah M-D 34 S	 ^	 Y	 aanwijzen	 Saïdja

 die < der M-D 3667

66 7	was < waren M-D 37

66 9-6 7o	 in de Lam on s aan < aan in de Lam on s Mp g	 P g
aan in	 L...n	 D'-D zda	 de	 sg
aan de L...ngs	 D 3*g
aan de Lam on s	 D 4*p^

6 74	 zekeren < eenen M-D 374

6 77 -6 7 8	 bestaan. Als een spook waarde h rond <p	 Y
bestaan; hij waarde rond als een spook M, D 3,^	 p	 ,

hij waarde rond als een spook	 I _ Zdbestaan:	 waa de o d s ee s oo D Dhij	 p

681	 byna kinderen < kinderen M-D 3Y

68 edron en < ingedrongen M-D 43	 g	 g

414
	

HOOFDSTUK XVII



687	 in 't vuur dreven < dreven in het vuur M-D 37
in het vuur dreven D4

687	 van de < der M-D47

6 9 1	 te Batavia groot gejubel < groot gejubel op Batavia M-D 39	 g	 g l	 g	 g l	 p

6 9 1	 over < om M-D 39

693 -6 94	 schreef naar 't Moederland < schreef M-D 393 94

697-6 9 8	 in zondagskerk of bidstond uit de harten der vromen dankgebeden^	 g
ten-hemel <,

dankgebeden ten hemel uit de harten der vromen in zondagskerk of
g	 ^

bidstondbidstond,
dankgebeden ten hemel, uit de harten der vromen, in zondagskerk of

bidstond,
uit de harten der vromen, in zondagskerk of bidstond, dankgebeden

ten-hemel,

teru voor de treurige ontknooping <706- 70 7	 terug	 g	 p g
voor de treurige ontknooping terug D4g	 p g	 g

708	 dit < dat M-D 3

over Said jah te spreken. Want < te spreken over Saïdjah, want Mp	 p	 ^ ,708-709	 J
te s reken over Saïdjah. Want D'-D 3P	 Saïdjah

 aanvankelyk vreesde ik < ik vreesde M79	 Y
ik vreesde, D'-D 3

den lezer t treffen b 't beschryven van zoo vreemde toestanden <Io	 om dete7Y	 Y
m te treffen bij het beschrijven van zoo vreemde toestanden 	 M-D 30	 j	 1
m b 't beschryven van zoo vreemde toestanden den lezer te treffen D4

o ,Y	 Y

11- 12	 myn publiek < den lezer M-D 37 7	 Y p

1	 Toch had ik dit kunnen < Ik had het kunnen M-D 374

7 16	 bekentenis, lezer! Ik < bekentenis! Ik	 M
bekentenis: Ik	 Di-D'

bekentenis! Lezer, ik D4

7 1 7	 werd vermoord < is gestorven M-D 377	 g

1	 met < onder M-D 3 377

2	 dat alles < dit alles M-D 473

M

D'-D;

D4
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2	 kan < ik kan het M-D 473

727	 werden < zijn M-D 377	 1

o	 in Indie wordt uitgeoefend < wordt uitgeoefend in Indië M-D 373	 g	 g

r	 2	 die met aandacht en belangstelling < die M-D 373 73	 g	 g

der l st van < van de lijst der Ma'73S	 y	 ^
der lijst van	 Mae

afpersingen < a ersin D 473S afpersing

li t'49* 	 M-D473	 gligt,

lig, 	 D4a
g^

737 onderhoud < het onderhoud M-D4

	1 	 aangaat? 0, < aan aat ...0 dat men mij beschuldigde van laster! 0, Ma	74 	 g	 ^	 g	 mij	 g
aan aat ...0 Mbg	 >

g	
(^aan aat ...0 I.	 DI -D 2

aangaat, 0!	 D3

743 nooit < niet M

743 te < in M-D 3

744 werd < werde M-D 3

74S zou < zal M-D 3

geen lasteraar te zyn < niet te lasteren	 M74S 

geen lasteraar te zijn geweest D'-D4g	 zijn

	

74 8 	 omdat geen < omdat men begrijpt dat 	 M

	

74	 ggeeng
omdat men be rij t dat geen	 D'-D 3g J p ^	 g
omdat –elk ieder be r t –een D 4gelyk	 g Yp g

7S	I 	 misschien nooit < nooit M-D4

nie t ook z y < zij niet	 M-D 3

	

7S	 y	 zij

ook z niet D4Y

	

6	 i n-laats eener < voor eene M-D 3

	

7S	 p

inkleedde < omgaf M-D 37S7	 g

8	 't besef der behoefte aan verbetering < die M-D 37S 7-7S	 ^
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8	 te doen doordringen < inteleiden MD 3	7S 	 g

den vorm had gegeven < had gegeven de vorm M a759	 ^^	 ^g
den vorm hade even Mb^g

760	 haar schuld – of de myne – < hare, of mijne, schuld M7	 Y	 1,

	

hare, of mijne schuld	 'D3,	 1	 ,	 D-

762	 misschien beweren < beweren zullen M-D 3

76 3	 heb < te veel heb M-D 3

6 3 - 7 6 5 kunnen? Slechts zeer weinig Europeanen immers achten het de moeite waard7 	 g	 p
zich neertebuigen <

kunnen, daar slechts zeer weinige Europeanen zich de moeite gaven

	

neêrtebuigen	 M

kunnen; daar slechts zeer weinige Europeanen zich de moeite gaven,

	

neêrtebuigen	 D'-D 3

766	 hun < die M-D 3

7 6 7	 zulke bedenkingen < dit M-D 377	 ^,

68	 ze < die aanmerking M-D 3768	 g

7 68	 luiden < luidt M-D 3

o	 lit < is M-D 377	 ^

77 1	 als daarin < als	 M

als erin D'-D 3

77 1	 liggen   zou < wezen zoude M-D 377

77 2	 juister < juist M-D 377	 1	 1

773 en dus < dus M-D 3

7 8 5	 m toe geve < toe geve M-D 47S	 Y	 	̂ ^

8	 door dezen getoond werd < deze toonde M-D 377	 ^

788	 ligt.'49 < ligt. M-D 3

ligt. D 4

789	 dit < dat M-D!

8 - o	 Havelaar's voorganger < die voorganger van Havelaar M-D47979
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79 1	 werd < is M-D4

 gestraft. Hy is vermoord. < gestraft. M-D 3791-792g	 Y	 g
gestraft! D 4
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HOOFDSTUK XVIII

ACHTTIENDE HOOFDSTUK < [ontbreekt]	 Ma

Zestiende Hoofdstuk. tr 	 be[streep] Mp
ACHTTIENDE HOOFDSTUK.	 D'-D4

3

't Was < Het was

Vervolg van het opstel van Stern. Het wasg	 p
van het opstel van Stern.) Het was(Vervolg	 P

de < zijne M-D 31

naar de Havelaars te willen begeven <g
te willen begeven naar de Havelaars Mg
te willen begeven naar de Havelaar's D'-D 3g

Ma D 4,

M b

D'-D3

6	 verzekerd had < had verzekerd M-D 3

6	 naar-buiten was teruggegaan < was teruggegaan naar buiten M-D

langs het grasveld < het grasveld langs M-D 47	 g	 g	 g	 g

-1 o	 om haar niet te doen meenen < opdat zij niet meenen zoude M-D 39	 p	 zij
opdat ze niet meenen zou	 D 4p

1 o	 een weinigje gezag < het gezag	 M-D 3gl ^ g	 g g
dat weinigje gezag D4gl g g

12	 u <i' M-D3^1
ge D4

1 4	 kon zyn < is M-D 34	 Y

16	 vertoonde zich < was M-D 3

16	 op < in M-D 3P

1 9	is er < is M-D 39

21	 eens ronduit < eens M-D 3

2 3	 o verklaring aan < aan op verklaring M-D 33	 P	 g	 P	 g

2 4- 2 5	 ten-huize van het distriktshoofd te Paran -Koed 'an vergiftigd was <4 S	 g	 J g
vergiftigd was te Paran -Koed jan ten huize van het distriktshoofdg	 J g^	 di
vergiftigd was te P ... n -K .., n ten huize van het distriktshoofdg	 ^^
vergiftigd was te P... K...n ten huize van het Distriktshoofd
te Paran -Koed 'an ten-huize van 't distrikthoofd vergiftigd was^ J ^

Ma

Mb

D -D 3
D 4*
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27

30

31

32

35

36

37-38

38

41

46

46

46

48

So-j[

52

53

55

mishandeling < onderdrukking M-D 3^	 g

Dit < Dat M-D 3

li en.' 49 < liggen. M-D 3^	 g^
li en.	 D 4liggen

 <gedurig M-D 3
g	 g

by de Regeering wilde aanklagen < wilde aanklagen bij de regering MY	 g	 g	 g	 g	 1	 g g
wilde aanklagen bij de Regering D'-D 3

g	 1	 g	 g

van de < der M-D4

dat h als er geen verbetering kwam vóór 't einde des aars <Y^	 g	 g	 1

	

dat als ereene verbetering kwam vóór het einde des 'aars hij	 Mg	 g	 1	 hij

	

dat als ereene verbetering kwam vóór het einde des 'aars hij 	 'D 3^	 g	 jaars,	 D—hij

	

dat, indien ereen verbetering kwam vóór 't einde des 'aars h 	 D4g	 g	 jaars, Y

rechtstreeks wenden zou < wenden zoude regtstreeks Ma'g
re tstreeks wenden zoude Mae-D 3regtstreek

 deerniswaarden toestand te-huisebracht <g
te huisebra t in deerniswaarden toestand M-D 3

g ^

maar < doch Ma'

maar Ma'

h < deze Ma'Y
hij	 Ma'^

omdat < wijl M-D 31

ik wegens myn toestand < ik M-D 3
g	 Y

even als myn echtgenoot u verzet teen de misbruiken die hier heerschee <

	

Y	 g	 g
u verzet tegen de misbruiken die hier heerschen, even als mijn

	

g	 ^	 1

	

echtgenoot,	 Ma'

even als mijn echtgenoot, u verzet tegen de misbruiken die hier

	

1	 g	 ^	 g

	

heerschee	 M"-D4

dit alles voor u willen verbergen < u dit alles niet willen zeggen 	 Ma'g	 gg
dit alles voor u willen verbergen Ma'

tuin en erf < het erf M-D 3

	't erf	 D4

Nu werd het Tine duidelyk < Het werd nu duidelijk aan Tine MY	 duidelij

 werd nu duidelijk aan Tine D'-D 31

420	 HOOFDSTUK XVIII



6o	 h < hij den volgenden dag M-D 3Y	 hij	 g	 g

6o	 deze < die M-D 3

61	 der vermoedens < van het vermoeden M-D 4

61	 van de < der M-D 4

64	 achtslaan < acht geven M-D 34	 g
acht-slaan	 D4

66	 als < wanneer Ma'

als	 Maz

6 7	de opvatting  van 't begrip < het begrip van het denkbeeld M-D7 	 ^p	 gp
het begrip van 't denkbeeld	 D4gp

6 7-68	 geondheid, vooral in de oogen van niet-geneeskundigen,  zeer7	 g 	 	̂ ^

p
onderwer ely ^k is – <

gezondheid zeer onderwerpelijk is vooral in de oogen van niet-^	 pl	 ^
Mgeneeskundigen, 

ezondheid zeer onderwerpelijk is, vooral in de oogen van niet-gezondheid	 p 1	 ^	 €^
geneeskundi en	 D `-D 3geneeskundigen,
gezondheid, vooral in de oogen van niet-geneeskundigen   zeer
^	 ^	 ^

onderwerpelyk is –	 D4
p

den tyd niet < niet den tijd M-D477	 Y	 tij

 m'nheer < de heer M-D 383

88	 zooals < als M-D4

88-91	 u m'nheer Havelaar, en...en...9	 >
Welnu? Ga voort?

– Ik ben overtuigd dat h y...zou vergiftigd eworden z n <

	

g	 ygeworden zy

	

 ...en hij zoude zeker vergiftigd geworden zijn, 	 M^1^	 hijgeworden zijn

	

 hij zoude zeker vergiftigd geworden zijn,	 'D 3	gij:...en hijgeworden 1,	 D-

u, en...en...en...
– Welnu? Ga voort!
– Ik ben overtuigd dat hy...zou vergiftigd geworden zyn, D4

die woorden < dat gezegde M-D 494	 ^ ^

opgeschreven. Z n verklaring < o eschreven ...het M-D 394	 p^	 y	 ^	 pg	 ^
pgo eschreven: het	 D4

m!' 49 < mij. M-D 395	 y	 ^

m ^ D4
y^
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I0I	 je < ge M-D3g

	

IO2	 m .' 49 < mij. M-D 3y	 ^
m ^ D4

y^

	10 3	je < gij M-D3	3 	 )	 ^1

10 3	antwoorden < te antwoorden Ma3
nantwoorde	 Mb

103-104	 vraa maar je zei < vraag. Gij zeidet M-D 3 g}	 je	 g Gij

	

104	dat j e< dat gij M-D 3	4 	 )	 gl

	

I0	 was < waart M-D 3S

	

Io	 van je < uwer M-D 3	S 	 j

	

10	 te 	 M-D 3	5 	 op

	

I05	 Batavia, niet waar? < Batavia,... M-D 3	S 	 >

	

I05	 Lit dáárin misschien < is dat M-D 3	S 	 g

	

106	 van je < uwer M-D3

	io6	 derond van < van M-D 3degron

ho	 nu weet ik < ik weet NI-D3

I I I-I I2	 met byzondere innigheid kuste < kuste met bijzondere innigheid M-D3Y	 g	 bijzondere	 g

	

11 4	heb ' e < heb u M-D 3	4 	 1

	

11 4	dat ' e< dat i' M-D 3	4 	 l	 g)

I I in < gingt M-D 3

	

S	 ging g g

	

I 2I	 neussnuiten < neussnuiting D3g

mi./149 <m ". M-D3^

m! D4
y^
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I23-I24 eenigszins de omstandigheden heb geschetst, waarin dit stuk geschreveng	 g	 g	 ^	 g
werd <

de omstandigheden waarin die brief geschreven werd eenigzins hebg	 g	 g
ggeschetst	 M

de omstandigheden, waarin die brief geschreven werd eeni zins hebg	 ^	 g	 ^	 g
geschetst,	 DI-D3

de omstandigheden waarin dit stuk geschreven werd, eeni. szins hebg	 g	 ^	 g
geschetst,	 D4

	

124-12 5	 o de kordate plichtsvervulling te wyzen <4 S	 P	 P	 g	 Y
te wijzen op de kordate pligtsvervulling M-D 3wijzen P	 pg	 g

12	 daarin doorstraalt < er doorstraalt in dat stuk M-D 3S

128	 daarby < bij dat alles M-D3Y	 bij

128	 zyn omzichtigheid te doen opmerken <Y	 g	 p
te doen opmerken zijne omzi ti heid Mp	 1	 gg
zijne omzi ti heid te doen opmerken D'-D 31	 gg	 p

1 3 1-1 3 2 	van z n voorganger < zijns voorgangers M-D 4Y1

13 3 -1 3 4	 gemaakt. Maar < gemaakt; maar; zoo als ik reeds zeide M33 34	 g	 g	 ,	 ,	 ,
gemaakt;  maar, zooals ik reeds zeide 	 D'-D3

gemaakt. Maar, zooals ik reeds zeide	 D4g	 ,	 >

I	 hiertoe < daartoe M-D 334

1 34	 elaten.' 5 2 < gelaten.	 M-D 434	 g	 g
gelaten.' S 2 D 4a

18	 Van den goeden smaak myner lezers verwacht ik <3	 g	 Y
Ik verwacht van denoeden smaak mijner lezers M-D4g	 1

I0	 1856 	 Ma'1 40	 S	 1859

1856 Maz5

i8(..)Mb

18..	 D'-D3

I	 kw ten < kweten M-D 34S	 kwyte

 der el ke.' S 3 < dergelijke. 	 M-D 4 g Y
der el ke.' 5 3 D 4agY

I	 liet < deed M-D 449

15o	 en < of M-D 3S
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173-174 r Natta Negara, * Adhipatti 	 	 M-D 3Adhipatti Ka ta Na Ne	 <p	 g ^	 p
Adhi atta Natta Karta Na ara D4*Nagara,

	

184	 w e < wijzen M-D 3

	

4	 y^	 wijze

 ze D 4wyz

 door het schryven van dezen brief volbreng <Y	 g
volbrengoor het schrijven van dezen brief M-D 3g	 schrijve

 MAX < Max207

w. g. Maxg
WaSet. MAXg
Was et. MAXg

Ma

Mb

^	 zD -D d

D3

208-209
	

Bantam? 0 neen < Bantam?...neen
	

Ma

B .. ?...neen
	

M^

B...?...neen
	

Di-D3

Bantam? 0, neen D4

210	 Dit < Dat M-D3

211	 in Nederlandsch-Indie wordt uitgeoefend <g
wordt uitgeoefend in nederlandsch-Indië Mg
wordt uitgeoefend in Nederlandsch-Indië D'-D3g

	

214	 0 < tot M-D 3	4 	 P

I	 l i	 n' 49*	 liggen, M-D4

	

2 7	 gge ^	 < gg ^

	

218-2I	 Lebak...ik plaats hèm en den resident van Bantam, Havelaar <

	

9	 p
Lebak ...ik leg Havelaar 	 Mag
Le	 ),...ik leg Havelaar	 MbLeb( , g
Leb......ik leg Havelaar	 DI-D'g
Lebak...ik leg hèm en den Resident van Bantam, Havelaar D4

	

222	 op < aan M-D4p

	22 3	van < uit M-D 33

	

225	 tamelyk goede < goede M-D 3	5 	 Yg	 g

	

226	 matig < weinig M-D3g	 g

	22 7	zyn < wezen M-D 3

	

7	 Y

	22 	 aan de firma verplicht te wezen < dat ik aan de firma ver li t was M-D 3	227	 P	 Pg

230-231	 onlan s heel duidelyk 	 onlangs M-D4g	 Y	 ^
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232	 iets stuitends < eene soort van beleedi in 	 M-D 33	 gg
een soort van beleediging D4gg

2	 omdat < daar M-D 433

2 34	 't my mi' die M-D 334	 y	 1

2 3 6	 Makelaar in Ko van de Lauriergracht, <3	 g
van de lauriergracht, makelaar in koffij,

g	 ^	 1^
van de Lauriergracht, Makelaar in koffij, D'-D 3g	 ^	 1^
van de Lauriergracht, Makelaar in Koffie,	 D 4g

2	 onlangs < laatst M-D 32 37	 g

2 8	 wilde te doen hebben met zyn vrouw <3	 y
met zijne vrouw wilde te doen hebben M-D 31

2 3 8	 Maar < Doch M-D 33

240	 ik moest maar < maar ik kon M-D 34

2 43	 zoo o alles < op alles zoo M-D 343	 P	 p

2 43	 Dit < Dat M-D 343

246	 rond. Nu, veel < rond; veel M4	 rond;

rond. Veel D'-D 3

2 49	 het < den M-D 449

2 -2 6	 Schrift – h zet dat Eva tweemaal ter-wereld kwam...de man is gek!S5 S	 y g	 g
nu alles was <

Schrift, alle M-D 4

26o	 God. Ik < God, en ik M-D 3

26o	 er < daar M-D 3

262	 tafel < de tafel M-D4

262-26 3	een paar half-afgewerkte  kinderkousjes in <3	 Pkinderkousje
 eenaar halfafgewerkte kinderkousjes M-D 3paar	 g kinderkousje

 en een < een M-D 4263

26 3	verzen. Ook < verzen en M-D 43

26 alsof < of M-D 3S
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z6	 hem < die M-D 3S

2 70	 de menschlievende bedoeling die < het menschlievend voornemen dat M7	 g
het menschlievend voornemen, dat D'-D 3

de menschlievende bedoelingen die D4g

	

2 7o	 voerde < voerden D47

	

2 74	 vin erw zin en < vingerwenken M-D4	74 	 g Y g	 g

	

2 75	 Heer, en dit < Heer, dit M	7S 	 >
Heer: dit D'-D 3

	

2 75	 in de zaken gedaan < gedaan in de zaken M-D 3	7S 	 g	 g

	

28 4	toestand < lot M-D 44

	

28 4	hoewel < schoon M-D 44

	

28	 daar < wijl M-D 3

	

S	 1

z86	 de heele < hare M-D3

28 7	 misschien de < de M-D 37

288-28	 ware schande < schande M-D 39

2 9 1	 dien < den D'9

2 93	 deze < die M-D 393

293	 zeker weer < zeker M-D 393

2 93	 't < een M-D 393

2 94	 nogmaals < weêr M-D 394	 g

2 95	 maar < nog M-D 39S	 g

2 96-297 op-straat, en we kunnen op 't oo enblik geen bediende missen, omdat er zooveelp	 ^	 p	 g	 g
b ons omgaat. <Y	 g

op straat.	 M-D 3P
op-straat, en we kunnen op 't oogenblik geen bediende missen omdatp	 ^	 p	 g	 g
er zooveel b ons omgaat.	 D4Y	 g

2 9 8	 zal wel < zal M-D 49

2 9 8	 z n < wezen M-D 49	 Y
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0o	 din en < zaken M-D 33	 g

o	 al zoo dikes is < reeds lang M-D 333	 Y	 g

306	 op-eens weer < op eens M-D 33	 p	 p
op-eens D 4P

o	 van veel < van M-D 337

o	 en < en die M-D 337

309	 van myn mijner M-D 339	 Y	 1

I	 dit < u dit M-D 334

I	 zoo uitvoerig < zoo M-D 33S	 g

I	 nauw < een naauw M-D 33

I - 18	 zeker weer < zeker M-D 33 73

o	 te guur < guur M-D 333	 g	 g

ezien en < gezien. Ik M-D 3334	 gezien,	 g

334 33S maakte terstond < maakte M-D 3

336	 had terdeeg < had M-D 433	 g

336	 east < gepast; dat bleek, M a33	 gepast,	 gp	 >
gepast; dat bleek; M bbee Mgp	 >
east dat bleek;	 'D 3gepast	 D-bleek;

gepast, dit bleek, D4gp	 >

337 en < had M-D 3

337 te < in M-D 3

339 net < even M-D 3

I	 dáárop het gesprek < het gesprek dááro M-D 334	 p	 gp	 gp	 p

343 al die < die M-D 3

344 over < van M-D 3

345 hem < dien M-D 3

6	 verzekerde my < zeide M-D 334S 34	 Y
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346	 dien man < hem M-D 3

h was een zeer ontevreden persoon <

	

347	 Y	 p
dat die Sjaalman eene zeer ontevredene persoon was M-D 31	 p

die alt d < die M-D 3

	

347	 Y

aanmerking < aanmerkingen M-D 3

	

347	 g	 g

	

8	 terw l < en dat M-D 3

	

34	 Y

	

8	 z n< diens M-D 3	34 	 Y

349 die dan < die M-D 3

	

3 49	 by < te huis bij M-D 3

thuis by	 D4

uit den brief dien ik gelezen had, zoo juist wist <35	 g	 ^	 1
zoo juist wist uit den brief dien ik gelezen had Ma`)	 g
zoo juist wist uit den brief dien ik gelezen had, M ae-D 31	 g

3S

	

z	 al die < die M-D 3

2	 beschuldigingen < beschuldi in	 M-D 33 5 beschuldiging

3S 2	 waren < was M-D 3

2 - 3	 deed het me groot genoegen, te zien dat ik de zaken zoo goed beoordeeld had,3S 3SS	 g	 g	 g ^	 g
en was ik zeer tevreden met myzelf. Ik ben hiervoor dan ook bekend b myn

	

Y	 Y my
 ik altyd zoo juist oordeel, meen ik. <p	 Y	 1

maakte dit mij zeer te vreden met mij zelven, want het is altijd een

	

mij	 mij	 ^	 altij
 te zien dat men de zaken zoo juist beoordeelt. Ik bengenoegen1

hiervoor dan ook bekend bij mijne pilaar. 	 Ma'	bij 	 1	 P
deed het mijgenoegen te zien dat ik de zaken zoo goed beoordeeld

	

l g	 g	 g
had en was zeer tevreden met mijmi zelf. Ik ben hier voor dan ook
bekend bijbi mijn pilaar, – dat ik zoo 	 Mae1 p
deed het mijgenoegen te zien dat ik de zaken zoo goed beoordeeld

	

1^	 g	 g
had en was zeer tevreden met mij zelf. Ik ben hier voor dan ook
bekend bij mijn pilaar, – dat ik altijd zoo juist oordeel, meen ik.	 Maabij	 ) P	 ^	 altijd	 1
deed het mijgenoegen te zien, dat ik de zaken zoo goed beoordeeld

	

l g	 g	 ^	 g
had en was zeer tevreden met mijmi zelf. Ik ben hiervoor dan ook
bekend	 -Dbij mijn pilaar – dat ik altijd zoo juist oordeel, meen ik.	 'D 3bij	 1 P	 altijd	 1
deed het meroot genoegen te zien dat ik de zaken zoo goed

	

g	 g	 g	 g
beoordeeld had, en was zeer tevreden met myzelf. Ik ben hiervoorY
dan ook bekend b myn pilaar...dat ik altyd zoo juist oordeel,Y Y ^	 Y	 1
meen ik.	 D4

3 61	 is wel < is M-D 3
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3 62	 dat < dit D4

364	omdat < want dat M-D 3

6	 Hoofden < hoofden allen M35
Hoofden allen D'-D 3

6 - 66	 resident die goed voor hen geweest is <353	 g	 g
resident	 Ma

Resident	 Mb-D 3

Resident dieoed voor hen geweest is D4g	 g

33 66	 het < dit M-D4

6	 die < de D 439

37o	 en dat < dat M-D 3

37 2	m'nheer Sjaalman < Sjaalman M-D 437	 1	 Sjaalma

heel < zeer M-D 3

en nog altyd < en die M-D 3374	 g
en	 D4

375 moeten maken < maken M-D4

3 8 3	 altyd < altyd by-voorkeur D43 3	 Y	 Y	 Y

8	 mensch was en vooral zulk een trouw vriend <37
mensch en vooral zulk een trouw vriend was M
mensch, en vooral zulk een trouw vriend was, D'-D 3

388 8	 hadden. Want < hadden in Amsterdam, want M
hadden; want	 D'-D 3

391	 1846 < 18¢5 Ma

i8(..) Mb

z8..	 D'-D3

391-392 gedaan door te bepalen dat men maar altyd zou voortgaan met het koopen vang	 p	 Y	 g	 P
z n thee <zy

gedaan	 M-D 3

gedaan door te bepalen dat men maar altyd voort zou gaan met hetg	 p	 Y	 g
koo en van zyn thee	 D4P	 Y

2	 riep h uit < ging hij voort M--D339	 pY	 gg hij

394 nu < thans M-D 3
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396	 best be r en < begrijpen M-D43	 g Yp9

397 in de < de M-D 3

400	 wezens < personen M-D34	 P

4400	 zoo'n < die M-D 3

maken. 't Zyn beste menschen, en toch deftig van belang!< maken. M-D4402-403	 e ^	 y	 ^	 g

o	 te < in M-D 344

o	 begrepen < wisten M-D 344

04-405 beteekenen moest < beduidde M-D 34

o	 duidelyk < klaar M-D44 S	 Y

406	 de < het D4

I o	 gezegd hebben < zeggen M-D 34	 g g	 gg

  r tui en te el k< rijtuigen M-D 4410-411Y g	 g Y	 l g

I I	 gemakkelyk < ligt M-D 34	 g	 Y	 g

I	 alweer < weêr M-D 344

in den wagen van 't rooie vest, meen ik – < het roode vest, meen ik, – M de	 ,41 5-416g	 >
het roode vest, meen ik – D'-D 3

	het rooie vest meen ik –	 D4

4 16	 gele rytuig < rijtuig M-D44	 g	 Y g	 l g

I	 modder rechts en links < modder M-D 349

-	 spatten. Ik ben zelden prettiger uit geweest, en myn vrouw vond het ook. <4 22 4 2 3	 p	 P	 g	 g	 ^	 Y

Pspatten. M-D 3
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HOOFDSTUK XIX

NEGENTIENDE HOOFDSTUK <[interlinie, streep]	 Map

n Hoofdstuk	 bZeventiende Hoo ds k [streep] Mp
NEGENTIENDE HOOFDSTUK. 	 D'-D4

In < In
Vervolg van het opstel van Stern Ing	 p
Vervol van het opstel van Stern.) In(Vervolg	 p
Vervol van het Opstel van Stern.) In(Vervolg	 p

Ma
Mb*

D' D 3,

D Z DZa,

4

S

8

9

18

2I

22

3o-3z

35-36

37

38

41

41

43

47

aan Havelaar zond < zond aan Havelaar M-D 3

die maar al tegoed < die M-D 3

beteekenen < beduiden M-D 4

op de Lebaksche hoofdplaats aankwam < aankwam te Lebak Mp	 p
aankwam te Leb... D ' -D 3

te Lebak aankwam D4

dit stuk < dien brief M-D 3

in dien brief u < U in dien brief M
u in dien brief D'-D3

myner < van mijne M-D4Y	 1

had < heb M-D 3

niet ten-minste deze zaak < ten minste deze zaak niet M-D 3

behandelen. < behandelen. X43 D4

hierom < dáárom M-D 3

vryheid < de vrijheid M-D 4Y	 vrijhei

 Alleen h el < geheim; hijzelf el alleen M-D 3geheim.	 y^	 g	 ^ J^

ik < ikzelf M-D4

onderzoekingen.' 6 '	 onderzoekingen.	 M-D 4g	 <	 g
onderzoekin en.''' D 4ag

Doch < Maar M-D 3
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door eenas gehoord voorval overliep <p g	 p
overliep door een pas gehoord voorval MP	 P g
overlie door een pasgehoord voorval D'-D 3p,	 p g

der missive < van mijn' brief M, D 2-D3S3	 1
van mijn brief D' D4l

62	 zooals < zoo M-D 3

64	en die < die M-D 34

64	 maintien. H vraagt < maintien; vraagt M4	 Y	 g	 ^	 g

	

maintien• vraat	 D'-D 3g

66-67	 zou wezen – ik hoop, 	 te moeten zeggen: al wezen – <7	 p^	 gg ^
zou, ik hoop niet te moeten zeggen, al zijn, M-D3

68	 en kortaf < kortaf D4

o	 teen deze eventualiteit te verzekeren <7	 g
te verzekeren teen die eventualiteit M-D 3g

75 brief < missive M-D4

Regent van hier < regent M79	 ^	 ^
Keent D'-D 3g

88	 maken. Ik < maken, en tevens dat ik M-D3

88	 vermeen <geloof M-D 3

8 9	voor-zoo-ver < voor zooveel M-D 39

9 2	 voor < voor dat D'-D3

voordat D4

evaarl ks. Hem < gevaarlijks; daar hem M-D 393	 g	 Y	 g	 1

93 kan immers < immers kan M-D 3

95 wanneer < als M-D 3

99 Als < Alsof M-D4

105	 wordt < is M-D 4S

116	 voorstel' 69 –	 voorstel)	 M-D 3

voorstel – D4

49-50
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116oedkeuren < oedkeuren' S ' D 4^	 ^	 g

goedkeuren' G9 D 4

121	 MAX < Max	 M

Waset. MAX D'-D 3g

12 3 -124	 een kort bezoek b den Regent af < een bezoek af bij den regent M a3	 4	 Y	 g	 bij	 g
een bezoek af bij den Regent M b-D 31	 ege
b den Reent een bezoek af D 4Y	 g

12 4	en vroeg hem b die gelegenheid <4	 ^	 Y	 g g
en deed aan dezen de twee volgende vragen M-D4g	 g

126	 kan < moet M-D 3

kan D4

127	 tweede < tweede vraag M-D 47	 g

128-129	 gaf, die h – voor de 	 meegebracht! – uit zyn vestzak haalde. <9	 ^ ^	 Y	 gelegenheid	 ^	 Y
ggaf... M-D 3

129-130	 dit geheel buiten Havelaar omging < Havelaar niets hiervan wist M-D 3

	

 geheel	 g^

130	 en straks zullen w te weten komen < wij zullen straks zien M-D 33	 Y	 wij

131	 werd.''' < werd.	 M-D 43

werd.'7' D4a

'tebruikel k o^icieel o timismus < `o timisme' M-D4g	 Y	 P	 P

ontevredenheid < de ontevredenheid M-D 4

136-137

138

138-139 van de Regeering over 't `bemoeiel ken' met ongunstige berichten <g	 ^	 Y
der regeringM

	

der Regering	 D'-D3^ g
der Regeering over het `bemoeiel ken' met ongunstige berichten D4^	 g	 Y

140

142-143

143-144

van de < der M-D4

een excentriek	 Jkameraadje < men M-D4

zonder voorafgaande scheldwoorden geslagen heeft <g	 g g
 heeft zonder voorafgaande scheldwoorden M-D 4geslageng

I	 den kontroleur te vragen < eene vraag aan den kontroleur M1 45	 g	 ^
eene vraa g aan den Kontre leur D'-D3

een vraag aan den kontroleur 	 D4g
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146

147

148

148

15 

tS1-IS;

IS3-iS4

van zyn aanklacht terugtehouden < terug te houden van zijne aanklagt M-D 3Y	 g	 g	 zijne	 g
teru tehouden van zyn aanklacht 	 D4g	 Y

maar < doch M-D4

maar <	 jnamelik M-D 4

iemand < men M-D 3

of < en M-D 4

– volkomen naar waarheid – z n onbekendheid met de door HavelaarY
geschreven brieven staande hield, <

zijne onbekendheid met de door Havelaar geschrevene brieven1	 g
staande hield,	 M-D 3

z n onbekendheid met de door Havelaar geschreven brievenY	 g
staande hield – en h zei de waarheid – 	 D4Y

resident na veel uitroepingen van on eloovi e verbazing eindelyk <g	 g	 g	 Y
resident M
Resident D'-D4

1wel toegeven < toegeven M-D 354	 g	 g

1 -1	 h ging – ik weet niet waarom? – tot het voorlezen van die brieven over <S4 SS	 Yg g
begon met die brieven voortelexen 	 M-D 3g
h begon met die brieven voortelexen D4Y g

16	 b 't aanhooren daarvan leed < leed bij het aanhooren daarvan M-D 4S	 Y	 bij

16	 moeiel k < niet M-D 4S	 Y

1zeker niet < niet M-D 4S7

18	 op hem had beroepen < had beroepen op hem M-D 35	 P	 P	 p	 p

158-159	 van den inhoud der brieven te staven <S	 S9
te staven van den inhoud der brieven M-D 3

1deze < die M-D 3S9

163	 van de < der M-D 43

164	 wezen zou < zoude wezen M-D 34

164	 ze < die M-D 34

165-166	 met beleefde vastheid weigerde < weigerde met beleefde vastheid M-D 3S	 g	 g

434
	 HOOFDSTUK XIX



167	 niets < dan niets M-D47

168	 van de < der M-D4

16 9 -1 70	 beschuldigingen < beschuldi in	 M-D 3beschuldiging

1 70	 konden staven < staven konden M-D 37

1 7 2	 dezen < dien M-D 37

1 7 6	 schrift! Op schrift dat < schrift, dat M-D 37	 P

1 7 6	 lag, 	 de tafel, < op de tafel lag,7	 g^ 
op	 ^	 P	 g^

	lag, 	 de tafel, M"g ^ op	 ^

la o de tafel D'-D 3
g, p

180-181	 dee rondheid myner aanklacht < mijne aanklagt M-D 3gg	 Y	 1	 g
m n aanklacht D 4my

 deele enheid wordt gegeven < wordt gegeven de 	 M-D 3g g	 gg	 gg	 gelegenheid

18 3	myn < die M-D 33	 Y

18 -188	 trachtte h Havelaar te bewegen van zoo verkeerde grondbeginselen aftezien.7	 Y	 g	 g	 g
Maar <

drong hij aan bij Havelaar, aftezien van zoo verkeerde

	

g hij	 bij

rondbe inselen maar	 Mag	 g
drong hij aan bij Havelaar, aftezien van zoo verkeerde

	

g hij	 bij
rondbeginselen; maar	 Mb-D 3g

drong h b Havelaar aan, aftezien van zoo verkeerdegYY
rondbe inselen. Maar	 D4g	 g

192	 van de < der M-D 39

der D4

193-194

tas -i96

Adhi atti – we zagen reeds wat h daar te verrichten had! – <p	 g	 Y
adhipatti, om dezen de vragen te doen waarvan ik sprak, Mp ^	 g	 p
Adhi atti om deze de vragen te doen waarvan ik sprak,	 D'Adhipatti,	 g	 p
Adhi atti om dezen de vragen te doen waarvan ik sprak, D 2 -D 3Adhipatti,	 g	 P

Havelaars. Terstond daarop keerde h terug <p	 Y	 g
Havelaars, waarna hij terugkeerde M1	 g
Havelaar's waarna hij terugkeerde D'-D 31	 g

