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Het jaar 1891 
 
In het Multatuli Museum in 
Amsterdam wordt een klein briefje 
bewaard van Julius De Geyter 
(1830-1905) aan Julius Pée (19 
april 1871-12 maart 1951), waarin 
De Geyter signaleert dat de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant van 19 
februari 1891 met veel lof het pas 
verschenen De geschiedenis van 
Woutertje Pieterse bespreekt. Julius 
De Geyter was de man die in de 
jaren 1860 Multatuli bekendmaakte 
in Vlaanderen en Julius Pée de man 
die dat werk zou voortzetten tot aan 
zijn dood in 1951. Het briefje in 
kwestie, geklasseerd onder 19 
februari 1891 (de enige datum die 
erop te vinden is), is het allereerste 
schrijfsel dat Pée in verband met 
Multatuli ontving. Alsof De Geyter 
op die manier de fakkel wou 
doorgeven. 

 
Maar meer dan symbolisch is dat niet, want het briefje is niet van februari 1891. De Geyter 
heeft het ingesloten bij de brief die hij op 10 oktober 1893 naar Pée stuurde,2 drie dagen nadat 
ze elkaar voor het eerst hadden ontmoet. In februari 1891 wist trouwens niemand dat Pée zich 
in Multatuli aan het verdiepen was. Pas in de tweede helft van 1891 pakte Pée in het 
Nederlandsch Museum uit met vier zeer uitvoerige besprekingen van de eerste bundels 
brieven van Multatuli, die in 1890 door diens weduwe uitgegeven waren (1891a en b). En in 
het oktobernummer, het allereerste van het pas opgerichte tijdschrift De Goedendag. Tolk der 

                                         
1 "Max Lebakman" komt uit het verhaal Op de Lei van Jan Knops [= Maurits Basse] (1893) en "kampioen van 
Nederlands eersten schrijver" uit een brief van Wattez aan Julius Pée van 23 november 1895 (MM 1897:I:9). Ik 
stel er prijs op mijn oprechte dank te betuigen aan Tom Böhm, Karel De Clerck, Gilbert Huybens, Dany Jaspers, 
Dik van der Meulen en Chris Vermoortel voor de tijd die ze besteed hebben aan de lectuur van mijn tekst en 
voor hun verrijkende commentaar. Dank ook aan de personeelsleden van de archieven en bibliotheken waarin ik 
heb gewerkt; zij hebben mij zonder uitzondering met de grootst mogelijke toewijding geholpen. 
2 In die brief schrijft De Geyter namelijk "Dat veelzeggend brokje over Woutertje Pieterse, in de Nieuwe Rott. 
Court., vindt gij op een los blaadje, hierbij." (AMVC G 3625/B/84605/78) Kennelijk was het ter sprake gekomen 
tijdens het eerste bezoek van Pée aan De Geyter op 7 oktober 1893.  
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Vlaamsch-vrijgezinde studenten, raadde Pée zijn medestudenten onder het pseudoniem J. 
Anssens aan om zich de werken van Multatuli aan te schaffen (1891c). 
  
De besprekingen in het Nederlandsch Museum laten er geen enkele twijfel over bestaan dat 
Pée al geruime tijd intensief bezig was geweest met Multatuli.3 Niet alleen blijkt hij heel veel 
te hebben gelezen van en over Multatuli, maar hij is ook bijzonder goed op de hoogte van de 
Nederlandse receptie van Multatuli sinds diens overlijden op 19 februari 1887. Hij weet 
perfect hoeveel opschudding Multatuli's neef, Theodoor Swart Abrahamsz (1848-1912), 
veroorzaakt heeft door zijn oom in 1888 in De Gids en in een brochure af te schilderen als een 
ziekelijk neurasthenicus (1888a en b), en hoe groot de verontwaardiging was over de 
publicatie van Multatuli's brieven door Multatuli's tweede vrouw en intussen weduwe Maria 
Frederika Cornelia Hamminck Schepel (1839-1930), beter bekend als Mimi. Sommigen 
prezen weliswaar haar dapperheid en vonden de uitgave van de brieven verrijkend voor de 
kennis van Multatuli, maar velen achtten de publicatie ongepast en onkies of verweten Mimi 
dat het haar enkel om geld te doen was. Bij een aantal bewonderaars viel de held Multatuli 
van zijn sokkel naarmate ze via de brieven meer te weten kwamen over de mens Douwes 
Dekker. Ook in Vlaanderen schreeuwde een "V...." in de Nederlandsche Dicht en Kunsthalle 
zijn bittere teleurstelling uit over de publicatie van de brieven, die hij niet eens meer durfde 
lezen na wat hij erover te weten was gekomen uit enkele beoordelingen. Maar gelezen of niet, 
het maakte voor hem nu geen verschil meer: "Het standbeeld ligt in gruis en 't zal nooit meer 
heropgebouwd worden." Het is alweer Julius Pée alias J. Anssens die deze ontgoochelde 
Multatuliaan opbeurt en aanraadt om de brieven juist wél te lezen, en die onvoorwaardelijk de 
verdediging van Multatuli op zich neemt. (V.... 1891-1892 en J. Anssens 1891-1892) 
 