Zoo	 28 < den 28 M-D3

den 28 D4
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204	 N's <N M4

N°. 	 Zd	 4N. D-D D^

N° D3*,

214	 en < of M-D 34

en D4

215	 en < of M-D 3S

en D4

216	 vertrouwt.'72 < vertrouwt. M-D4

2 3 o	 waarover < waarvoor M-D 43

2 3 2	 dit < dat M-D 33

2	 evenwel niettemin	 - 2d D 43 3 < M D

niet te min D3

2 3 3-2 3 4	 hierover < daarover M-D 333 34

2 34	 ik terstond < ik M-D 334

2 4 8 - 2 49	 door zyne Excellentie den Gouverneur-generaal gedeeld wordt <4 49	 y	 g	 g
wordtedeeld door Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal Mg	 Zijn

 door zijne Excellentie den Gouverneur-generaal	 D'-D 3g	 zijne	 g

zN's < N" MS4
N°. D'-D4

z 8-z	 wanneer < als M-D 3S	 S9

264	 MAX < Max	 M4

Was et. MAX D'-D3g

26 7	betreffende < omtrent M7

z68	 tot weezen maakte < maakte tot weezen M-D 3

268-269	 in Lebak nauw verband was < naauw verband was in Lebak Ma9
naauw verband was in Leb(...) Mb
naauw verband was in Leb... 	 D'-D3

2 7o	 dit < dat M-D 37

2 70	 meening'73 –< meening, 	 M7	 g	 g^
meenin –	 D'-D4g
meenin ' 73 - D 4'g
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27o	 zal toch ieder < moet men toch M-D 47

2 7 1	 hadden doortebrengen < doorbragten M-D 37	 g	 g
doorbrachten D 4

273

z73-z74

277

z8i-z8z

2 9

z91

van een < eener M-D 4

zicheduri de vraag moet voorleggen gedurig te vragen heeft 	 - 3<	 e MDg	 g	 g	 gg	 g	 g	 g

zoon < de zoon M-D 3

op zyn grootmoedigheid vertrouwd hadden <p Y g	 g
vertrouwd hadden op zijne grootmoedigheid M-D 3p zijne g	 g

den lezer reeds bekend is < de lezer reeds weet M-D4

wist intebrengen < konde inbrengen Mg	 g
kon inbrengen	 D'-D 4g

2 9 2	 onverwachts < ongevraagd M a '9
onverwacht M"-D 3

2 94	 konden geleid < kon gehad M-D 494	 g	 g

2 97 -2 9 8	 met ulke tegenstanders te stryden had <^	 g	 Y
te strijden had met ulke tegenstanders M-D 3strijden	 ^	 g

0o	 rie < zeide M-D 33	 p

3 02	 heeft immers < heeft M-D 3

3 02	 ingezien < begrepen M-D 43	 g

emakkel k < goedkoop M-D 43 02- 3 0 3	gemakkelyk	 g	 p

o	 uridieke echtheid < echtheid M-D 433	 ^

o	 treffend optemerken < treffend M a3S	 p
treffend M-D 3

06	 o Havelaars woord durfde bouwen <3	 p
durfde bouwen op Havelaar's woord M-D 3P

30g-309 sedert deebeurtenissen die ik verhaal, jaren verloopen <g	 ^1	 p
meer dan drie	 p	 gebeurtenissen verloopen sedert de 	 die ik verhaal Ma

jaren 	 gebeurtenissen verloopen sedert de ebeurtenissen die ik verhaal 	 M}'

aren verloo en sedert de gebeurtenissen die ik verhaal	 Di-D' 31	 p^	 g

I	 in de nieuwsbladen ele en < gelezen in de nieuwsbladen M-D 33 3	 g ^	 g

437
	

HOOFDSTUK XIX



HOOFDSTUK XX

Ma
Mbi

TWINTIGSTE HOOFDSTUK < streep

A

	

r	 MbaZeventiende Hoofdstuk [streep]p

	

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.	 D'-D4

I Ma D 4,

Mb

D ` -D 3

't Was < Het was
Vervolg van het opstel van Stern. Het wasg	 p

van het opstel van Stern.) Het was(Vervolg	 P

	

lezen in de binnen aler < lezen,	 Mai

g	 Y>	 >
lezen in de binnengalerij, Maeg	 1^

Havelaar. K k < Havelaar, zie M5	 Y
Havelaar: `zie D 1 -D 3

5 heb < heb nu M-D4

6	 nu ' uist <i 	 M-D 41 

6-	 Hogarth, niet waar? < Ho arth.' M6-7	^	 ^	 g
Hogarth.' D'-D 3g

9	 je 	 M-D3

10	 zien! Ei, heb < zien;...heb M

zien ...heb D'-D 3

10	 waar ' e< waar ge M-D 31	 g

16	 voorkomen. Juist in die dagen < voorkomen;...toen Mg
voorkomen...toen D'-D 3

voorkomen... toen 	 D4

16	 was je < waart ge M-D 31	 g

18	 't kind < deze M-D4

25-26	 uit een goed gesloten kast in haar kamer scheen gehaald te hebben <5	 g	 g	 g
scheenehaald te hebben uit eene goed geslotene kast in hare kamer M-D 3g	 g g
uit eengoedoed gesloten kast in hare kamer scheen gehaald te hebben 	 D4g	 g	 g

28eef 'e < geeft ge M-D 3g	 1	 g	 g

2 9	 gerust, Max: 't < gerust! Het M-D49	 g	 ^	 g

e < ge M-D 333	 je	 g
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36	 je < gij M-D33	 1	 gl

heel ongaarne < ongaarne M-D 339	 g	 g

dit zal ik 'e < ik zal u dat M-D 339	 1

 Geloof 'e < Gelooft ge M-D 339-40 l	 g

4 1	ook zal ik dat arme Lebak liefhebben <

	

schijnt het mij ook dat ik dat arme Lebak zal liefhebben 	 Ma1	 1
het mij ook	 Leb(...) zal liefhebben M bschijnt et m oo dat ik dat arme eb ...1	 1

	

schijnt het mij ook, dat ik dat arme Leb... zal liefhebben	 D'-D 31	 1

	

schynt het m ook dat ik dat arme Lebak zal liefhebben	 D4Y	 Y

42	lydt sedert zooveel jaren < lijdt sedert zoo vele jaren M-D 34	 Y	 1	 1	 1
sedert zooveel jaren lydt D41	 Y

schrikken: ik kan hier niet gemist worden, Tine! En <43	 g

	

schrikken• en	 M

	

schrikken, en	 D'-D 3

schrikken, ik kan hier nietemist worden Tine! En D 4g

moest je < moest gij M-D 345	 1	 g 1

kan je < kunt ge M-D 345	 1	 g

46	 je < gij M-D 34	 1	 gl

46	bent < zijt M-D 34	 zij

woeste < wilde M-D4

4 8	werden < waren M-D 3

2	 Wil je < Wilt gij M-D 3S	 1	 gl

z	 die stuur erts < hen M-D 3S	 p

z	 Kan ' < Kunt " M-D 3S	 lY	 ^J

6	 ging toornig < ging M-D 3S	 g g	 g g g

5 8	 doch < doch die M-D 3

64	 lezer!'49 < lezer. 	 M4

	

lezer!	 D'-D 3 D4a

lezer!' S 6 D4

dezen < dien M-D 36 S
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67	 dit < dat M-D 3

67	 gedreven? "6 gedreven?	 M-D 47	 g	 <g

gedreven?' 76 
D 

4'

68	 je < ge M-D31	 g

71	 Kan : < Kunt gij M-D 3

7 8	als z < en M-D 47	 Y

8	 sch nsel < licht M-D 37	 Y

85	 'e < u M-D 3S	 1

87	 men je < men u M-D 37	 1

87	 je vader < uw vader M-D 37	 1

88	 je < uw M-D31

90	 in tranen uit < uit in tranen M-D 3

91	 en toen < toen M-D 3

toestand < positie M-D 395	 P

Ppozitie D 4

97 te veel < veel	 M

te veel D `-D 3

9 8	 uzelf < gij zelf M-D 39	 gl

99 als onderofficier in deze streken < in deze streken als onderofficier M-D 3

I0I-IO2	 aan den dag komt < blijkt M-D 3	g 	 blijk

 o	 dus natuurl k< dus M-D 34	 Y

10 5	zoodanig < dat M-D 3S	 ^

I I I	 rechtstreeks aan de Regeering te zenden <g	 g
te zenden regtstreeks aan de regering Mag	 g g

	

te zenden r	 r k and Regering M b-D 3eetst ee s aan deg	 g g

I I I	 daarvan < dier brieven M-D 3

der brieven D4
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komt het verzoek voor, ter verantwoording te worden geroepen <g	 g p
komt voor een verzoek om te wordeneroe en ter verantwoording M-D 3g p	 g
komt het verzoek voor om ter verantwoording te worden geroepen D4g	 g p

112	 wanneer < als M-D 3

114	 resident < resident van Bantam M a4
Resident van B(...)	 Mb

Resident van B... 	 D'-D 3

Resident van Bantam D4

I I	 gehoord. Dit < gehoord,...dat M

	

S	 g	 ^	 ^
gehoord: dat	 D'

gehoord, dat	 D Z-D 3g 

116	 zelfs een misdadiger schuldig < schuldig zelfs aan een' misdadiger M-D 3g	 g	 g	 g
zelfs aan een misdadiger schuldig D4g	 g

	

I2I 	23 <den2 	 n M3	 3

	

den 2	 D'-D 33

	

den 23	 D43

I	 onderzoekingen. < onderzoekin en.' S7 D 43S	 g	 g

I	 feiten, < feiten (sic) M37
feiten(sic), D'-D 3

feiten (sic)	 D4

138	 staven, < staven	 M
staven' 58 D4

142	 uitgebracht, < uit ebra t 	 M4	 g	 ^	 g	 g
uit ebra t	 D'-D 3g	 g^
uitgebracht' S9 D4

1 43	 onderwerpen.	 onderwerpen.' 6° D443	 p <	 p

I 8	 was.	 was.' 6 ' D44	 <

151	 Bestuur. < bestuur. 	 M-D 3S

bestuur.'62 D4

I	 gunstige < de gunstige M-D 4S4	 g	 g	 g	 g

I	 ontvangen, ontvan en '	 D4SS	 g ^<	 G3g
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158	 Ngawi. < Ngawi	 MaS	 ^	 g

	

N.	 Mb

	

N....	 D'-D 3

N awi.' 64 D4^

I59-16o  	 afhangen < afhangen,	 D'-D 3 g	 g ^
afhan en' 65 D4g

	16 3	diens < zijne Ma '	3 	 zijn
 Mae

16 3 -164	ondPrteekende.' 77 < onderteekende. M-D 43	 4

16	 Havelaar gelaten, < Havelaar; M-D 35	 g	 >	 >

168	 in een wilden vloek uit < uit in een wilden vloek M-D 4

1 7 2-1 73	tegen dat bedrog had kunnen hoeden <7 73	 g	 g
had kunnen hoeden voor dat bedrog M-D 3g
voor dat bedrog had kunnen hoeden D4g

173-174 hooren. H is verstrikt in 't web van de buitenzorgsche ambtenary.Y	 g	 Y
We kennen dat! <

hooren.	 M-D 3

hooren. H is verstrikt in 't web van de BuitenzorgscheY	 g
ambtenar . We kennen dat! 	 D4ambtenary

1 79	 Ngawi, want ik < Ngawi. Ik Ma

N(...). Ik	 Mb
N.... Ik	 D'-D3

179-1 80  jaar lang in de Baglen ^ dat in de buurt ís.' 78 Ik <g 
te Balen twee jaren lap ...ik	 Mag ^	 jaren lang, ...i

 B(... twee jaren lap ...ik 	 Mbjaren lang, ...i
 B... twee jaren lang, 	 'D 3jaren	 g^	 D-

twee jaar lang in de Baglen > dat in de buurt is.' 66 Ik D 4g 
twee jaar lang in de Baglen ^ dat in de buurt ís.' 78 Ik D 4ag 

I8i	 zou nutteloos heen-en-weer reizen zyn. Bovendien <Y
is nutteloos heen en weder reizen;... bovendien M
is nutteloos heen en weder reizen. – Bovendien D'-D 3

181-182	 't is m < is het mij M-D 3Y	 mij
het is me D4

18 3 -18 4	geknoei < bedrog M-D 3 g	 g

186	 der < dier Ma'
der Mae
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r 88	 kyk < zie M-D 3

18	 dezelfde < dezelfde Ma'9
de	 M"-D3

1 9 2	 verplaatst werd naar een andere afdeeling <9	 p	 g
naar eene andere afdeeling verplaatst werd M-D 3g	 1'

i	 e < u M-D 394	 j

1 9 6	 dat < dat hier altijd zoo schandelijk is huisgehouden, dat M-D39	 altijd schandelijk	 g
dat hier altyd zoo schandelyk is huis ehouden...dat D4Y	 Y	 g

'99	 op de roef te dienen < te dienen op de proef M-D 399	 p p	 p p

202-2o	 zyn opvolger ken ik, en ik weet dat er van hem niets te wachten valt <202-203	 Y
wij 	 zijn' opvolger. Van dezen is niets te wachten	 Ma1	 zijn'

zijn opvolger ken ik niet en weet niet, wat van hem te wachten valt M b, 'ziJ opvo ge e	 e w	 e ,	 , D

Jzijn' opvolger ken ik niet en weet niet, wat van hem te wachten valt D2-D3

204	voor dat arme volk iets te verrichten <4
iets te verrigten voor dat arme volk M-D 3g

206	 zou dat onmo el k wezen < ware dat onmogelijk 	 M-D 3g Y
zou dat onmo el k zyn D4g Y Y

zo6	 Tine, hoor eens! < Tine! M-D 3

	208	 Je< Gij 	 3l

	20 	 je weet < gij weet M-D3	9 	 J	 gJ

	

209	by je < bij u M-D 3	9 	 YJ	 bij

	

21 I	 inzien < meening M-D 3g

	

220	 MAX < Max	 M
Waset. MAX D `-D3g

222 eweest te zyn < te zijn M-D3
g	 Y	 zij

 de beslissing < het beslissen M-D 3222-223	 g

226	 je < gij M-D3l	 gl

226	 jezelf < u zelf M-D 31

	

22	 zyner < der M-D 4	7 	 Y
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228-229	 Verbrugge, en meende dus zyn opvolger te moeten afwachten <9	 gg^	 Y
Verbrugge; hij wachtte dus zijnen opvolger M-Dgg3^ 1	 zijnen

22 9	omdat < wijl M-D39	 wij

 uit een geheel anderen hoek van Java komen moest <g

	

komen moest van Oost- Java	 Ma

vankomen moest van uit een geheel anderen hoek va Java M b, D'g
komen moest van uit een'eheel anderen hoek van Java D 2 -D 3g

2	 I < 	 n M33	 S	 S
den I den D I -D 3S

den	 4
den I	 DS

2 37	 van die < dier M-D 337

28	 myn betrekking van adsistent-resident terstond neerteleggen <3	 Y	 g	 gg
terstond nederteleggen mijne betrekking van adsistent-resident M

	

gg	 1	 g
terstond nederteleggen mijne betrekking van Adsistent-resident D'-D 3

	

gg	 1	 g
myn betrekking van Adsistent-resident terstond neerteleggen	 D 4Y	 g	 gg

2 2	 van de < mijner Ma'4	 1

	

der	 M"-D4

2 4 2	 verplichting < ver li tin om M-D 34	 p	 g	 pg g

verplichting om D 4P	 g

243	 afgelost te zyn 	 te zijn afgelost M-D 343	 g	 Y	 zijn g

28	 te 	 M-D 32 4 8	 op

2 2	 dit < dat M-D 3S

2 54	 deze < die M-D 3S4

26	 op myn loyauteit vertrouwden < vertrouwden op mijne loyauteit M-D 3S	 p Y	 Y	 p	 l	 Y

262	 Deze < Die M-D3

264	Eens < Eenmaal M-D 44

266-26 7	van 't Gouvernement < des gouvernements M7	 g
des Gouvernements D `-D 3

2 75	 nu met < met M-D 37S

2 79	 erkennen < bekennen M-D 379
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283	 Terstond < Dadelijk M-D 3	3 	 Dadelij

 D 4

z86	 geduldig < geduldig af M-D3

geduldig	 D 4

28 7	myner < van mijne Ma `7	 Y	 mijn
 Mae

1

28 9 -2 90	 zou aldus tot de komst van myn opvolger z n voortgegaan <YY
ware aldus voortgegaan tot de komst van mijn' opvolger M-D 31

2 9 1	 bracht < stelde M-D 39

2 9 1-2 9 2	 aan die dubbelzinnige verhouding een eind te maken <

	

g	 g
een einde te maken aan die dubbelzinnige verhouding M-D 3

g	 g

2 95	 ze < hun M-D 395

2 9 6	 ze < hun M-D 39

0	 MAX < Max	 M37

Was et. MAX D'-D 3g

1	 by den heer Slymering af < af bij den heer Slijmering MD 33 3	 Y	 Y	 g	 bij	 l	 g

1 - 1	 met de gewone indische aster heil ontving <333 4 	 g	 gastvryheid	 g
ontving met de gewone indische gastvrijheid M^	 g	 g	 i
ontving met de gewone Indische gastvrijheid 	 '-D 3l;	 Dg	 g	 1

3iS-316

320

323

zeide zoo beteekenisvol mo el k < zeide M-D 3gY

omehoor verzoeken < verzoeken om gehoor M-D 3
g	 g

verzoeken < verzoeken om M-D 4

aan z n < zijner M328-329	 Y	 zijne

1	 Hiervan < Daarvan M-D 3

P3333	 op-nieuw < weder M-D 33 

gehoord te worden < te worden gehoord M-D 3
g	 g

hierin < daarin M-D 3

wezen zou < zou wezen M-D 3

Dit < Dat M-D 3

333-334

335

338

340
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340	 donderslag. <34	 g
 Hij kende den nieuwen gouverneur generaal te goeddonderslag. l	 g	 g	 g

om van dezen iets te verwachten.

donderslag.g

342	 voldoende < genoeg M-D 334	 g	 g

343 dit < dat M-D 3

346 aan den aftredenden Gouverneur-generaal schynt geschreven te hebben <34	 g	 Y g
schijnt geschreven te hebben aan den vertrekkenden1	 g
gouverneur generaal	 Mg	 g
schijnt geschreven te hebben aan den vertrekkendenl	 g
Gouverneur-generaal	 D'-D3g
aan den vertrekkenden Gouverneur-generaal schyntg	 Y

ggeschreven te hebben	 D4

Ma

Mb

348

349

3S2

3S2-3S3

353

3S4

3S4-3SS

metotlood aangeteekend < aangeteekend met potlood M-D 3
p	 g	 g	 P

b 't afschryven veranderd zyn < veranderd zijn bij het afschrijven M, D2-D3Y	 Y	 Y	 zijn bij	 1
 D'*verandert zl n bij het afschrijvenl	 1

b het afschryven veranderd zyn D4Y	 Y	 Y

een vreemde < vreemde M

voor eensluidend afschrift zyn geteekend. <Yg
d afschrift.	 Mzijn geteekend 'voor eensluidend a sclg

zijngeteekend:

de man < hij M-D 31

volkomen-juisten < juisten 	 M-D 31	 1
volkomen- uisten D4J

maken.' 84 Men zou < maken dan zal men M
maken: dan zal men Di-D3

maken.' 7 ' Men zou D4

maken.' 84 Men zou D 4a

	

6	 minuut. Zakel k korrekt was de inhoud aldus: < minuut. M-D 3

	

3 	 y

aangaande de Lebaksche zaken te worden gehoord <

	

3S9	 g	 g
te wordenehoord aangaande de lebaksche zaken	 Mag	 g
te worden Mehoord aangaande de leb(... sche zaken b

^	 g
te wordenehoord aangaande de Leb...sche zaken Di-D3g	 g

audientie < eene audientie M-D4

364
	 dit < het M-D 3

362
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mag < kan M-D 3373	 g

8	 Hierover < Dáárover M-D 334

8	 evenwel < echter M-D 334

8	 uw < het M-D 339

met haar geweten kan overeenbrengen <395	 g	 g
kan overeenbrengen met haar geweten M-D 3g	 g

4OI	 MAX < Max	 M
Waset. MAX D'-D 3g

I	 hollandsch schryven < hollandsch M-D 343	 Y

2	 Dit < Dat M-D 344

2	 het aanzyn geven aan iets < iets daarstellen	 Ma45	 Y g
het aanzijn geven aan iets Mb-D 3lg

bezi heid' g? ... < bezigheid; –43S	 g	 Mg	 ^

bezigheid: –	 D'-D 3g

bezigheid...	 D4g

bezi heid's7	 D4a
g

43 8	't 	 dat < den god dien M43	 godje	 g
den God, dien D'-D 3

hetodje dat	 D4g l

43 g -44 1 beeld...door duizenden en tienduizenden van exemplaren uit hetp
droo sto elras die – voortgaande hun zaakjes op de bekende wys

	

g pp	 ^	 g	 zaakjes P	 Y
te behartigen –'t hardst zullen meeschreeuwen over de mooiji heid

	

g	 lg
van m'neschr f' 88 ...door <

	

g	 Y

	

beeld; – door	 M

	

beeld: – door	 D'-D 3

	beeld...door	 D4

beeld...door duizenden en tienduizenden van exemplaren uit hetP
droo sto elras die – voortgaande hun zaakjes op de bekende wys

	

g Pp 	^	 g	 zaakjes P	 Y
te behartigen – 't hardst zullen meeschreeuwen over de mooiheid

	

g	 mooyighei

	

 m'neschr f door"'D4"g	 Y
beeld...door duizenden en tienduizenden van exemplaren uit hetp
droo sto elras die – voortgaande hun zaakjes op de bekende wys

	

g Pp	^	 g	 1	 p	 Y
te behartigen – 't hardst zullen meeschreeuwen over de mooiheid

	

g	 mooyighei

	

 m'neschr f...' 88 door	 D4"

	

g	 Y

445	 dit < dat M-Dj

dit D4
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446	 wilde zóó schryven < wilde schrijven, zóó, M-D44	 Y	 1	 >	 3

de wyze zal beoordeelen < zal beoordeelen de wijze M449	 Y	 wijz

45 8 	 dit < dit M
dat D'-D3

6o	 Ministers < ministers M4	 gy
Ministers D'-D 3

6	 die ten-laatste < die M-D 343

6 - 6	 een plaats vragen < vragen om eene plaats M-D 3444 5 	 P	 g	 g	 P

6	 uit reikt'^'^	 uitgereikt,	 M-D44 7	 ge	 ^	 <

	

uitgereikt 	 D 4ag	 ^'

6 - 68	 0 't vreemd denkbeeld te brengen <474	 P	 g
te brengen op het vreemd denkbeeld M-D 3

g	 p

473 van < der M-D4

	47 8	geloofde < gelooft M	47 	 g	 g

	

8	 wanneer < als M-D 34S

	

8	 de < die M-D 349

	8 	 arme martelaren < martelaren M-D 349

490	 wettelyken < wettigen	 Ma '49	 y	 g
wetteli'ken Mazwettelijke

492	 dit < dit M

dat D1-D3

492	 van de < der M-D 3

der D4

495 zooals < als M-D 4

495	 de < die M-D;

500	 noodig zal wezen < zal noodig zijn 	 M-D 3S	 g	 gl
zal noodig wezen D4g

o6	 durf ik met vertrouwen vragen < vraag ik met vertrouwen M-D 35	 g	 g

448
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o	 Havelaar < de Havelaars M D 4S7
de Havelaar's D'-D 3

o	 wordt < worden M-D 4S7

o	 met < door M-D 4S7

08	 Droogstoppels? < Droo stoDroogstoppels; —S M,g
Droogstoppel's• — D`-D 3^

Dr00' 78 D 4g pp
Droogstoppels?	 D 4a
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`AANTEEKENINGEN EN OPHELDERINGEN'

-	 1875 her ien ew i d en aangevuld in 18 81 < 18 . D 43 4	 7S 	 ^^ ^^ g	g	 7S

6	 Het blyft evenwel < En 't blyft D4Y	 Y

1	 meer dan vyf-en-twintig < byna twintig D44	 Y	 g	 Y	 g

16	 twintig < vyftien D4g	 Y

18	 dan die welke < dan D4

22	 18S9 < 1866 D4*

1859 D4a

z	 iets uitterichten, iets tot stand te brengen <S	 ^	 g

	

uitterichten	 D4

iets uitterichten, iets tot stand te brengen D4a

3 2	 ZOO < dat D4

3 2	van eer en plicht in hem huisde < in hem huisde van eer en plicht D43	 p	 p

waarheid zeide < alt yd de waarheid had gezegd D4SS	 Y	 g g
waarheid zeide	 D4a

 gedaan had wat ik bezig was te schr ven <55-5 6 g 	 g	 y
deed wat ik schreef	 D4

gedaan had wat ik bezig was te schryven D4ag	 g	 Y

8	 1 8 < 1860 D 4S	 S9
18	 D 4a1859

twintig < vyftien D459	 g	 Y

6	 1859 < 1860 D 463	 S9

18	 D"1859

6 3	depynlyke < pynlyke D43	 pY Y	 PY Y

75 nu alom < alom D4

schryftalent < schryverstalent D 477	 Y	 Y

8	 heb < had D 484

90	 maken < maakten D4

io8	 agrarische-wetkwestie < de agrarische-wetkwestie D4g	 g
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III

134

139

145

146-147

t6o

	van de < der	 D4

van de D 4a

twintig < vyftien D4g	 Y

twinti < vyftien D 4twintig	 Y

bestand. + < bestand. D4

wreedaardige en dure < wreedaardige D 4

	

g	 g

waarschuwende brief < brief D4

1 7 2	 klachten < klachte	 D47
klachten D 4a

1 74
	

die < de D4

die D 4a

18o	 + Dat Atjeh zou veroverd en de Atjinees overwonnen zyn, is 'n leugen. <Atjeh	 1	 Y^	 g
ontbreekt D4

224	 brochure < eerste brochure D44

26	 m'n<'t D43

241	 misbruik < misbruiken D44

2 46	 Politik. 0, neen, < Politik, –	 D44	 >
Politik. 0, neen, D 4a

247	 ik nagenoeg < ik D 447	 g	 g

2 9 2	 evenals < als D49

300	 dien < onzen D4

326	 daarvan nog altyd < daarvan D 43	 g Y

3 26	 iets < wat D4

3 z 6	 relief < wat relief D4

kwart-eeuw < twintig jaar D433S	 g jaa

 strekt waarlyk 't lezend Publiek niet tot eer <3 	 Y
rouveert waarl k niet voor 't lezend Publiek D 4p	 Y

344-345 herhaalde vertraging < vertraging D4gg	 g^
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11-22	 `pass er — de jon e Stern — bei uns speisen kann.' A ldus heeft zekere Herr Stromer, s
in z'n zoo genaamde vertaling van den Havelaar deze woorden overgezet.g	 g	 g
Wanneer men nu nog daarby verneemt dat die snuggere letterman blyk geeftg	 Y	 gg	 Y g

een verschil te kennen tusschen de woorden pantalon en pantoffel, dat h `wittegeen	 p	 p	 ^	 Y
mieren' verandert in schweinsnieren enz. enz. zal men de waarde van z'n werk,
kunnen beoordeelen. H heeft bovendien omstreeks 2 van 't boek mir nichts dirY	 S
nichts doodeenvoudig weggelaten, en alzoo 't heele boek tot onzin gemaakt. Ik

	

g gg	 ^	 g
stel voor, hem tot beroemde buitenlandsche schryver te benoemen.,	 y

Ook de fransche vertaling van Nieuwenhuis en Crisafulli laat zeer veel teg
wenschen over, maar zóó slecht als de duitsche kon ze nu eenmaal niet worden.
Onbereikbaar!

De engelsche bewerking van myn nobelen Al bons Nahuys daarentegen isg	 g	 Y	 p	 Y	 g
oed en wordt ook in Engeland geprezen. <goed,	 g	 gp

ontbreekt	 D4

`Dass er — de	 gonj	 e Stern — bei uns speisen kann.' Aldus heeft zekere Herr
Stromer, in z'n zoo genaamde vertaling van den Havelaar dezeg	 g
woorden overgezet. Wanneer men nu nog daarby verneemt dat dieg	 g	 Y
snuggere letterman blyk geeft geen verschil te kennen tusschen degg	 Y g	 g
woorden antalon en pantoffel, dat h `witte mieren' verandert inp	 ^	 Yp
schweinsnieren enz. enz. zal men de waarde van zyn werk kunnenY
beoordeelen. H heeft bovendien omstreeks 2/5 van 't boek mir nichtsY	 5

dir nichts doodeenvoudig weggelaten, en alzoo 't heele boek tot onzing gg
emaakt. Ik stel voor, hem tot beroemde buitenlandsche schryver tegemaakt.	 ^	 Y

benoemen.
Ook de fransche vertaling van Nieuwenhuis en Crisafulli laat zeer veelg

te wenschen over maar zoo slecht als de duitsche kon ze nu eenmaal,
niet worden. Onbereikbaar!

De engelsche bewerking van myn nobelen Al bons Nahuysg	 g	 Y	 p	 Y
daarente en is goed, en wordt ook in Engeland geprezen. 	 D4ag	 g ^	 g	 gp

ik Droogstoppel in den mond leg <g
Droogstoppel wordt in den mond gelegd D4g g

bew zen < aantoonen D 4

	

47	 Y

	

1 35	 vandaag.+ 	 vandaag. D 4	3S 	 g	 g

	

16 7	Door 't opmerken van zulke blunders, gewenne zich de lezer

	

7	 p	 ,g	 <
De lezerewenne zich door opmerken van zulke blunders, D4g	 p

I o	 + De moedige Atjinezen die hun land verdedigen, heeten tegenwoordig7	 g	 l	 g^	 g	 g
'kwaadwilligen'. <g

[ontbreekt] D4

18	 voor estelde < vertoonde D47	 g

198
	

den < 'n D4

23-24
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198	 eener < van 'n D4
9

	

237	 en < en met D437

	

265	 rei 	 D4

	

S	 Y

r - 2	 Wat overigens de inrichting van het Binnenl. Bestuur aangaat, mag ik niet373 3 g	 g ^	 g

	

onvermeld laten dat sedert 	 g jeeni e aren de Residenten als Voorzitters van den
Landraad vervangen zyn door z.g.n. rechterl ke ambtenaren. Deze splitsing van

	

g Y	 g	 y	 p	 g
gezag – ook vooral noodlottig uit 'n politiek oogpunt – draagt ruimschoots het
hare b tot den ellendigen toestand waarin 't Inlandsch Rechtsween op JavaY	 g 	 p

verkeert. Veiligheid van personen en goederen heeft sedert dien baarscheng	 p	 g
maatreel schrikbarend afgenomen. Het Ket joe-wezen neemt b , den dag inmaatregel	 g	 J	 ^	 g
omvang toe. <

ontbreekt D4

339-340 Sawah's, a ah's tipar's. Rystvelden, onderscheiden naar ligging en wyze van

	

g ^	 ^ p	 Y	 ^	 vgg g

	

bewerking, 	 met het oog op de mo el kheid om ze al of niet van water

	

g ^	 g p	 g Y
te voorzien. <

[ontbreekt]	 D4

Sawah'sga ah's^ tipar's. Rystvelden, onderscheiden naar ligging	 wyze en w yze^ 
van bewerking, 	 met het oog op de mo el kheid om ze al of nietg ^	 g p	 g Y
van water te voorzien. 	 D4a

	

1	 Padie. R st in den bolster. < ontbreekt 	 D 4

	

34	 Y

Ryst in den bolster. Padie D4a IY
Padie Ryst in den bolster. D4az

Y

2	 Dessah. Dorp. Elders: negrie. Ook: kampong.34 <^P
ontbreekt	 D4

Dessab. Dorp. Elders negrie Ook: kampong D4ap	 g	 p g

moest het heten dat er 'n vesting veroverd was < was er 'n vesting veroverd D4g	 ^

bestaat in < is D4

de g	 gei enaardi heden van z'n < z'n D4

sommige < veel D4g

evenals < als D4

kleinste < kleinste soorten D4

thans < thans zeker D4

uitsluitend <	 pbe aald D4

van 't zonnescherm < der zonneschermen D4

395

409

417

424-425

462

476

485

496

498
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01- oz	 Joleh, D joeli of zoo-iets. < Joleh. D 4
S	 S	 ^ J

o6	 waarheid wil benaderen < tot waarheid wil geraken D4S	 g

S34	 Die c De D4

6	 Gamlang (gamelan) < Gamlan D4S 7	 ^ g	 g

578-582 Ik verzeker den lezer dat het m thans 1881 meer nog dan vroeger tegen deY	 g	 g	 g
borst stuit, m op publiek terrein te bewegen. Toen ik op m'n veertigste jaar

	

my 	 ^	 p	 g 1
myns ondanks daartoe gedwongen werd, had ik in de hoop op eenig succes eenY	 g	 g	 ^	 p P	 g
bondgenoot tegen den afkeer die elke aanraking met P ubliek m veroorzaakt.g	 g	 g	 Y
Na de ervaring van den uitslag mynerpogingen is m'n wal sterker dan ooit. <

	

g	 g Y	 g
ontbreekt D4

	

583	 83 nederl. < 8 3 D 4

	

S3	 3	 3

	

6	 in den tekst melding < melding D4	S9 	 g	 g

	

- 8	 de hier aangeroerde byzonderheden < 't in den tekst meegedeelde D4	S97 S9	 g	 Y	 g

	

8	 be r en < begrepen D 4	S9 	 gYp

62	 de < die D 44

643	 'n zeer sterke uitdrukking < zeer sterke uitdrukkingen D443	 g	 g

645	 in z'n gewezen kommandant plompweg <4S	 g	 p	 p g
lom we in z'n gewezen kommandant D 4 4p	 p g ^	 g

6 5 6	 Letterkunde en zelfs als oe ie! < Letterkunde! D 4S	 p^

6-66o	 H was schoonzoon en handlanger van den Regent. Ten zynen huize werd mynS9	 Y	 g	 g	 Y	 Y
voorganger vergiftigd. <

De man heette Radhen JViera Koesoema. D'

669-681 Om te beoordeelen in hoever ik b 't benaderend in druk geven van dieY	 g
ongeschreven toespraak kan afgeweken zyn van sti t-letterl ke waarheid is 'tg	 p g	 Y	 p	 y
misschien niet onbelan r k toon en inhoud daarvan te ver el ken met zekerg Y	 g Y

	

stuk van	 jeenige jaren tevoren. Ik bedoel de Publikatie aan de Inl. Hoofden derg
Minahassa van 1 April 18 I waarin naar ik meen dezelfde geest heerscht. Hetp	 5 	̂ g
Weekblad `Oost en West' en daarna de Spectator (26 Juli 1879),namen 't over uitp
de indische couranten die dat dokument de moeite der reproduktie haddenp
waardekeurd misschien wel om de velen terecht te wyzen die voorgeven den

	

g	 ^	 Y	 g
Havelaar te ontkrachten door 't boek voor 'n fiktie uittemaken. Bedoelde

Publikatie is 'n o cieel stuk en heeft niets te maken met romanschr ver . IkY Y
noodig den lezer uit het aanuitgehaalde nummer van den Spectator intezien en zich

	

g	 ,	 g
de vraag voorteleggen of 't bilik is dat ik ruim dertig jaar na 't schryven van

	

g	 gg	 Y	 g jaar	 Y
de daarin meegedeelde Publikatie no telkens door den eersten den besten

	

g	 ,	 g
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 straffeloos loo wordt uitgescholden? Zie voorts over dit onderwer de Notenkwajongens a e s

101 en 115. <

ontbreekt D4

687-696 wist het! Nog altyd ben ik in 't bezit van een briefje  dat h my deedVerbrugge wa h^	 g YY Y
k	 'n oogenblik dat ik met den Regent in gesprek was, en waarin h

	

toereiken op	 g	 g	 g p	 y
– onder uitdrukkelyk verzoek hèm niet te noemen – uitnoodigde dat

	

my	 y	 g
Inlandsch Hoofd eens onder handen te nemen over de `misbruiken'. Het
overbodige van dit verzoek laat ik nu daar. Er blykt uit:g	 Y

1 dat myn bezwaren geen gevolg waren van persoonlyke zwartgallige

	

Y	 g g	 g	 p	 Y
opvatting.

	

2	 t myn onderzoekingen zeer omzichtig plaats hadden, zóó zelfs dat dedat	 ,

	

Y	 g	 gP
vreesachti e Verbrugge meende grond te hebben my aantezetten tot watg	 gg	 g
yver.