Die onvoorwaardelijke verdediging van Multatuli is bij Pée dus al vanaf de allereerste 
publicaties aanwezig en zal nooit meer verdwijnen of zelfs maar verslappen. Het is ook niet 
toevallig dat zijn eerste besprekingen over Multatuli's brieven gaan, want brieven zullen bij 
Pée altijd een onbetwiste ereplaats innemen omwille van hun literaire kwaliteiten en hun 
onvervangbare documentaire waarde. 
  
Vanaf het begin heeft Pée twee doelstellingen voor ogen: een wetenschappelijke en een 
wervende. Dat blijkt al uit de stevige besprekingen in het Nederlandsch Museum enerzijds en 
de 'reclame' in De Goedendag en de oproep tot "V...." om Multatuli's brieven juist wél te 
lezen anderzijds. Pée wil de studie van Multatuli en zijn werk bevorderen, maar tevens 
propaganda maken voor Multatuli als onovertroffen stilist en scherpzinnig vrijdenker. Laten 
we beginnen met het eerste. 
 
De weg naar het doctoraat 
 
Wanneer Pée zijn eerste artikelen over Multatuli de wereld instuurt, is hij nog maar net 
twintig geworden. Als kind werd hij door vader Louis, die zelf onderwijzer was, naar de 
lagere gemeenteschool (nummer 11 op het Klein Sint-Pietersplein in Gent)4 gestuurd, niet 
omdat vader daar les gaf, maar omdat hij, net als de vader van Montaigne, zijn zoon in contact 
                                         
3 Fremout geeft als een mogelijke verklaring voor de relatieve stilte van Pée tijdens de eerste twee jaren van zijn 
studies dat hij het er misschien moeilijk mee had (1991:10), maar Pée moet zeker ook vele uren doorgebracht 
hebben met de lectuur van een massa werken van en over Multatuli. De invloed van Multatuli verklaart 
misschien ook waarom hij het katholieke geloof van zijn nochtans zo vereerde en reeds op 26 december 1888 
overleden moeder, nu eindelijk echt achter zich liet en zich vanaf 1891 aan de buitenwereld presenteerde als een 
overtuigd vrijzinnige. (Fremout 1991:15 en vv.) Zie ook noot 5. 
4 Tegenwoordig Kramersplein. In de gebouwen van de gemeentschool is thans het Liberaal Archief gevestigd. 
Meer over de school en de geschiedenis van het gebouw in Liberaal Archief (2009). 
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wou brengen met eenvoudige lieden.5 Meester Laurent Labbandt hield op zondag en maandag 
in zijn huis in de Heuvelstraat de bibliotheek van het "Willems-Fonds" een paar uur open en 
daarvan maakte de kleine Julius gebruik om "Conscience, Sleeckx, Snieders, Zetternam, 
Courtmans en anderen [te lezen] en de Hollandsche vertalingen van Jules Verne, Gustave 
Aimard [en] Hector Malot". (J.P. 1946a) Multatuli is er dan nog niet bij. Na een jaar (1883-
1884) in het Laurent Instituut6 (omdat er in de gemeenteschool geen zevende leerjaar is) trekt 
Pée naar het Koninklijk Atheneum van Gent aan de Ottogracht en krijgt daar vijf  jaar lang 
Nederlands van Jan Jozef Micheels (1831-1897), Nederlander van geboorte, en de man die in 
1863 als allereerste, nog vóór De Geyter, maar met veel minder aplomb en dan nog in het 
Frans, enige werken van Multatuli aan het Belgische publiek had voorgesteld.7 (Micheels 
1863) In 1950 schrijft Pée dat hij Max Havelaar voor het eerst gelezen heeft in februari 1887, 
kort na Multatuli's overlijden, omdat de "leraar van de derde latijnse klasse van het Gentse 
ateneum het ons op het hart had gedrukt. ''t Is een boeiend werk, zei hij, dat onze taal heeft 
verjongd en als het ware vernieuwd. Het is zelfs meer dan een boeiend werk, het is een 
onsterfelijk gewrocht'".8 (1850b:373) En dan breekt de tijd aan voor hogere studies. Pée kiest 
voor de "langues germaniques" (Troch 1980:8), "niet alleen omdat hij voor Nederlands, 
Engels en Duits op het Ateneum een goed leerling was geweest, maar ook uit 
Vlaamsgezindheid". (Willem Pée 1975:108 en Fremout 1991:8-9) Zijn hogere studies vangt 
hij aan op een ogenblik dat de lerarenopleiding in volle hervorming is omdat er voor het eerst 
sinds Willem I weer nood zal zijn aan leraars die les kunnen geven in het Nederlands. Laten 
we dat even van naderbij bekijken teneinde de universitaire carrière van Pée beter te 
begrijpen. 
 