 – zyn er die? – kunnen 't bedoelde briefje van denBelangstellenden Y	 1
kontroleur ter inzage krygen. <g Yg

ontbreekt D4

weergeven – by benadering alt yd – < weergeven D4702 7^3	 g	 Y	 g Y	 g

1	 Ook de < De D477

is. 't Was nooit iemand de moeite waard er naar te vragen. < is. D 4722 723	 g

en den Regent 'n voorschot kw tteschelden. Dit is, na het door den Gouv.2 - 28	 Voornemen	 ,747	 8 ^	 y
 onderzoek werkelyk geschied. Ook meen ik dat b dieGen. Pahud ingesteld

	

Yg	 Y
1 enheid z'n traktement verhoogd is. Men moet erkennen dat hierin eenge eg	 g

zonderlinge w s van rechtdoen omtrent m gelegen was! De geblekenY	 .^ g g	 g
n r aanklacht moest niet my ten-goede komen, maar dene rondheid m e	 ,gegrondheid Y	 Y	 g

ersoon die door my was aangeklaagd. <p	 Y
[ontbreekt] D4

 den Regent z'n voorschot kwytteschelden. Dit is, na hetVoornemen,g	 Y
 Gen. Pahud ingesteld onderzoek werkelyk geschied.door den Gouv.G g	 Yg
t	 die gelegenheid z'n traktement verhoogd is. MenOok meen ik dat b Y	 g g	 g

moet erkennen dat hierin een zonderlinge wys van rechtdoen omtrentg Y
leen was! De gebleken gegrondheid myner aanklacht moest nietmy ge g	 g	 gg	 Y

k men maar den persoon die door my was aangeklaagd. D4am ten-goede oY	 g	 ^	 p	 Y

in < door D4

Hoera voor < Leven D4

sommige vorige < vorige D4g	 g	 g

Datoe: inlandsch Hoofd. < [ontbreekt]	 D4

Datoe: inlandsch Hoofd. D4a

r	 schuit, vaartuig, 	 'e < Prauw: schuit, vaartuig. D 4Prahoe: prauw, sc	 g75	 p	 g scheepje

73S

739

749

lig
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791-793 na op de golven gerust te hebben, over 't water schuiven om vlucht te nemenP g	 g	 nemen,

komt met dat `kiskassen' overeen. Ook vliegende visschen scheren deg
oppervlakte voor ze zich verheffen. <pP

en vooral de vliegende visschen, over 't water schuiven om vluchtg
te nemen, komt met dat `kiskassen' overeen. 	 D4

79 8	heette te bezetten < bezette D4

8oi	 meestal <ewoonl k D4g	 Y

820	 wie van de twee < wie D4

8 5 6-8 5 8	 z n? Dat overigens het nederlandsche Staatsbestuur – een tot in 't merg verrotY	 g	 g
organismus! – de wapens zou aangorden in 't belang der edel kheid is 'n koddig

denkbeeld. <

zyn? D4Y

8	 rustbank, brits. < rustbank. D4877

878	 Pa jon : Zonnescherm, distinktief van rang. <7	 J^	 ^	 g
[ontbreekt]	 D4

Pajong: Zonnescherm, distinctief van rang. D4a
l g	 ^	 g

888-915 `luie sommige gebeurtenissen van nab e ien had.' In i 8 liet de generaal Michiels o^ ^	 y^ ^	 43	 g	 op
in 't oog vallend vexatoire wys de wegen in den omtrek van Padang verbreeden.g	 Y	 g	 g
Voor niemand was het doel tw felachti : h had behoefte aan wat krygsroem

	

Y	 ^ Y	 Y^
om zich staande te houden als civiel Gouverneur. De uitgelokte ontevredenheidg
openbaarde zich 't eerst te Pau, in de nabyheid der hoofdplaats. Daar hadden,P	 ^	 Y	 P
naar weldraubliek bekend was, de samenscholingenplaats, waaruit de doorp	 ^	 g 
ieder voorziene oproerige bewegingen zouden – en moesten! – voortkomen. Ze

werden niet terstond tegengegaan: de vrucht moest rypen. Op zekeren nacht

	

Yp	P
werd ikewekt door een bediende van den kapitein der artillerie J. M. deg	 P
Chateleux. H liet m roepen omdat zyn en myn vriend, de kapitein derY	 Y	 P	 Y	 Y	 ^	 p
infanterie Beyerman, b hem gekomen was om van hem en m afscheid teY	 ^Y	 ^	 Y
nemen. ikin en vond B. in hoo sternsti e stemming. Geheel onverwachtg g ^	 g	 g	 g
had h bevel gekregen naar Pau opterukken: `om me daar te laten vermoorden'Y	 g	 g	 P
zeide hy. H is er vermoord, dienzelfden nacht nog. Toen daarvan denY	 Y	 ^	 ^
volgenden morgen bericht kwam, rukte de generaal aan 't hoofd van meer dan
voldoende krygsmacht uit. In 'n ommezien behaalde h de lauweren en 'tYg	Y
certifikaat van onmisbaarheid waarom h zoo dringend verlegen was. ArmeY	 g	 g
Beyerman!Y

Zulk en scène zetten van kr sbedr ven door 't vooruitzenden van een aan den

	

Y^	 Y
doodew de kleine schaar behoorde onder de lyfkunstjes van Michiels, dochg Y	 Y	 1
eenig was h niet in die misdadige kwakzalvery. Ze 	 in veel veldtochteng	 Y	 g	 Y	 P
haar rol, en dit zal wel zoo blyven tot de kunst van leen meer algemeen wordt.

	

Y	 ^	 g
De koddigheid der advertentien van goedkoope boeken en alles genezende pilleng	 g	 P	 ^	 p
zinkt in 't niet, b de hansworstige leugens waarop sedert eeuwen sommigeY	 g	 g	 P	 ^
krygsoversten gewoon zyn hun betalende kommittenten te onthalen. TerstondYg	g	 Y
z n er altyd verzenmakers en geschiedschryvers b de hand om die zotte praatjesY	 Y	 g	 Y	 Y	 P	 l
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met hun visa: 'gezien en opgehemeld' te stempelen, en 'n reeks van geslachten

	

g	 pg	 p	 ^	 g
bauwen den aldus smakelyk gemaakten onzin na. Zie, als 'n enkel staaltje – ikY g	^	 staaltj

 ze voor 'tr en! – m'n opmerkingen over de h erkr skunsti eg Yp Yp Yg	g
slimmighedens van den prillen prins van Oranje b 	 uatre-Bras. (IDEEg	 p	 p	 Oranje Y	 747
vlgg.) <gg^

ontbreekt	 D4

`luie sommige gebeurtenissen van nab gezien had.' In i 8 liet de generaalg g	 y^^	 43	 g
Michiels op in 't oog vallend vexatoire wys de wegen in den omtrek

	

p	 g	 Y	 g
van Padang verbreeden. Voor niemand was het doel tw felachti : h

	

g	 Y	 g Y
had behoefte aan wat krygsroem om zich staande te houden als civielYg
Gouverneur. De uitgelokte ontevredenheid openbaarde zich 't eerst teg	 p
Pau in de nabyheid der hoofdplaats. Daar hadden, naar weldra publiekY	 p	 ^	 P
bekend was, de samenscholingen plaats, waaruit de door iederg p
voorziene oproerige bewegingen zouden – en moesten! – voortkomen.
Ze werden niet terstond tegengegaan: de vrucht moest rypen. 0Yp Op
zekeren nacht werd ikewekt door een bediende van den kapitein derg	 p
artillerie J.J.M. de Chateleux. H liet m roepen omdat zyn en mynY	 Y	 P	 Y	 Y
vriend de kapitein der infanterie Beyerman, b hem gekomen was omp	 Y	 ^ Y	 g
van hem en m afscheid te nemen. Ik ging, vond B. inY	 g g^
hoo sternsti e stemming. Geheel onverwacht had h bevel gekregeng	 g	 g	 Y	 g	 g
naar Pau opterukken: `om me daar te laten vermoorden' zeide h . H

	

p	 Y Y
is er vermoord dienzelfden nacht nog. Toen daarvan den volgenden

	

g	 g
moren bericht kwam rukte de generaal aan 't hoofd van meer dang	 ^	 g
voldoende krygsmacht uit. In 'n ommezien behaalde h de lauweren enYg	Y
't certifikaat van onmisbaarheid waarom h zoo dringend verlegen was.Y	 g	 g
Arme Beyerman!Y

Zulk en scène zetten van kr sbedr ven door 't vooruitzenden van

	

Yg	Y
een aan den doodew de kleine schaar behoorde onder de lyfkunstjesg Y	 Y	 1
van Michiels, doch eenig was h niet in die misdadige kwakzalver y. Zeg	 Y	 g	 Y
s eelt in veel veldtochten haar rol, en dit zal wel zoo blyven tot dep	 ^	 Y
kunst van lezen meer algemeen wordt. De koddigheid der advertentieng	 g
vanoedkoo e boeken en alles genezende pillen zinkt in 't niet, b deg	 p	 g	 p	 ^Y
hansworstige leugens waarop sedert eeuwen sommige krygsoversten

	

g	 g	 p	 g Yg
ewoon zyn hun betalende kommitenten te onthalen. Terstond zyn er

	

gewoon Y	 Y
alt d verzenmakers en geschiedschryvers b de hand om die zotteY	 g	 Y	 Y

raatjes met hun visa: 'gezien en opgehemeld' te stempelen en 'n reekspraatjes	 g	 Pg	 p
vaneslachten bauwen den aldus smakelyk gemaakten onzin na. Zie,g	 Yg
als 'n staaltje – ik heb ze voor 't grypen! – m'n opmerkingen over de

	

staaltje	 g Yp
h erkr skunsti e slimmighedens van den prillen prins van OranjeYp	Yg	g	 g	 p	 p	 Oranj

 uatre-Bras. (Idee	 vlgg.)	 D4a
Y	 747 gg

z2- z	 zou ik zeker de fout begaan hebben iets te laten < had ik zeker iets laten D49 93	 g

z	 opmerking,al bewees dan later < opmerking. Toch bewees D4923

9 28	 byna < nagenoeg D49	 Y	 g	 g

9 28	 veertig < drie-en-dertig D49	 g	 g
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D4

D 4a

930

935

942

947-949

949

951

gedurende < in D4

meer dan het < het D4

heeren! (Zie hierover de noten 6 5 en 1 1 . < heeren! D4S	 S

zelf. H was 't ook die zoo byzonder veel bydroeg tot de verlamming van 'tY	 Y	 Y	 g	 g
gezag in de binnenlanden, door de splitsing van rechterlyke en besturendeg g	 ^	 p	 g	 Y
macht. ie Noot 1 <^	 3

zelf. D4

heet < heette D4

De toenmalige Algemeene Sekretaris der indische Re eerieg	 g	 Regeering,

M r C. Visscher. <
ontbreekt

De toenmalige Algemeene Secretaris der indische Regeering,g	 g	 g	 g,
M r C. Visscher.

45g

67-968	 had – in zyn oog 'n fout zeker – < had D49Y	 g

6	 Kamer < Kamers D 499

988	 De later tot Gouverneur-Generaal benoemde M r P. Merkus. <

ontbreekt	 D4

De later tot Gouverneur-Generaal benoemde M r P. Merkus. D4a

1	 benamingen < benamingen echter D499	 g	 g

1 o	 kris. < kris. (Zie blz. 376, onder.) D434	 37^

1050	 acht-en-dertig < drie-en-dertig D4S	 g	 g

1066	 fiktie < fiktief D4

1067	 fortuinzoekers < aventuriers D 47	 ^

Io81-Io8	 In deze alinea wordt de Resident Brest van Kempen gunstiger beoordeeld danS	 p g	 g
h verdiende. Lang na 't schryven van den Havelaar werd m door 'nY	 g	 Y	 Y
onwraakbaaretui e meegedeeld dat de Resident Brest van Kempen een teer

	

g g	 g	 P	 ^
boudere reden had om den Regent te ontzien. Ik wenschte dat m van bevoegdey^	 g	 Y	 g
z de naar die reden gevraagd werd. <Y	 g	 g

[ontbreekt]	 D4

In deze alinea wordt de Resident Brest van Kempen gunstigerp g	 g
beoordeeld dan h verdiende. Lang na 't schryven van den HavelaarY	 g	 Y
werd m door 'n onwraakbaar getuige meegedeeld dat de ResidentY	 g g	 g
Brest van Kempen een teer b oudere reden had om den Regent tep	 ^ y^	 g
ontzien. Ik wenschte dat m van bevoegde zyde naar die redenY	 g	 Y
evraa d werd.	 D4ag	 g
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1086	 Opmerking als in de Noten 6 8 en 72. <p	 g	 7
[ontbreekt]	 D4

Opmerking als in de Noten 68 en 72. D4ap	 g	 7

1096 	 hieruit volt < dit beduidt D 4 4g

IIII	 algemeen, en wordt, omdat ze koel blyven, <g	 y
algemeen. Het is koel, en wordt D4g

1112	 niet onbelan r ke * 	groote D4g Y <g

1125-1126 	 gelasten < zeggen D 4g	 gg

I I26	 den volgenden dag op 't bureau te <g	 gp
dat h den volgenden dag op 't bureau zou D4Y	 g	 gp

11 3 2-11 33	den nergens beschreven < den D43	 33	 g

II	 Staat (IDEE 286 < Staat D4SS

	

11 7 8	 voldoende geleerd < geleerd D4	7 	 g	 g

11	 ambt – het gewichtigste in den Staat! – < allerbelan r kst ambt in den Staat, D4	79 	 g	 g	 gy

	11 79	wezen < zyn D4	79 	 Y

	

1188	 'trondbezittend < 't D4g

11 95	van geschenken < daarvan D49S	 g

I I	 dezelfde < dezelfde brave D499

1200-1201	 De brave man meende dat z `den toets der edel kheid niet kon doorstaan'. <Y	 ^y
 meende h . D 4*Ze kon den toets der edel khezd niet doorstaan'^ yY

1 20	 de e < die D 4S	 ^

1206	 b < in D4Y

I22I	 dus ei enl k < dus D4g Y

1222-1223	 wordt, maar wordt – evenals 't woord Nederlander – dikwyls als zoodanig 	̂ Y	 g
gebruikt. <

wordt. D4
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1228-1230	 W	 p	 verwyswil ik hier over dit onderwerp niet verder uitweiden. Ik verves naar den

laatsten druk der `S ecialiteiten'. Delft by Waltman.) <,y
k op dit onderwerp terugkomen in den nieuwen druk derzal ik oo P	 P	 g

`Specialiteiten' die eerlang by den Uitgever Waltman te Delft ter-perseg Y	 g	 p
D4aat en waarnaar ik alzoo verve.gaat,	 Ys

Toch niet omdat < Omdat D4

	12 37	zeer in z'n schik als men hem zeide dat-i <37
er rechtrootsch o dat-i zoo sprekend D4g	 p^	 P

12 o	 walvisch narwal, < wa/visch, D4	S 	 ^	 >

	

12 57	in < op blzz. 2 vlgg. en o vlgg. van D4	S7 	 p	 94 gg	 34	 gg

	

12 8	 Israelieten < Joden D4S

	

1259	 kl sl < kl D4S9

12 59	lk (ls) < lk D4

1261	 opsporen. <
opsporen. Misschien had ook dat woord reeds z'n fata gehad voorg
't in de beteekenis van waterkeeringgebruikt werd.gg

2	 1881. Zyl l zal wel van denzelfden wortel stammen. < [ontbreekt] D4I 62 y^

12 1	 werden < worden D47

1306	 'twelk < 'twelk echter D43

1	 geenszins < niet D4333	 g

1 6	 evenals < als D439

1389	 mala ismus. <3 9 	 .^
mala ismus. blz. 2 . De Kenari is 'n groote boom welks vruchtjes iny	 7S	 g	 vruchtje

 veel overeenkomst hebben met walnoten. Men maakt er zeer

	

fyne olie van.	 D4Y

1 2	 doeltreffender < efficacer D439

1419	 zeker < 'n D449

1 4 2 9	ze < het D449

1430	 korrektie (18 75 ) < korrektie D443	 7S

1	 dat < dit D4433

1234

D4
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D^

D 4a

I	 Io66 < oud nummer 705 D4437	 7 S
Io66	 D4a

1444-1445 Nooitaf iemand blyk van begeerte om bewysstukken als de hier bedoeldeg	 Y	 g	 Y
intezien. <

[ontbreekt] D4

1448	 Integendeel, h < H	 D444	 g	 ^ y,	 Y^

1468-1472 Het is m onbekend of 't lyk myns voorgangers is o e raven tydens het inY	 Y	 Yopgegraven Y
1860 door den G.G. Pahud ingesteld onderzoek. Wel weet ik dat by dieg	 Y
ele enheid het Distriktshoofd van Paran -Koed jan ontslagen werd. De Regent g	 g	 J g	 g	 gent

werdestraft met kwytschelding van genoten voorschot en – naar 	 werdg	 Y	 g	 g	 my
meegedeeld, doch zeker ben ik hiervan niet – met traktementsverhoo in . <g	 ^	 gg

[ontbreekt]

Het is m onbekend of 't lyk myns voorgangers is o e raven tydensY	 Y	 Yopgegraven Y
het in 1860 door den G.G. Pahud gin esteld onderzoek. Wel weet ik
dat by die gelegenheid het Distriktshoofd van Paran -Koed janY	 g g	 ^	 J g

ontslagen werd. De Regent werd gestraft met kwytschelding vang	 g	 g	 Y	 g
genoten voorschot en – naar 	 werd meegedeeld, doch zeker ben ikg	 my	 g
hiervan niet – met traktementsverhoo in .gg

1473-1474

	

Ik had alzoo my bezig gehouden met het nakomen der verplichting die 	 doorY	 gg	 p	 g my
eed en instruktie uitdrukkelyk waren voorgeschreven. <Y	 g

ontbreekt	 D4

Ik had alzoo my bezig gehouden met het nakomen der verplichting dieY	 gg	 p	 g
my door eed en instructie uitdrukkelyk waren voorgeschreven. 	 D4aY	 Y	 g

1 8	 Zie I i< Zie blz. 2 0 ond. en almede II D44S	 4

1509	 Zie I I van de `Vraa unten aan den kontroleur' in de Minnebrieven. <S 9	 gp

	

Vgl. blzz. 12 3 onder. zo8 vlgg., 	 222 vlgg. D4g	 3	 gg ^	 gg

1 5 10 	 Als boven 18. <
Zie in de Minnebrieven, 18 der 'Vraagpunten aan den kontroleur.' D4gp

I 2I	 zonder protest < zoowel zonder protest D 4s	 p	 p

121	 en zelfs < als D4S

I I	 hier meer heeft < meer zou hebben D4S3

1 537-1 539	 Zie den Gids van Augustus 186o waar de hoogleeraar Veth, na uitvoerigeS37 S39	 g	 ^	 g	 ^	 g
behandelin der Havelaarszaak, het volgende zegt: <behandeling	 ^	 g	 g

Zie Prof. Veth in den Gids van Augustus 1860. D4g
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1540-15 54 `Sedert heeft Havelaar met de zijnen gebrek geleden, hij is het voorwerp geworden van den

smaad der Droogstoppels – want de Droogstoppels in Nederland maken altd gemeene

aak met de Sl "merin en in Indie – h# is geworden Multatuli, niet alleen in aangenomen

naam, maar inderdaad.

En wat bewijst nu hetfeit, dat, na zijn ontslag,werkelijk een onderzoek in het

Regentschap Lebaklaats had, dat de Regent eene scherpe vermaning ontving, en eeni ep

	

^	 p	 g	 ^^	 g
mindere Hoofden werden afgezet?

Primo: de waarheid van het spreekwoord dat de kleine dieven gehangen worden, terwijl

men deroote laat loopen.^	 p
Secundo: dat de zaak te veel ruchtbaarheid had verkregen, om nu nog gesmoord te

worden.

Tertio: dat de knevelarij in Lebak aleer erg moet geweest zijn, wanneer zelfs een

Resident die zoo gaarne schipperde, en zoo ongaarne een Inlandsch Hoofd vervolgde,

constateeren moest dat er werkelijk reden tot klagen bestond, en bij gevolg:

volkomen	 had.'*	uarto. dat Havelaar vo k men gelijk	 <

ontbreekt D4

Aldus Professor Veth. Niemand < Niemand D4

I	 evenwel schynt < schynt evenwel D4SSS	 Y	 Y

i -i 6	 dat men dan ook dien Havelaar < dat men hem dan ook D4SSS	 S S

I6	 was. < was. Is dit Recht, Nederlanders? D4SS

íS56-iS6i Ook niet dat de hem ten-deelgevallen rechtsweigering allernadeeligst werkeng	 g g	 g
moest op den toestand der inlandsche bevolking. Van welk besturend ambtenaarP	 g
in de binnenlanden islichtsvervullin te verwachten, nadat er zoo duidelykP	 g	 ^	 Y
bleek dat de Natie evenzeer als de Regeering party trekt voor de ellendelingeng	 g P Y	 g
die 't mishandelen van den Javaan oogluikend toelaten? <g

[ontbreekt] D4

I 62S

I 6	 van de den D 4*S4	 <

1 66-IS	 S 67

168	 Ik bezit die verklaring <5	 g
De hier bedoelde schriftelyke verklaringen bezit ik D4Y	 g

Zie blz. 224. *	ontbreekt D44 <
Zie blzI I D 4a3

Dat m'n voorganger vergiftigd is 	 werd door niemand in Lebakgeworden,
betwyfeld. Waarom liet de heer Pahud zyn lyk niet opgraven? <Y	 Y Y	 pg

[ontbreekt]	 D4

Dat m'n voorganger vergiftigd is 	 werd door niemand ingeworden,
Lebak betwyfeld. Waarom liet de heer Pahud zyn lyk niet opgraven? D4aY	 Y Y	 pg

I68-I 6	 Niemand vond het ooit de moeite waard daarvan inzage te verzoeken. <5	 S 9	 g
[ontbreekt] D4
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T573-1576

IS77-i6í7

leesbaar. De toeleg van dat schryven was, m in z'n knevelary te betrekken,

	

g	 Y	 ^ Y	 Y
't een gelukt zou wezen indien ik z'n voorstellen had goedgekeurd, of argeloosg	 g	 g g	 ^	 g
daarover in korrespondentie was getreden. <p	 g

leesbaar. D4

Noot T	 geplaatst aan het eind van de brief van de gouverneur-generaal, is77^ g p	 g	 g
voor eenroot deel opgebouwd uit de noten 1 -16 uit D. Deze noten zijn in

	

g	 Pg	 S7	 S	 1
D 4 verspreid door de brief heen weergegeven. Het vol ende overzicht geeft eenpg	 g
beeld van de wijze waarop Multatuli te werk is gegaan. De cijfers in de kolom

	

wijze	 p	 gg	 1
D S verwijzen naar de regelnummering in de leestekst. De beide volgendeverwijzen	 g	 g	 g
kolommen bevatten een opgave van die noten in D 4 en D 4a , die betrekking
hebben op het eerder genoemde onderdeel van noot I uit D 5 . Hierbij is

	

p	 g	 77	 Hierbij
Multatuli's nummering van de noten in resp. D 4 en D4a gevolgd. In een aantalg	 P	 ^	 g
gevallen is er sprake van vrijwel woordelijke overeenkomst, in andere gevalleng	 P	 vrijwel woordelijke	 ^	 g
is de tekstuele overeenkomsterin . Na het overzicht volgt de tekst van deg g	 g
desbetreffende noten.

D 5	D4	 D4a

15 77- 1 5 79	 noot i57	 noot 177
1 579-1 5 82	 [ontbreekt]	 [ontbreekt]

1582-1584 	 noot I	 noot I b

	

 159	 77
1584-1587 	 noot 15 8	 noot 1 7a 7

	

[ontbreekt]	 noot T 6o eschra tg	 p
1587-1593noot 161	 noot I C 77
1593-1598	 noot 162	 noot 1 d77
1 59 8-1600	 noot 163	 noot I eS9	 3	 77
1600-1608	 noot 16	 [geschrapt]

	

4	 g	 p
1609-161 7	noot 16[geschrapt]] S

'» In de derde alinea van dezen brief wordt m 't vervullen van m nY	 Y
voorgeschreven plicht tot verwyt gemaakt door den man die in de eerste plaatsg	 P	 Yg	 P

 was m te berispen en zelfs te straffen indien ik dien plicht had

	

geroepenY	 p	 P
verzuimd. Wat vervolgens z'n ontevredenheid aangaat over de door mg	 g	 Y
aangenomen houding tegenover den Resident van Bantam' ze was geheel ongegrond, eng	 g ^	 g
de heer B. v. K. zelf betuigde m later, niet te be r en wat daarmee kon

	

g	 Y	 ^	 g Yp
bedoeld zyn. De bewering dat er omtrent den Regent `steeds gunstige getuigenissen	Y 	 g	 g	 ^ ^ g g
waren afgelegd' was een onwaarheid. Herhaaldelyk was er in de conduite-statenY
over dat Hoofdeklaa d. De opmerking dat ik myn beschuldiging niet door

	

g	 g	 p	 g	 Y	 gg
'feiten, veel minder bew en' gestaafd had, klinkt zonderling in den mond van den

	

y^ g	 ^	 g	 d
man diegeen gehoor verkoos te geven aan myn dringende bede, m in de

	

g	 g	 g	 Y	 g	 ^ Y
ele enheid te stellen myn beschuldigingen door `feiten en bew zen te staven'..g	 Ybewyze

 is 't dat ikewei erd hebben zou `volle opening te geven van wat m omtrent

	

g ^	 p g g	 y
de handelingen van het Inlandsch Bestuur te Lebak bekend was'. Juist om tot die `volleg
opening' te kunnen overgaan, drong ik op 'n v r en o enl k onderzoek aan. Maar g	 g P y	 y
ik wilde voorkomen dat het weder zou uitloopen op 'n vruchteloosp p
`aboucheeren'elk onder myn voorganger zoo dikwyls geschied was zonder

	

g Y	 YY g
anderevol dan dat de klagers officieel gestraft of in 't geheim mishandeldg g	 g	 g	 g
werden. 'Ongeschiktheid voor 't bekleeden eener betrekking b het Binnenlandsch Bestuur'g	 ^y
moest wel beteekenen dat ik niet kon werken in den `eest des Gouvernements'g
niet in deneest der Sl merin en niet in den geest van den verheven Duymaerg	 Y	 ^^	 g	 Y
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van Twist. De Natie had behooren te eischen dat al die varieteiten van

plichtverzakende deugnieten zich geschikt maakten om te werken `in den eest'p g	 g	 g
van Havelaar. Hoe rymt vervolgens de erkentenis dat ik b de RegeeringY	 g	 Y	 g	 g
gunstig stond aangeschreven, met de laaghartige insinuatie in de Tweede-g	 g	 g	 ^
Kamer, dat h ` over den schr ver van dat boek, ooveel — kwaads alzoo? — ou kunnenY	 y	 ^^	 ^
een'? Wat de plaatsing te Ngawi aangaat, er bestonden nog meer redenen dan^^	 p	 g	 g	 g^	 g

ik op blz. 22 9 opgaf, om die aanstelling van de hand te wyzen. Maar de in allep	 9 pg ^	 g	 Y
inlandsche zaken zoorondi onwetende Van Twist kende die niet. H liep ing	 g	 Y p
't kiezen voor m van die betrekking alweer aan de leiband van de

	

Y	 g,
buitenzorgsche kommiezery, 	 er waarachtig groot belang b had dat ik nietg	 Y^	 g g	 g Y
aan 't woord kwam. Het was 'n uitgemaakte zaak dat ik te Ngawi moest `vallen'.g	 g
Het openbaren der kuiertjes die hiertoe in 't werk werden gesteld, zou zeerp	 kuiperytjes	 g

ikant wezen, maar ik onthoud me nu daarvan omdat ik geen vr beid heb m'npikant	 ,	 g	 vryhei

 te noemen. Misschien wordt dit bezwaar eenmaal opgeheven. De laatstepg
alinea van den heerlyken kabinetsbrief beteekent alweer dat er zou moetenY
bl ken of Havelaar bekwaam en genegen was dienst te nemen onder deY	 g g
vereerders van den `eest des gouvernements'. En dit zou moeten getuigd worden'geest	 	̂ g	 g
door dezen ofenen hoofdambtenaar van 't allooi der Sl merin en! Ieder zietg	 Y	 g
dat de onbekwaamheid van Van Twist zich niet tot inlandsche zaken bepaalde,p

en dat de man ook in 'thero er stud of men' 'n brekebeen was. Men bedenke datpp	 y
h Havelaar's brieven onder de oogen had, brieven die geschreven waren met deY	 g	 ^	 g
voorbedachte strekking den man wakker te schudden. Nederlanders, welk soortg

n van Insulinde?*

	

van wezens toch laat u opdringen als Landvoogden v 	 <gyg
'57 Dit is 'n leugen! 	 D 4g
' 5 
s Juist om die bewyzen te kunnen leveren immers, had ik 'nY

onderzoek aangevraagd. 	 D 4

'59 Een leugen! In de conduitestaten was sedert jaren over den Regentg	 jaren	 g
 Dit zeide ik dan ook in den Brief aan den Gouverneur-generaalgeklaagd. g

in-ruste waarnaar ik den lezer verves onder opmerking dat dein-ruste,	 verwys,	 p	 g
geadresseerde by-machte had moeten zyn m te entes reken indien erg	 Y	 Y Y g	 p
tegenspraak mo el k was. In 't algemeen verzoek ik den lezer dat stukg Y	 g
nauwkeuri met den Havelaar te ver el ken en daarby te bedenken datnauwkeurig	 g Y ^	 Y
het niet voorpubliciteit bestemd was. 	 D 4

177b Een leugen! In de conduitestaten was sedert jaren over den Regentg	 jaren	 g
 D 4ageklaagd.

' 6° Waar D. v. T. deze bewering vandaan haalde, is m 'n raadsel.g	 ^	 Y
Moet dit oe ie heeten? Fanta ie? Een droom wellicht? Hoe men 'tp ^	 ^
gelieve te noemen, 't is alweer 'n leugen van den braven man. 	 D 4g	 ^	 g

D 4[geschrapt]
i6' Ook dit is 'n onwaarheid. Bleek er niet uit de aan V. Twist

gezonden stukken dat juist ik op onderzoek had aangedrongen? Maarg	 l	 P
ik eischte dat het vr en o enl k wezen zou, en niet weder afliep met hety	 y	 ^	 P
straffen der klagers, elk onder m'n voorganger zoo dikw ls geschied^ ^ g YY g
was en waarop de Resident het met z'n `aboucheeren' toelei. Zie de inp

Noot 143 aangehaalde passages van den tekst. 	 D 443	 g	 p	 g
177` Ook dit is 'n onwaarheid. Bleek er niet uit de aan V. Twist

gezonden stukken dat juist ik op onderzoek had aangedrongen? Maar^	 1	 p
ik eischte dat het vr en o enl k wezen zou, en niet weder afliep met hety p y	 ^	 p

straffen der klagers, elk onder m'n voorganger zoo dikw ls geschiedg ,g YY g
was, en waarop de Resident het met z'n `aboucheeren' toelei. 	 D 4a
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1642 in < er in D4

162 Precies! Havelaar	 niet	 'geest ve	 was let geschikt om te werken in den eest desg	 g
Gouvernements' in den `eest' der Sl merin en in den `eest' van deng	 Y	 g,	 g
verheven Duymaer van Twist. Maar had niet de Natie moetenY
eischep dat de zeer talr ke exemplaren van al die soorten zich geschiktY	 p	 g
maakten om te werken `in deneest' van Havelaar? 	 D4*g D

' 63 r mt dit	 z'n	 Tweede-Kamer, d met n laaghartige e insinuatie in de Tweede KamerY	 g	 g	 ,
dat-i `over den schr ver van dat boek, ooveel – kwaads alzoo? – zou kunnen

eggen?	 D4*

'64 Om meer redenen nog dan ik 	 blzz. de b	 1 en Zo aanstip,g	 op	 39	 3	 p,
Ngawi voor m 'n zeer ongewenschte plaats, wat evenwel den in alle^	 Y	 g	 p
inlandsche zakenrondi onwetenden Van Twist onbekend was. H

	

g	 g	 Y
liep in 't kiezen van die betrekking alweer aan den leiband derp	 g
Buitenzorgsche kommiezery, 	 'r waarachtig groot belang b had datg	 Y^	 g g	 g Y
ik niet aan 't woord kwam! 't Was 'n uitgemaakte zaak dat ik valleng
moest als ik de betrekking te Ngawi aannam. Het openbaren derg	 g	 p
kuiertjes die hiertoe in 't werk waren gesteld, zou zeer pikant wezen, Y1	 g	 p	 ,
maar ik onthoud me nu daarvan omdat ikeen vr heil heb m'ng	 vryhei

 te noemen. Misschien wordt dit bezwaar eenmaal opgeheven. D4pg
D4a[geschrapt]

i6 Dit wil alweer zeggen: ere e . e zou moeten blyken dat Havelaar dienstgg	 Y
nam onder de vereerders van den `eest des ouvernements.' En ditg	 g
zou moetenetui d worden door dezen of genen hoofdambtenaar van

	

g g	 g
't allooi der Sl merin en! Ieder ziet hier dat de onbekwaamheid vanY	 g
Van Twist zich niet volstrekt tot `inlandsche zaken' bepaalde, en dat-iP
ook in thepro er study o men 'n brekebeen was. Men bedenke dat hyY
Havelaar's brieven onder de oogen had, brieven die de voorbedachteg
strekkin hadden den man wakker te schudden. Nederlanders, welkstrekking

soort van wezens laate u dan toch opdringen als landvoogden vangg
Insulinde?	 D4

D 4a[geschrapt]

1618-1620 Dat in de buurt is. Ook hier alweder is van toepassing wat ik op blz. 1 0 zeide

	

P	 g	 p	 4
overt leeren kennen van den toestand eener landstreek door 't verblyf in eenY
nab ele en provincie.<Yg g P	 <

Vgl. de opmerking op blz. 1	 midden. D4g	 P	 g P	 93,

	

162 5	is dan ook < ook is D4S

	

1628	 vorige < alle vorige D4g	 g

	

16 2	 van hem iets < iets van hem D49

	

16 3 6-16 37	daarover in den bundel Verspreide Stukken – < daarover D 4	3 	 37	 p

	

16 8	 dezen < den D43

	

1642	 denkbaar is < kan verlangd worden D 4	4 	 g

46S
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1645	 Wel ik deed dit < Dit eschiedde D4	4S 	 ,	 g

	

I 64	 't was < was D44S

	1646	 waartoe inderdaad reden was < en er was reden toe D44

16 5 o	 zyn, wat dan ook werkelyk het geval niet was <S	 Y^	 Y	 g
z n. Dit was dan ook 't geval niet D4Y	 g

166	 door < er door D 41664

1668	 dunkt < dunkt alzoo D4

2 Ook *	lz	 onderaan, en D 41681	 blzz. 244 en	 . Oo < b	 e

	

44	 4S	 339

168 7-16 93	Ministers in bezigheid. Daaronder waren er die hun verheffing te danken hadden7 93 g
aan de door den Havelaar teweeggebrachte `rillin '. Kort na de verschyning vangg	 g	 Y g
dat werk benoemde men een indischen rykworder tot Minister van Kolonien.Y
H zou zorgen dat 'geschiedenissen als van Said jah voortaan tot de onmo el khedeny	 g	 ^	 ^	 ^y
behoorenouden'! Wat h gedaan heeft om dien vromen wensch te bereiken weet

	

^	 Yg
ik niet. En dat weet niemand. In-plaats daarvan heeft h de Natie met denp	 Y
liefelyken oorlog op den Sumatraschen noordhoek begiftigd. <Y	 g p

[ontbreekt]	 D4

Ministers in be i heid. Daaronder waren er die hun verheffing te dankeng	 g
hadden aan de door den Havelaar teweeggebrachte 'rilling'. Kort na degg	 g
versch nin van dat werk benoemde men een indischen rykworder totverschyning	 Y
Minister van Kolonien. H zou zorgen dat 'geschiedenissen als van Said 'ahY	 g	 g	 ^
voortaan tot de onmo el kheden behooren ouden'! Wat h gedaan heeft om

	

gy	 ^	 Yg
dien vromen wensch te bereiken weet ik niet. En dat weet niemand. In
plaats daarvan heeft h de Natie met den lieflyken oorlog op denp	 Y	 Y	 gp
Sumatraschen noordhoek begiftigd. 	 D 4a

1694-1697

1704-1708

Deze laatste beide volzinnen zyn later b evoe d. Ik erken, in 18 nietY	 Yg	 g	 ^	 5

voorzien te hebben dat het hier bedoelde volkje m zou toejuichen. Toch had1	 Y	 toejuic hen
 't kunnen weten. 't Ligt in den aard der zaak dat schelmen 't luidstg

meeschreeuwen als er `houdt den dief' wordteroe en. <g p

	

ontbreekt	 D4

Deze laatste beide volzinnen zyn later b evoe d. Ik erken in 18Y	 Yg	 g	 S9
niet voorzien te hebben dat het hier bedoelde volkje m zouvolkje Y

toejutoejuichen. Toch had ik het kunnen weten. 't Ligt in den aard der

	

ichen.	 g
zaak dat schelmen 't luidst meeschreeuwen als er `houdt den dief'

	

wordteroe en.	 D 4ag p

Van Twistaat b z'n medegrondbezitters – onverschillig van welke z.g.n.

	

^	 Y	 g	 g	 g
staatkunde e kleur – nog altyd voor byzonder achtenswaardig door. H spreektg	 g Y	 Y	 g	 Y p
mee over indische zaken, niet alleen alsof er niets op hem viel aantemerken, p	 ,
maar zelfs op den toon van 'n deskundige en bevoegde b uitnemendheid.

	

p	 g	 g Y
En de Natie neemt erenoe en mee! <g	 g

	ontbreekt	 D4
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D 4a1

D4"

D4

D4"

D 4"

Van Twistaat b z'n medegrondbezitters – onverschillig van welke

	

g	 Y	 g	 g

	

z. .n. staatkundige kleur – nog altyd voor byzonder achtenswaardig g	 g Y	 Y	 g
door. H spreekt mee over indische zaken, niet alleen alsof er niets oHy 	 ^	 op

hem viel aantemerken, maar zelfs op den toon van 'n deskundige en

	

p	 g
bevoe de b uitnemendheid. En de Natie neemt er genoegen mee!g	 Y	 g	 g
Van Twistaat b z'n medegrondbezitters – onverschillig van welke

	

g	 Y	 g	 g

	

z. .n. staatkundige kleur – nog altyd voor byzonder achtenswaardig g	 g Y	 Y	 g
door. H spreekt mee over Indische zaken, niet alleen alsof er niets oHy 	 ^	 op
hem viel aantemerken, maar zelfs op den toon van 'n deskundige en

	

P	 g
bevoe de b uitnemendheid. En de Natie neemt er genoegen mee!g	 Y	 g	 g

1 7 14	 uitleggen. <7 4	 gg
uitle en. Ik meende dat Nederland, wanneer 't misschien doof mochtuitleggen

 ven voor de stem van Recht en Rede, als die andere DroogstoppelY	 ^

zou toeluisteren zoodra er bleek dat het om z'n belangat het om deg,
dierbare koffie te doen was!
178 De Konin heeft nog altyd niet geantwoord.Koning	 g Y	 g
uitle en. Ik meende dat Nederland, wanneer 't misschien doof mochtuitleggen

 voor de stem van Recht en Rede, als die andere DroogstoppelY	 ^

zou toeluisteren zoodra er bleek dat het om z'n belangat het om deg,
dierbare koffie te doen was!
194 De Koning heeft nog altyd niet geantwoord.

	

g	 g Y	 g
uitle en. Ik meende dat Nederland, wanneer 't misschien doof mochtuitleggen

 ven voor de stem van Recht en Rede, als die andere DroogstoppelY	 ^

zou toeluisteren zoodra er bleek dat het om z'n belangat het om deg,
dierbare koffie te doen was!

[geschrapt]

0 de beide vragen die 't boek besluiten, ontving ik nog altyd geen antwoord.Op	 g	 ^	 g	 g Y g
Waarsch nl k houdt de koning zich bezig <YY	 g	 g

Ook op deze vraag wacht ik nog altyd te-vergeefs antwoord van denp	 g	 g Y	 g

	

Konin die zeker zich bezig houdt	 D4g ^	 g
Op deze vraag wacht ik nog altyd te-vergeefs antwoord van denp	 g	 g Y	 g
Konin die zeker zich bezig houdt	 D4"g^	 g
Op de beide vragen die 't boek besluiten, ontving ik nog altyd geenp	 g	 ^	 g	 g Y g
antwoord waarsch nl k houdt de Koning, 	 bezig	 D 4aZ

Y Y	 g^	 g

1 7 1 7 -1 7 18	 van deze nieuwe uitgaaf aanbieden < aanbieden van deze nieuwe uitgaaf D4g	 g

118	 evenals < als D 47

1 7 2o-1 7 21	 hebben aangedrongen o recht < recht hebben geëischt 	 D4op	 g
hebben aangedrongen o recht D 4op

1722-1723 Volgens de laatste berichten uit Indiën is Lebak een woesteny. Geheele dorpeng	 Y	 P
z n uitgestorven. <Y	 g

ontbreekt D4

1724-1725 NIEDER-INGELHEIM, Augustus, 1881. < [ontbreekt] D4 ^	 g	 ^
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Bijlage I

469





Correcties

VOORWERK

14	 recueillir recueiller (recueillir M-D recueiller D 4)4	 ,

i8	 chapitre cha itre cha itre M-D4)p	 P	 p

2I tits-fils pitit-fils (petits-fils M-D 2 petit-fils	 D'd-D4)
pe	 P	 p	 ^ P

HOOFDSTUKI

6	 leugenaar.' leugenaar. (leugenaar. M, D` D 4 leugenaar.' D Z -D 3)3	 g	 g	 g	 ,,,	 g

ebleven gebleven. (gebleven M, gebleven, D'-D 4)47	 gebleven, 
g	 g	 ,g	 ^

7 2	in 't gelid in gelid 't (in gelid MD4)7	 g	 g	 g

werkel k werkelijk (werkelijk MD 4)74	 Y	 1	 1

HOOFDSTUK II

19gegaan,'  e aan' (gegaan, M-D 3 gegaan'  DD4)9 	 gegaan' gg	 >	 >

1 49	 goede / de goede (goede M-D4)

HOOFDSTUK III

21[inspringen]Vreu de niet inspringen]Vreu de([inspringen]Vreu de M-D 4)4 ggVreugd

 IV

18 7	zyn.) zyn. (Banda.) M-D4)

zoó	 (Hy / Hy ((hij M-D 3 , (Hy D4)

2 3 2	 Chinezen. I Chinezen, (chinezen M, Chinezen. D'-D4)

	264	 maleisch,6 maleisch 6 (maleisch, M, Maleisch, D 	 3 Maleisch 5	4 	 >	 >	 ,	 ,	 ,

Maleisch 6 D 4a)

D4,
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266-267 gericht, anderen dóór hem geschreven geschreven (gerigt, andereng	 ^	 g	 g	 g g^
aan hem aeschreven M' gerigt, 	 dóór hem geschreven Mae-D 3g	 ^	 tg g^	 escreveng
gericht, anderen dóór hem geschreven D4)g	 	̂ g

4 2 5	 gesproken gespoken (gesproken M-D 4)4S	 gp	 gp	 gp

S44	 zyn / zijn (zijn M-D % , zyn D4)

m n mijn (mijn M-D 3 myn D4)Y	 l	 1	 ^	 Y

HOOFDSTUK V

L	
r° L	 ^°	 a L	 b^ L	 b2_ 3 Lebak. 	 4

2	 ebak.	 ebak (Lebak. M	 .. M	 eb ...	 M D	 ebak. D^	 ,	 ^	 ,

Lebak.'° D4a)

21	 hotste hoste (hotste M-D4)

aanleggen,"  aanle en" (volk, M-D 3 aanleggen 	 D 4 ,  aanleggen " D 4a)aanleggen"	 >	 >	 gg 	 gg

120	 Ne ara ' Z Ne ara' Z Ne ara" D 4 Ne ara' Z D 4a)g ^	 g	 g	 ^ 8

S 8 3

33-34

I2I

I22

164-16 54	 S

215

z n zijn (zijnen M-Dj zyn D4)Y	 zijn	 1	 ^ Y

scheidden scheiden (scheidden M-D4)

gevonnist gevonnisd (gevonnisd M-D4)g	 g	 g

centraal centraaal (centraal M-D4)

2 7 1	 zyn zijn (zijnen M-D j zyn D 4)7	 Y	 1	 1	 ^ Y

2 77	 zyn betrekking zijn betrekking (zijne betrekking M -D 3 zyn betrekking D 4)77	 Y	 g zijn	 g 1	 g	 ^ Y	 g

onverschilligheid onverschiligheid (onverschilligheid M-D 4)3S4	 g	 g	 g

o	 Oar's, i5 ti ar's' s (Oar's, M-D zd 
D 4 , tipar's; D 3 Oar' s, ' 5 D 4a)37	 p^	 p	 p>	 >, p	 ,	 ^ p	 ^

sneden ' 6 sneden' 6 (sneden; M, D 2-D 3 ,   sneden: D', sneden, D 4375	 >	 >	 > 	 >	 >	 >

sneden, '6 D4a)

376	 dessah '^ dessah' ^ (dessah M a,  dessah, M b-D 4,    defsa 7 D 4a)dh37	 > 	 > 	 >'

400	 daarenboven daarentegen (daarenboven M-D 4)4	 g

o	 voort ezwee t voor ezwee t voort ezwee t M-D 4)407	 g	 p	 g	 p	 g	 P
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	 CORRECTIES



HOOFDSTUK VI

	

Ne ara Naara ontbreekt M-D 3 
Naara	 4)g	 Nagara	 ^ 
Nagar

	

 Lebak I aan Lebak (van Lebak M a , 	 Leb(	 Mb	 ' 3van Leb... D D

	

,	 ,	 3,

van Lebak D 4)

heb ik / heb (heb ik M-DQ)

 ik ken hem niet! riep Verbrugge, nu ook in het maleisch. Ik heb /gezegd,	 p	 gg
 ik heb (gezegd, ik ken hem niet, riep Verbrugge, ook in het Maleisch. `Ikgezegd,	 g g >	 p	 ^^

heb M a 	 ik ken hem niet, riep Verbrugge, ook in het Maleisch. `Ik

	

^ gezegd,	 p	 gg
he	 M b, gezegd,	 `' kheb	 e e d ik ken hem niet, riep Verbrugge, ook in het Maleisch: i

	

^ g g >	 P	 gg
heb D' 	 ik ken hem niet,' riep Verbrugge, ook in het Maleisch: 'ik p	 gg	 ik
heb D 2-D 3 , 	 ik ken hem niet! riep Verbrugge, nu ook in het maleisch., gezegd,	 p	 gg
Ik heb	 4)

2	 van-tyd tot-tyd van tyd tot-tyd (van tijd tot tijd M-D 3 
van tyd tot-tyd D 4)S3	 Y	 Y	 Y	 Y	 1	 1	 ^	 Y	 Y

33 z	 trainards I trainards (trainards M-D 4)

HOOFDSTUK VII

30

óI

147

147-148

kontroleur kontro leurafbrekin steken ontbreekt kontroleur M,g
Kontróleur D'-D 3 kontroleur D 4

,)

8	 voert 34 voert 34 (voert, M, voert' D'-D 3 
voert 3 ° D 4 , 	34 D 4'),	 ,	 ,	 ,	 ,

'45	 (het jaar 1845 M a het jaar 18.	 M b-D 3 het jaar 18	 D4)79	 4S	 S S	 1	 4S	 ^	 jaar	 S	 ,	 jaar	 SS

Ma I	 Mb-D 3 18	 D 4)8.	 D79	 '43 / ' 53 (43	 ,	 3	 ,	 S3

22 3 -224	 geboren, geboren. (geboren,	 4)3	 4	 g	 , g	 g	 ,

	

274	 D áksa 4Z D ^aksa 4Z (djaksa, M, Djaksa, D'-D 3 Djaksa 3g 
D4

	

74	 ^	 ,	 ^	 ^	 ,	 ^	 1	 ,	 ,	 1	 >

1D'aksa 4Z D 4a)

	

283	 voorgeschreven voorgescheven (voorgeschreven	 4)

	

3	 g	 g	 g

4S

	

i	 `zoudt zoudt `Zoudt M-D 3 , `zoudt D4)

was' was, (was,' M-D 3 was' D 4)

	

454	 ,	 ^	 ,

behoefde behoefte (behoefde M-D 3 behoefte D 4)

	

473	 ,

	

518	 Was 't Wast 't (Was het M-D 3 Was 't D4)

	

81	 spinrag sprinrag (spinrag M-D 4

	

S	 p g p	 g P g
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	 CORRECTIES



HOOFDSTUK VIII

oogst.' oogst. (oogst.' M oo st.	 'D494	 g	 g	 g	 ,	 D-g

'Allah 	 a 'Allah M b-D 4Allah Allah Allah M	 a97	 ^

"'	 '	 '	 -D Za D 4 	 D3)102	 ekend.	 gekend.' (gekend.' Mg	 g	 g	 >	 >

S4	 54	 a	 B...	 D 	 3i o	 Bandoeng,54 	 (Bandong, 	 B ...	 Mb
7	 ^^ Bandoeng54	 ^>	 >	 g> Mb,	 g ,	 3,

Bandoeng 49 D 4 Bandoen 54 D4a)

	

g	 ^	 8

	

58	 58	 a	 dessah, D ' -D 3 dessah 5 3 D 41	 dessah	 dessah (dessah M dessah, Mb
44	 >	 >	 >	 >	 >	 3,	 >

dessah 58 D4a)

244	 vragen?' vragen? (vragen?' M-D 3 vragen? D4)44	 g	 g	 g	 ^	 g

wa 63 was 63 anderen M a ' aantrok, M"-D 3 ,z6	 was , 63
s 8	 4 uitmuntte 63 D 4auitmuntte	 D)

^4	 ^4	 - 3 varen 59 D 4, varen 64 D 4a)z z	 varen	 varen (zijn, M D v e7	 ^	 )>	 >	 >

446 	 Bogor Buiten or	 Bandoeng (Bogor Buiten or	 M a B( )r ( )44	 g	 ^^	 g ^	 ^g	 ^

B... D' -D 3 , 	 D 4),	 g

Ma, Havelaar M b-D 4z	 Havelaar Havelaar (Havelaar M	 vS3	 ^

6o	 toeteschr ^^ven toeteschr ven toeteschr " ven M-D 4)s	 y	 y	 ^

602	 eenvoudig, eenvoudig. (eenvoudig, 	 D 4 ,  eenvoudig, D'-D 3)g >	 g	 g> M, 	 g,

HOOFDSTUK IX

M 6 ,

7 1 	Háár `Háár `Hare M-D4)

94 hebt heb (hebt M-D 4

I 3 	 ten-verderve ten verderve (ten verderve M-D 3 ten-verderve D4)3

168-169 dat h liever aan zyn vader moest schryven dat h dat h (dat hij liever aanY	 Y	 Y	 Y	 Y	 hij

zijn' vader schrijve dat hij M, dat hij liever aan zijn vader schrijve, dat hij D',zijn'	 schrijve	 hij 	 hij	 zijn	 1^	 hij

dat hij liever aan zijn' vader schrijve, dat hij D 2 -D 3 , 	 h liever aan zynhij	 zijn'	 1^	 hij 	 Y	 Y
vader moest schryven dat h D4)Y	 Y

een-en-ander een en-ander (veel M-D 3 een-en-ander D4)

DAL. 	 3	 r lekt D 4)Daar lekt Daar lekt (daar lekt M, d lekt D D Daa e t D

w wij (wij M-D 3 
w D4)Y	 1	 1	 ^	 Y

i89

244-245

3S3

474
	 CORRECTIES



S

HOOFDSTUK X

69	Mondenschein mondesschein (Mondenschein M, mondenschein D'-D j9	 >

mondesschein D4)

90	 heimelk heimelijk (heimelijk M-D 3 heimelk D4)9	 Y heimelijk	 1	 ^
he

bi

imely

 dem den (den M-D 3 , den D4)

HOOFDSTUK XI

leeskursus leerkursus (lees kursus M, lees-kursus D'-D 3 leer-kursus D4)

`al al Cal M-D 3 al D4)

ook! — ook! (ook. M EI , ook, Mae ook; D'-D 3 ook! — D4)

Duclari, maar Duclari, Maar (Duclari; maar Ma Duclari; maar M b , Duclari:
`maar D'-D j Duclari, maar D4)

	

2 16	 er dan dan (er dan M-D 3 dan D4)

	

2 5 9 	 Arles" Arles M a Arles M b-D j Arles 75 D 4 , Arles' D4a)

	

285	 datoe8 ... datoe 8 `datoe'... M, datoe... D'-D 4 ,   datoe 8 ...	 D 4a)S

	6 	 visschersknaap vissschersknaap (visschersknaap	 4)3S	 p	 P	 p

	406	 halt I halt (halt M-D 3 , halt D4)

verkiest, verkiest. (verkiest, M-D 3 verkiest. D 4)

	

443	 >

S S

	

1	 zeide zëide (zeide M-D4)

HOOFDSTUK XII

Traoessa 197 Traoessa? 97 (niet.' M, niet,' D'-D 3 Traoessa! ss D4,

T raoessa! 97 D 4a)

5 8	 vallen. Ze vallen Ze (vallen; ze M-D j vallen. Ze D4)

149	 had,99 had 99 (hebben, M-D 3 had, D 4 , had, 99 D4a)

HOOFDSTUK XIII

30

II7

I19

13 0

ik in myn ik myn (in mijn M, ik, in mijn D'-D ; ik in myn D4)Y	 Y	 1 > >	1	 ^	 Y
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34 was. was, (was. M-D4)

	167	 guldens gul dens [afbrekingsteken ontbreekt (gulden 	 M-D 4)	7 	 g	 g	 g	 g

	

16 9	iemand 103 iemand' 03 (iemand M a iemand, Mb-D 4 iemand '° 3 D4a)

	

202	 der de (der M-D4)

staan. staan.. (liggende. M-Dj staan. D 4)	349	 gg	 ,

354 Erf Er (Erf M-D4)

	

4 2 4	 mo el k mogelijk (mogelijk  M-D 3 mo el k D 4)

	

4 4	 gY ^ 	gY

sa bal-sa al '°^ samb l-sambal'° 6 ([ontbreekt] M-D 3m	 mb	 a	 b	4 z
S	, 	 ,

sambal-sambal 95 D 4 sambal-sambal'°6 D 4,)

HOOFDSTUK XIV

3 8	geldelyke geldelijke (geldelijke M-D 3 geldelyke D 4)3	 g	 Y	 g	 l	 g	 1	 ^ g	 Y

106	 strengheid streng heid [afbrekingsteken ontbreekt] (strengheid M-D 4)g	 g	 g	 g

1 Natal " 3 Natal" 3 (Natal, M-D 3 Natal''' D 4 Natal "3 D4aS9	 ,	 ,	 ,	 ,

166	 hoogverraad!' hoogverraad! (hoogverraad!' M-D 3 , hoogverraad! D 4)g	 g	 g	 ^	 g

1 2	 Sewah "4 Sewah" 4 (Sewah, M, Sewah, D'-D 3 Sewah'° 2 D 4 , Sewah "4 D 4a)7	 >	 >	 >	 ,	 ,	 ,

309	 generaal', generaal' (generaal,' M, Generaal,' D 	 3 Generaal' D 4)39	 g	 ^ g	 g	 ,	 ,	 ,	 ,

322	 hier! hier? (hier. M-D 3 hier! D 4)3	 ,

6	 er ener M-D 437)

490

719 -720

Rangkas-Betoeng, Rangkas-Betoeng (Rangkas Betoeng, 	 K( )g	 ^^	 ^	 ^	 ^	 ^,	 ,

 i_	 3	 4B( n	 M b ,R... B... n	 D '-D Ran kas-Betoen D^, 	 g,	 ,	 g	 ^

Regeering Regering (regering M 2 , Regering	 b Regeering D4)M e ee ln Dg	 g	 g	 g g g	 ^ g	 g	 , g	 g

75 8	 had'22 had' 22 (had M 2, had, Mb-D 3 had' ° 8 D 4, dha 122 D42)

779	kondet / koude (kondet M-D4)

8o8	 ist / is (ist M-D 3 , is D4)

8 33	 alle / allen (alle M-D 3 , allen D4)

476
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Gewiss Gewis (Gewiss M, D 4 ,  Gewisz D'-D 3 )839	 ,39

888	 Ist Is Ist M-D 3 Is D 4,)

903	 dass das (dass M, D 4 das D'-D 39 3	 >	 >	 ^

906	 noch nog (noch M, nog D'-D4)9	 g	 ^	 g

HOOFDSTUK XV

5 o	 wouden Wouden (wouden M-D4)

5o	 Bantan-Kidoel Bantan Kidoel (Bantam Kidoel M a, B( )-K( )1 Mb,

B... K...el D'-D 3 , Bantan Kidoel D4)

2 2	 zegevieren,'  3' ze evieren' 3 ' (zegevieren, M-D 3 zegevieren" 	 D 4Sg	 g	 ^	 ,	 g	 ,

gze evieren' 3' D4a)

284	 toegesproken toe es oken(toegesproken M-D4)4gP

432	 is! is (is; M-D is! D4)43	 3>	 >

gefluit! gefluit? (gefluit! M-D4)447	 g	 g	 g

HOOFDSTUK XVI

63	 afpersing afspersing (afpersing M-D4)3	 p	 g	 P	 g P	 g

66	 Parang-Koedjang I Par.ang-Koedjang (Parang Koedjang Ma,

P( )-K( )ng M b, P... K...ng D'-D 3)

endan ' 38 kendan ' 3 $ ` kendan ' M, `Kendang', D 	 3 kendan ' ^ 428o	 k	 ,

kendan ' 38 D 4a)g

402	 die dat (die M-D4)

4 2 3	 vriend, vriend (vriend, M-D4)43	 >

474 alsof afsof (of M, alsof D'-D4)

HOOFDSTUK XVII

9 6	 onverwachte onverwachtte (onverwachte M-D4)

	

I 29	 Saïd ^ah's Sa djah's (Saïdjah's M-D 3 , 	 ^ah's D4)

	

9	 J	 J	 1	 ^	 J

477
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ten-zynen-behoeve ten zynen-behoeve (ten zijnen behoeve M-D 3Y	 Y	 zijne
 D 4Y)

148-149

1 Buiten or Bandoeng (Buitenzorg M a B(	 Mb, B...	 '- 3S	 D D9	 ^	 ^	 g	 ^	 )g	 	̂ g	
,

Bandoeng D4)g

1	 Natta Nattá ...... M-D 3 Natta D 4)73	 ^

Ne ara Naara ..... M-D 3 Naara D 4)g	 g	 ^ 
NagarX73-174

284	 Saïdjah!' Saïdjah! (Saïdjah!' M-D % , Saïdjah!' D4)

3SS-3S6
	

adsistent-resident adsistent resident (adsistent-resident M, D 4 , Adsistent-
resident D '-D 3)

3 81	 verhaalde vehaalde (verhaalde M-D4)

Oosten,' 45 Oosten' 45 (oosten. M-D 3 Oosten' 3° D 4 , Oosten '45 D 4a)	499	 ,	 >	 >

	

1	 Adinda!' Adinda! (Adinda M, Adinda! D'-D 3 Adinda! D 4)

	

S4	 ,	 ,

	

622	 Panah-itam Tanah-itam (Pana-itam Ma Pana-itam M b-D 3 , Tanah-itam D4)^	 , Tanah atam D

	

629	 zyns zyn (zijns M-D 3 zyns D 4)	9 	 Y	 Y	 1	 ^ Y

	

736	 li ^ 9 l t' 9 (ligt, M-D 4 ligt, '49 D 4a)

	

73	 ligt, 149 	g 4	 g>	 > g^

HOOFDSTUK XVIII

16	 overeenstemmen overeenstemmmen (overeenstemmen M-D 4)3

	

21 7	 li en ' 49 li en' 49 (liggen, M-D 4)	7 	 gg ^	 gg	 gg ^

HOOFDSTUK XIX

2 5 -26	 bewaren ' 5 3 bewaren' S 5 (bewaren, M-D 3 bewaren' 37 D4)

 overliep, X63 voorval overliep '63	 —	 - 3ve e	 (voorval;	 M D voorval
overlie '45 D 4 voorval overlie '	 D 4a)P	 ^	 P 63

doen' i 64 doen' i 64 d0 n'' —	 ' —	 '	 3 doen" 46	 4	 '' 64	 4a)e	 M, doen	 D -D doen	 D doen	 D

7 2	 noemen '66 noem n' 66 n	 3	 '48	 4	 166	 4a
e (noemen, M-D noemen	 D noemen	 D7	 ^	 >

90	 van zan (van M-D4)

49-50

478
	

CORRECTIES



HOOFDSTUK XX

9 andere anderen andere M-D 3 , anderen D4)

I oo	 te de (te M-D4)

1 o	 voorkomen verkomen (voorkomen M-D 4)S

186	 bevolking. / bevolking (bevolking. M-D4)

189	 by / hij (hij M-D 3 , by D4)

2 33	 Rangkas-Betoeng I Rankas-Betoeng (Rangkas-Betoeng M a, R(...)-B(....)ng Mb,
R... B...ng D'-D3)

3 62	 audientie. audientie (audientie. M-D4)

6	 Excellentie Exellentie (excellentie M-D 3 Excellentie D 433)

460	 `rust' `rust' `rust ' M-D 3 `rust' D 4)4	 >

6	 Verte enwoordi in ' 9° Verte enwoordi in '9°(vertegenwoordiging, M-D 34S	 g	 gg^	 g	 gg
Vertegenwoordiging' 75 

D 4 Vertegenwoordiging' 9° D4') ^

46 7	 uit ereikt'	 uit ereikt' 9 ' (uitgereikt, M-D 4 uitgereikt, '9' D 4a)47	 g	 ^ '	 g	 g	 g

` AANTEEKENINGEN EN OPHELDERINGEN'

is.	 is, (is.	 D 4)	37 	 ^

doorgaande door aandc (doorgaande D4)

	

S7	 g	 g	 g

	

6	 I	64 	 94	 I3

Ten-spyt Ten spyt (Ten-spyt D 4)

	

74	 PY	 PY	 pY

93 onbekwame ombekwame (onbekwame D4)

	

224	 by bij (bij D 4)

	

4	 Y	 1	 1

	272	 distinktie distinkte (distinktie D4)7

3

	

I 2	 Bloemlezer Bloemlezcr (Bloemlezer D4)

	

42	 Java' Java, (Java, D 4)

	

4	 >	 >	 >

147
	 198 / 281

479
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169	 mee?' mee? (mee?' D4)9

172	 overleg. overleg, (overleg. D4)7	 g	 g^	 g

26o	 er cr (er D4)

268	 wantrouwen wantrouwen (wantrouwen D4)

33 8	25	 33

663 6 3	 4	 3

369	 Atjin Aten (Atjin D4)39	 1	 l	 1

8	 den dcn (den D433)

44 2	palmsoorten. palmsoorten, (palmsoorten. D4)44	 P	 p	 ^ p

44446	 bestaan bestaaan (bestaan D4)

68	 keuken, keuken (keuken, D 4)4	 >

smakelyk. smakelyk, (smakelyk. D4)477	 Y	 Y ^	 Y

8	 zaken zakcn (zaken D 443)

afzonderlyk afzonderyk (afzonderlyk D 4)49 5	 Y	 Y	 Y

S510	 `Als I Als `Als D4)

571	 werkte wekte (werkte D4)

593 Rêve I Reve (Rêve D4)

6o2 6	 0S	 4	 3S

63 	 `Wys ly s `lis D43	 y	 y y

683-684	 portugeschen portugeschcn (portugeschen D4)3 4	 p	 g	 P	 g	 p	 g

720	 hebben hebbcn (hebben D4)

6	 koetoe toekoe koetoe D 474)

77o	 Keteh I keteh keteh D4)

777 van aan (van D4)

7 82 2	 (I Kon. i Kon. ((i Kon. D4)

ASO	 ('(1R R F('TTFC



828	 Keteh I keteh (keteh D4)

8	 Barnhelm, Barnhelm (Barnhelm, D 4)93	 >

954	 203 2889S	 3

I042	 143-144 I 203

1094	 Hoofden Hoofden, (Hoofden D 4)94	 s

1112	 onbelan r ke onbelangrijke ontbreekt D 4)g Y	 g l

1125	 adsistent-resident adsitent-resident (adsistent-resident	 D 4)S

II S4 	 241 344

1166	 verwaarloosd verwaarl000sd (verwaarloosd D4)

11 9 6	 149-150 2129

112 5	`onwaarheid' noemde `onwaarheid noemde' `onwaarheid' noemde D 4)S

I241	 252 357

12	 gesupprimeerde gesupprimeerdc (gesupprimeerde D 4)44	 g pp	 g pp	 g Pp

412 6	 woorden woorden, (woorden D4)

12	 gaga's	 la a's la a's D 4)77	 ^g	 g^ (glaga'

 87 I2I7

1378	 theekontraktant, tokohouder theekontraktant-tokohouder (theekontraktant, >
tokohouder D4)

I S O i213

toegeven. toegeven (toegeven. D4)g	 g	 g

lokken. / lokken (lokken. D4)

Paran -Koed ^an Paran -koed ^an Paran -koed ^an D4)^ J g	 ^ J g	 ^ J^

149-150 i212

onderwerp ontwerp (onderwerp D4)p	 p	 P

verdiensten. verdiensten, (verdiensten. D4

1394

1423

1425

1455

1477

1480

1495

48I	 CORRECTIES



1505	 2	 — 3 8 9)	 D4)S S	 77	 3 9 379

1508	 63 $S	 3 87

1 5 12 	 ambtseed ambtsteed (ambsteed D4)

1517	 220 312

1517	 224 319

1521	 toelichting. toelichting, (toelichting. D 4)S	 g	 g^	 ^

1540	 `Sedert Sedert ontbreekt D 4)S4

1562	 224	 IS	 4 319

I	 'Ongeschiktheid Ongeschiktheid ontbreekt D 4)S 93	 g	 g

1	 Gouvernements' Gouvernements' (Gouvernements' D 4S9S	 ,)

1601	 229 3 269 3

1613	 zaken Zaken (zaken D 4)3

1618 1404 I	 $9

1681 2424 345

16$1 24343 34634

16$1 2757S 3883



Koppeltekens

HOOFDSTUK IV

	

1 7 2	 ten-unen-

	o 	 el -

	

33	 kg Y

344 dames-

	

528	 ter-

HOOFDSTUK V

163	 in-

36 9	te-

466	 aloen-

479	 adsistent-

HOOFDSTUK VI

105	 mandoor-5

459
	

B-

HOOFDSTUK VII

1	 Rangkas-54	 g

161	 in-

262	 Rangkas-

26	 adsistent-S

286	 bureau-

483	 KOPPELTEKENS



I0I by-

HOOFDSTUK VIII

65	 adsistent--S

belasting- g

4 8 4	 zoo-

49 88	 adsistent-

S 1 4	nog-

547	 ten-

HOOFDSTUK IX

7o	 ten-

1 62	 ten-

268	 ten-

HOOFDSTUK X

139
	

koffi-

41 40	 zóó-

HOOFDSTUK XI

onto el k-y

in-

met-

HOOFDSTUK XII

27	 by-

HOOFDSTUK XIII

48

2I2

452

484
	

KOPPELTEKENS



164

Ióá

290

364

442 zes-

gvan-hoo er-

te-

te-

insekten-

HOOFDSTUK XIV

adsistent-

menschlievend-

te-

HOOFDSTUK XV

8i	 adsistent-

iin-93

421	 een -en-

eerbiedig-in-449

HOOFDSTUK XVI

29	 Paran -9	 g

219	 Gouverneur-9

HOOFDSTUK XVII

334

736

799

2	 Paran -̂

20	 te-

178	 djati-7 

271	 mata-

43 22	 Zapp a-

48S
	

KOPPELTEKENS



615	 Pa-

HOOFDSTUK XVIII

1 48	 ten-

maandag-4o S	 g

HOOFDSTUK XIX

3o	 ten-

HOOFDSTUK XX

asI I	 Rangkas-3	 ^

` AANTEEKENINGEN EN OPHELDERINGEN'

	

106	 kadaster-

	

107	 kom tabiliteits-

	

7	 P

	

3 10	 ten-

	

27	 ten-

	

2 I 2	 zoo-

	

22	 Ketoê-3	 J

	

382	 ZOO-

447 Zoo-

	

o	 jonge-	77 	 e1 g

	

852	 In-S

	

1020	 om-den-

	

5259	 ten-

47

	

1 8	 Gouverneur-

	

1556	 ten-SS

486	 KOPPELTEKENS



Witregels

I20S
I	 IS	 S

18	 699
2I	 86

27	 877	 7
29	 09	 9
32 93

1033
I	 1044

I06

46	 III4

487	 WITREGELS

II 4 I 79 208 2353S

125S 182 2142I 2 63
1299 188 215 248

I	 03 1929 2I219 258

1363 1959S 221 260

I	 24 I	 69 2233 262

I	 6S I	 89 225S 26267

I S9 I 99 226 27227
1677 201 2 2 7 77277

1699 202 228 87278

I	 I7 2033 2313 27979
I	 67 2077 2323 280





Bijlage II
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8

VOLLEDIG VARIANTENAPPARAAT HOOFDSTUK I

EERSTE HOOFDSTUK '+ < [streep]	 Map
b[streep] Eerste Hoofdstuk. MP

EERSTE HOOFDSTUK.	 D'-D 3

EERSTE HOOFDSTUK. '	 D 4

EERSTE HOOFDSTUK. '+	 D4a

koffi < koffij M
Koffij D'-D 3

koffie D4

Lauriergracht, N"	 < Lauriergracht, N°	 Mag	 ^	 37	 ^	 ^	 31

Lauriergracht, N°	 Mb 3 7

Lauriergracht, N".	 D'-D 3g	 ^	 37

2	 myn mijne M-D 3Y	 1

2	 niet, < niet M-D 3

schryven, < schrijven M-D 4Y	 ^ schrijve

 < geduurd Mageduurd, g
eduurd M bgeduurd,

aantevangen < aan te vangen D `-D 3^	 g

lzr	 lezers D zd D 3lezer < e	 ,

zoo-even < zoo even M-D 3

dat 	 < dat ij M-D 3^	 ^1

kofi'i < koffij M

Koffij D' -D j

koffie Da

6	 wat anders < iets anders M-D 4

6	 alleen < alleen, D'-D 3

7 een < een' M-D 3

7 van, < van Ma
an M bvan,

af, < af Ma D4>	 >

af M b,

2

3

4

4

4

S

S

49i	 VOLLEDIG VARIANTENAPPARAAT HOOFDSTUK I



I0

II

z;

14

iq

9-10	 onbeschaamdheid, < onbeschaamdheid Ma D4

onbeschaamdheid, Mb

u<U M

spelden, < spelden, Ma'p	 ^	 p	 ^

spelden MaZ-D 3
p

I I ebeuren kan < gebeurd zijn kan M-D 3gebeuren	 g	 zij

gebeuren kan	 D4

12	 koffi < koffij M
Koffij D'-D;

koffie D 

12-1 3 	 Lauriergracht N°	 < Lauriergracht, N°	 Ma g	 37	 g	 ^	 37^
o	 MbLauriergracht, N-	 Mg	 ^	 37^

Lauriergracht, N°.	 D'-D 3g	 ^	 37^

i	 aan eenprincipaal < aan een'principaal M-D 33 

13	 koffi < koffij M

Koffij D'-D 3

koffie D4

verkoopt verkoopt, M-D 3P	 P^

een opgave < eene opgave M-D 3Pg	pg

deed < deed Ma

deed, Mb

1	 voorkwam < voorkwam MaS	 ,
 Mbvoorkwam,

I	 zou < zoude M-D 3S

16	 Busselinck & Waterman < Busselinck & Waterman	 Ma

Busselinck & Waterman Mb

17	 koffi < koffij M

Koffij D '-D 3

koffie D4

17	 ge < gij D'-D 3

18een < geene Ma'g	 g
ggeen M2Z

492	 VOLLEDIG VARIANTENAPPARAAT HOOFDSTUK I



18	 doe.een interlinie; geen alinea < doe, [geen interlinie; alinea M-D 3g	 ^g	 g
doe. [interlinie; alinea	 D 4

1	 opgemerkt < opgemerkt Ma9	 pg	 pg
b	 3opgemerkt, M -Dpg	 ^

1 9	menschen < menschen Ma9
mensch n M b-D 3e,

1 9	zoo-iets < zoo iets M-D 39

20	 wegkomen < weg komen Mg	 g

20	 jaren < jaar Mjaren	 jaar

 treden, < treden M-D 3

2 3	gewoonlyk < meestal M-D 33	 g	 Y

2 3	 me < mi' M-D 33	 1

2 3	voor, < voor M a3
voor, Mb

24	 moesten < moeten M a4
moesten Mb

2 4	 richting < ri tin	 D 1 -D 34	 g	 g g^

24-25	 aan de meesten gegeven was < de meesten ontvingen M-D 34 5	 gg	 g

2 5	hun < hunne M-D 35

26	 verstand, en < verstand; M-D 3

26	 hier < daar M-D 3

2 7	een < eene M-D 37

2 7	Van Alphen < van Alben M a7	 p	 p
van Alphen M b-D 3p

28	 terstond <	 jdadelik M-D 3

28	 die < de M-D 3

28	 lieve wichtjes < lieve wichtjes M-D4J	 wichtje

 bewegen, < bewegen M a D 429	 g^	 g	 ^

 M bbewegen,M

493
	 VOLLEDIG VARIANTENAPPARAAT HOOFDSTUK I



M-D4

D 4a

494

Truitje < Truitje, Ma1	 .1 ^

1Truit e, M b -D 3

Gerrit < Gerrit, Ma

Gerrit, M b-D 3

zyn < zijn' M-D3Y	 zijn

speelde? En < speelde; – en ? Mai
p	 P

speelde? – en	 M"-D 3P

+ De cyfers tusschen haakjes verve zen naar Noten achter het werk. <Y	 1 verwyze

+ De cyfers tusschen haakjes verve zen naarY	 haakjes verwyze
 achter het werk.

u<U M

ge < gij Ma`
g	 gl

ge MaZ

	weigerde, die ik u vragen zou, < weigert,	 Mag	 ^	 g	 ^	 `g
weiweigert, die ik u vragen zou, M"-D 3

	

g ^	 g

banket < banket, M-D 3

Batavus < Batavus, M

u<U M

Van Alphen < van Alphen M ap	 p
van Alphen Mb-D 3p

gezien. Hy < gezien; hij M-D 3g	 Y	 g	 ^ hij

was al dood, geloof ik < was, geloof ik al dood, M-D3

vertelde < vertelde Ma
vertelde, 	 3 D

was – ik < was. Ik 	 Mai

was, – ik M"-D 3

Pauweltje Winser, < Pauwelt fe Kinser	 Ma1	 ^	 J
Pauw It Winser MbeeWse MPauweltj