Tijdens de liberale regeringsperiode van 1878 tot 1884 werd de wet van 15 juni 1883 (Loi 
réglant l'emploi de la langue flamande pour l'enseigement moyen dans la partie flamande du 
pays) goedgekeurd, de zogenaamde derde taalwet. Ze had uitsluitend betrekking op de 
koninklijke athenea en de rijksmiddelbare scholen in het Vlaamse landsgedeelte (Van 
Velthoven 2008:77)9 en bepaalde dat het Nederlands voortaan de voertaal zou zijn in de 
voorbereidende afdelingen (niveau lager onderwijs, maar voorbereidend op het middelbaar 
onderwijs) en dat in het eigenlijke middelbaar onderwijs voortaan Nederlands, Engels en 

                                         
5 Pée was het derde kind en de oudste zoon van Louis (Lodewijk Frans) Pée (1834-1896) en Theresia Smetryns 
(1837-1888). Hij had nog twee broers en vier zussen. Van zijn moeder hield hij zielsveel, maar de relatie met 
zijn vader was slecht. (Willem Pée 1975:107) In een brief aan Pée van 8 januari 1941 heeft Tack het over "uw 
harde jeugd." (AMVC T 113 95137/1) In een (concept van) brief aan de Brugse kunstschilder en academieleraar 
Jef van de Fackere (1879-1946) noemt Pée zich in de periode dat hij na zijn studies in Bonn woonde (infra) "van 
mijn zeer vrome familie vervreemd, alleen op de wereld". (03/45 LOK) Wanneer Pée in 1947 Avelgem van Stijn 
Streuvels opnieuw leest, doet de beschrijving van de vasten hem uitroepen: "Ook bij ons was 't stroop op de 
sneden brood en pap en haring met bonen. Geen melk, zelfs niet in de koffie. Geen boter. Versterving! 
Honderdmaal heb ik tot mijzelf gezegd: Wacht tot ik groot ben. Dan is 't uit met die dwaasheid." (aan De Bom 
06/04/47 AMVC P 254/B/91848/18) Het valt op dat er tussen de duizenden brieven die Pée geschreven en 
ontvangen heeft, zeer weinig zitten van en aan familieleden. 
6 Tweede stamregister (1876-1884). Pée is ingeschreven op 15 oktober 1883 onder nummer 1515. Het register 
bevindt zich thans in De School van Toen, Klein Raamhof 8, 9000 Gent. Met dank aan Eddie Van Haverbeke, 
archivaris.  
7 Pée begon aan het atheneum onmiddellijk in de cinquième classe (het tweede jaar) van de Section des 
humanités (Latijnse humaniora), en studeerde er dus vijf jaar in plaats van zes, wellicht omdat het zevende jaar 
dat hij aan het Laurent Instituut had gevolgd, gelijkgesteld werd met de sixième classe van het atheneum. (ATH 
1885-1889:passim en Van Campenhout 2004:335)  
8 Niettemin zal Pée in de verhandeling die hij moet schrijven als "Aanvaardingsexamen" voor de Hogere 
Normaalschool, op de vraag "Welk is uw lievelingsboek?" antwoorden met Ernest Staas, advocaat van 
Bergmann en niet met Max Havelaar. Zijn vurige liefde voor Multatuli is dus kennelijk pas aan de universiteit 
ontbrand. (Fredericq, BUG Hs III 77 (14)) 
9 Voor de vrije [= katholieke] scholen zou een vergelijkbare wetgeving er pas komen in 1910. 
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Duits in het Nederlands gegeven zouden worden (tot de leerlingen in staat waren om de 
laatste twee vakken te volgen zonder Nederlands) evenals twee andere vakken. Het ging om 
een kwart à een derde van het aantal lesuren. Het bleef echter nog altijd mogelijk om die 
vakken daarnaast ook in het Frans te organiseren voor de Franssprekende leerlingen. Artikel 6 
van de wet bepaalde dat er normaalonderwijs ingericht zou worden teneinde leraars te vormen 
die in het Nederlands les konden geven en daarom werden door een KB van 5 maart 1884 aan 
de Gentse Universiteit "sections normales supérieures" toegevoegd, bestaande uit een "section 
des langues germaniques" en een "section d'histoire et de géographie". Andere secties werden 
niet opgericht met het gevolg dat de door de wet voorgeschreven "twee andere vakken" in de 
praktijk geschiedenis en aardrijkskunde werden. Lang heeft deze situatie niet geduurd, want 
de wet van 10 april 1890, die de faculteit letteren en wijsbegeerte in vijf secties opdeelde 
waaronder Germaanse filologie, vertrouwde de lerarenopleiding volledig toe aan de 
universiteiten met als gevolg dat de Hogere Normaalscholen in Gent (en Luik) opgedoekt 
werden. De betrokken professoren gaven meestal al les aan de universiteit of werden daar nu 
aangesteld zodat hun overstap zonder baanverlies verliep. Voor de studenten werden speciale 
overgangsmaatregelen getroffen, die erop neerkwamen dat ze verworven resultaten behielden. 
Eén van hen was Pée. (De Clerck 1965, Troch 1980:7-22 en Van Velthoven 2008:passim) 
 