 – < Batavierstraat – M a,

Batavierstraat — M b,

Batavierstraat,	 D'-D 3

VOLLEDIG VARIANTENAPPARAAT HOOFDSTUK I

30

31

31

32

34

34

34-35

35

35-36

36

36

37

37

37

38

38

39



40	 was. We < was, – wij4	 ^	 M1
was – wi' D'-D 3,	 ^

was...we	 D4

	4 0	geen < eene M ai 'g	 geene

geen Mae

	4 1	leugens! < leugens. M-D 3	4 	 g	 g

4

	

r	 Zoo < Zóó M-D 4

	4 1	zusjen < zusje M-D 3	4 	 1	 zusj

4 2	een < eene M-D 3

4 2	Hollanders < Hollanders Ma

Hollanders Mb

43 Romeinen < Romeinen Ma

eRomein n Mb

43 Batavieren < Batavieren Ma

eevBata i r n Mb

Bey van Tunis < B e van Tunis M a44	 Y	 y
Bey van Tunis MbY

45 nederlandsche < nederlandsche	 Ma

nederlandsche M bede	 e

45	 Alva < Alva Ma

Alva Mb

6-	 om Nederland < om Nederland M a4 47
om Nederland Mb

Leugens! < Leugens. M-D 347	 g	 g

47 Nederland is < Nederland is M-D 3

gebleven, * gebleven M47	 g	 ^ < g

44 8	lui < lui M-D 3

4 8	hun < hunne M-D 3

4 8	pasten, < pasten M-D 34	 p	 ^	 p

8	 ze < zij M-D 348	zij
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hadden. Dat < hadden, dat M-D 3

zaak! < zaak. M-D 3

weer < weêr M-D 3

meis'en < meisje M-D41	 meisj

 < dat M-D 3

een zaligheid. Men < eene zaligheid; men M-D 3g	 ^

ze en < zeggen Mazeggen	 gg
 b-D 3zeggen, M

myn < mijne M-D 3Y	 1

vrouw < vrouw, M-D 3

een < eene M-D 3

Last & C° < Last & C Ma

Last & C2 Mb

Last & C°. D'-D 3

S S	 koffi c koffij, M

Koffij, D'-D 3

koffie D4

S 6	 aanmerken. Ik < aanmerken; ik M-D 3

6	 z < en zij M-D 3S	 Y	 zij

S 6	 een < eene M-D 3

S7 liefde < liefde, M-D 3

5 8	 toch tusschen ons < tusschen ons toch M-D 3

8	 spraak < sprake M-D 3S	 p	 p

we < wi' M-D 459	 1

z n < waren M-D 35 9	 Y

w < we D 459	 Y

toertje < toertje M a 'S9	 toertje	 toertj

 Mae1

49

49

So

So

5 

Si-Sz

S4

S4

S4

S4

SS
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naar den Haag gemaakt gemaakt naar den Haag <	 a	 M9	 gg	 g g	 a

gemaakt naar den Haag	 b-de aa M D 3g	 g

ze < zij M-D 35 9	 1

6oekocht < ekocht – M-D 3g	 ,	 g

6o	 draag < draag, 	 3g	 g^

6i	 ingejaagd < in gejaagd D'-D 3g l g

61	 Dus: < Dus M-D 3

6 3	wezen < zijn	 Ma'3	 zij
 Mae

	

zijn	 Ma3-D41

63-64	 menschen < menschen, M-D 334

6	 e< e Ma^	 g	 g
e M b-D 3g^

66	 is, < is M-D 3

66	 zou < zou, M-D 3

66	 meisen < meisje M-D 31	 meisj

 gezegd had < gezegd had, D'-D 367	 g g	 g g

6 7	Gekheid! < Gekheid. M-D 37

6 7	dit < dat M-D 37

69- 70	 ulevellen < Ulevellen M-D4

7o	 deviezen < deviesen M-D 3

70	 wezen? – Frits < kunnen wezen? (Frits Ma

kunnen wezen? (Frits Mb-D 3

o	 `Uhle eld jes' < `Uhle eld jes' M-D 37	 J	 J,

7 niet, < niet M-D 3

7 1	waarom? – En vraag eens naar den prys van een stel billardballen! <7	 ^	 pY
waarom.	 Ma'

waarom.) en vraag eens naar den prijs van een stel billardballen! Mae

	

g	 P1
waarom en vraag eens naar den prijs van een stel billardballen! D'-D 3

	

g	 P1
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8o

8z

82

83

84

gS

85

7 2	 op-zichzelf < op zich zelven M-D 37	 p	 P

7 2	 in 't gelid*	 in gelid M-D 47	 ge	 < g

goed! Maar < goed maar M-D 3g	 g	 7

Dit < Dat M-D 3

't kwartier < het kwartier M2'

't kwartier	 Mae

myn < mijne M-D 3Y	 1

in 't elid < in gelid M-D 4g	 g

uur, < guur M-D 3
^ ^ g

drieën.' De verzenmaker < drieën' maar de verzenmaker	 Mai
,

drieën.' De verzenmaker echter M"-D4

77 vol uur < vol uur M-D 3

gebonden. Het < gebonden; het M-D 377	 g	 g	 ,

7 8	 moet voor hem < moet M-D 3

78	 een, twee uur, enz. < vier, vijf, twee, één uur M-D4

zyn. Zeven en negen is verboden door de maat. < zijn. M-D 479	 Y	 g	 1

79 't < het Mai
't	 Maz

8o	 knoeien! Of < knoeijen; óf M D'1,	 ^

knoei'en• óf D2-D 31^

óf < óf D2-D3

die < de M-D 3

onwaarheid. Ga < onwaarheid; ga M-D 3,g

den schouwburg < een' schouwburg M-D 3
g	 g

't < het M-D 4

't < het M-D 3

bankroet < bankeroet Ma'

bankroet Mae

73

74

75

75

75

76

76
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86	 vermogen. Dat < vermogen; dat M-D 3g	 g^
vermogen. Dit D 4g

8	 te-water < te water M-D 387

87	 woei – Frits zegt: waaide – < woei, (Frits zegt: waaide) M a7	 g	 ^	 g
woei (Frits zet: waaide) M l'-D 3g

88	 terugbracht tern brat	 M-D Z^g	 < terugbra

	

terug-bragt	 D 3 [afbrekingsteken]

	

g g	 g
tern -bracht D 4 ko eltekeng	 pp

8 9	wel < wel M a9
wel, M b- 3e	 D

89	 m zelf < mijzelf' M9	 Y	 mijzelf
mij zelf D'-D 3

8 9	er uit gehaald < er uitgehaald D'-a49	 g	 g

9 o	 niet. 't Is immers < niet, – want het is Ma

niet; – want het is Mb-D3

niet, want het is	 D4

o	 duidel k < klaar M a9	 Y
klaar, b- 3M D

1	 wys wijze M-D 39	 Y	 wijz

r	 tweemaal < tweemalen M-D 3

9 1	 't < het M-D4

9 1	 hoeft te vallen < vallen kan M-D 3

9 1	 doodarm < doodarm M

93 al die < die M-D 3

93 ze < die M-D 3

93 vindt < vindt, M-D 3

94 lust < lust Ma

lust, Mb

94	 heel < geheel M-D 3

94
	 't < het M-D 3
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95 zien < zien Ma

zien M b,

dat toejuichen < die toejuiching M, D2-D395	 toejuichen	 1	 g
i	 'ui in	 '*die toejuiging g g D

95	 had < heeft Ma

had Mb

96	 ieder < ieder, M-D 3

96	 't < het M-D 4

96	 myn < mijne M9	 Y	 1

8	 mag me laten < late mij M-D 49 8	g	 mij

kantilje ketting < kantiljeketting M-D399	 1	 g	 l	 g

draag, draag M-D 399	 g^	 g

99 een < een' M-D 3

1 oo	 velen, < velen; M-D 3

I o 1	 aanschouwelyk! < aanschouwelijk. M-D 3Y aanschouwelijk

 uit. Voor < uit voor M a ',
uit. Voor Ma'

102-103 	 kinderen, meen ik, en voor menschen die niet in zaken zyn < Y
kinderen en menschen die niet in zaken zijn, meen ik M a 'kinderen,	 1,
kinderen en menschen die niet in zaken zijn meen ik M"-D 31^

10 3	Zelfs < En zelfs M-D 33

10 3	die tooneelmenschen < ze M-D 33

104.	 hun < die M-D 34

10	 meisje wier < meisje wiens M a 'S	 meisje	 meisj

meisje wier M"

meisje wiens Maa1
meisje wiens D'-D 31^

10	 bankroet < bankeroet Ma 'S

bankroet MaZ

10 5 -106	 onderhouden. Heel goed < onderhouden; goed M-D 3

106	 breien < breiden D1-D3
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106-10 7  	 borduren. Maar < borduren, maar Ma'

borduren. Maar Mae

10	 doet < doet, M-D 47

109	familie < familie M a9
familie,	 b  e M D2-D3

familie, D1*

109	dezen arbeid < dat werk M9
dit werk D'-.D3

Ho	 meis'en < meisje M-D4l	 1

110	 heldin. Ze < heldin zij 	 M a ',1
heldin. ZijZi M"-D3

III	 ze < zij M-D 31

III	 `o < '0 M
`0 D'-D3

112	 een deugd deugd M-D 3

	

g	 g

112	 vol jaar < jaar M-D 3	jaar 	 1

	

11 3	dit alles < dat M-D 33

	

114	 deugd, deugd M-D 3	4 	 g>	 g

	

114	 den kost'? < de kost'	 Ma '4
den kost'? Ma2

de kost'?	 D'--D3

	11 4	leugens! < leugens. M-D 3	4 	 g	 g

	

115	 minnaar – < minnaar, M-D 3S

11 5 -116    	 kopieboek, < kopijboek,  – M-D 3p	 ^

11 6 	schatryk < schatrijk, M-D 3Y	 1^

116	 op-eens < op eens M-D 3P	 P

116	 weer < weêr M-D 3

	117	 meisen < meisje M-D 3	7 	 1	 1

	

118	 meent, < meent Ma
meent, Mb
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118	 kan < kan, M-D 3

	II 	 myn < mijne M-D3	9 	 Y	 1

I I	 bestaan, < bestaan Ma9
bestaan Mb,

	

121	 toetejuichen < toe te juichen D'-D 31	 l

	

12 2	 een < eene M-D 3

	124	 't < het M-D 44

	

12 4	 schoonvader < schoonvader, M4

I2	 Last & C° < Last & C° M a4
Last & C , Mb

Last & C°. D'-D3

12 5	om! < om. D i -D 3S

126	 zyn 	 zijn' M-D 3Y	 zijn

 weggaat < weggaat, D'-D 3127	 gg	 gg

12	 't < het M-D 4127

12 7	verdrukte vaderland < vaderland M-D47

128	 vanzelf < van zelf M-D 3

I 28	 open? [geen interlinie; geen alinea < open? [geen interlinie; alinea] M-D3P	 g	 ,g	 p	 g
oen?interlinie • alinea]	 D4open? [interlinie;

128	 verder, < verder,... M-D 3,	 ,
verder...	 D4

128-129 kan deersoon die in verzen spreekt, voorzien <p	 p
weet eeneersoon die in verzen spreekt, Map	 p

n die inverzenspreekt, M b, D'weet eene persoon, e vees eep	 ,	 p	 ,
	weet eenersoon die in verzen spreekt,	 D Z -D 3p	 ^	 p
	weet eenersoon die in verzen spreekt,	 D4p	 p

12	 ander < andere D'-D 3129

130	 't < het M-D 43

1 3 o-1 3 1 	 tot de prinses zegt < zegt tot de prinses M-D 3p	 g	 g	 P
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I 3 I	 mevrouw < Mevrouw M-D 3

131	 gesloten < gesloten; M3	 g	 g	 ^

gesloten, D'-D 3g	 ^

131	 kan < kon M D'3

12	 weten < weten M3

12	 welaan < wel-aan D 43

1 34	 antwoordde < antwoordde, M a '34	 ^
antwoordde Maz

1	 ze < zij M-D 334	 1

1	 z < ze M-D 33S	 Y

136	 leugen, < leugen M3	 g^	 g

136-137	 aanziet, < aanziet M3	 37	 ^

1	 na 't < na het M a '37
na 't	 Maz

Nog-eens < Nog eens MD 3g	 g

't mensch < ze M-D4

0, o o! 	 0– ik M> >	 0, 0,

0 o! – ik D'-D 3,

137

137-138

140

'140 	 j aren < jaar	 M a4	 J	 1
jaren Maz

141	 koffi < koffij, M
Koffij D'-D j

koffie D^

141	 Lauriergracht, N °	 < Lauriergracht N°	 a4	 g	 ^	 3 7	 g	 37^	 M

Lauriergracht N°	 M63 7,
 N.	 D' D zC^ D 3Lauriergracht,	 ,	 ,	 ,37

LaurierLauriergracht, N °	 D'g	 ^	 37^

141	 zoo-iets < zoo iets M-D 34

141-142	 b ewoond < bijgewoond, – M-D 3bygewoond,	 )g	 ^

12	 het < dat M-D2 z4
dat D', D 3
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142	 vreeselyk, 	 vreesselijk Ma4	 Y^	 1
1	

b 
>vreesselijk, M D '

1,vreesselijk; D',D 
2d

vreeselijk;	 D 31^

I	 deugd? Is < deugd...is M-D 343	 g	 g

I	 't < het M-D 443

I	 wereld, < wereld, — M-D 344	 >

I	 't < het Ma `44

't	 Mae

14 5

14 5

147

147

147

is. Want < is, want M-D 3

verdienste, < verdienste M-D 3

by-voorbeeld < bijvoorbeeld M-D 3Y	 1

Lukas < Lucas Ma

Lucas M b-D 3

onze < de M-D 3

1 4 8	 Last & C° < Last & C- Ma
oLast & C- Mb

Last & C°. D'-D 3

148	 gewerkt < gewerkt, M-D 34	 g	 g	 ^

148	 Last & Meyer < Last & Meijer	 a4	 y	 ^ M
Last & Meijer Mb1
Last en Meijer D'-D 31

149	 Meyers < Meijers Ma49	 y	 ^
Meijers M b-D 31

I	 lang uit < uit, M-D 349	 g
uit D4

I	 dat < dat D 2-D 349

1 5 0	 te-kort < te kort M-D 3S
te-kort D 4 [einde reelg

II	 niet. Als < niet; als MS

niet: als D'-D 3

Soo
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I I	 Driebergen < Driebergen	 M aS	 g	 g

Driebergen Mbg

I 2	 huis < huis D'-D 3S	 ,

12	 kas < kas D'-D 3S

12	 Bank < bank M-D 3S

I	 en, < en M-D 4S3

1 54	 niets, want < niets; want D 1 -D 3S4
niets. Want D 4

1 54- 1 5	 b ons om < om bij ons M-D 3S4 SS	 Y	 1

I	 we < wij M-D 3SS	 1

I	 Lukas < Lucas MaSS
Lucas	 b-D 3s M

16	 zeer < zéér M-D 3S

16	 maar < en M-D 3S

I 6	 prins < prins M aS	 p	 p
Mbprins,

157	 een fee < eene fee, M-D 3S7
een fee,	 D 4

18	 niet! Hy < niet, hij M-D 3S	 Y	 ^1

158	 blyft arm, en < blyft arm. En M a 'S	 Y	 ^	 Y

	

bl ft arm, en M"Y 	^

158	 dit < dat M-D 3S

I	 helpen < helpen, M-D 3S9	 p	 p ^

I	 we < wij M-D 3S9	 1

I	 noodig, noodig MaS 9	 g^	 g

	

n 1	 Mbood g^

16o	 zooveel < zoo veel M-D 4

16o	 omgaat < omgaat, M-D 3

	

g	 g ^
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16o	 zyn verdienste, < zijne verdienste MaY	 ^	 1

1zl ne verdienste, Mb -D 3

161	 z n ouden dag < zijn' ouden dag M-D 3Y	 g	 1	 g

162	 iedereen < ieder-een D4

	162	 Gods < de M-D3

	16 3	wezen < zijn M-D 3	3 	 1

16 3	kan, < kan Ma3
kan, Mb

	

16 3	 geen < geene M-D 3	3 	 g	 g

16	 voor de braven overbleef < overbleef voor de braven M-D 34

164	 hier-namaals < hier namaals M-D 34

16 5	dat < dat; M-D 3S

	

16 5	leugens! < leugens. M-D 3	S 	 g	 g

	

166	 hiervoor < daarvoor M-D 3

166-16 7	myn zaken < mijne zaken M-D 37	 Y	 1

16	 gaan < gaan, M-D 3167	 g	 g

16	 dit < dat M-D 3167

16 7	ze < ze M-D 37

16 7	myn vrouw < mijne vrouw M-D 37	 Y	 1

168	 zoodat < zoo dat M

168	 papteker... < apotheker; – M-D 3p 

168-16 9	jaar-in jaar-uit < jaar in jaar uit, M, D'9	 jaar-in 1	 jaar	 jaar	 >

jaar in aar uit D 2-D 3

16	 ter-z < ter zij M-D 39	 Y	 1

16 9	dag... < dag; – M-D %

169	 Frits < Frits Ma9
Frits M bs

C (1r,	 AI(lT T FTIT(_ A I A R TA XTTFXT A DD AR A AT T-Tl1(1FTlCTTTTZ T



1 70	 opgroeit, < opgroeit M-D 37	 pg	 ^	 Pg

1 70	 myn mijne M, D 2-D 37	 Y	 1	 ^

170	 Driebergen < Driebergen	 M a7	 g	 ^

Driebergen	 bM

1 7 1	 ga...zie, dan < ga, dan M-D 37	 g	 ^	 g^

1 7 1	 heel tevreden < tevreden M, D 37
te vreden D'-D Za

171	 dit < dat M-D 37

1 7 1	 alles is < is alles M-D 37

1 7 2	 pas. Voor < pas; – voor M-D 37	 P	 P^

1 7 2	 myn < mijne M-D 37	 Y	 1

I	 bèn < ben M-D 374

I	 myn mijne M-D 374	 Y	 1

1 74	 voor < tot M-D 474

1 74-1 75	waarheid. Deze < waarheid; – dat M-D 3

1 75	 na myn < na mijne M-D 37S	 Y	 1

1 75 -1 7 6 	 m n hoofdneiging. En < mijne hoofdneiging; en M-D 3Y1

1 7 6	 hiervan < daarvan M-D 3

1 7 6	 waart,	 waart M-D Za7	 ,<

I	 't < het M-D 477

I	 boek. < boek... M77

18	 Een < Eene M-D 37

1 7 8-1 79	m even sterk als waarheidsliefde beheerscht <7 79	 Y
bij mij even hoog als waarheidsliefde staat aangeschreven M-D 3bij mij	 g	 g

I	 vak. Ik < vak ...ik M-D 379

I	 ben namelk < ben M-D 379	 Y
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18o	 koffi < koffij M

Koffij D'-D;

koffie D4

i8o	 Lauriergracht N°	 < Lauriergracht N°	 ag	 3 7	 ^	 37 M

 N°Lauriergracht 37 Mb
°	 ^ D

2d ,Lauriergracht N.	 D D37	 >	 > 
D

i8o	 myn onkreukbare < mijne onkreukbare M-D 3Y	 1

18o-181	 liefde voor < liefde tot M-D4

181	 aan myn mijnen M-D 3Y	 l

181 < ge M-D3gY g

181	 danken < danken, D `-D 3

182	 u < U M

182	 vertellen < vertellen Ma
evert llen, M b-D 3

182	 dit < dat M-D 3

183	 't < het M-D 43

18 3	u<U M3

18	 neem < neem, M-D 33

18	 beurs < beurs, M4

184	 u < U M4

184	 hoofdstuk. Tot < hoofdstuk...tot M-D 34

18 4	 weerziens < weêrziens M-D 34

184	 dus! < dus. M-D 34

	

185	 u <U M

	

S	 ^

u D`-D 3,

	

185	 een < eene M-D 3S

	

18	 moeite < moeite, M-D 3S

	

185	 te-pas < te 	 M-D 3

	

5	 p	 P
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186	 komen < komen, M-D 3

186	 het: < het,... M, D'

het...	 D2-D3

186	 adreskaartje! Die < adreskaartje ...die M-D 3adreskaartje!	 adreskaartje, ...di

 C° < Co M

C°. D'-D3

C° D'

	

18 7	zyn < zijn, M-D 3

	

7	 Y	 1^

187	 Last < Last Ma7
Last Mbast

188	 LAST & C° < Last & C. M

LAST & C°. D'-D3

189	 MAKELAARS IN KOFFI < Makelaars in Koffij.	 M

MAKELAARS IN KOFFI J. D'-D 3J

MAKELAARS IN KOFFIE. D4

1 90	 Lauriergracht, N°	 < Lauriergracht N° .	 M9	 g	 ^	 3 7	 g	 37

Lauriergracht N".	 D'g	 37^
Lauriergracht, N". . D 2-D 3g	 ^	 37
Lauriergracht, N" . D'g	 ^	 37
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Bijlage III





IV, 373-403

VARIANTENAPPARAAT KLADHANDSCHRIFT

Titel

I I -6,

Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy <g	 ppY
de koffijveilingenoffijveilin en der Nederlandsche

	

Handelmaatschappij 	 vw x, 6 -

	

pPl	 X	 634

Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht, N° . Het is myn,	 p	 g	 ^	 37	 Y

ewoonte niet, romans te schryven, of zulke dingen, en het heeft dan ook lang ^	 Y	 ^	 g ^	 g
geduurd, voor ik er toe overging een paar riem papier extra te bestellen, en hetg	 ^	 g g	 p	 pp
werk aantevangen, dat 	 lieve lezer, zoo-even in de hand hebt genomen, en datg ^	 gy,	 g

e lezen moet als ge makelaar in kofli zyt, of als ge wat anders zyt. <ge	 g	 Y^	 g
Ik ben makelaar in koffij (Lauriergracht n 37). Het is mijne1	 g	 37	 1

ewoonte niet romans te schrijven of zulke dingen, en het heeftgewoonte	 schrijven	 g^
dan ook lang geduurd voor ik er toe overging een paar riemgg	 g g	 p

a ier extra te bestellen en het werk aantevangen dat gij zoopp	 g	 gl
even in de hand naamt, en date lezen moet, – als gij makelaarge	 ^	 gl
in koffij zijt, – of als gij iets anders zijt. 	 vw x, 61	 1^	 gl	 zijt.	 ^ 64

De inlichtingen die ik in de bundels van Sjaalman vond, zyn niet van dien aard,g	 1	 ^Y
dat Last & C° het nut daarvan voor zich alleen kunnen houden. Als dit zoo

ware, be r t ieder dat ik niet de moeite zou nemen een boek te laten drukkeng Yp
dat Busselinck & Waterman ook te lezen krygen, want wie een konkurrent oYg ^	 op
den weg helpt, is een gek. Dit is een vast principe van me. Neen, ik zag in datg	 p ^	 g	 p	 p	 ^	 g
er eengevaar dreigt, dat de heele koffimarkt bederven zou, een gevaar dat alleeng	 g>	 g
door de vereende krachten van alle makelaars kan worden afgeweerd, en zelfs isg
't mo el k dat deze krachten daartoe niet eens voldoende zyn, en dat ook deg Y	 Y^
suikerraffinadeurs – Frits zegt: ra neurs maar ik schryf nadeurs. Dit doen deg	 ^	 Y
Roseme ers ook, en die doen in suiker. Ik weet wel dat men zegt: geraffineerdeY	 ^	 erag g	 neer

schelm, en niet: gerafinadeerde schelm, maar dit is omdat ieder die met schelmen

te doen heeft, zich zoo kort mo el k van de zaak afhelpt – dat ook deg Y	 p
raffinadeurs dan, en de handelaren in indigo er b y noodig zullen wezen.,	 g	 y	 g

Als ik zoo al schryvende nadenk, komt het me voor, dat zelfs dey	 ,

schee sreeder en er eenigszins in betrokken zyn, en de koo vaardyvloot...zekerp	 Y	 g	 Y^	 p
dit is waar! En de zeilenmakers ook, en de minister van finantien en de
armbesturen, en de andere ministers, en deasteibakkers en dep	 ,

galanteriekramers, en de vrouwen, en de scheepsbouwmeesters, en deg	 p	 ,
groothandelaars, en die in 't klein verkoopen, en de huisbewaarders, en deg	 p,	 ,
tuinlui.

En – zonderling toch, hoe de gedachten onder 't schryven in iemandg	 ,	 g	 Y
o komen – myn boek gaat ook de molenaars aan, en de dominees, en hen diep	 Y	 g	 ,	 ,
Hollowaypillen verkoopen, en de likeurstokers, en de pannenbakkers, en deYp	p ^	 p
menschen die van staatsschuld leven, en deom enmakers en de touwslagers,p	 p	 ,	 g ,
en de wevers, en de slachters, en de klerken op een makelaarskantoor, en de

	

p	 ,

aandeelhouders van de Nederlandsche Handelmaatschappy, 	 ei enl k welppY^	 g Y
beschouwd alle anderen ook.,

En den koning ook...ja den Koning vooral!

	

g	 1^	 g

Myn boek moet de wereld in. Hiertegen is niets te doen! <Y	 g
de inlichtingen die ik in die bundels vond zijn niet van dien

	

g	 zij
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aard dat Last & Co. het nut er van voor zich alléén houden

kunnen. Als dit zoo ware begrijpt ieder dat ik niet de moeite

nemen zoude een boek te laten drukken wat Busselinck en
Waterman ook te lezen krijgen, want wie een concurrent ol g ^	 op
den weg helpt is een gek. Dat is mijn principe en ik leef voorg p	 g	 l p	 p

	

de firma – (Last en Co. Lauriergracht N°. 	 . Neen, ik zag in

	

Co.,	 g	 37	 ,	 g
dat er ergens een gevaar dreigt dat de geheele koffijmarktg	 g	 g	 g	 1
bederven zou eengevaar dat alleen door de vereende,	 g
krachten van alle makelaars kan afgewend worden en zelfs isg
het mogelijk dat die krachten daartoe nog niet toereiken, eng l	 g
dat ook de suiker raffinadeurs...Frits zet dat men raffineursg
moet schrijven maar ik schrijf nadeurs, en dat doen de1	 1
Rozenmeiers ook, en die doen in suiker. Ik weet wel dat menRozenmeijer

 ` erafineerde schelm' en niet ` eraflinadeerde schelm'

	

zegt 	 g
maar dat komt daarvan dat men zich van een schelm zoo kort

gjmo eli k af maakt. –
Ikeloof dat ook de suikerraffinadeurs en de handelaars ing

Indigo er bij noodig zullen wezen.

	

g	 1	 g zu
Als ik zoo al schrijvende nadenk komt het mij voor datschrijvende	 1

zelfs de scheepsreederijen er eenigzins in betrokken zijn, en dep	 1	 g	 1^
koopvaardijvloot...

	

p	 1
Zeker, dat is waar, en de zeilenmakers ook, en de ministers,	 ,	 ministers,

en de armbesturen, en deasteibakkers en degalanterie-p	 g
kramers en de scheepsbouwmeesters, en de groothandelaars,,	 p	 ,	 g	 ,
en ook die in 't klein verkoopen...p

En de huisbewaarders en de tuinlui...,
't Is zonderling hoe de gedachten onder het schrijven ing	 g	 l

iemand o komen...mijn boek gaat ook de Dominees aan, enp	 1	 g
de molenaars, en wie Hollowaypillen verkoopen...Yp	P

En ook de likeurstokers, en de vrouwen, en de,	 ,	 -annenp
bakkers en wie van Staatsschulden leven, en de touwslagers

	

,	 g
en de wevers, en de slagers...g

En de klerken op een makelaarkantoor, en de kinderen vanp
al die menschen...

En de aandeelhouders van de Nederl: Handelm:...
En alle anderen ook...
En den Konin ook!Koning
Mijn boek moet de wereld in...daaraan is niets te doen.1 vw x, 64-65

V I o - I I I	 Geld zal wel te bekomen zyn, en hiervoor is steen en kalk te-koop. Men kan denv,	 5	 Y,	 p
kunstenaar betalen, die eenplan ontwerpt, en den metselaar die de steenen legt.p	 p^	 g
Maar niet voorgeld te-koop is 't verdwaald en toch eerbiedwaardig gevoel datg	 p	 gg
in een bouwontwerp een dichtstuk za een dichtstuk van graniet, dat luid sprakp	 g^	 g	 ^	 p
tot het volk, een dichtstuk in marmer, dat dáár stond als een onbewe el k>	 gY
voortdurend eeuwig gebed. <gg

Geld kan meneven. Dáárvoor is te koop steen en kalk, en meng	 p
kan den kunstenaar betalen die eenplan ontwerpt, en denp	 p^
metselaar die de steenen le t,...maar niet voor geld te koop isg	 g	 p
het verdwaald en toch eerbiedwaardig gevoel dat in eengg
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bouwontwerp een dichtstuk zag van graniet dat luid spreken

	

p	 g	 g	 p
zoude tot het volk, een dichtstuk in marmer dat dáár zou staan

als een onbewegelijk, voortdurend, eeuwig gebed!g 1>	 gg

xvii	 `Ik weet niet waar ik sterven zal.,
262- 3 01	 Ik heb de groote zee gezien aan de Zuidkust, toen ik daar was3	 g	 g	 ,

met myn vader om zout te maken.Y
Als ik sterf op de zee, en men werpt myn lichaam in het diepe

	

p	 ^	 p Y	 p
water zullen er haaien komen.,

Ze zullen rondzwemmen om myn 1 k en vra en: "wie van onsY Y^	 g
zal het lichaam verslinden dat daar daalt in het water?"

Ik zal 't niet hooren.

Ik weet niet waar ik sterven zal.

Ik heb het huis zien branden van Pa-ansoe, dat hyzelf had,	 Y
aanaangestoken omdat h mata-glap was.g	 Y	 ^p

Als ik sterf in een brandend huis zullen er loeiende stukken,	 g
hout neervallen op myn lyk.p Y Y

En buiten het huis zal eenroot geroep zyn van menschen dieg	 g	 p Y
water weren om het vuur te dooden.P

Ik zal 't niet hooren.

Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb den kleinen Si-oenah zien vallen uit den klappa-boom,pp

toen h een klappa plukte voor zyne moeder.Y	 p P	 Y
Als ik val uit een k/appa-boom, zal ik dood nederliggen aangg

den voet, in de struiken als Si-oenah.,

Dan zal myne moeder niet schreien, want z is dood. MaarY	 	̂ Y
anderen zullen roepen: "zie, daar ligt Said jah!" met harde stem.p	 ^	 g	 ^

Ik zal 't niet hooren.

Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb het lyk gezien van Pa-lisae die gestorven was van

	

Y g	 ^	 g
hoo en ouderdom, want zyne haren waren wit.g	 ^	 Y

Als ik sterf van ouderdom, met witte haren, zullen de klaag-,	 ,	 -g
vrouwen om myn lyk staan.Y Y

En z zullen misbaar maken als de klaagvrouwen b Pa-lisoe'sY	 g	 Y
lyk. En ook de kleinkinderen zullen schreien, zeer luid.Y

Ik zal 't niet hooren.

Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb velenezien te Badoer,	 gestorven estorven waren. Men kleeddeg 
hen in een wit kleed, en begroef hen in den grond.g	 g
Als ik sterf te Badoer, en men begraaft m buiten de dessah, y	 ,

oostwaarts tegen den heuvel, waar 't 	 hoog is, ^	 gras	 g,
Dan zal Adinda daar voorti aan en de rand van haar sarong ^	 g

zal zachtkens voortschuiven langs het gras...g	 g
Ik zal het hooren.' <
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Minne Liedje van SaidjahLiedje	 1

Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb deroote zee gezien aan de Zuidkust toen mijng	 g	 1

vader daar was om zout te maken.
Als ik sterf op de zee, en men werpt mijn lichaam in hetP	 ^	 p	 1 ligchaa

 e water, zullen de haaien komen;

	

p	 ^	 haaije
 zullen rondzwemmen om mijn lijk, en elkander vragenZij	 1	 1^	 g
wie van ons zal dat lichaam verslinden dat daarg
daalt in het water?

Ik zal het niet hooren.

Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb het huis zien branden van Pa-anso, dat hij zelf,	 hij

had in brandestoken omdat hij mattaglap was.g	 hij	 gP
Als ik sterf in een brandend huis zullen erloeiendeg	 1

stukken hout vallen op mijn lijk;P	 1	 1^
En buiten het huis zaIroot geroep zijn van menschen dieg	 g	 p l

water weren om het vuur te dooden.p
Ik zal het niet hooren.

Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb den kleinen Sioena zien vallen uit den klap-p

erboom toen hij eene klapper plukte voor zijne moeder.

	

p	 hij	 Pp p	 1
Als ik val uit een klapperboom zal ik dood nederliggenpP	 gg

aan den voet, in de struiken, als Sioena;,	 Sioena;

Dan zal mijne moeder niet schreien want zij is dood! Maar1	 1	 zij
anderen roepen: `zie daar ligt Saïdjah!' met harde stemp	 'zie,	 g	 1

Ik zal het niet hooren.

Ik weet niet waar ik sterven zal.

Ik heb het lijk gezien van Pa-lisoe, die gestorven was van1 g	 ^	 g
hoogen ouderdom, want zijne haren waren wit.g	 ^	 1

Als ik sterf van ouderdom met witte haren zullen de klaag-g
vrouwen om mijn lijk staan;1	 1

En zij zullen misbaar maken even als de klaagvrouwen bij

	

zij	 g	 1
Pa-lisoe's lijk, en ook de kleinkinderen zullen schreien –1^	 schreije

 luid.
Ik zal het niet hooren.

Ik weet niet waar ik sterven zal.

Ik heb velenezien te Badoer die gestorven waren, meng	 g
kleedde ze in een wit kleed en begroef ze in den grond.g	 g

Als ik sterf te Badoer, en men begraaft mij buiteng	 1
de dessah, oostwaarts tegen den heuvel, waar het grasg	 g
hoog isg

Dan zal Adinda daar voorbijgaan, en de rand vanIg
haar Sarong zal zachtkens voortschuiven langs het gras...g	 g	 g

Dat zal ik hooren. vw x, 68-69
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VARIANTENAPPARAAT BLOEMLEZING

FRAGMENT I

D 5 :IX I2-181^	 7
B:. 1I-12: Een huispreek van Batavus DroogstoppelP	 p

1 z	 weten, lezer, < weten B7	 >

1 3 1	 pak < pak van S AALMAN B3	 P	 p	 J

I36	 't beginsel < de bron B3	 g

t n-v rderve jonen. Lees *	ten-verderve, lees B	1 8	 e	 e	 ,)	 <	 ,

	

3	 ^

	

I o	 alt d< dus altyd B	S 	 Y	 Y

	

1 8	 Dat < Dat alles BS

	16o	 de man < h BY

	

162	 werk < werk af B

	16 4	geslagen...nu < geslagen, weetje. Nu B	4 	 g	 g	 g	 g^ weetje

 vader is ryk, moet je denken < en bedenk dat n vader ryk is B^	 Y^	 je	 ^	 5

	

166	 Houd je < Houd je maar Bje	 1

	

1 7o	 heeft geborduurd < geborduurd heeft B

	

7	 g	 g

1 -1	 dat is men zyn naaste schuldig – zoo breng je hem op den goeden weg, 74	 Y	 g	 g je	 P	 g	 g,
meen ik – <

	

zoo breng je hem op den goeden weg, 	 is men zyn naaste schuldig,g je	 P	 g	 ^^	 g^

Frits, en wees braaf, < FRITS, B

FRAGMENT II

D 5 : XI 494-575,   
B.. 2 9- 3 2: Si Oei Keteh. *pOep
 In 't maleisch van Sumatra: kleine jonge-juffer.1	 g 1

X79

494

S;z

533-5 34

der < van de B

het	 Yaardr k < de aarde B

van de < der B
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h <z B

	

S44	 Y	 Y

h viel < ze viel B

	

S4S	 Y

h klaterde < ze klaterde B

	

S4S	 Y

h <ze B

	

S47	 Y

	

8	 zyn < haar B

	

S4	 Y

	

8	 h <z

	

S4	 Y	 Y B

H < Ze B

	

S49	 Y

h <ze B

	

SS3	 Y

SS

	

6	 hieuw < uithieuw B

	

8	 h <z

	

SS	 Y	 Y B

H < Ze B

	

SS9	 Y

S

	

62	 een steenhouwer < steenhouwer B

	

2	 Voorzeker, mynheer, < Mynheer,

	

S7	 ^	 Y	 ^	 Y	 , B

NOTEN IN FRAGMENT II

S 06	 baleh-baleh B: Bamboezen rustbank.

5 06	 klamboe B: Gordyn.

5 12- 5 I	 pajong p^ g
B: Zonnescherm. De kleur der zonneschermen duidt naar landses s dochY^

volgens officieel vastgestelde bepalingen, den ran van 't Hoofd aan wieng	 g 	 rang

zoodanige a jon wordt nagedragen. Effen ververguld is 't hoogste.g p J ^ g	g

banjirs B: Overstroomingen.S43	 	̂ eng

FRAGMENT III

D 5 : VIII 48-37 1^4 37

B: 8: Aanspraak aan de Hoofden van Lebakp 39-48:	 p

67	 had betreden < betreden had B7

68	 heb < ik heb B

92	 niet < nog niet B9	 g
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I28	 uitgiet < zendt B

13o	 oorlog < kryg B3	 g	 Yg

141	 velen < vele lieden B4

I	 ginds < zelfs ginds B47	 g	 g

149	 komen < komen daar B49

152	 Bantan-Kidoel < Lebak BS

1 5 2	 zoovelen < velen BS

154-155	 waar de man is dien h als kind zag spelen aan zyn voet <S4 SS	 Y	 g p	 Y
waar is de man, dien ik als kind spelen zag aan myn voet Bp	 g	 Y

157-158	 te be r en dien zyn taal maakte < dien zyn woorden maakten te be r en B g YP	 Y	 Y	 gYp

166	 Toch < En toch B

168	 deze eentonigheid maakte < door deze eentonigheid maakte h Bg	 g	 Y

172	 be r elk < het juist be r elk B7	 gYp Y	 1	 gYP Y

182-183	 't ware dus veeleer noodig geweest < het zou dus veeleer noodig geweest zyn B3	 gg	 gg	 Y

186	 erkenne < ziet B

186	 Ieder < Men B

97 91 -1 8	 van 't Oude-Testament < des Ouden Testaments B

199-204	 ziener. Gevoed door de indrukken die 't leven in wouden en op bergen hem had99 4	 p	 g
mee edeeld om even door de poëzie-ademende atmosfeer van het oosten eng	 ,	 g	 p
alzoo scheppende uit el ksoorti e bron als de Vermaners der OudheidPp	g Y	 g
waarmee men soms zichenoo t voelde hem te ver el ken gissen w dat hg	 p	 g Y	 ^g	 Y	 Y
niet Anders zouPes roken hebben <g

	

ziener, en dat h	 evoed door de indrukken die het leven in wouden eny, g
op bergen hem had meegedeeld, en door de poëzie-ademende atmosfeerp	 g	 g	 ^	 p
van het oosten, waarsch nl k niet anders zou gesproken hebben	 BYY	 gP

220	 had < zou hebben B

221	 meenen te hooren en te verstaan <gehoord B

222-223	 van 't gebergte < der bergen B3	 g	 g	 g

	

22 3	 toeriep < vóórzei B	3 	 p
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2 3 4	 met < door B34

239	 Reeds is hem bekend < Hy weet reeds B39	 Y

2 4 1	 te ontwyken die hier heerscht < die hier heerscht, te ontwyken B4	 Y	 ,	 Y

2 1	 weet h < is hem bekend B4	 Y

243	 gezag < bestuur B43	 g g

2 5 1	 Regent < Adhipatti BS	 g	 p

2-2 6	 sierlyker dan de anderen gekleed was <S S 5	 Y	 g
in kleeding boven de anderen uitmuntte Bg

2 5 6	 kleinen < den kleinen BS

2	 en < en die BS7

26 7	 wezen < zyn B7	 y

2	 dat < dat er B293

2 9 6	 toch zal < zal B9

2 9 6	 dan < er dan B9

I I	 hadden. H< hadden, en h B3	 Y	 ^	 Y

I	 geschiedde < geschiede B3S	 g	 g

33 o	 men hoorde < er was B

2	 geen < er was geen B33	 g	 g

vloekt < vloekt h B343	 y

6	 o den eenvoudigsten toon van de wereld, en als had er volstrekt niets plaats344 34	 p	 g	 ,	 p
gehad dat indruk maken moest, voort <

voort, op den eenvoudigsten toon der wereld, en als had er volstrekt niets,p	 g	 ,
laats ehad dat indruk maken moestp	 g

kant < zyde B349	 Y

3 54	 m'nheer de Adhipatti < Adhipatti B
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NOTEN IN FRAGMENT III

49 Bantan-Kidoel

B: Zuid-Bantam, zooals Lebak door de Inlandersenoemd wordt.g

padie B: On gebolsterde ryst.94	 st

	

g	 Y

124	 at jol B: Houweelachtige spade.4	 p^	 g p

I	 dessah B: Dorp.44	 P

I	 zee B: Nam. in de Lam on sche distrikten op Sumatra.1 47	 p ^	 p

FRAGMENT IV

D s : XIV 802-90797
B:. 22 -226: Mein Kind, da schl t die neunte Stunde!p	 3	 ^	 g

824	 schon < hubsch B4

j8 8	 etzt < nun B5 

o	 ein. Ihm < ein and B94

NOTEN IN FRAGMENT IV

8o6	 Tikar B: Mat waarop 't kind gewoon was te slapen.P	 g	 p

81	 Klapper B: Ten rechte kalappa = kokosnoot.81 4	 pp

822	 Pukul am at

B: Vier uur. Dit is de naam van een bloempje dat zich 's namiddags op dat

uur opent, en tegen den morgenstond zich weer sluit.p ^	 tegen	 g

8 2	 Saudien B: Voor Si-Oedien, een zeer dikwyls voorkomende maleische naam.4	 ^	 ^

FRAGMENT V

D': x, 1-1 57

B:: Philister-aesthetiekp 334 339

16	 Dat < Dit

20	 Dat < Dit B

26	 dan ook < dan B

28	 was me < was B
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33o- I	 onwaarheid < onwaarheden B

5'	 't kind < ze B

by manesch n met Marie uitvoeren Stern? <77	 Y	 Y
met MARIE in den maneschyn uitvoeren? BY

8	 fatsoenlyk? < fatsoenlyk, STERN? B7 8	 Y	 Y>

8z	 vroeg < vraagt Bg	 g

8	 zou < zal B84

84	 zei < ze	 B4	 g

87 	 < onze MARIE B7

I	 z < het kind B9	 Y

94 beduidt het < moet het beteekenen B

10 5 -10 7	gaan – je hebt immers aan je vader geschreven dat ik lid ben? – zeg, 	 je nietS	 7	 ^	 je	 je	 g	 g>	 1
in Artis terecht,	 jals e dan volstrekt vreemde dieren zien wilt? <

aan als e dan volstrekt vreemde dieren zien wilt? – Je weet dat ik lidg	 j
ben, schryf 't gerust aan je vader. – 	 BY	 g	 1

I I I	 beteekent < beduidt B

I I I	 dat < dit B

112	 heilige uitdrukking die < heilig woord, dat B

11 3	voor < door B3

I I	 van 't ware geloof < die het ware geloof hebben B3	 g	 g

I I	 de overtuiging < het geloof BS	 gg	 g

I I	 dit < dat B9

I z8ewerkt <gewerkt zooals ik doe Bg	 ,	 g

12 9	ontzie < vrees B9

1 3 o-1 3 1	 daar nu misschien < nu misschien ergens Bg

I I	 dien < een B3

I	 geen onderkruipers < die onderkruipers niet B37	 g	 P	 P

5 22	 VARIANTENAPPARAAT BLOEMLEZING



';9

139

140

142-143

145

c46-147

me toch < me B

uit Sjaalman's pak < by de Rosemeyers B1	 P	 Y	 Y

er < in Sjaalman's pak Bl	 p

Zieje , dan kunnen de Rosemeyers, die in suiker doen, eens te hooren krygen wat1 ^	 Y	 Yg
er ei enl k omgaat in de wereld. <g Y	 ^

ontbreekt B

dit < dat B

vader < braven vader B

NOTEN IN FRAGMENT V

Artis

B: `Artis' voor: Natura artis magistra, is in 't spraakgebruik  de benamin vang	 ^ benaming

den dierentuin te Amsterdam.

FRAGMENT VI

D 5 : XVI 238-265,XVII I- 0IXVI, 	 >	 7

B: 	 Saïdjahp 446-468:1

HOOFDSTUK XVI

2 3 8	 eentonig zal ze wezen < myn verhaal zal eentonig wezen B

2 4.0	 voor haar een berg < den ber g B4	 g	 berg

2	 tobster < mier BSS

2 5 6	 sekonde < gansche sekonde B5	 g

HOOFDSTUK XVII

I	 was < bleef BS

I	 van 	 BS	 Y	 zyne

 verzorgt. <
verzorgt. Van deze gehechtheid zal ik straks een voorbeeld geven. B^	 g	 ^

26	 sterke < groote sterke B

34-35
	 aan 't eind was van den akker < het eind van den akker bereikt had B

I05
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SZ

62

78

79

8z

I00

104

113

114

119

I 24

134

134

1 3S

i3 6

bedroefd < zeer bedroefd B

in van zyn voorganger < van z n voorganger in BYY

riep < zeide Bp

uitlegging < toelichting Bgg g	 g

had hooren zeggen door anderen < door anderen had hooren zeggen Bgg	 gg

Bwachttedoodzyn kleine meester den dood wachtte < zyn kleinen meester de 	 dY	 Y

z n lomp lyf op zyn lompe pooten < op zyn lompe pooten zyn lomp lyf BY	 pY p Y	 p p	 p Y	 p p	 Y	 PY

twaalf < reeds twaalf B

weefde < weefde reeds B

haar kind ongedeerd < haar ongedeerd kind B

	

g	 g

hadele d op de wonde < op de wonde gelegd had B

	

g g P	 p	 g g

van zyn < zyner BY	 Y

hetzelfde < datzelfde B

zich < zich evenwel B

te werken metehuurde ploegdieren < met gehuurde ploegdieren te werken Bg	 P g	 g	 p g

I	 maakte zyn vader in een moedeloos oogenblik zich weg <39	 Y	 g	 g
was het dat zyn vader in een moedeloos oogenblik zich wegmaakte BY	 g	 g

1 43 -1 44	 onverklaarbaar < vreemd B

1	 misschien amokh < Amokh B4S

1 49	 bewoonden te Badoer < te Badoer bewoonden B49

1 5 0	 spoedig viel het in < 't viel spoedig in BS	 p	 g	 p	 g

1 5 0	 gebouwd was, < gebouwd, BS	 g	 g	 ,

1 5 0-1 5 1 	 gedekt met atap < met atap gedekt was Bg	 p	 pg

1 6 	 misschien voor hem < voor hem licht BS

161-162eld kunnen oversparen, genoeg < genoeg geld kunnen oversparen Bg	 P	 g	 g g	 gg	 P
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423 haar < hun B

45 -7 en ze < en B

172	 immers wel < zeer goed B7	 g

1	 dat < het B77

18	 uitblyven driemaal twaalf manen < driemaal twaalf manen uitblyven B3	 Y	 Y

206	 in-geval h < als h misschien Bg	 Y	 Y

223	 omtekeeren had < had omtekeeren B3

22 7	voor < er voor B7

22 9	al was < was B9

2 3 6	 lang < lang als B3	 g	 g

2 59 -26o	 Eerst was myn voornemen < Myn voornemen was eerst B59	 Y	 Y

26o	 te brengen in die overzetting < in die overzetting te brengen Bg	 g	 g	 g

335 breede zilveren < zilveren B

344 voornaam < schoon B

34 8	 van Solo < te Solo B

de bevolking < het volk B359	 g

3 61	 schooner beelden vertoonden zich < h had schooner beelden3	 Y

8o	 die < die zoo heerlyk B3	 Y

3 8o	 en < en die B

3 82	 donkere < groote donkere B3	 g

3 8 S
	 van de < der B

402
	 toch < nu toch B

o	 van de < der B47

418	 vóór < en vóór B

428	 ondoordringbare < onbe r elke B4	 g	 g YP Y
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463	 dat < dit B3

	

66	 Badoer aan < Badoer B4	 g

	

468	 oogen < oog g	 g B

 < etui e B	474	 getuigengetuige

	

476 	 keta an < ketapan-boom B

	47 8 	eens < eenmaal B

	490	 o zeker...'t < het B

	

490	 zoo < zeer B

 ketapan < ketapan-boom B512-513	 pp

	6 	 Nog < En nog altyd B	SS 	 g	 g	 Y

	

6-	 ketapan < boom BSS	 S S7	 ^

	6 	 daar < daar alleen B5

	

o	 En nog altyd was er < Er was B5 	 g	 Y

	

i	 boom < keta an B	57 	 p

daar ginds < daar B	577	 g

	

624	 zich richtende op < en B	4 	 p

	

68	 hutgenooten < huisgenooten B	3 	 g	 g

6	 b nacht < 's nachts B	644	 Y

6	 drukte < en drukte BS9

6het < dat BS9

669-670	 kwam daarmede na eenige dagen zeilens in de Lam on s aan, <g g p^	 >
bereikte daarmee na eenige dagen zeilens, de Lam on sche kust, Bg	 g	 ^	 g

	683	 smal strookje < strookje B	3 	 strookje strookj

 en < ingedrongen B	3 	 g	 g

697-698	 in zondagskerk of bidstond uit de harten der vromen <g
uit de harten der vromen, in zondagskerk of bidstond, Bg	 ,
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NOTEN IN FRAGMENT VI

poesaka B: Erfstuk, hier –elk meermalen – in leuzen zin genomen.gelyk	 p	 ^

penghoeloe B: Priester.

ontong B: Geluk, voordeel.g

sarongs, en batikte die met puntige kapala^^	 p	 g
B: Sarong. Batik. Kapala. De sarong is 't eigenaardig kleedingstuk der Javanen,

mannen en vrouwen beide. Het is een van kapok geweven la welks einden

	

p ^	 p^
aan elkanderenaaid worden. Het gebruik van zyde is uitzondering. Een dezerg	 g	 Y	 ^
einden heet kapala, d .i. hoofd, en is beschilderd met 'n breeden rand, gemeenlykp	 ,g	 Y
uit tegen elkander inloop ende driehoeken bestaande. Dit `schilderen' heet ba-

tik en geschiedt uit de hand. Het weefsel wordt te-dien-einde op 'n raame-
spannen, en de verf is in 'n werktuigje van blik dat – zeer verkleind – denp	 gl
vorm heeft van 'n trekpot of antiek lampje.

	

p	 pl

1 45	 matah- la misschien amokh4s	 ^ p^
B: Mata- la . Amokh. 't Woord match- la = verdonkerd oog) duidt den toe-

stand aan van iemand die in razerny alles wat h ontmoet neervelt, tot hyzelfY	 Y	 ^	 ^
versla en wordt. Ik noemde 't ergens: elfmoord in e eischa en weet er nog

	

g	 p >	 €^

	

g	 g	 ^^
-ealtyd geen beter naam voor. De ongelukkige die door deze woede wordt aanY^	 g	 ^

getast, kent vriend noch vyand. Oorzaken zyn gewoonlyk of minnenyd, Of
lang opgekropte wrevel over mishandeling. De Javaan is, als de meeste anderegg
Inlanders, uit den aard zachtmoedig en inschikkelyk. Al te diep gegriefd ech-

ter, of te lang verongelykt, berst z'n woede in amokh uit.

melatti

B: Een klein wit bloempje met sterken jasm n eur. Het speelt, als b ons dePl	 1	 Y g	 P	 Y
roos, 'n groote rol in balladen, sagen en legenden.

20I	 toedoeng

B: Het in den vorm van eenrooten ronden schotel gevlochten hoofddeksel

	

g	 ^
van den avaan. De bepaling van 't uur, naar den schaduw die SA Ï^ A ' s toe-	p g	 xJ

doen teekende op zyn gelaat, is 'n indiïsmus.

	

g	 p Y ^	 s

241	 lala an4	 y g
B: Vlieger. Op Java vermaken zich niet uitsluitend kinderen met dit speeltuig.g	 p
Het heeft geen staart, en beschryft allerlei slingeringen die door vieren, inhalen
en rukken eenigszins bestuurd worden door de persoon die de koord houdt.g	 p
Het doel van 't spel is, de koord van den vlieger der tegenspelers  in de luchtp	 ^	 ^

te ontmoeten en aftesnyden. Ui sic de pogingen die hiertoe worden aane	 Y	 -op ^ ^en

gewend, ontstaat als 't ware 'n gevecht dat zeer vermakelyk is om aantezien,

	

gevecht	 y
en de toeschouwers	 Iopwekt tot levendige deelneming. De door SAÏD AS	 -verg	 ^	 g	 J

onderstelde mo el kheid dat `de kleine 	 getricheerd hebben,

	

DJAMIEN ' zou g ichd hebb	 is,g Y	 J	 €^
wat de daartoe vereischte handigheid in 't werpen aangaat, 'n indiïsme.

I]

73

73

114

179
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248	 pagger

B: Heg. Pa er is een van de vele maleische woorden die burgerrecht verkregeng ^	 g	 g
in 't hollandsch der Europeanen in Indie.P

3 8 8	 pontianak

B: Spook dat zich in boomen ophoudt, en zeer gebeten is op vrouwen, vooralp	 P	 ^	 g	 p
zwangere.

1	 bad jin49	 J g
B: Javasche eekhoorn. Dit beestje 	 ekwam me altyd kleiner voor dan z'n euro -beestje	 Y	 p
sche soortgenoot. Het laat zich gemakkelyk tam maken.g	 g	 Y

64 1	 boa ja's4	 ^
B: Kaaiman, 'n krokodillensoort. Dat offereneschiedt door 's avends wat ryst

	

g	 Y
en andere spys in 'n bamboezen korf en of bakje dat van 'n lichtje voorzien is,pY	 1	 bakje	 1
met den stroom te laten afdryven.Y

6	 baleb-baleb B: Bamboezen rustbank, brits.4S
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Bijlage IV





Chronologisch overzicht

2 maart 182o	 Geboorte Eduard Douwes Dekker

maart 1832	 Inschrijving in het Album Scholasticum van de Latijnse school3	 1	 g	 1

2 september 18 8	 Vertrek naar Nederlands-Indië3 p	 3

	januari 1839	Aankomst in Nederlands-Indië4	 39

14 februari 18 39	Dekker onbezoldigd werkzaam bij de Algemene Rekenkamer in Ba4	 39	 -emeneg	 bij	 g enamer
tavia

I maart 1839	 Dekker als klerk in dienst bij de Al gemene Rekenkamer

	

39	 bij	 g

6 februari 1840	 Dekker benoemd tot tweede kommies bij de Algemene Rekenkamer

	

4	 bij	 g

eind december 1_41 	 De resident van A yer-Ban ie Weddik, informeert bij de controleur4	 y	 g,	 bij
van Natal, Van Meerten, naar de geruchten over een komplot tegen,	 g	 p	 g
het Nederlandseza gg g

2 februari 1842	 (Veronderstelde) poging tot moord op de Toeankoe van Natal door

	

4	 pg g	 p
Si Pamagag

	

of februari 18 2	 Si Pamaga gevangen genomen, bekent de moordaanslag op de T3	 4	 4	 g g	 g g	 ,	 ^, p	 -oe
ankoe van Natal

begin 18 2?	 De civiel en militair gouverneur van Sumatra's Westkust, kolonelg	 4	 g	 ,
Michiels, geeft Weddik opdracht de geruchten over een komplot ter,g	 p	 g	 p
plaatse te onderzoeken

begin 18 2?g	 4

144	 4

I	 uni 18 21 3 	 4

22 juni 18 21	 4

18 4 2juli 181	 4

Weddik laat Jang di Pertoean en Soetan di Langiet gevan gen nemen
en naar Natal overbrengeng

Vonnis van de Ra at-raad waarbij Si Pamaga wordt veroordeeldRappat-raad, waarbij	 g
toteselin brandmerk en levenslange ballingschap,wegenspoging g	 g^	 g wegens 
tot moord op de Toeankoe van Natalp

Suspensie assistent-resident van Kervelp

Aanbieding van het vonnis van Si Pamaga aan Weddikg	 g

Nieuw onderzoek, in opdracht van Michiels, naar het komplot tegenp	 ^	 p	 g
het Nederlandseza . Uitkomst: hoofden van Mandhéling zijg g	 g	 -zijn1 on
schuldi g en worden in hun aanzien en macht hersteld

1

	

uli 18 2	 Dekker wordt benoemd tot controleur tweede klasse voor de dienst9	 4
ter Westkust van Sumatra

	

I I juli i8 2	 Weddik geeft toestemming het vonnis van Si Pamaga ten uitvoer te1	 4	 ^	 ^	 ^
bren eng

I september 18 2	 Vonnis Si Pama a ten uitvoer ele g d3 p	 4	 g	 g g
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half september 18 2	 an di Pertoean wordt opnieuwgeinstalleerd door Weddikp	 4	 g	 P	 g

oktober 18 2	 Aankomst Dekker te Padang 4	 g

november 1 8 2	 Dekker belast met het civiel gezag te Natal7	 4	 g g

tweede helft	 Aankomst Dekker in Natal

november 18424

o november 183	 18424 Overdracht van de functie te Natal

18	 Van Meerten gesuspendeerd en ontslagen; reden van schorsing en43	 g	 p	 g ^	 g
ontslag onbekendg

14-15 februari 18	 Bezoek Michiels aan Natal i.v.m. de Si Pamaga-zaak4 S	 43	 g

16 maart-2o maart 18	 Inspectie pepertuinen in gezelschap van Si Oei Keteh43	 p	 p p	 g	 P	 Oep

 maart 18	 Rapport van Michiels aan de gouverneur-generaal betreffende de Si43	 pp	 g	 g
Pamaga-zaakg

24 maart 1843	 Weddik door Michiels geschorst wegens zijn optreden in de Pama -4	 43	 a

	

g	 g	 zijn p	 g
zaak

mei 1843	 Datum boeking wissel, die aanleiding	 Dekker te schorsen 43	 g	 ^	 g	 -was	 er	 scorsen we

gens ontrouwe administratie

uli 18	 Michiels waarschuwt Dekker dat hij zal worden vervangen wanneer3 1	 43	 hij	 g
hij `no langer achterlijk is in het tijdig genoeg afleggen van zijnehij 'nog	 g achterlijk	 1 gg	 g	 gg	 zijn

  en materiele verantwoording'geldelijkeg

Dekker ontsla en uit het civiel gezag te Natal, onder verplichting deg	 g g	 ^	 P	 g
administratieve achterstand bij te werken. Ter beschikking gesteld1	 gg
van de resident der Padangse bovenlandeng

22 juli 1843

3 1 augustus 1843	 g	 1843 Dekker draagt zijn functie over aan zijn opvolgerg	 l	 J

september 184 3	Vertrek uit Natal naar Padang 43	 g

2 oktober 1843

3 oktober 1843

8 januari 18J	 1844

6 juni 1844

16 augustus 1 8g	 1844

Besluit Michiels: Dekker mag Padang niet verlaten voordat hij zijng	 g	 hi
 heeft verantwoord

Missive van Dekker aan Michiels inzake verantwoordingsstukkeng

Dekkerpesus endeerd, wegens `ontrouwe administratie en het mis-g
bruiken van de hem als civieleza hebber te Natal aanvertrouwdeg g
landsgelden'g

Vonnis van de Raad van Justitie te Padangaarbij deze zich in deg,	 1
zaak-Dekker onbevoegd verklaartg

Michiels krijgt opdracht Dekker naar Batavia te laten vertrekkenl g P

18 september 18	 Michiels geeft de assistent-resident van Padang opdracht Dekker tep	 44	 g	 g p
laten vertrekken naar Batavia

eind september i 8	 Dekker vertrekt van Padang naar Bataviap	 44	 g

18 4 3-I844 Dekker schrijft De eerloo eschrijft 
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1 september 1 83 p	 1845

26 september 18p	 1845

eind december 1845

18 mei 18464

27 oktober 18 87	 4

april 18p 1849

begin juni 18g 1	 1849

omstreeks 18 5 05

12 mei 18515

4 augustus 185

6 augustus i 8 1^	 S

8 oktober 1851S

eind februari 18 5 25

22 J uni 18 2
J	 S

voorjaar 1845	 Kennismaking met Willem van der Hucht, theeplanter op Parakanvoorjaar 45	 g	 ^	 p	 p
Salak

	

augustus 1845	 Aankomst Everdine van Wijnbergen (Tine) in Indië4 ^	 4S	 1	 g

Benoeming van Dekker tot tijdelijk ambtenaar te Krawang, 	 uiter-g	 tijdelijk	 ^^
lijk december 181	 1845

Verloving Dekker en Tineg

Vertrek Dekker uit Poerwakartahoofd laats van Krawang) naarp	 g
Parakan Salak

voor1 december 18	 Dekker stort in 's lands kas het ontbrekende bedrag van de wissel3	 45	 ^

	

12 februari 1846	 Besluit gouverneur-generaal tot wederplaatsing	 Dekker te K

	

4	 g	 g	 p	 ^	 -van	 er	 ra

wan voor een periode van zes maandeng	 p

	

1 o april 18 6	 Huwelijk Dekker en Tinep	 4	 1

Benoeming tot kommies op het residentiekantoor van de residentieg	 p
Ba gelen

Benoeming tot secretaris van de residentie Menadog

Aankomst in Menado

Officieren van het Franse schip `Ba onnaise' ontvangen; geld betaaldp	 Y	 ^ >g
voor een doodgereden paard

	

g	 p

Dekker koopt enkele slaven op een veiling en laat ze vervolgens vrij

	

P	 P	 ^	 g	 vrij

Gouverneur-generaal Duymaer van Twist aanvaardt zijn ambt

	

^	 1

Rekest van Dekker aan deouverneur- eneraal hem te benoemen totg	 ^
resident van Menado

Missive van de resident van Menado aan deouverneur eneraal^	 g
waarin deze Dekkers verzoek ondersteunt

Benoeming tot assistent-resident van Amboinag

Aankomst op Amboinap

Gouverneur Visser verleent aan Dekker een verlof van drie maanden
naar Java

24 juli 18 2	 Vertrek van Amboina4 1	 5

I augustus 18 2	 Besluit gouverneur-generaal, waarbij aan Dekker een verlof van tweeg	 S	 g	 g	 ^ waarbij
jaar wordt verleend1

september 18 2	 Vertrek uit Batavia naar Nederlandp	 5

eind december 18 5 2	 Aankomst in Nederland voor verlofperiode

	

5	 p

be gin februari 18	 Dekker als gast van twee studenten aanwezig bij de viering van debegin	 S3	 ^	 ^ bij	 ^
stichtin g van de Leidse universiteit

1 februari 18	 Dekker ontvangt een groep Leidse studenten in Den Haag7	 53	 ^	 ^ p	 g
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Onthalen Amsterdamse weeskinderen

Rondleiden arme oude vrouwen op de Haarlemmer kermisp

Dekker vraagt zijn broer Pieter i000 - of 2000 - te leen

	

g zijn	 >

Pieter deelt mee ca. f 1 00 - ter beschikking te stellen3^	 g

De door Pieterezonden effecten zijn voor 1423,7o gerealiseerdg	 zijng

Dekker vraagt de minister van koloniën toestemming voor een reis^	 g
naar België en Frankrijkg	 1

Verzoek toegestaang

Verzoek om een voorschot van drie maanden op het verlofstracte-p
ment met een beroep op de aanstaande bevalling van Tinepp	 g

Verzoek ingewilligd

Geboorte Pieter Jan Constant Eduard (Edu) Douwes Dekker

Dekker vraagt de minister van koloniën zes maanden verlenging vang	 gg
verlof wegens gezondheidsredeneng g

Dekkerrobeert geld te lenen van zijn broer Pieterp	 g	 1

Minister van koloniën verleent Dekker zes maanden extra verlof

Verzoek om een voorschot van vier maanden verlofstractement

Verzoek ingewilligd

Verzoek om een maand verlenging van verlof i.v.m. een voorgg	 -enog
men reis naar België en Duitslandg

Verzoek ingewilligd

Dekker vraagt zijn broer Pieter geld te leen

	

g zijn	 g

Pieter weigert verzoek in te willigeng	 g

Reis naar België en Duitslandg

Dekker betaalt de bootreis voor een arme muzikantenfamilie

Tine herhaalt het verzoek van Dekker van 26 december 1854

Pieter weigert nogmaals het verzoek in te willigeng	 g	 g

	

Dekker komt terug	 zijn herhaald verzoek om een lening	 Pieg op 	 g	 -en

ters herhaalde weigeringg g

Pieter weigert nogmaalsg	 g

Verzoek om een voorschot van vier maanden activiteitstractement

Verzoek afgewezeng

Herhaling verzoek 2 1 maart 1 8	 met een beroep op de ziekte vang	 5S ^	p p
Edu

I o juni 18	J 	 1853

tussen 26 unji-1
uli 18

	

41	 1853

21 juli 18

	

1	 1853

26 juli 18

	

1	 1853

i augustus 1853g

8 september 18

	

p	 53

12 september 18

	

p	 53

17 november 18

	

7	 1853

8 december 1853

I januari 18januari 1854

16 a ril18

	

p	 1854

21 april 18

	

p	 1854

6 mei 1854

1 oktober 183	 1854

8 november 1854

18 november 1854

20 november 1854

26 december 1854

2 9 december 18

	

9	 1854

eind 1854-begin 18 SS

januari 181	 SS

6 februari 1855

2 3 februari 1 8

	

3	 1855

6-1i maart 1855

12 maart 1855

21 maart 1855

24 maart 1855

25 maart 1855

5i4
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4 april 185 Verzoek nogmaals afgewezeng	 g

11 april 18	 Derde maal verzoek om een voorschot ter hoogte van vier maandenP	 55	 g
activiteitstractement

1 april 18	 Voorschot van vier maanden verlofstractement inprincipe toe-3	 SS
gestaan

16 april 18	 Verzoek om een voorschot van zo on ten einde de terugreis naarp	 SS	 , ,	 g
Indië te kunnen betalen

21 april 18	 Machtiging van de koning het gevraagde voorschot toe te kennenP	 SS	 g g	 g	 g	 g

2 4 april 18	 Besluit van de minister van koloniën het gevraagde voorschot uit te4 p	 SS	 g	 g
betalen

1 mei 18	 Dekker vraagt zijn broer Pieter nogmaals om een lening7	 SS	 g zijn	 g	 g

1 mei 18	 Pie ter weigert nogmaals, maar biedt aan het reeds geleende bedra7	 S 5	 g	 g	 ,	 geleende bedrag
om te zetten in een schenking

20 mei 18	 Vertrek naar Nederlands-IndiëSS

1 o september 18	 Aankomst in Bataviap	 SS

1 november 18	 Dekkers voorganger als assistent-resident van Lebak, C.E.P. CSS,	 -aro
lus overlijdt,	 1

Benoeming tot assistent-resident van Lebakg

Dekker aanvaardt zijn ambt in Lebak1

Dekker legt de regent een lijst voor met 42 vragen betreffende deg	 g	 lijst	 4	 g
herendienst

De regent laat Dekker weten dat het aangekondigde bezoek van deg
regent van Tjiandjoer hem in verlegenheid zou brengen; hij vraagtg	 Tjiandjoer	 g	 g i hij	 g
tevens om koelies om zijn erf schoon te maken

januari 18 64 1	 S

22 januari 18 6januari	 S

12 februari 186S

midden februari 1856S

midden februari 18 6	 Dekker weigert de gevraagde toestemmin g om koelies op te roepenS	 g	 g	 g toestemming	 p	 p

18 februari 186S

i februari 1 8 69	 S

20 februari 18 6S

22 februari 1856S

2 3 februari 18 63	 S

2 4 februari 18 64	 S

Dekker let de reent vier vragen voor betreffende de armoede ing	 g	 g
het regentschap; de reent antwoordt dat het slechts een kleine roeregent	 groep
betreft

Dekker vraagt Van Hemert de antwoorden op de 42 vragen betref-g	 p	 en4	 g
fende de herendienst te toetsen aan de feitelijke situatie1

Incident met derassnijders: Dekker zendt de grassnijders, die doorg	 1	 ^	 1
de regent onwettig waren opgeroepen, terug naar hun woonplaatseng	 g terug	 P

Reactie Van Hemert op Dekkers brief van 19 februari: de hp	 9	 -ruar	 eren
dienst is voor de bevolking zeer bezwarendg

Brief van de regent van Tjiandjoer aan Dekker, waarin hij meedeeltg	 Tjiandjoer	 	̂ hij
op 28 februari 18 6 in Ran kas-Betoen _r te arriveren^	 S	 g	 g

Dekker klaagt de regent aan wegens `misbruik van gezag'g	 g	 g	 ^, g
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26 februari 186S Brest van Kempen bezoekt Dekker i.v.m. diens aanklacht tegen dep	 g
reent. Hij brengt tevens een bezoek aan de reent waarbij hij dezeregent. Hij	 g	 regent, waarbij
ongevraagd 200 - leent

26 februari 186	 Brief van Brest van Kempen aan Dekker, waarin hij nogmaals zijnS	 p	 ^	 hij	 g	 zij
 uitspreekt over de door Dekker gevolgde handelwijzeafkeuring	 p	 g	 g handelwijz

 februari i 86	 Reactie Dekker, waarin hij Brest van Kempen verzoekt om aan hetS	 ^	 hij	 p
ouvernement voor te stellen om óf Dekkers handelwijze alsnog handelwijze	 g

goed te keuren Of hem ter verantwoording te roepen g 	 enP

2 9 februari 18 6	 Dekker en Brest van Kempen lichten, los van elkaar, de 	 -9	 S	 p	 gouverneur-
generaal in over hun conflict

11 maart 18-6	 Advies van de Raad van Indië aan de gouverneur-generaal betreffenS	 eneraag	 g
de Dekker

2 maart 18 6	 Besluit van de gouverneur-generaal betreffende Dekker: deze wordt3	 S	 g	 g
eervol ontheven van zijn functie te Lebak en voorlopig belast met dezijn	 Pg
waarneming der betrekking van assistent-resident van Ngawieg	 g	 g

2 maart 18 6	 Kabinetsmissive van de gouverneur-generaal aan Dekker, bevattende2 3	S	 g	 g	 ,
een ernstige berisping inzake diens optreden in Lebakg	 Pg	 P

28 maart 186	 Dekker ontvangt, via Brest van Kempen, het bericht van overplaat-

	

s	 g,	 p ,	 aatp
sing

2 9 maart 1 8 6	 Dekker ontvangt het officiële besluit van overplaatsing èn de kabi-9	 S	 g	 p	 g
netsmissive met de berispingpg

2 9 maart 18 6	 Dekker verzoekt de gouverneur-generaal hem eervol ontslag	 -g	 S	 g	 g	 g te ver
lenen

2 9 maart 18 6	 Dekker richt zich met 2 vraagpunten tot controleur Langevelt van9	 S	 3	 gP	 g
Hemert

	

april S	 gouverneur-generaal 18 6	 Besluit van de 	 tot het verlenen van eervol ont-4
sla aan Dekkerg

i april 18 6	 Missive van Dekker aan Van Hemert, waarin hij zijn ambt (tijdelijk)S p	 S	 ^	 hij zijn	 1	 1
overdraagtg

Rond 20 april 18 6	 Dekker verlaat, samen met zijn gezin, Ran kas-Betoen . Zij logeren

	

p	 S	 ^	 zijn g	 ^	 g	 g Zij g
korte tijd bij Brest van Kempen in Serang bij	 p	 g

	

mei 18 6	 Dekker verzoekt de gouverneur-generaal om een particuliere diën9	 5	 -au

	

g	 g	 p
tie

22 mei 186	 Duymaer van Twist wordt als gouverneur-generaal opgevolgd door

	

S	 Y	 g	 g
Pahud

2 3 mei 18 6	 Dekker verzoekt Duymaer van Twist voor de laatste maal hem te3	 S	 y
ontvangen

2 4 mei 18 6	 Duymaer van Twist verlaat Nederlands-Indië4	 5	 y

20	 -nzaheneraaseptember 5 5 5 6	 Missive van Brest van Kempen aan gouverneur-generaal Pahud iP	 p	 ^	 g
ke de kwestie -Lebak
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I I december 1856	 Besluit van de gouverneur-eneraal inzake de toestanden in LebakS	 g	 g

I april 18	 Dekker verlaat Indië, met achterlating van zijn vrouw en zoontjeS p	 S7	 ^	 g	 zijn	 1

I juni 1857	 Geboorte Elisabeth Agnes Everdine (Nonni) Douwes Dekker1	 S7	 dig

januari 18 8	 Dekker stuurt een rekest aan de gouverneur-generaal in ruste; injanuari	 S	 ^	 g
I86oe ubliceerdgP

oktober 1858-	 Verblijf in Kassel; kennismaking met Ottilie CossS	 Verblijf Kassel;	 g
januajanuari 18ri 1859

januari 18 59	Dekker schrijft het gedicht `Mein Kind, da schl	 -t die neunte Stunjanuari	 S9	 schrijft	 g	 ^	 g
de hor!'