In 1889-1890 was Pée nog student aan de Hogere Normaalschool, waar hij in juli 1890 
slaagde met voldoening, maar in 1890-1891 zat hij in de tweede kandidatuur Germaanse 
filologie aan de Gentse Universiteit (toen nog "Hoogeschool"),10 en dat jaar stond Multatuli 
op het programma, gedoceerd door – alweer – Micheels, die intussen tot docent ("chargé de 
cours") was bevorderd.11 (Troch 1980:13 en 25) Maar ook in de colleges Geschiedenis van de 
Nederlandse letterkunde van Paul Fredericq (1850-1920), van wie Pée ook al les had 
gekregen in de Hogere Normaalschool (Pée 1950a:491 en BUG, Fredericq, Hs. III 77 (9)), 
kwam Multatuli ter sprake, en wel op een wijze die Pée voor de rest van zijn leven zou 
bijblijven, zoals we verder nog zullen zien.12 Dit keer legde Pée pas op 14 oktober examen af 
en slaagde weer met voldoening.13 Waarom hij zijn examens niet in juli afgelegd heeft, is niet 
bekend. Misschien had het te maken met zijn intensieve Multatulibezigheden van dat jaar. 
Maar het uitstel zal hem beslist niet slecht uitgekomen zijn, want hij en zijn in juli niet 
geslaagde medestudent Jules De Wilde14 (er waren inderdaad maar twee studenten in de 
tweede kandidatuur en een tiental in de hele opleiding) mochten in die zittijd voor de 
"composition en langue néerlandaise" die ze als examen moesten schrijven, kiezen tussen drie 
onderwerpen, waaronder "Welken indruk maakt op U de eerste brievenbundel van 
Multatuli?"15 (Troch 1980:64) 
 
Na de twee kandidaatsjaren volgden toentertijd twee doctoraatsjaren (vanaf 21 mei 1929 
vervangen door "licentiaatsjaren"). Aan het einde van het eerste doctoraatsjaar werd de 

                                         
10 Voor de kandidaatsjaren schreef Pée zich in op 6 november 1889 en op 10 november 1890. (UAG, 
Inschrijvingsregister 4A4/1, inschrijvingsnummers 25797 en 26612) 
11 UAG, Université de Gand, Rectorat de MR G. Wolters, Professeur ordinaire de la faculté des sciences, 
Programme des Cours, Année académique 1890-1891. Annoot-Braeckman, Gand, 1890:14. Het jaar daarop 
(1891-1892) staat Multatuli blijkens de examenvragen weer op het programma, maar nu in de eerste kandidatuur. 
(Troch 1980:65) 
12 Het is niet duidelijk in welk jaar Fredericq zijn uitspraken over Multatuli heeft gedaan. In een brief aan De 
Bom geeft Pée "1892" op (29/01/37 AMVC P 254/B/91463/122), maar in 1948 dateert hij "omstreeks 1890" 
(1948:356). 
13 UAG, Faculté de Philosophie et Lettres, Examens. Procès-Verbaux 1876-1904:183. 
14 UAG, Faculté de Philosophie et Lettres, Examens. Procès-Verbaux 1876-1904:174: "M. De Wilde est 
ajourné." 
15 UAG, Faculté de Philosophie et Lettres, Examens. Procès-Verbaux 1876-1904:180. 
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student ondervraagd over de in dat jaar gedoceerde vakken. Aan het einde van het tweede jaar 
kwam bovenop de examens de verdediging van het doctoraal proefschrift. Wie leraar wilde 
worden, moest ook nog een examenles geven "over een door de examencommissie gekozen 
onderwerp". (Troch 1980:16) 
 
Schets eener biografie van Multatuli 
 
Over de doctoraatsjaren van Pée is nogal wat foute informatie verspreid. Zijn zoon Willem 
(1903-1986) schrijft dat hij in 1892 zijn eerste doctoraatsexamens aflegde en van 1892 tot 
oktober 1894 in Godesberg (Duitsland) les gaf, maar dat klopt niet (1975:108). Edgard 
Blancquaert (1894-1964) schrijft zelfs dat Pée al in 1892 zijn doctorale dissertatie over 
Multatuli verdedigde en dat klopt al evenmin. (1951:336) Correct is dat Pée zich in het 
academiejaar 1891-1892 wel ingeschreven heeft, maar pas op 20 en 21 juli 1893 op 
voldoende wijze het eerste gedeelte van zijn doctorale examens heeft afgelegd.16 Begin 
oktober 1893 reist hij af naar Godesberg en gaat daar les geven in een privéschool met elf 
leerlingen van verschillende nationaliteiten aan wie hij zowat alle vakken moet geven: Latijn, 
algebra, Frans, Duits, arithmétique, français commerial, etcetera. (aan Van Heurck 
1-7/11[?]/93 AMVC P 254/B/95627/30 en 45b) Tussen juli en september 1894 stuurt hij zijn 
proefschrift  over Multatuli in afzonderlijke zendingen op naar Fredericq (Fredericq aan Pée 
05/07/94 AMVC F 466/B/95134/10), die samen met Jozef Vercoullie (1857-1937) promotor 
was, en verhuist naar Bonn, waar hij een klein pensionaat opstart met een vijftal leerlingen. 
(Fremout 1991:150-156) 
 
Op 15 oktober 1894 legt hij het tweede gedeelte van de examens af en verdedigt zijn Schets 
eener biografie van Multatuli, en op 17 oktober 1894 geeft hij zijn examenles over Erlkönig 
van Goethe.17 Ook nu behaalt hij tot zijn grote teleurstelling slechts voldoening.18 (Troch 
1980:32 en -- 1894:382) Later zal hij daarover schrijven: "Ik hoor Logeman [= Henri 
Logeman (1862-1936), de professor Engels] nog zeggen, dat mijn werk […] alle 
wetenschappelijke bazis [sic] miste. En Fredericq orakelde: 'Ge zijt een hagiograaf!'" (aan 
Herman Bossier 19/11/39 PROV) De dag na zijn examenles spoort Pée al terug naar Bonn, 
maar halfweg 1895 beslist hij om niet langer in Duitsland te blijven en eind november is hij 
weer in het vaderland, Hoveniersstraat 10, Ledeberg. De reden van zijn onverwachte 
terugkeer is niet gekend en het ziet ernaar uit dat Pée er alles aan deed om dat zo te houden. 
Soms spreekt hij van "gezondheidsredenen" (aan De Geyter 03/11/95 AMVC P 
254/B/11364/11), meestal van heimwee. Fremout somt twee bladzijden mogelijke oorzaken 
op (1991:171-172) en Willem Pée schrijft dat zijn vader dringend verzocht werd het 
Keizerrijk te verlaten, nadat hij zich "in een Bonner café in scherpe bewoordingen [uitgelaten 
had] over de onbevoegde bedilzucht van de keizer", die in 1895 tegen alle verwachtingen in, 
besloten had om de "Prijs van het Drama" niét toe te kennen aan Hermann Sudermann (1857-
1928) (1975:109). Maar dat verhaal klopt waarschijnlijk al evenmin als de data die Willem 

                                         
16 UAG, Faculté de Philosophie et Lettres, Examens. Procès-Verbaux 1876-1904:214. Voor de doctoraatsjaren 
schreef Pée zich in op 26 oktober 1891, op 29 okober 1892 en op 10 augustus 1893. (UAG, Inschrijvingsregister 
4A4/1, inschrijvingsnummers 27186, 27967 en 28868) 
17 UAG, Faculté de Philosophie et Lettres, Examens. Procès-Verbaux 1876-1904:235-236 en 238. 
18 In de doos "Aantekeningen betreffende examens en beoordeling van proefschriften" van Fredericq bevindt 
zich nochtans een briefje van 9 oktober 1894 van Vercoullie aan Fredericq, waarin eerstgenoemde schrijft: 
"Daarom ben ik van oordeel dat ze [= de thesis] ruim de onderscheiding verdient." Fredericq voegt daar op 12 
oktober 1894 aan toe: "Over Pée's acad. proefschrift denk ik nagenoeg als mijn collega Vercoullie." 
Desalniettemin staat op de omslag van Fredericqs leesverslag als algemeen besluit: "Pée is vooringenomen en 
oppervlakkig blind door zijne grenzelooze bewondering voor zijnen Christus-Multatuli", met als conclusie: 
"Satisfaction". (BUG Hs III 77 (14)) 
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Pée opgeeft voor de eerste doctoraatsexamens en voor het verblijf van zijn vader in Bonn. In 
zijn artikel "Sudermann als dramaticus" doet Julius Pée namelijk ook het verhaal van de 
keizer, maar situeert het in 1890 en niet in 1895. Pée rept ook met geen woord van enig 
publiek protest dat hij bij die gelegenheid geuit zou hebben, noch van zijn plotse uitwijzing 
die daarvan het gevolg zou zijn geweest.19 (1896:199) Bovendien vertrok Pée niet 
onvoorbereid uit Duitsland want uit zijn brieven aan De Geyter blijkt dat hij diens hulp al 
ruim vóór het tijdstip van vertrek ingeroepen had om in België een betrekking te bemachtigen. 
(Fremout 1991:171-173) 
 