1 september 18	 Brest van Kempen benoemd tot ridder in de orde van de Nederland-I5	 p	 S9	 p
se Leeuw

half	 erse temb-p
I oktober 183	 1859

1 oktober-3
november 18S	 S9

Dekker schrijft Max Havelaar1

Dekker kopieert de tekst van Max Havelaarp

I I januari 186o	 Overeenkomst Dekker-Van Lennep: Van Lennep laat Max Havelaarjanuari	 p	 p
drukken eneeft Dekker, gedurende een half jaar, zoo - per maand^	 ^g	 1	 p
voorschot op litterair werkp

23 januari 1860	 Van Lennep verzoekt Dekker het kopijrecht van Max Havelaar aan31	 p	 pl
hem over te drageng

25 januari 186o	 Dekker draagt het kopijrecht over aan Van LennepS1	 ^	 pl	 p

februari 1860	 Van Lennep en De Ruyter sluiten een contract over de uitgave van
4	 p	 Y	 ^

Max Havelaar

mei 186o	 Eerste druk Max Havelaar verschijnt1

september 186o	 Beraadslagingen in de Tweede Kamer, waarbij Max Havelaarz S sept–waarbij

zonder dat het boek bij name genoemd wordt – ter sprake komtbij	 ^	 P

16 oktober 1860 Dekker krijgt, nadat hij zich kandidaat had gesteld voor de Tweedel g ^	 hij	 ^
Kamer voor het hoofdkiesdistrict Tiel, negen van de	 stemmeng	 945

0 oktober 186o	 Dekker ontvangt, nadat hij kandidaat was gesteld in Leeuwarden,3	 g^	 hij	 ^
tien van de 16 5 6 stemmenS

november 186o	 Tweede druk Max Havelaar verschijnt1

17 november 186o	 Dekker dagvaardt Van Lennep voor de Rechtbank te Amsterdam7	 g	 p

29 mei 18619 Vonnis Rechtbank te Amsterdam inzake hetroces Dekker-Vanp
Lennep

21 november 1861	 Dekkeraat in hoger beroepg	 g	 p

22 mei 1862	 Arrest Gerechtshof te Amsterdam inzake het proces Dekker-Van2 me	 p
Lennep

februari 1868	 Engelse vertaling Max Havelaar door A. Nahuijs verschijntg	 g	 1	 1
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ntjanuari 18 1	 Derde druk Max Havelaar verschijntJ	 7	 1

z6 januari 18 74	Funke koopt het kopijrecht van Max Havelaar en vraagt Dekker zijnjanuari	 74	 p	 P 1	 g	 1
boek te herzien

1 september 18	 Overlijden Everdine van Wijnbergen3 p	 74	 Overlijden	 1	 g

oktober 18 75	Duitse vertaling Max Havelaar door Th. Stromer verschijnt75	 g	 1

oktober 18 75	Vierde druk Max Havelaar verschijnt7S	 1

pse tember-

december 18 7 67

oktober 1881

Franse vertaling Max Havelaar door A.J. Nieuwenhuis en H. Crisa-g
fulli verschijnt1

Vijfde druk Max Havelaar verschijntVijfde	 l

5ag
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Bijlage V





Woordenlijst

adhipatti	 titel voor een regentp	 g

allanallang-allang	 rietgras (Imperata)g	 g	 g	 p

aloen-aloen	 voorplein; plein voor regentswoningP	 ^P	 g	 g

amokh	 blinde woede; razernij1

ankloeng	 muziekinstrument van bamboeg

annak maas(slaven)kind, dat door een meester is aangenomen g

a.s. (anak soendal)	 hoerejong g

atap	 dak; dakbedekking (van palmbladeren)p	 ^	 g	 P

baadjoe	 jas(je); kledingstuk voor het bovenlijf1	 1	 e1^	 g	 bovenlij

 vrouwelijke bediende; kindermeid; baboevrouwelijke	 , kindermeid;

badjing	 eekhoorn; klapperrat (Sciurus notatus Bodd.)1 g	 ^	 Pp

baleh-baleh	 rustbank

banjir	 overstroming g

barissanere elde troepen (Madoerees of Javaans) onder eigen bevelg g	 P	 g

batik	 methode om patronen in stoffen te verven, waarbij het gedeelte dat niet
gekleurd moet worden met was wordt bedekt

belanda	 Nederland(s); Europeesp

bendie	 tweewielig rijtuigjeg 1	 gl

biengoeng	 verbijsterd; in de warg	 g	 1

jboaja	 krokodil

datoe (Min.)	 hoofd van een verwanten roe ; inlands hoofdg p^

dessah	 dorp; dorpsgemeenteP^

dhemang	 districtshoofdg

djaksa	 publieke aanklager; officier van justitiedjaksa	 P	 g^	 1

djati	 teak (Tectona grandis)djati	 g

djerook	 citrusvruchten: citroen, sinaasappel enz.

d jima

1	 ^	 PP

t	 amulet; talisman; tover formulier1	 >

djoeli	 draagstoel1	 g

a ah	 onbevloeid rijstveldgg	 rijstvel
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clan an	 sawandi•k•eg	 g	 11

-gambier	 plant (Uncaria gambir); bladeren en takken worden gebruikt bij de toeg	 p	 g	 ^	 g	 1
bereidingan de sirih ruimg	 sirihprui

 gamelan	 Javaans orkestg	 g^ g

garem la	 clandestien gewonnen en verhandeld zout, n.l. buiten het staatsmonog	 glap	 g	 ^	 -oP
lie om

  hangend metalen bekken, waartegen met een klepel wordt geslagen;gong	 g	 ^	 en•g	 p	 g g
gong

ikat	 riem; ceintuur; gordel,g

ikatendien	 gordel met sierplaatp	 g	 g	 P

jan di pertoean	 titel voor een vorst of een sultan1 g	 p

• oleh	 draagkoets1	 g

kabaai	 lang jak met lange mouwen, voor vrouweng l 	̂ g

kahin, kain(gebatikte) doek, om onderlijf en benen geslagen, voor mannen en vrou-g	 ^ onderlijf	 g	 g
wen

kain kapala	 hoofddoek
p

ka ala	 hoofd; hier: bovenkantkapal

 teakhout (Tectona grandis)kajoe-djati	 g

kakatoea	 kaketoe;papegaai
^

kamoening	 boom (Murraya exotica of Murraya paniculata), 	 hard, geel houtg	 Y	 Y P	 >g

kampong	 dorp; stadswijkp g	 p^	 1

kandj iel	 dwerghert (Tragulus javanicus)1	 g	 g	 1

kela a klappa,	 kokosnoot; kokospalm (Cocos nucifera)
klapperPp

kemit	 verplichte nachtwacht t.b.v. aanzienlijkenP	 1

kenari	 boom (Canarium commune)

kendan	 stal of kraal met een omheining van ruw aalwerkg	 g	 p

kerbo	 buffel; karbouw

ketapan	 grote boom (Terminalia catappa)p	 g	 Pp

ketimon	 komkommer

1ket • oe	 rover; roversbende

kidang	 hert; reeg

klamboe	 muskietennet; bedgordijn

	

g	 1

klewang	 kort, krom zwaardg

S42
	 WOORDENLIJST



kliwon

koelie

kondeh

koppidahoen

kotta

kotta radja1

krambièhvermoe-
deli • k: krambit)1

lkrand•ang

kratoon, kraton,
kratoen, keratoean

kris

lala yang(eigenlijk:  Y g
lajang-lajang oflglg
lajangan)lg

liplappP

lombok

lombong

mandoor

mandi

maniessan

mantrie

mata-apip

mata-glapgp

medjiet, medsjit

	

1^	 1
ei(eigenlijk: mesdjid)g	 1	 1

melatti

mintah am onp g

negrieg

nonni

oedjong g

oeser-oeseran

ontong

orang, aoerang

ambtenaar van vrij hoge rang; onder-regent; dorpshoofdvrij	 g	 g ^	 g	 ^	 p

arbeidero dagloon); sjouw er; koelie

	

p	 g	 •̂ 1

haarwrong

drank, bereid van bladeren en takjes van de koffieboom die met water1
gekookt worden

stad; vesting g

vorstelijke verblijfplaats

	

vorstelijke	 lp

kleine sikkel kleine dolk,

rote mandg

vorstelijk paleis; kratonvorstelijk p

dolk• krisdolk;

vliegerg

(spotnaam voor Indo-Europeaanp

sspaanse peper (Capsicum annuum)p	 pp	 p

rijstschuur1

opzichterp

een bad nemen

allerlei zoetigheid; confituren

Javaans  ambtenaar van lagere rang; opzichterg	 g^ p

vuuroog

razend; in razernij1

moskee

j asmijn (Jasminum sambac)1	 1

ik vraag verschoning g

dorp; stadswijkp ^	 1

kleinIndo- Euro ees meisjep	 meisje

 punt; kaap p

(dubbele) haarkruin

voordeel; geluk,g

mens
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orang goenoeng,

orang goenong

orang hollanda, ,
orang wolanda, ,
orang belandag

orang in risg ingri

prantjiesorangp	 1

ppadie

pagger, pagar

onpal g

pangerang

ant enp	 1

pantoen

parang

pasebah

at'olpl

patteh

pedatti

pelitah

pendoppo ppo

en hoeloep g

en ikatanp g

pikol

pinang g

pisang g

poendoetan

poesaka

poessing g

pontianak

prahoe, ,prauw

pukul ampat atp

radhen

bergbewonerg

Nederlander; Europeaanp

Engelsmang

Fransman

rijst te velde of in de aren1

heg

parasol (ook gebruikt als waardigheidsteken)p	 g	 g

titel voor een man van hoogste adelg

dienstman; aangewezene voor verplichte dienstg	 p

vierregelig gedichtg gg

hakmes

een ten dele open gebouw, voor verschillende doeleindengebruikt, zoalsp g	 ^ 
het houden van ontvangsten of het afdoen van dienstzakeng

houweelachtige spadeg p

hoge bestuursambtenaar onder regentg	 g

kar; wageng

olielampje 

open voor hal
p

hoogste moskeebeambteg

binding; bandg^

vracht; gewichtsmaat,g

palmsoort (Areca catechu), 	 de noot wordt gebruikt bij de toep	 ^	 -g	 1
bereidingan de sirih ruimg	 sirihprui

heffing van mindere; bepaalde vorm van herendienst

	

g	 ^ p

vereerd erfstuk

g^duizeli • radeloos

vrouwelijk spook, vooral door kraamvrouwen gevreesdvrouwelijk P	 ^	 g

vaartuig; schip; prauw

	

g ^	 p ^ p

letterlijk: op slag van vier; bloem, die zich in de middag opent en zich

	

l	 p g	 g p
's ochtends weer sluit (Mirabilis jalapa)1	 p

adellijke titel, voor vrouwen en mannen, vaak in combinatie met een an-
dere kwalificatie
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radhen maas

radjah

ram eh (eigenlijk:p	 g	 1
boen ga ram ehg rampeh

riemboe

ringgitgg

rotan

saguweer

sambal-sambal

sarong

sawah

sebah

serawah

sewah

sienj o, njo1	 ^	 1

si oe pi (Min.)p

sirie

slamat selamat,

slendang

soesoehoenan

soessah

tandoe

tikar

tiparP

tjabeh1

t • em aka1	 p

toeankoe (Min.)

toedoeng

toekan makan
koetoe

titel voor • one man van standl g

vorst; koning

mengsel van bloemen en bladereng

raad • in sommige streken: rechtbankg

oerwoud • wildernisoerwoud;

muntstuk in algemene zin gebruikt voor verschillende valuta'sg	 ,g

spaans riet; rotan (Calamus rotan)p

almwi •palmwijn1

scherp gekruide toespijzen bij rijstP g	pl	 1 rijs

 stuk bestaande uit een van de heupen afhangende, dichtgenaaidekledingstuk,	 P	 g	 ^	 g
doek zowel door mannen als vrouwenedra en

	

g	 g

bevloeid rijstveld1

op een bepaalde plaats en tijd verschijnen bij een hooggeplaatst ersoon•p	 P	 p	 tijd verschijnen bijpersoon;
vergadering van hooggeplaatste ersoneng	 gpersone

 broek, door mannen en vrouwen gedragen1	 ^	 g	 g

korte kromme dolk,

aanspreekvorm voor een Indo- Euro ese jongenP	 P	 1 g

meisje (zo genoemd als men haar niet bij name kan of mag aanduiden)meisje	 g	 1	 g

sirih plant (Chavica betle), 	 de bladeren gebruikt worden bij dep	 ^	 g	 1
toebereiding van de sirih ruim

	

g	 sirihprui

 eluk wensg	 ,g

elan	 smalle doek, schuin over de borst en soms over het hoofd edg ,	 ,	 -rag
gen; dient als sieraad en ook als draagdoekg ^	 g

titel van de vorst van Soerakarta

moeite; last; zorg; verdriet

gdraa stoel

(slaap)matp

niet bevloeid rijstveld1

spaanse peper (Piper retrofactum, Capsicum annuum of Capsicum frutes-p	 pP	 p	 ^ P	 p
cens)

boom meteuri e gele bloemen (Michelia alba of Michelia champaca)g	 g i g	 P

titel van geestelijk leider Islamgeestelijk

wat voor bedekking gebruikt wordt; hoofd dekselgg

jletterlijk: vlooieneter
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toembokh	 stampen

toewan	 heer; meester

toko	 (Chinese) winkel

tommongong	 re ents titelg g	 g

tontong, 	 uitgehold houten blok, waarop men de uren aangeeft en alarm slaatg >	 g	 ^	 p	 ^
tomtom

wajangpoppenspel1 ^ 

wang sirih	 fooig

warm i (eigenlijk:	 boom, vaak als heilig vereerd Ficus benjamina of Ficus kurzii kin g) g	 l	 ^	 g	 1	 g
waringin)

wedhono	 districtshoofd
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Bijlage VI





Annotaties vertaling Nahuijs

HOOFDSTUK I

2 7	Van Alphen – Hieronymus Van Alphen, author of Li ttle Poems or7	 Children, etc., Y	 p	 ,
was born in 1746, died in 180 3 . 74 ^

ondier – See the History of Holland.45	 y

56	 Artis – A club at the Zoological Gardens, whose motto is `Artis NaturaS	 g	 u a ma is-g
tra.'

HOOFDSTUK II

21	 Kapelsteeg – Kapelsteeg = Butterfly Lane.7	 p	 g	 p	 g	 Y

218	 steeg – Steeg = Lane.g	 g

HOOFDSTUK IV

23	 kool – See page	 [Verwijzing naar de volgende passage: – `The new little sister3	 pg 3.	 l g	 g	 p	 g
came from the vegetable-woman in a big cabba e.'g	 g	 g

28	 Doctrina – A club in Amsterdam.

1 2	 driegulden – Five shillings.3	 g	 g

26	 vier- of v fhonderd gulden – o to	 .326	 ^3	 ^4oY	 g

2	 zevenhonderd – 8 odds.3 7	 ^S

Aglaia – `The Aglaja' – a Magazine for Ladies, published at Amsterdam.343	 g	 g l	 g	 , p

1	 tweehonderd v f en-twinti gulden 's 'aars – 1 8 i .35	 Y	 ^	 sS	gg 	 jaar

 er – `Gaafzui er ' a very characteristic name: Gaaf = talent, gift of354	 g	 g ^	 Y	 ^	 -nag
ture endowment; uier = sucker.

37 1	principalen – See page 1. [Verwijzing naar de volgende passage: ... a Principal,37	 P	 P	 P g	 l g	 g	 p	 g	 p
that is, a person who sells coffee ...p

06	 Artis – See note, page [Verwijzing naar de annotatie bij hoofdstuk i r. 6406	 ,Pg 4.	 l	 g	 bij	 ^	 5
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HOOFDSTUK V

6	 Bantam – A Residency (province).Yp

maarschalk Daendels – Herman Willem Daendels was born at Hattem (province33	 P
of Gelderland), 	 21, 1 62. His father was Burgomaster of Hattem. In>	 7	 g
1 8 he went to France, and in 1793 he took part in the expedition into Flanders7 7	 ^	 793	 p	 p
under General Dumouriez. Afterwards he entered the service of the Dutch Repu-
blic, and in 1	 distinguished himself in the campaign a ainst the An lo-Russian799	 gg	 g
army in North Holland. He tendered his resignation in 18o1	 -. In 1808 he was aY	 g	 p
pointed Governor-General of the Dutch possessions in the East Indies. He wasP	 p
aappointed Maréchal de l'Empire in 180. From 18o8-i81í he governed those p	 7	 -overne	 ose cog
lonies. In 1811 he was recalled by Napoleon 1 who had incorporated Holland. HeY	 p	 ^	 p
tookart in the campaign of 1812 in Russia. In 181 he was appointed GovernorpS	 pp
of the Dutchossessions on the coast of New Guinea, where he abolished thep
slave-trade, and died in 1818.

120	 Radhen Adhi atti Karta Natta Ne ara – `Radeen Adhipatti' is his title, and Wartap	 ^	 p
Natta Ne ara' his name.Negara

Adh atti – Titles of nobility. p 	 Y

Kratoon – Castle, palace, etc.337	 ^p

2-	 twee- ja driemaal honderd duizend gulden 's aars – From 16 boo to £ 2	 .3S 3S3	 ^ ^	 S^oocja	 ^g	 jaar

 sawah's en gagab's en Oar's – Rice-fields. The difference between sawabs, and a-

ahs and tipars is in the mode of cultivation.g ^	 p

376	 dessah – 	 village.37	 eg

61	 aloen-aloen – Aloon-aloon – a square in front of a chief's residence ornamented4	 q
with beautiful trees, – called waringi.

502	 mantrie – Mantrie = upper servant – properly an overseer of the building depart-S	 pp	 p p Y	 g	 artp
ment and of agriculture.^	 g

HOOFDSTUK VI

	

67	 sarong – A piece of linen. The Javanese women draw figures on such Sarongs

	

7	 g	 p	 g	 g
wherewith they express some thoughts or emotion. – Sarong, sort of petticoat.Y p	 g	 ^ ^ 	p

	

68	 kain kapala – A handkerchief tied round the head; a sort of turban. The Javanesep
never appears with uncovered head.pp

7

	

1	 sirie – Betel.

	

1	 de pinang, 	 de gambier – Pinang, gambier, – different spices.

	

7	 p	 8 	̂ g	 ^^ 8	 ^	 p
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210	 toedoeng– A broad-brimmed straw hat, affording protection from rain and sun.g	 ^	 gp

22	 westmoesson – The rainy season.227	 Y

ka kauw...kraak wek – This is, when rightly spelt: `Ga gaauw naar de grooteg Y P	 g	 g
racht' = Go quickly to the great Canal. `Grietje gooit geen gare groete [sic]gracht,'	 q	 Y	 g	 'Grietje g	 g	 i	 g

rraa weg,' = Gertrude does not like to throw away any cooked vegetables.

303-304

319 tic – LITERALLY translated = convulsive motion.

d jbaaoe – Dress.3 	 ^

	

8	 melati – Melati = a beautiful and fragrant flower.

	

3S	 g

	

8	 kondeh – Kondek = chignon.

	

3S	 nong

HOOFDSTUK VII

a on – Pa on = umbrella. A mark of distinction in the East, – a gold one being pJ^ 	 y ^	 s	 g	 g

the highest.

o	 tandoe – Sedan-chair (palanquin).alan uin3	 p	 9

63	 Med iets – Mosques.3	 ^	 cl

2	 Parara -Koel jan – On Dutch maps of Java it is spelt `Parara - Koed	 .'an7 2	 g	 J g	 p	 p	 ^	 l g

1	 Lam on s– On Dutch maps of Java, ` 	 sLam on ' but on the English maps of Java, p g 	 p	 ^	 P g ^	 g	 p	
,

P
`Lam oons.'

116 isan – Plantain. In the West Indies they are called bananas. Pisang is the fruitg	 Y	 €^
of theisan or banana-tree.p ^

18	 lila – The nickname in India for the child of a European and native	 alluS	 p p	 -canp an a	 ve – an
sion to therotrudin lips: liplap = ra li .P	 gp pp	 gp

274	 den Patteh, den Kliwon, den Djaksa – The factotum of the Regent. Kliwon Djaksa,74	 J	 ^	 ^ 
– native officials.

pp2 7 6	 hoofdplaats – Where 'capital' or 'metropolis' is used, it means the chief town of7	 P 
the district.

1	 Willem den vyfden – Willem, Prince of Orange, Stadtholder of the United ProS4	 Y	 ^	 -g
vinces was obliged to leave his country in the year 1	 because of the revolu-g	 Y	 Y	 795
tion; he died at Fulda in 1806.

622-623	 ram eh en t jem aka en zooveel melati – Flowers.rampe
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HOOFDSTUK VIII

I2S

126

147

PYMynheer de Radhen Adhi atti – Titles – impossible to translate them into Euro-49
can lan ua es. – Radeen or Radhen almost = the French Chevalier.p	 g g

49 Bantan-Kidoel – Bantam-Kidool = South Bantam = Lebak.

adie – Padd = rice in the field.94	 p	 y

109	 amlan – Gamlang = musical instrument.

12	 at jol – Pat jol = spade.4	 p 	̂ ^	 p

126	 ban firs – Banjers = inundations.

	

J	 J

I	 kris – Kris = Indian weapon.49	 P

1	 klewang – Klewan = Indian weapon. `To wander in foreign countries with Kris, ^	 g	 p	 g	 s
and Klewang, 	 gun,' means here, that those persons 	 into other Residen

	

g >	 g	 -gop	 g
cies where rebels are in arms against the Government.g

Djaksa – Administrator of Justice.J

Kliwon – Governor of the Capital, or chief town.p

Buitenzor – The Residence of the Governor-General near Batavia.g

den dubbelen haarwervel – Oeser-oeseran = as the hairs are on the head. It means
thelace where the hairs of an animal meet (also said of the hair of the head).P
It is rather difficult to explain this peculiar hair vertebra – the oeser-oeseran, aP	 P	 -ecup
liar one – aeculiar whirl in the hair. The Djaksa saw such a peculiar meeting 1	 p	 g
of hairs on the head of little Max, just as some people in Europe look at the lines^1	 P p	 p
onour right hand.

	

Y	 g

HOOFDSTUK IX

ZS4

25 

268

391

	

6o	 Abraham Blankaart – One of the characters of a Dutch novel much in vogueg
some fifty years ago.YY	 g

dominee – `Dominé ' – title of Dutch clergymen.gY

bidstond – Literally, 	 of prayers.Y^ 'day	 p Y

Drieberen – Drieberen – a village of country-seats; the	 bonum of aDriebergen Driebergen,	 -

	

th summum onum	 sucg	 Y
cessful Amsterdam trader's aspirations.p

	

251	 verdoemenis – Dominé Wawelaar and the Hol Willie of the Scottish poet Burns

	

5	 y	 p
a ear to have been brought up in the same school of theology.pp	 g P	 gY

S 5 2	 ANNOTATIES VERTALING NAHUIS



	

287	 am oen acht – The opium trade is a monopoly of the Dutch Government!!

	

7	 p	 py c Government..

HOOFDSTUK X

33 de suite – Suite is an Amsterdamism, and means a front room divided from a back
arlour by foldin -doors: to possess such a `suite' is considered in Amsterdam asP	 Y	 g	 P

the ne plus ultra of respectability.

HOOFDSTUK XI

toren – As Arles is renowned for its beautiful remains of Roman origin, theS4 	 -to
wer inuestion is probably also of Roman construction. True, the Saracensq	 p	 Y
conquered this city in o yet soon afterwards they were beaten by Charles M-q	 Y	 73 ^ Y	 Y	 Y	 ar
tel who took the city again. We are strengthened in our supposition by the com-Y g	 g	 pp	 Y th
munication of M. De Caumont, the celebrated French	 garchaeolo ist that the Ro-
man monuments are known by the French peasants of the different dé artementsY	 p	 p
under the name of Sarra in. Even M. Leroy de la Brière says that the workmen^	 ^	 Y
call the Roman coins pièces de Mahomet. – See Annales de la Societe	 -Française d'archéof
to ie pour la description et la conservation des monuments, 186 (Congrès Archéolo i ue deg ^	 ^	 5p

	

^	 g9
France, xxxr. session ci Fonteno 186 pag. 6 F. – TRANSLATOR.y 4p g

163	 zwaard – Headsman's axe.3

218	 trekken – This appears to refer to the confident looks of the Carthaginians, whopp	 g
knew their own strength.g

28	 datoe – Datoo = a petty chief in Sumatra.s	 pY

292	 Natal – Natal in Sumatra – not to be confounded with Natal in Africa.9

2 9 6-2 97	 prahoe – Pirogue = piragua, a canoe formed of two trees united.9 97	 p	 ^	 p g

5 o6	 baleh-baleh – Baleh-baleh = couch.

S o6	 klamboe – Klamboo = curtains.

21	 a jon – Pa jon = u mbrella – distinctive of rank – a golden one being the highest.S	 pJg	 J ^	 g g	 g

HOOFDSTUK XII

20-21	 Baroes, Tapoes en Singkel – Three Dutch settlements on the west coast of Northp	 g
Sumatra. Singkel is the most northern of the Dutch possessions in that island,g	 P
and is separated by a river of the same name from the still independent little statesp	 Y	 p
of Troomon and Analaboo. Still further north commences the Sultanat of Atchin.

The whole coast from A er-Ban ie to the northern point is known to sailors bY	 g	 P	 by
name of Pepper Coast.pp
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beschryving – Nos. and I o 1 o and I 1 3 and 16 are connected by doors withy	 g	 7	 ^	 3 ^ 3	 ^	 Y
each other; and 12 I2 and I i and 18 are connected by doors with each

	

9	 ^	 S^	 S	 Y
other. Between and 8 a door; between 1 7 and 20 a door; between and 8, ioS	 ^	 7	 ^	 7
and II I and I 16 and 1 7 doors; between 8 and	 I I and 12, 14 and I I1 3	4 ^ 	7	 ^	 9,	 4	 S^ 17
and 18 doors. [Zie ook de annotatie bijbi • hoofdstuk xi', r. 66]

3SI-3Sz

9

r - ll r is o en on three sides and supported by pillars.66	 voor aler	 Such a fo e a e

	

pp	 Y P

	

g Y	 g	 Y	 p
r will find a description of an Indian house infra, p. 2 1. [Verwijzing reader	 ,

	

p	 p 3	 l g

	

r	 volgende passage: On enterin ....but no, I will give a proof that I ab-naar de v	 ,	 roo	 ang	 P g	 g	 g	 p
n all claims to the picturesque. 'Given,' an oblong: divide it into twentydo	 c	 ,p	 q	 g	 Y one

parts,	 depth.	 give	 Parts three in breadth, seven in de th. You ive each of these partitions a num-

ber beginning with the upper corner on the left-hand side

	

^ g	 g	 Pp
from there to the right, so that our comes under one, and so,g
on

The first three numbers together form the fore-gallery,g	 g	 y,
which is often open on three sides, and whose roof is sup	 -p

ported in the front by pillars. From there, one enters by twoyP	 Yp
folding doors, the inner gallery which is represented by theg	 ,	 g	 y	 p	 Y
three following numbers. The partitions 	 io, I2, I , I ,g	 p	 7, 9,	 3	 S

8 are rooms, most of them being connected by doors with each other.16 and i	 e>	 g	 Y
The three last numbers form the open gallery behind, and what I hT	 ,	 -an	 have not menP g	 Y

	

n is	 of closed inner gallery or passage. I am very proud of this descritlo ed s a sort	 ose nner g	 Y P	 g	 Y	 -p	 P
tion. Zie ook de annotatie bij hoofdstuk x111 r. 351-352].	1 	 ^ 

r – Eigen Haard veel Waard = `One's own hearth is worth much.' (There'swaard E77	 g
no place like home.) The lady's name was Everdine Huberte van Wijnbergen.

	

op	 Y	 1	 g

van der Palm – Johannes Henricus Van der Palm, a celebrated Dutch author and2S3	 va	 e	 ,
orator, born 1763 died 18 0• best known b his Bible for children and his Bible7 3 ,	 41840;	 Y
translations.

HOOFDSTUK XIII

	

8o	 eenige duizenden – i000 guilders = 8 6s. 8d. The English reader will bear ing	 g	 3^	 g
mind that when `thousands' are spoken of guilders are referred to.p	 ,g

	

285	 schreeuwende – This is a literal rendering of the word used by the author.

	

5	 g	 Y

HOOFDSTUK XIV

Radjahs – Independent petty princes.1	 p	 P YP

molen – Allusion to Le Meunier de Sans-souci, by Andriena, in which he says ofI S	 m	 Y	 ^	 Y
Frederick the Great of Prussia, `On pres ecte un moulin, on vole wie province.'p

an di Pertoean's – Literally: He who reigns – the highest title in Sumatra.45	 g	 Y	 g	 g

2 3

4 5 6

7 8 9
I O I I 1 2

I 3 14 1 5

16 1 7 18

199 20 21
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79	 Buitenzorgsche – The residence of the Governor-General.

97 Padries – Mohammedan Priests.

162-16	 Toeankoe – Toeankoe – title of rank only used in Sumatra.162-163	 y

1 7 2	 Sewah – Sewah = Indian weapon.7	 P

245

329-33o

612ebleven – 'Tranquillity has remained tranquil,'  – this is a literal rendering of theg	 9	 Y 	 g
phrase used by many Residents.p	 Y	 Y

6363

6464

665

6o7

686

8o6

814

822

842

ppartner – The French Ambassador.

loi Grammont – The General de Grammont was thero oser of this law. It waspp
accepted in the Corps Le islati in the year 18 o.p	 p g	 Y	 5

onwaar – `Max Havelaar' has never been refuted. The laws and regulations areg
ood. They even look so philanthropic on paper!good.	 Y	 ap	 p

eworden was – The English reader will bear in mind that this	 written sub- -reaer	 ear	 was wr	 sug
se uent to the great Indian mutiny of 18 .q	 g	 Y	 57

ingevoerd – A sends more to B than B receives from A; B sends more to C thang
C receives from B, etc.

belooning – The European and native functionaries are paid a certain percentageg	 P	 P	 p	 g
onroducts raised by the Dutch Government for the European marts. Thep	 Y	 p
Dutchovernment has its coffee-plantations, sugar-fields, etc. The European andg	 P	 ^ g	 ^	 p
native officials have to encourage labour in those government gardens, or fields,g	 g	 ^
orlantations.P

dan er r st is – Max Havelaar was published in 186o. Since 186o the Dutch Cham-y	 p
bers have done nothingut declare themselves horror-struck.g>

Tikar – Tikar, a straw-mat.

Klapper – Klapper (Malay, 	 – cocoa-nut.pp	 pp	 Y ^ Klappa)–

Pukul am at – Pukul am at – literally, 	 o'clock; also, a flower which opensp	 p	 Y>	 p
at four o'clock in the afternoon.

Saudien – Saoedien – the child'suardian pron. Sudin.g	 ,p
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denewezen Gouverneur-generaal – Because usually the Governors-Generalg	 g	 Y
have never before been in India. The late Governor-General, for instance, when,	 ,
he was appointed by the king, 	 never been in India, or connected in anythingpP	 Y	 g>	 Y	 g
with Indian matters.

I5I -1 52

49

72

73

HOOFDSTUK XV

Patteh – A person in service of the Regent.79	 p	 gent

89	 geoogst – The Dutch Government has its coffee-gardens. If a Regent encourages9	 g g	 g	 g	 g
labour in thoseardens or better still, compels	 and	 to work for no-g	 menp an women wor

thin in the government 	 – these government gardens will produce muchg	 g	 gardens,	 g	 g	 P
coffee and the Regent receives a certain percentage, so much for every pical.g	 P	 g^	 Yp

26	 ` Uweledel estren e' – Right Honourable is by no means a good translation of the269	 g	 g	 g	 Y	 g
Dutch `WelEdelGestren e.' It is impossible to translate this into English, just asg	 P	 g	 ^1
'Right Worshipful' could hardly be translated into Dutch without becoming ridi-g	 p	 Y	 g
culous.

6 - 68	 den te enwoordi en Gouverneur-generaal – Duymaer van Twist.474	 g	 g	 g	 Y

Lebak – He would B EGIN the campaign as the weakest, and yet at last be the473 ^ 	 Y
strongest.

HOOFDSTUK XVI

70	 gegrond bevonden is – This statement the author published in 1861 at Amsterdam.7	 gg	 p
Minnebrieven, by Multatuli.)y

116	 Soendahlanden – Soondah or Sundah.

HOOFDSTUK XVII

5 sawah – Rice-field.

I	 kris – Kris = poniard.7	 P

I	 poesaka – Poosaka = inheritance – such a poosaka is kept as a holy keepsake fa7	 p	 p	 p	 Y	 -p
mil heirloom). .

2 5	kerbo – Karbo = buffalo.S

klamboe-haken – Klamboo = curtain.

pa jol – Pa jol = spade.

oeser-oeseran – Oeser-oeseran, see p. I . Verwijzing naar de annotatie bij hoofdstuk,	 p 43	 1	 g	 bij
VIII, r. 391]
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en hoeloe – Pen hooloo = village priest.

	

73	 g	 g	 g p

onton – Ontong = gain, good luck.

	

73	 g	 ^	 g ^ g

	

1	 galangans – Galan an = a trench for irrigating the rice-fields.

	

9	 ^ ^	 ^	 g g

	

92	 allan -allan – Allang-allang = j un le.

	

9	 ^	 ^	 ^	 g 1 g

	

11	 en batikte die met puntige ka ala – Adinda had already learned to express

	

4	 p g	 p	 Y	 P
thoughts on her tissue; she drew sad pictures on her tissue. (See page	 [Verwijzingg	 ^	 p	 p g 77	 1g
naar de annotatie bij hoofdstuk vi r. 6bij	 ^	 67]

	

14 5	matah- la – Mata-glap – literally = darkened eye – darkness, frenzy. This is the

	

4S	 ^ p	 g	 Y	 Y	 ^	 Y
name oneives to the peculiar state wherein a Javanese is, when, because of jeag	 P	 -1
lousy,r oppression, he soon becomes so mad as to run amuck.Y 	 pp

	

1 45	 amokh maken – Run amuck. – A man who runs amukh ki lls everybody   whom he4^
meets, till he is at last killed himself like a mad dog.

	

151	 atap – A sort of cane.

	

5	 p

	16 	 bendies – A sort of carriage.

	

5	 g

	

16 9	 sarongs – Sarong, see page	 [Verwijzing naar de annotatie bij hoofdstuk v1

	

9	 g	 g^ 	Pg 77	 1 ^	 bij

r. 67]

	

16	 slendangs –

	

9	 ^

a is fastened to b, then it
is a sarong. If it is openJ	 P
unfastened, then it is
called a slendan. .

178-179	 djati-bosch – Djati = Quercus indicus, Indian Oak.7 79	 J 

1 79	 ketapan – Ketapan – An Indian tree.7^	 p	 p

1	 melatti – Melatti – A beautiful flower.79

201	 toedoen – See p. 8 . [Verwijzing naar de annotatie bi j hoofdstuk vi, r. 21o]

	

g	 p 3	 l	 g	 bij

241	 lala an – Lala an = kite, – a game wherein they try to cut each other's cord.4	 y g	 y g	 ^	 g	 Y Y
Often matches takelace between different villages. This is a national game inP	 g	 ^
Java, like cricket in England.g

2 4 8	 pagger – Pa er – an enclosure constructed of bamboo canes.4	 p^	 ^

263-264 om zout to maken – Making salt. This means to do something against the law.^	 ^g
Salt is a monopoly of the Government. The Javanese is obliged to buy from thep Y	 ^
magazines of the Government. Saïdjah in his simplicity is saying   somethingg	 1	 p	 Y 	 g 
which theolice ought not to hear!P	 ^
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2 79	 klappa – Klappa = cocoa-nut.79

	297	 dessah – Dessah = Javanese village.

	

97	 g

	

o	 verstond – Soondanese.33

14-315 den roman van Sue – Le ui Errant.3

 spaansche-matten –	 guilders.3 2 9 - 330p	 S4 g

	

2	 kris – The Javanese is never without his poniard: it belongs to his dress.

	

33	 P	 g

whin – Kahin = a piece of linen.

	

335	 P

	

6	 ikat- endiep – Ikat- endiep –endiep is a girdle of small plates of silver orgold,

	

33	 g	 p	 g pendieng	 g	 p p
and ikat- endiep – the clasp of it (agrafe).ikat-pendieng	 p	 râe

	

8	 voor-baad joe – Baad joe = clothes.

	

33	 J	 ^

	

348	 Soesoehoenan van Solo – A superstition of the Javanese.

	

34	 p

	

3 71	 kabaai – Indian dress.

	

88	 parang– An implement used by farmers in cutting grass and wood.3	 p g	 p	 Y	 gg

	

88	 pontianak – Evi l spirit.3	 P

	

I 	 kenari – Kenari, a beautiful tree. The kenari produces a nut, of which very good5	 ^	 p	 ^	 yg
oil is made.

	

I	 waringi-heuvel – Darin i one of the most beautiful trees in Java.

	

53	 ^	 g^

	

641	 boa ja's – Bo a jas = crocodiles. `To bring a sacrifice to the crocodiles.' Such sacrifi-

	

4	 J	 JJ	 g
ces are much in vogue. Some fruits and some pastry, or a few hen's eggs, are

	

g	 p Y^	 gg
placed on a saucer of bamboo, one or more burning wax-lights are added, all thisp	 ^	 g	 ^
islaced on the river, and the floating down of many such sacrifices is a beautifulP	 g	 Y
sight.g

	

645	 baleh-baleh – Baleh-baleh = couch.45

6 a er – Enclosure.

	

S 4	 p $$

	

676	 dus – Read the address of the Lieutenant-General Van Swieten to his soldiers.7
See Ideen (Ideas) of Multatuli first bundle, and the speech of Mr. Douwes Dekker

	

>	 p

in the Annales of the International Congress for the Promotion of Social Scienceg
(Amsterdam, 1864).4
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HOOFDSTUK XVIII

Poondootanoon–oen	1 46	 poendoetan Pd	 is the obtaining of provisions and goods under the

	

4	 p g	 -reP	 g	 p
text of Government service. In the journeys of important personages invited b1	 Y	 p	 p	 g	 by
the Regent or district chiefs, all necessaries are supplied by the population, andg	 ^	 pp	 Y	 P p
that as often as required.q

	

5	 p

	

r o	 ant fens en kemits – Followers and serving-people summoned to increase the
and attend upon the chief or other personage.pomp,	 ep	 p	 ^

	22 9	de Lange-leidsche-dwarsstraat – Long Leiden Cross-street.

	

9	 g	 g

HOOFDSTUK XX

20 3	niets to wachten valt – In the original MS. the author wrote: `I know his successor,3
I know what I may expect of him.' This was changed against the will and withoutY p	 g ^
the knowledge of the author. We give this note with the authorization of the au-
thor.

z S4 - z SS berisping – Literally – `For the manner in which I served.'pg	 Y
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Bijlage VII

561





De Japansche Steenhouwer.

Tout homme, dans tout ce qu'il fait, tend invariablement au bonheur; et s'il est
si rare, c'est qu'outre les imperfections de notre nature,	 le cherche ordinaire-,	 q	 p	 ,	 -on	 erc or
ment ou it n'estoint et qu'un faux ju ement inspirant de faux desirs, nous faitp	 ^	 q	 lg	 ^	 p
courir après la chimère, en croijant poursuivre la vérité.p	 ^	 1	 P

	 tout changement est dangereux, etg	 g
c'est surtout en fait deposition que le mieux est souvent l'ennemi du bien. On pourraitp	 q	 p
a li uer à la fortune perdue de beaucoup de ens cette é ita he anglaise:pp q	 p	 p g	 p p	 ^

I was well, would be better, took physic, and died.

Colonel DE WEISS.

Varium et mutabile semper foemina.p
– `Wat zijn die geleerden toch onverdragelijke menschen!' hoor ik, dunkt mij, de lieve lezereszijn	 ^	 g 1	 ^	 1>	 lezeres,
die bij geval deze bladen in handen neemt, met een klein blosje van ontevredenheid uitroepen:

	

) g	 ^	 blosje	 P
`Ze zijn eeuwi g met hun Latijn in de weer. Ze hangen van pedanterie	 elkander.'