Over de inhoud van Pée's proefschrift weten we slechts wat Fredericq erover genoteerd heeft 
in zijn weliswaar zeer gedetailleerd en uitvoerig leesverslag, en wat Pée er zelf over 
neergeschreven heeft in een tweetal brieven. In een brief aan zijn vriend Emile Van Heurck 
van 30 juni 1894, geschreven onmiddellijk nadat hij een eerste gedeelte van zijn werk naar 
zijn promotors had verstuurd, vertelt Pée: 
 

Bref, pour ce qui concerne ma thèse, je viens d'envoyer à Paul Fredericq 1° la biographie de 
Multatuli de 1820 à 1860. C'est la 1e partie. Elle est longue de 90 feuilles gr 4°. Imprimée, 
elle aurait plus de 100 pages. 2° la bibliographie de Multatuli, comprenant 185 nos. 
Hier, j'ai achevé ma bibliographie critique des trad. françaises de Multatuli, et je l'ai 
envoyée à Vercoulllie. C'est surtout sur cette dernière partie que l'on verra mes 
connaissances Multatuliennes. Cette bibliogr. forme un article que j'espère voir paraître dans 
le Ned. Museum. 
[...] 
Je me mettrai maintenant à la seconde et dernière partie de la biographie, que je pense finir 
le 30/ de septembre. (AMVC P 254/B/95627/37) 

 
Uit een conceptbrief aan Van den Bogaert blijkt dat Pée in zijn proefschrift ook (delen van) 
brieven opgenomen had of toch in elk geval de (zogenaamde) brief van Omboni van 9 
september 1894, waar we verder nog op terugkomen. (28/03/29 MM 1929:I:9) 
 
Uit het leesverslag van Fredericq (BUG Hs III 77 (14)) komen we te weten dat het eerste deel 
van de biografie (1820-1860) vrij goed uitgewerkt was, maar dat het tweede deel (1860-
1887), veel oppervlakkiger was. Ook Pée was, blijkens de pas genoemde brief aan Van 
Heurck, niet tevreden over het biografisch gedeelte van zijn werk, zelfs niet over het eerste 
deel ervan. Hij had te weinig tijd gehad en het was in zijn ogen dan ook niet meer dan een 
aanzet, "une ébauche". Fredericq vermeldt als onderdelen van Pée's proefschrift ten slotte ook 
nog een aantal "Bijlagen", waaronder de kritische bibliografie van Franse vertalingen, de 
bibliografie van vertalingen in het Engels, Italiaans, Spaans, Volapük en Maleis, en de "Brief 
aan een Vlaamschen vriend" [= 1894e], waar we verder ook nog op terugkomen. 
 
Heinrich von Klei(s)t 
 
Waarom Pée in het academiejaar 1891-1892 geen examens heeft afgelegd, is niet bekend. 
Zoon Willem schrijft: "Wat er dan gebeurd is, weet ik niet", en suggereert als mogelijke 
verklaringen een ontgoochelde liefde of ruzie met een van de professoren ("Goed mogelijk, 
want hij was zeer impulsief"). (1975:108) 

                                         
19 De prijs die de keizer niet wou toekennen aan Sudermann was de driejaarlijkse Schillerpreis, ter waarde van 
3000 mark, die in 1859 in het leven was geroepen ter gelegenheid van Schillers honderdste geboortedag. De prijs 
voor de periode 1888-1890 werd door de keizer toegekend aan Theodor Fontane en Klaus Groth, al hadden zij 
niet voor het toneel gewerkt. (Pée 1896:199) 
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Wat ook de reden moge zijn geweest, duidelijk is wel dat Pée geprobeerd heeft om de schade 
te beperken door zich in juli 1893 in te schrijven voor de examens van het eerste doctoraat en 
in oktober 1893 voor de examens van het tweede doctoraat, inclusief de verdediging van het 
doctoraal proefschrift én de examenles. De examens in juli 1893 heeft hij, zoals gezegd, met 
voldoening afgelegd. Maar zijn plan om in oktober de rest af te handelen, is mislukt. Bij de 
start van de oktoberexamens op 10 oktober 1893 wordt Pée in het proces-verbaal weliswaar 
vermeld als te examineren student – "Doctorat en philosophie [...] 2e épreuve – M. Pée Jules, 
à Gand (philologie germanique)" –, maar op 14 oktober staat genoteerd: "M. Pée ne s'étant 
pas présenté pour des motifs de santé est [...] assimilé aux ajournés."20 Pée, die nota bene op 7 
oktober 1893 naar Duitsland vertrokken was, is dus niet komen opdagen en wordt 
gelijkgesteld met de "uitgestelden". Zou ziekte de ware reden zijn geweest? Waarom heeft 
Pée zich dan niet opnieuw ingeschreven in juli 1894, maar zoals we gezien hebben, pas in 
oktober 1894, een vol jaar na zijn "ziekte"? 
 
Om een antwoord te vinden op die vragen, besloot ik de correspondentie van Pée uit oktober-
november 1893 nog eens door te nemen, en het trof mij dat in de brieven uit deze en de 
volgende maanden plotseling zeer dikwijls – en zonder uitzondering uiterst negatief – de 
naam opduikt van André Bley (1849-1936), de professor Duitse taal- en letterkunde, die ook 
al drie jaar lang Pée's leraar Duits was geweest aan het atheneum. (ATH 1885-1887) Begin 
november 1893 schrijft Pée aan zijn vriend Emile Van Heurck: "Weeral een ongelukkige 
liefde, zult gij zeggen? Neen, sedert den knak dien prof. Bley mij toebracht, doe ik in die 
zaken niet meer." (AMVC P 254/B/95627/45b) Op 29 november 1893: "Er is iets dat me nog 
een weinigje kwelt: dat is de behandeling van wege zekeren professor. Ik zal hem bewijzen 
dat ik Ned. Duitsch en Fransch ken. [...] Hij zweepte op mijn pedantisme, maar bewees dat hij 
nog pedanter was dan ik." (AMVC P 254/B/95627/49a) Op 20 november 1893 schrijft zijn 
vriend, de Franstalige, Gentse fotograaf Edmond Sacré (1851-1921), die nog volop 
Nederlandse les aan het volgen is, en nogal sukkelt met de spelling (inclusief  “lijden”): 
"Vergeet niet uwe thesis, het heeft me bedroefd als ik vernam van het voorgevalle - maar kon 
het anders u heeft te veelzijdig willen zijn,- gelukkig dat de gevolgen tot niets lijden." (LOK) 
Eind december van dat jaar troost Pée's vriend Maurits Basse (1868-1944) hem met de 
woorden: "In uw voorlaatste brief stelt ge mij nog een vraag aangaande Bley's handelwijze 
tegenover U. Welnu, weg met die zaak!" (Fremout 1991:146) Uit de brieven aan onder andere 
Van Heurck komen we te weten dat Bley Pée blijkbaar compleet onbekwaam had genoemd: 
"ce brèvet [sic] d'incapacité!" (25/10/1893), "ma grande incapacité. Demande à Mr le prof. 
Bley! [...] pourque l'on ne puisse [...] me traîter: d'incapable" (14/02/1894), "on nous jette un 
'Complètement incapable' à la tête" (11/03/1894), enzovoort. (AMVC P 254/B/95627/19, 35 
en 36) Zeer terecht schrijft Fremout: "Voor Julius wordt het een soort van obsessie om aan 
professor Bley te bewijzen wat hij waard is."21 (1991:146) Uit schrik voor het oordeel van 
Bley zal Pée in 1894 zelfs polsen bij de latere activist Hippoliet Meert (1865-1924), op dat 
moment leraar aan het Koninklijk Atheneum van Luik, of het niet mogelijk zou zijn om daar 
te promoveren, maar het antwoord is negatief. (Fremout 1991:146-147) Het is duidelijk dat er 
iets gebeurd is, maar wat? Nergens, in geen enkele brief, is meer te vinden dan allusies zoals 
de hierboven geciteerde. Maar misschien vinden we het antwoord elders.22 
 

                                         
20 UAG, Faculté de Philosophie et Lettres, Examens. Procès-Verbaux 1876-1904:216 en 221. 
21 Vergelijk Pée aan Van Heurck begin november 1893 en 24 januari 1894. (AMVC P 254/B/95627/30 en 27) 
22 Zie in verband met Pée over Bley ook nog de brief van 30 juni 1894 aan Van Heurck. (AMVC P 
254/B/95627/37) 
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Lange tijd ben ik op zoek geweest naar het proefschrift van Pée, maar het bleek nergens te 
vinden: niet in de bibliotheek van de UGent, niet in de bibliotheek van de UFSAL 
(Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius, tegenwoordig HUB), waar het archief Pée enige tijd 
onderdak heeft gevonden (Defoort 1991:7-8), en niet in het stadsarchief Lokeren, waar het 
archief zich op dit ogenblik in de beste handen bevindt. Vastbesloten om het tóch te vinden 
(maar tot op heden zonder resultaat) begon ik al de fiches van en over Pée in de UGent, één 
voor één te bekijken, en stuitte tot mijn verbazing op de volgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkwaardig genoeg bleek het te gaan om een onafgewerkt proefschrift in handschrift, keurig 
ingebonden en voorzien van het ex libris van Fredericq, met als titelblad in het sierlijke 
handschrift van Pée:  
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Zou het kunnen, zo vroeg ik mij af, dat Bley het door Pée afgeleverde proefschrift 
doodeenvoudig niet goed genoeg vond en dat zonder tact duidelijk heeft gemaakt aan Pée? 
Bley had geen zachtaardige reputatie en kwam wel vaker in conflict met studenten,23 maar in 
dit geval had hij toch niet geheel ongelijk, want Pée's werk (of althans het gedeelte dat ervan 
voltooid is) is eigenlijk niet veel meer dan een soort van gegevensbank van afwijkende 
woorden, terugkerende beeldspraak en zo nog een aantal zaken, bijeengesprokkeld uit het 
oeuvre van Von Kleist, met hier en daar een stukje tekst. Deze nogal taxonomische manier 
van werken zal trouwens altijd de achilleshiel blijven van Pée's wetenschappelijk werk, ook 
van dat over Multatuli. Is de "knak" van Bley er de oorzaak van dat Pée's proefschrift over 
Von Kleist onvoltooid is gebleven? Of bestond er ook een voltooide versie die verloren is 
gegaan? Dat blijft voorlopig een open vraag, als is de kans dat er ooit een antwoord op komt, 
bijzonder klein, omdat er van Bley bijna niets bewaard is. 
 