	

zijn	 ^	 Latijn	 g	 aan1'	 aner 
Ik bid u, mijne schoone, bedwing voor een oogenblik uwen anders altoos re tmati en maar

nu toch een weinig vvoorbarigen toorn. 't Was uit beleefdheid, dat ik daar zoo even geen Hol-
landsch maar Latijn sprak: en uit beleefdheid wil ik er zelfs de vertaling niet bijvoegen. 't Gaat

	

Latijn p	 g	 l	 g
mij als uwen geneesheer, die zijne recepten in 't Latijn schrijft, opdat gij niet moot weten 	 l-mij	 g	 ^	 zijne	 p	 Latijn	 l i p	 g l	 moogt	 we
ke lelijke dingen hij u al te gebruiken geeft. Mot gij soms uwe nieuws ..... uwe zucht naarlelijke	 ^	 hij	 g	 ^	 g g l	 ^
wetenschap moeijelijk kunnen bedwingen, 	 gaarne aarne met de beteekenis dier woorden bekend

	

p moeijelijk	 ^ 
willen zijn, vraag het dan maar aan een uwer geleerde vrienden, den Dominé of den Doctor,

maar van	 gijmij hoort i het niet.1	 ^
Ik ken al weinig spreuken, die meer vooringenomenheid, partijdigheid en onre tvaardi beid

	

g p	 ^	 g	 ^l'	 1 ^	 ^	 ^
verraden dan deze. 't Is om razend te worden als men ze reeds uit den mond van eenen school-,
jongen hoort, terwijl de guit zijn zusje of buurmeisje een' schalkschen blik toewerpt, en zichl g	 terwijl 	 zijn zusje buurmeisje	 p^
op zijne meerdere standvastigheid en sterkte van geest boven `het zwakkere geslacht' verheft.p l	 g	 ^	 g
Ik althans herinner mij no g zeer goed, met hoeveel genoegen ik dezen re gel uit mijnen Vossius	mij 	 g^	 g	 g	 regel	 1
van buiten leerde, en hoe ik dien bij menige gelegenheid, te pas of te onpas, wanneer mijnbij	 g g g	 ,	 asp	 p^	 n1 ve
nuft tegen de plaagzucht mijner speelnootjes niet bestand was, die lieve meisjes voor de voeten

	

^	 p	 g	 l	 p	 1	 ^	 1
wierp.P

Sedert ik wat oudereworden ben, gevoel ik echter de partijdigheid en het onedelmoedigeg	 ^^	 p	 1 g	 ^
dier spreuk, in den mond van eenen man, volkomen. Nu eerst zie ik duidelijk, dat men niet

	

p	 1,
aan de eene helft bij uitsluiting moet te laste leggen, wat de andere misschien nog wel in ruibij	 g	 ^^ ^	 g	 -

	

we	 me
re mate aankleeft. Nu zoek ik, in mijne eigen gedenkschriften, de oogenblikken niet te vergeefs,
die de beschuldiging van veranderlijkheid en onstandvastigheid met regt ook op mij zelveng g veranderlijkheid	 g	 ^	 l' mij
werpen. Mijn vriend JONATHAN - zoo hij uw vriend nog niet is, lezer, dan raad ik u spoedig p	 1	 J	 hij	 ^
kennis met hem te maken – wil de thesis `dat een mensch om de zeven jaar verandert' publicejaar	 p
et solemniter verdedigen; maar ik zou hem, dunkt mi' zeer gemakkelijk ad terminos non loqui bren-

gen, door de tegenstelling te beweren, dat een gewoon mensch in Europa binnen elke zeven

maanden, en iemand die tusschen de keerkringen leeft of geleefd heeft, binnen elke zeven da-

gen,en van denkbeelden, van smaak, van gevoelens, van verlangens geheel omkeert en verandert.
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't Hangt er maar van af, of zijne begeerten worden ingewilligd: — naauwelijks heeft hij bereikt,

	

g	 ^	 zijne	 g1	 hij

wat hij als het toppunt zijner wenschen beschouwde, of de verbeelding toovert hem weder iets

	

hij	 pp	 zijner	 g
anders voor deneest — om bij de verwezenlijking van dit ideaal, zijne zinnen op nieuw metg	 1	 l	 g	 ^ zijne	 P
een vreemd tooneel te begoochelen.g
—`Wat akelig klimaat! wat ellendig weer! Naauwelijks steekt gij uw neus buiten 's huis, of erg	 g	 1	 gl
is kans, dat dit teeder deel van uw lichaam bevriest. Van boven tot beneden gebaaid, en effe-

	

,	 g	 g	 ^	 g
neld eneduffeld zit gij op uw kamer te suffen en te rooken. De zon schijnt het wel te ver-

	

g	 ^	 g l P	 1
eten dat er hier ook nog een plekje is, waar men haar gelaat wel eens zou willen zien en vang ^	 g	 p	 l^	 g

hareaven profiteren. Alle dagen mist en regen, of vorst en sneeuw. Foei, wat een land! Heili

	

g	 p	 g	 g	 Heilig

Oost-Indië ! Daar leeft men — daar kan men ten minste zien — daar kan men de frissche lucht in-

ademen — daar zit men niet als een' in de rison!'gevangenep
Ik ontmoette dienzelfdenruttelaar later in dat `heili O ost-Indië' weder. Hij had het in 't liep	 'heilig	 -Hij

ve Vaderland niet langer kunnen uithouden. Een lief buitentje bij Arnhem, een barouchet met

	

g	 buitentje 1
twee flinkeaarden in den winter kastanjes, alle morgens twintig couranten bij zijn de jeuné diep	 ^	 1^	 g	 g	 1 zijn 1
hem 't nieuws van den da onder honderd verschillende vormen, verkondigden, — niets hadg,	 ,	 g	 ,
hem kunnen boeien. Zelfs twee engelachtige kinderen had hij, in teederen leeftijd11^	 -aan1 vreem

den ter verdere opvoeding achtergelaten — en hij was naar het land zijner wenschen teru 	 -

	

p	 g	 g	 hij	 zijner	 gge
sneld

—Wat is het broeiend heet!' was het eerste woord, dat ik van hem hoorde. `Of het aan mij

	

1	 ^	 1
ligt, weet ik niet, maar 't is, dunkt mij, tegenwoordig veel warmer in Oost Indië dan vroeger.g,	 ,	 1^ g	 g	 g
En ik kan niets meer verdragen: alles bekomt mij slecht. Rijst eeuwig rijst! en terwijl men in

	

g	 1	 1	 gl	 1
Holland 's avonds een lekkere flesch drinkt, slaan wij hier water, bij glazen vol, naar binnen.

	

,	 1	 ,	 1g	 ,
Neen ik moet zeggen, dan heeft men in Europa ten minste genot van zijn leven.' —gg ^	 p	 g	 1
— a maar dat gure weder! die bewolkte hemel, die altoos durende mist en regen!'

	

,	 g	 ,	 g
—`Wel dana ik naar het zuiden van Frankrijk, k naar Italie, naar duizend andere streken — 'tg	 ^,	 ,
is daar niet zoo als hier, waar men op een eiland zit en maar blijven moet waar men is.'p	 l

Dwazen die wij zijn! altoos naar verandering te haken, altoos onstuimig te be eerera wat de11	 g	 ^	 g	 begeeren

 ons voor den geest toovert en het tegenwoordige ons wei ert — en toch lezers, wieverbeelding	 gg
maakt zich aan die dwaasheid niet schuldig! Ik weet het — voor ons zijn er redenen, natuurlijke

	

g	 zijn	 ^	 1
oorzaken, zelfs verschooningen te vinden. Men verlaat meestal het Vaderland op eenen leeftijdg	 p	 leeftijd,
die den overgang daarstelt van de jon elin scha tot den mannelijken ouderdom. Men heeftg g	 l g	 g	 P	 1
de dichterselezen die spreken van `de eeuwigdurende lente der morgenlanden,'	 `dat al-g	 ^ p	 g van
toos frisch en jeugdig roep' `van dat ontvluchten der heete middagzon in den koelen lommer

	

1 g gg	 ^	 g
der kokosboomen,' van die Inlandsche schoonen, die ` ADÉKAS rank als de kokosboom, in on-

	

,	 ,	 ,
bedwongen groei, aanvallig in haar lach, beminlijk vangelaat, en zuiver van ziel als de reine

	

g	 g ^	 g	 ^	 l 
zonnestralen' ( 1 ). En terwijl in het Vaderland de fortuin u den rug toekeert, worden hier	 -

	

terwijl	 g	 > woren u	 aan
zien en eer en rijkdom voorspeld. Die voorstellingen hebben uwe verbeelding opgewonden, en

	

rijkdom	 p	 g	 g pg
gij gaat naar het land van poëzij en goud. Daar ziet gij in de verte de kust reeds blaauwen, be-g	 ree

	

l g	 p	 1	 g	 gl
eeri strekt gij er de handen naar uit, en vol van verrukking en verwachting zet gij den eersteng	 g	 gl	 ^	 g	 g	 gl

voet aan wal. Maar 't is in het hartje van de oostmousson: geen regendrop is in drie maandenhartje	 g	 g	 P
van den hemelgevallen, en, in plaats van eene eeuwige lente, ziet gij geen enkel groen 	 -g	 ,	 p	 g	 ^	 rasg l g	 g	 g
scheutje niets dan verdorde bladeren, die door een' gloeijenden wind, vermengd met zand en

	

1>	 g	 1	 ^	 g
stof, u in 't aan ezi t worden gewaaid. En als gij, in plaats van ADÉKAS schoonen ontmoetg g	 g	 g 1^	 p
met waggelenden ara voetjes als holsblokken, zwarte tanden, en een dosis sirie tusschen degg	 gang, voetjes	 ,	 ,
lippen: als gij, instede van aanzien en goud, teleurstellingen vindt en koer, dan verwenscht gijpp	 gl^	 g	 ^	 g	 p ^	 gl
weldra die dichters en enthousiasten, enunt hun tot belooning het voorregt, van uw tracte-

	

g	 g	 g^

I HELMERS, de Hollandsche natie, vierde zang.,	 ,	 g
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mentj e, hoe gering ook, in specie, op den vollen middag, naar huis te dragen, en dan `in de1^	 g	 g	 P	 i p	 g^
schaduw van een ranke kokosboom' uitterusten.

't Is niet te verwonderen, dat de teleurgestelde naar verandering haakt, als, bij zulk een droe-g	 g een
vi e werkelijkheid, de onvergetelijke dagen der kindschheid en jeugd, getooid in het bevallige bevg	 1	 g	 l	 g	 1 g i g	 g
kleed, waarmede zijne rijke verbeelding ze versiert, zich voor zijnen geest tooveren –'^	 rijke	 g	 ^	 g	 e	 't is niet
te verwonderen, dat hij dan terugwenscht naar dat land, waar hij als kind dartelde en als jon

	

hij	 g	 ^	 -e

	

hij	 l	 g
lin beminde. Maar o bedwing die zucht naar verandering, volg haar niet, 't is een bedriegelijkg	 g	 g^	 g	 ^	 g l
schaduwbeeld, wat zij u voorhoudt, dat u ontvlu t als gij het grijpen wilt. Gij omhelst de wolk

	

zij	 ^	 g	 g l	 g l p	Gij
vanUNO! Het Vaderland is, na vijftien of twintig jaren, het Vaderland niet meer dat gij verliet.J	 ^	 vijftien	 gl	 ^	 gl
Uwe vrienden hebben u vergeten, zijn uwe vrienden niet meer, zijn dood. Uw hart is niet meer

	

g	 ^ zijn	 ^	 1
vatbaar voor 'tenot dat in uwe jeugd uwe zenuwen deed trillen van blijdschap. Gij zijt geen

	

g	 ^	 l g	 1	 p Gij zijt g
jaar in 't land uwer geboorte, of die duivel, die u hier kwelde, vervolgt u ook daar weder,jaar	 g	 ,	 g	 > en
drijft u terug naar de overzij der baren.drijft	 g	 overzij

Wee den ongelukkige, die dat alles verterend vuur in zijnen boezem, die alvermogende zucht

	

 1	 ^	 g
naar verandering,iet weet te beteugelen. Hij wordt door de vreesselijkste onrust 	 -

	

g 	 voort

	

g	 Hij	 vreesselijkst
 nergens vindt hij kalmte, nergens stillen vrede des gemoeds. Ik heb een vriendgezweept;	 g	 1	 ^	 -eg	 g	 g

had die een half dozijn reizen naar Indië en terugreizen naar het Vaderland maakte. Hij streed

	

dozijn	 g	 Hij
niet tegen dien inwendigen vijand: hij hoorde naar zijnen verleidenden sirenezang; hij volgdeg	 g	 vijand: hij	 zijnen	 g^ hij	 g
zijnen verderfelijken raad. Die ongelukkige! Ner ens had hij rust. Altoos jaagde hij naar al watzijnen	 1g	 hij	 l g	 hij
het tegenwoordige hem weiweigerde. Hij was militair, ambtenaar, koopman en landbouwer

	

g	 Hij	 ,	 -e

	

p	 g
weest. In Indië verhuisde hij bijna maandelijks. Vrienden had hij niet – de kennissen met wie

	

hij bijna maandelijks.	 hij
hij omging veranderden gedurig. Daar stortte eene uitterende ziekte hem op het krankbed. Alhij	 g g	 g	 g	 p
de artsen hadden een beurt, om over den ongelukkige te practiseren – en eindelijk wierp hijp	 eindelijk	 p hij
zich in de armen der inlandscheeneeskunst. In al de vertrekken zijner woning liet hij achter-

	

g	 zijner	 ^,	 hij
volens zijn ziekbed plaatsen. Op den morgen van zijnen dood had hij al zijne bedienden tegeng	 zijn	 p	 p	 g	 zijnen	 hij	 1	 g
nieuwen verwisseld.

– 'Breng mij aan de andere zijde der kamer!' waren de laatste woorden waarmede hij den ademg mij	 zijde	 hij
uitblies. –

Dwaas die hij was! Altoos iets anders te begeeren, dan het lot hem schonk, en, als hij 	 -

	

hij	 g	 verhij
kreegat hij begeerde, toch weer te haken naar het geen hij vroeger bezat. God beware u voorg	 hij	 g	 ^	 g	 hij	 g
die dwaasheid lezer! Zij zou al uwe levensvreugd vergallen, zij zou, de verkwikkende slaap van

	

Zij	 g	 g^ zij	 ^	 p
uwe legerstede verbannen, zij zou met meedoogenlooze klaauwen wreedaardig in uwe ing	 ^1	 g	 ^	 -ewang
den wroeten. Er is voor zulk een' ongelukkige maar een middel ter genezing – de dood, die

	

g	 g
hem in deroeve der vertering, tot het eindigen van zijn zwerven, tot rust noodzaakt.^	 g^	 g	 1

HORATiUS - neen zet uw liefezi tje maar niet weder in looien schoone lezeres, ik zal	^ 	 ^1	 p	 1 ,	 ,
geen Latijn meer spreken – HORATiUS vond, in zijnen tijd, die veranderingzucht, in de Romein-g	 Latijn	 p	 ^	 zijnen 1^	 -

	

zuc	 ome^
sche maatschappij ook al doorgedrongen: en hij bestreed ze met den geessel der satire op eene

	

pPl hij	 g	 satijre,
krachtige wijze. Wilt gij er een staaltje van hooren?g wijze.	 gl	 l

`0 zaal ge handelstand' roept de oude Veteraan

	

g	 p
0 halve krijgssoldij – `de bron van uw bestaan

	

Op	 lg	 1
Blijft tot uw ouderdom steeds onbekrom en vloeien'

	

1	 p	 1
De koopman op zijn beurt, wanneer de stormen loeien

	

p	 pl	 loeien,
Daar 't rijk beladen schip langs 't golvend zeeschuim dwaaltrijk	 P	 g	 g
Of als op vreemde beurs de koers der fondsen daalt,P
Roemt weer des krijgsmans lot gelukkiggclukkig boven allen.
'Hem,' – roet hij – `hem alleen is 't lot te beurt evallen.

	

p	 1	 g
Dat in een oogenblik het oogverblindend staal

	

g	 g
Een snellen dood hem schenkt, of blijde zegepraal.'1
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De Re ts eleerde wien de pleitbeslommeringen,g g	 ^	 p	 g
Vóór 't eerste haan gekraai, den zoeten slaap ontwringen,g	 ^	 p	 g,
Zucht, daar hij geeuwend in het nieuwe wetboek blaart:lg
`Ach 't zalig veld alleen is onze wenschen waardg
Dáár slechts is voor den mensch, bevrijd van bange zorgen,bevrijd	 g
In uwen schoot, Natuur! het waar' verborgen.geluk	 g
Zoorijst de landman weer het leven in de stad^1
In 't kort, daar gij, naar 'k 	 nu toch mijn meevin vat,,	 g1^	 gis,	 1	 g
Elk roemt zijns buurmans lot, te onvreden met het zijne.

	

zijns	 ^	 l
Ik zelf, ik ruilde mêe voor beter graag het mijne.,	 g	 g	 1

Maar luistert vrienden! zoo UPI N of wat voor slaJ	 J ^	 slag

Van Goden dáár omhoog ons lot bedeelen mag, g,
Eens neer kwam dalen, en bewogen door uw kermen

	

,	 g	 kermen,

Sprak: `arme menschen! 'k wil mij over u ontfermen,p	 1
En doen watij begeert: gij koopman, wordt soldaat

	

g l	 g	 gl	 P	 ,	 soldaat,

Gij, landman, stedeling,en gij, heer Advokaat,
Moogt op het zalig veld uw dagen heen zien vlieten,g p	 g	 g
Elk zal het leven, wist gelijk hij wenscht, genieten.'^1	 g	 1 hij	 ,g
Wel nu wat aarselti'? nu hebt gij toch uw wil.

	

g l	 gl
Watrevelt gij nog meer, en staat druiloort stil?P	 gl	 g	 ^	 g
Och! ieder blijft hetgeen hij was, en dankt voor beter.blijft	 g	 hij
En de arme UPITER hij zwoe t en slooft en zweet er

	

J	 ,1	 g
Zich rustloos af: 't is aan een doove deureklo t.

	

g	 p
Maar zoo hij nu, daar gij zijn weldaán dus verschopt,hij	 ^	 gl zijn	 p,
Zijn kinnebakken eens van gramschap op ging blazen,Zijn	 g	 ppgg
En om uw onverstand aan 't bulderen en 't razen,
U toeriep: `blijft en wroet, gij wormen, in het slijk,

	

p 'blijft	 vgl	 ^
Maar kikt voortaaneen woord!' had hij dan ongelijk?

	

g	 hij	 gl

Ik vrees, dati' reeds dikwijls u zelve zult gevraagd hebben, hoe al dit geschrijf in verbangl	 dikwijls	 g	 g	 ^	 verbandg	 1
staat met den titel die er boven isppe laatst. Over eenera Japanschen steenhouwer zou er ver-g
haald worden, en tot nog toe was het eene drooge verhandeling over de zucht naar verandering>	 g	 g	 g	 g
bij de menschen. En wat nog het ergste is, in plaats van naar Japan, brengt u EROM MUS naar1	 g	 g	 ^	 P	 p^	 g	 J	 J

Rome, en schildert u die stad, zoo als het er meer dan achttien eeuweneleden gesteld was.g	 g
Moest ik mij op deze bedenking verantwoorden, dan zou ik niet weten, hoe het aantevangen.l p	g	 g
Ik wil dus maar liever doen zoo als de redenaar, die, na zijne hoorders reeds met eene, een half
uur lange, inleiding, in slaap geredeneerd te hebben, hunne welwillendheid inriep voor het geeng ^	 g^	 P g	 ^	 p	 g
nu zou komen, en dat de eigenlijke redevoering zou uitmaken. Misschien zijn er sommige	 d-

	

g	 l	 g	 oezijn	 g g
 lezers die toch nog eenig verband tusschen het voorgaande en volgende zullen vingunstigelezers,	 g	 g	 -eng	 g

den en er deevol trekkin uit opmaken, dat de menschen aan alle einden der aarde, in som-g	 g	 g	 p	 ,	 ,
mi ge o zi ten veel van elkander hebben.g P g s

Ofschoon ik niet, zoo als mijn vriend de Wandsbecker bode in Japan bengeweest, noch de eer1 
hebehad aan Zijne Keizerlijke Majesteit aldaar te worden voorgesteld, en over de poëzij eng	 Zijne Keizerlijke Majesteit	 g	 ^	 p	 l
dehiloso hie en andere geleerde zaken met hem te spreken, weet ik toevallig iets 	 dep	 p	 g	 P	 ^	 g	 -van	 a
ansche letterkunde, dat ik ook u bij deze gelegenheid wil mededeelen. Ik ben er wel niet op ^ 1 g g op

zulk eene wonderlijke wijze aan gekomen als ASMUS aan het oor van den Hofmaarschalk, maar

	

wonderlijke wijze	 g
ikeloof toch dat het vernemen van mijne Japansche bijdrage even veel bijval zal vinden als,g	 l	 p	 l	 g	 1
het hezi 7ti en van de zijne.

Er woonde, jaren geleden, in een klein dorpje van Sadsuma, een der provincies van Japan,> 1	 g	 ^	 P1	 ^	 A
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een steenhouwer, die door zwaren arbeid, ter naauwernood in zijne behoeften en die van zijn>	 zijne	 zij

 gezin kon voorzien. Op zekeren morgen stond hij weder, in de arduinen rotsen, aan dentalrijk 	 p	 g	 hij	 >
oever der zee, te houwen toen de burgemeester der plaats daar voor bij trok. In een emakke-

	

g	 p	 bij	 ^
lijke noriemond(draagstoel),beveili d voor de brandende stralen der zon, zag de steenhouwer1 	 g	 ^	 g
hem zijnen weg vervolgen, terwijl hij zelf, in het zweet zijns aanschijns, zijn brood verdiende.

	

zijnen	 ^	 g^ terwijl hij 	 1	 1^ zij
 `Benijdenswaardi lot' riep hij uit `zoo zonder moeite, zonder zorgen, in overvloed te leven.1	 g	 p hij	 ^	 g

0 Goden verhoor mijne beden en maak mij ook no eens bur emeester!'1	 ,	 1	 g	 g
En de Goden verhoorden hem en hij werd burgemeester. Al het vroeger geleden gebrek, alhij	 g	 €^ g	 g

de armoede, die hemekweld had, was weldra vergeten. In overvloed en gemak, en weeldeg	 ^	 g	 g
zelfs leefde hij gelukkig, 	 zorgen. Er was maar Bene zaak, die hem kwelde. Hij was dehij g	 g^	 g	 ^	 Hij

eerste van het dorp, 	 bogen zich voor hem in 't stof; maar – de démon van den hoog-p ^	 g	 -stof;	 g
moed sloop zijnen boezem binnen – daar in de hoofdstad van Sadsuma, daar woonde een man, >
dierooter was dan hij, voor wien hij zich moest buigen, van wien hij bevelen ontving. Die

	

g	 l^	 hij	 g	 hij	 g
Landsheer der Provincie was de steen des aanstoots.
– `Waarom mij niet één trap hooger geplaatst, in uwe goedertierenheid, groote Goden! waarommij	 p	 g g p	 ^	 g	 ^g
van den steenhouwer' Landsheer emaakt!'geen	 g

Dea ansche Goden schijnen nog al mild te wezen! althans onze vriend ontving op nieuw

	

p	 schijnen g	 gp
wat	 -hij wenschte. Nu was er niemand in de geheele Provincie boven hem. Allen gehoorzaam

	

hij	 g	 g
den zijne bevelen. Pracht en rijkdom omstuwden zijn Paleis. Overal vond hij eerbied, ootmoedzijne	 rijkdom	 zijn	 hij

en het diepst ontza g . Een jaar was op die wijze, in het volle genot zijner grootheid, verloopen.p ontzag.	 jaar	 p	 1^	 g	 zijner g	 ^	 P
Daar verliet hij op zekeren dag Sadsuma, in staatsie en le ti en o to t. Een ontelbare stoethij p	 g	 ^	 p gg	 p g
vergezelde hem. Vlaggen, met gouden wapens, op velden van allerlei kleur geborduurd, ie-

	

g	 gg ^	 g	 p	 i p	 €^	 ^ p
ken hellebaarden, geweren,pistolen, met zijden foudralen bedekt, vederbossen en afhangendeg	 p	 ^	 zijden	 ^	 g
witteaardenstaarten die op lange stokken met vergulde knoppen en zijden kwasten pronkten,

	

p	 ^	 p	 g	 g	 pp	 zijden	 p
oen en pijlen, in heerlijk verlakte kokers, gezadelde rijpaarden, j thonden en j dbogen	 ,a	 ag	 pl	 ^ heerlijk	 g	 lp	 lg	 lg	 -tgeree

 – dat alles werd in bont gewoel hem voorgedragen.	 -gen. Maar te midden van al dien luisschappen,g	 g	 g
er, zat de hoofdpersoon van het tooneel, de Landsheer van Sadsuma, onrustig en ontevredent	 p	 onrustig

in derachti e norimond. Hij verliet zijne provincie, en trok naar Jédo, de hoofdplaats van hetP g	 Hij	 zijne P	 p
Rijk om aan den Keizer van Japan hulde te bewijzen. Eerzucht is de voorname eigenschap vanRijk,	 p	 bewijzen.	 g	 p
den Japanner, en nu werd die hartstogt van den Landsheer gevoelig gekwetst. Hij died	 Hijp	 g	 g	 g	 gewoon g

met een trotsche houding en een stroef gelaat zijne onderdanen te ontmoeten die niemandwas me	 e	 g	 g	 zijne	 ,
noch naast zich kende, hij moest thans eenige dagreizen ver trekken om in diepe zich noc	 ,	 e

	

hij	 g	 g	 P
ilt het vertrek van den siogoun of wereldrijken Keizer binnen te treden, op handen en voetenstilte	 g	 1	 p

Vorst te naderen, zich voor hem ter aarde te werpen, het voorhoofd tot den grond bui-den Vo	 e	 ,	 ron tep	 g
n en zoo geduldig het teeken van verlof om te vertrekken af te wachten. Hij volbrat diengen, 	 €^	 g	 Hij volbrag

	

li	 maar toen hij weder in zijn norimond zat en, in zijne eigen oogen vrij wat vernePg^	 hij	 zijn	 v	 -

	

zijne eigen	 g	 vrij

r huiswaarts keerde, zweefde hem onwillekeuri g de wensch op de lippen: `o Werd ik nogde d	 g

	

>	 onwillekeurig	 p	 pP
eens Keizer van a an!'p

regerende Keizer stierf, en door een zamenloop van omstandigheden, of liever door een

	

De	 g	 ,

	

g	 p
r werd de Landsheer van Sadsuma zijn opvolger. Wie beschrijft het zalig gevoel, dat zijn	 ebeschrijft	 ,	 n1zijngg

borst  doorstroomde, toen hij in zijn prachtig paleis gezeten, en van ontelbare bedienden, en ho-

	

hij	 zijn p	 gp	 g
n rijksgrooten omgeven, door allen als eene godheid werd vereerd en gevierd! Wievelen ene	 ,	 gevierd! 1 g	 g	 godhei

 als de drie-en-zestig landsheeren van heinde en verre uit zijn gebied naarschetst zijne vreugde,s 	 1 g1g
stroomden, om zich voor hem te verdemoedigen, als zelfs de Capitano Hollanda van DecimaJedo st	 , pg

i' 1k n tot naar de hoofdplaats des rijks ondernam, om zijne Keizerlijke Majesteitden moe e l e	 Keizerlijke Majesteit g	 P	 1	 zijne

 ne hulde te bewijzen.1	 1
is echter in Japan nog iemand, grooter dan de Keizer zelf. De mikado of geestelijke Kei	Er 	 c	 g	 y Kekerp	 ^	 g

	n te Miaco en de siogoun of wereldlijke Vorst is ver li t gedurig derwaarts te trekken, t e	g	 ^	 p g gedurig	 , ten

i	 hem godsdienstigen eerbied te bewijzen en te aanbidden. Onwillekeurig vaarde hem, opeinde	 ^g	 g	 bewijzen	 Onwillekeurig
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het oogenblik dat hij, in diepe stilte, voor den mikado lag neergeknield, de gedachte door deg	 J^	 p	 ^	 g	 g	 ,	 g
ziel: `wat is toch allerootheid en roem en eer, zoolang men zich zelf voor een ander moet ver-g	 g
nederen? wat ben ik meer, dan die vasallen, die voor mij kruien als ik zoo voor den eesteli'>	 1 kruipen,	 -g	 1
ken Vorst mij nederbuig.1	 g

Nacht noch dag had de siogoun rust, geen slaap look zijne oogen, 	 Midco waren zijne blikg	 g	 ^g	 p	 en}	 g^	 -ne1
ken onafgebroken gekeerd, mikado te worden was de begeerte, die onstuimig in zijnen boezemg	 g	 ^	 g^	 g	 zijne

In naam is deeestelijke Keizer van Japan de alma ti e de stedehouder der Goden, maarg 1	 p	 g g ,	 ,
in der daad is hij niet meer dan een afgod, wien men aanbidt, maar die voor 't overige nietshij	 g	 g
niets zeggen [sic] heeft. Hij mag zijn paleis niet uit, mag door niemand gezien worden dan doorgg	 Hij	 g} p	 ^	 g	 g
den siogoun alleen en wordt zoodanig door verveling en verdriet gekweld, dat hij niet zelden,^	 g	 g	 g	 ^	 hij
ten voordeele van eenen zoon of dochter, van zijn troon afstand doet. Bij zulk eene gelegenheidzijn	 1	 g g
werd, iets dat anders in a an nimmer gebeurt, onze siogoun aangesteld tot geestelijke Keizer.p	 g	 ^	 g	 g	 g	 1
Maar helaas! ook nu vond hij niet wat hij zocht. Alle genoegens, die hij vroeger had gesmaakt,hij	 hij	 g	 g^	 hij	 g	 g
waren hem nu ontzegd; aan zijn eerzucht was wel is waar voldaan, want hij was, in 't oog derg^	 zijn	 ^	 hij	 ^	 g
Japannezengodheid geworden, eene odheid eworden wiens naam men niet dan met eerbied durfde noemen –
doch inderdaadevoelde hij zich diep ongelukkig. Altoos oopgesloten in zijn paleis, zag hij alg	 hij	 ppg	 zijn p	 v	 g hij

p g

	

s oedi in, dat die oog	 J lenschi'nli'ke almagt van den micado inderdaad niets anders is dan eene
slavernij van ijdele gebruiken, gewoonten en etiquette. Zijn titel is `zoon van de zon' – maarslavernij	 1	 g	 ,g	 9	 Zij

 dikwijls sloeg hij zijne blikken op naar dat prachtige hemellichaam en wenschte de vrij-dikwijls	 8 hij zijne	 p	 p	 g hemelligchaam,	 -1
heid den glans en de majesteit te bezitten van de koninginne des das die, terwijl hij zelf bin-
nen vier muren was opgesloten, de geheele wereld overzag, 	 dagelijks die wereld doorreisde.pg	 	̂ g	 g^	 g }

Tot dusverre behoorde alles, wat ik verteld heb, tot de mogelijkheden. Althans ik zou al>	 gl
spoedig,elk, die aan twijfelde, voor de voeten werpen, dat het iemand, in eene eeuw levende,
welke een Corsicaanschen vreemdeling op den troon van Frankrijk, k een soldat de ortune Pachag p	 J^
van Egypte, een advocaatszoon Konin van Sweden heeft gezien, niet past voor bovennatuurlijkKoning	 g	 P
te houden, dat in a an een steenhouwer geestelijk Keizer wordt. Maar nu volgt er iets, dat mijp	 1	 ^	 1g	 g
zou doen veronderstellen, of dezeeschiedenis niet van de oudste tijden dagteekent, toen ing	 tijden	 g
Euro a de dieren konden spreken, en voortreffelijke menschen en helden als sterrebeelden aan^	 p	 ^ voortreffelijk

 hemel werdene laatst en toen in Japan een Keizer zijn keizerlijk gebied verliet en door

	

g P	 ^	 p	 zijn keizerlijk g
deoden in de Koninginne des das de zon, werd herschapen. Hoe dit zij – aan de geleerden^	 g	 g>	 p	 zij	 g
laat ik over hieromtrent verdere conjectures te maken – waarheid is het dat de siogoun, op zijn1	 ^	 ^ p zij

	

 een tijd lang, 	 de P HOEBUS der Grieken, aan den hemel heeft geschenen. Gij zoudttijd	 g>	 g	 Gij
denken, dat hij nu gelukkig was met de verheven plaats, die hij in 't heelal bekleedde, omstuwdhij	 g	 g	 1'	 ^	 hij
door miriaden fonkelende starren, zijne knechten en wachters – maar die duivel der ontevreden-
heid liet hemeen rust, en jaagde en pijnigde hem, als de helsche furie. Dikwijls werd zijn glansg	 ^	 J g	pig	 ^	 Dikwijls	 zij

 zijn luister verdonkerd door de wolken, die hem beletten zijne stralen neer te schieten ozijn	 ^	 zijne	 op
het aardrijk: dan morde en wrokte hij: eens, in een vlaag van dolle woede, bad hij de godenaardrijk:	 hij:	 ^	 g	 ^	 hij	 g
om een wolk te mogen worden, ten einde ook op zijn beurt het genot te hebben van zelfs de^	 ^	 P1	 g

1majesteit der zon te benevelen. Spoedig echter berouwde hem deze keuze, toen ze door de Go-P g
den was ingewilligd; want de wolken werden door de bergen en de rotsen aangetrokken,stoot- g
ten niet zelden op hun ijzeren borst te barsten, of ontbonden zich, door er in groote regendrop-p	 1	 -^	 g	 p
pelen op neder te vallen. Zijn lot op die wijze voor oogen ziende, werd hij, op zijn gebed, inp	 p	 Zijn	 p	 wijze	 g	 ^	 J^ p zijn g
zulk een steenrots veranderd waarvoor zelfs de wolken optorren. Maar tot waartoe dringt deP	 g
menschelijke geest niet door! wat is veilig voor het oog van den Heer der schepping! – ook1 ^	 g	 g
in dezeestalte vond hij geen vrede: dagelijks kwamen de steenhouwers, met hunne houweeleng	 hij 	 g 1
zijne zijden verontrusten om uit zijne ingewanden arduin te halen: en hoe hard de steen ook1	 zijden	 zijne	 g
mot wezen, de kracht van het ijzer drong toch door zijne aderen heen.g	 ^	 ijzer	 g	 zijn
 `Neen' dacht hij, – want zijn bewustzijn had hij, onder al die metamorphoses bewaard, `neen1>	 zijn bewustzijn	 1 	̂ P	 >
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dan is een steenhouwer nog veel voortreffelijker dan een rots, want door zijn ijzeren arm wordtg voortreffelijker	 ^	 zij

 rots zelfs vergruisd. o Goden maak mij een steenhouwer!' En de goden verhoorden zijneg	 mij	 g	 zijne

 en de steenhouwer eindigde met weér steenhouwer te worden.g
Ikeloof dat er wel meer zulke steenhouwers, ook buiten Japan zouden wezen, indien wijg	 wij

ook eens het voorregt hadden van alles te ontvangen, wat wij verlangen en wenschen. Althansg	 g ^	 wij	 g
vader BILDERDIJK, de man die zelf zoo dikwijls over zijne lotsbestemming te pruilen zat,J^	 dikwijls	 zijne	 g	 p
schijnt almede van dat gevoelen te wezen, want hij zegt in den aanhef van zijn dichtstuk M i jneschijnt	 g	 ^	 hij g	 zijn	 Mijn

geboortebestemming:g

Indien de Godheid elk, hij zij dan arm of rijk, zij	 1,
Den wensch vervullen wou, waarom wij, menschen, pruilen.,	 1^	 , p
Geen stervling zou zijn staat voor beter staat verruilen,g	 zij

 dus maar te vreden ERONIMUS met hetgeen gij zijt en het weinige dat gij hebt – zoo1	 ^	 g	 ^1 zijt	 g	 gl

p	 dikwijls	 mij	 Gijspreek ik dikwijls tot mij zelven. – Gij haakt nu wel naar het Vaderland, en denkt daar vele

onaangenaamheden, die men u hier aandoet, veel kwelling des geestes, veel teleurstellingen teg	 g	 g	 ^	 g
ontvlu ten maar bedwing die dwaze zucht, want 't zou daar niet beter zijn, dan waar gij uontvlugten,	 g	 ^	 1 ^	 gl
thans bevindt. Al zijt 	 een arme sukkel, in vergelijking	 vele suikerondernemers,l gij	 ^	 g l	 g van zoo	 eronernemers
fi' lanters landeigenaren en kapitalisten, – begeer hunne schatten en rijkdommen niet, wantl p	^	 g	 p	 ^	 g	 rijkdommen	 >
daaraan zijn dikwijls meer tranen verbonden dan glans en genoegen. Uw huis is wel klein enzijn dikwijls	 g	 g	 g
eenvoudig, 	 er leeft waarschijnlijk zoeter vreugde en blijdschap binnen deg^	 waarschijnlijk	 g	 1	 P	 -nnen muren uwer wo

nip dan in dat prachtig gebouw, dat zijne tinnen trotsch ten hemel verheft. In uw oude bendie^^	 p	 g g	 ^	 zijn
 gij misschien met meer vrede en gemoedsrust, dan gindsche NABOB in zijne schitterenderijdt ^1	 g	 ^	 g	 zijne

equipage. En als gij er soms begeerig naar uitziet, om ook eens zulk een met g oud eborduur-g l	 g	 g	 ^	 goud g
den rok, zulk een schitterend ridderkruis te dragen – troost u dan met de gedachte, dat die din-
gen vooral in Oost Indië, veel meer zweetdm elen kosten, dan het eenvoudig linnen buisje, ,	 pp	 ^	 ^	 el,
waarmeê uwe leden bedekt	 steenhouwer.zijn – herinner u dan altoos den Japanschen steen.zijn	 P

JERONIMUS.
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