Wat er ook van zij, het vernietigende oordeel van Bley over wat Pée's eerste poging tot 
doctoraat blijkt te zijn, heeft Pée kennelijk niet alleen vreselijk ontmoedigd, maar ook 
gestimuleerd om het over een compleet andere boeg te gooien en als proefschrift een biografie 
over Multatuli te schrijven, een onderwerp waarin hij intussen bewezen had beter thuis te zijn 
dan wie van zijn professoren ook. Op 7 oktober 1893, drie dagen voor de vermelding van Pée 
als deelnemer aan de examens in de processen-verbaal, heeft De Geyter het in een brief aan 
Mimi al over Pée's "groot werk over den dierbaren Doode". (MM 1893:I:27, zie ook Mimi 
aan Pée op 18 oktober 1893 MM 1893:I:33) Vier dagen na de mislukte verdediging, op 14 
oktober 1893, staat Pée's besluit vast. Aan Mimi schrijft hij: "Ik werk aan een biographie van 
Multatuli, die feiten bevatten moet. Zoudt U me daarin willen helpen? Die moet vóor Juli 
1894 geschreven zijn, maar wordt niet vóor het begin der volgende eeuw uitgegeven." (MM 
1893:I:30)24 Bewaard is die "biographie" zoals gezegd, jammer genoeg niet, en uitgegeven al 
helemaal niet, maar dat neemt niet weg dat Pée al tijdens zijn studententijd en nog even na de 
voltooiing van zijn proefschrift een ongelooflijke wetenschappelijke activiteit heeft weten te 
ontplooien rond Multatuli. 
  
Brieven van Multatuli 
 
In de eerste plaats besprak hij trouw en grondig de bundels brieven van Multatuli die door 
Mimi tussen 1890 en 1896 uitgegeven werden. Een tweede activiteit is bibliografisch van 
aard: in 1892 publiceert hij een overzicht van Nederlandstalige publicaties over Multatuli 
sinds diens dood in 1887 (1892b) en de twee al vermelde geannoteerde bibliografieën van 
Multatuli in Franse en Duitse vertaling. Een enkele keer zal hij een artikeltje schrijven over 
een thema in verband met Multatuli zoals het proces Van Lennep-Douwes Dekker over het 
auteursrecht van Max Havelaar. (1892a) Maar zijn voornaamste activiteit, waarvoor hij ook 
het bekendst zal blijven, is het verzamelen van brieven, documenten en getuigenissen. Om 
een en ander te realiseren is Pée afhankelijk van bereidwillige mensen, die voor hem 
bezoeken willen afleggen, zaken willen opzoeken, details willen nakijken, boeken willen 
opsturen enzovoort, en dat wordt er niet eenvoudiger op als hij vanaf oktober 1893 in 
Duitsland gaat wonen. Maar hij slaagt er wonderwel in om een groot aantal mensen te 
mobiliseren en te enthousiasmeren. Vaak gaat het om medestudenten of geïnteresseerde 
professoren zoals Vercoullie en Fredericq (die Multatuli in 1867 nog had horen spreken in 
Gent) of om kennissen (van kennissen) zoals Julius Sabbe (1846-1910). Maar ook volslagen 

                                         
23 Bijvoorbeeld met Polderman. Zie brief van Polderman aan Pée van 19 januari 1909 (LOK) en De Clerck 
2005b:23-24. 
24 Op 7 oktober 1893 had De Geyter het in zijn brief aan Mimi ook al over Pée's "groot werk over den dierbaren 
Doode". (MM 1893:I:27) Zie ook Mimi aan Pée op 18 oktober 1893. (MM 1893:I:33) 



 

Emile Van Heurck (1871-1931)

onbekenden krijgt Pée via zijn verzorgde brieven en attente overdrukjes in korte tijd zo ver 
dat ze niet alleen bereid zijn om hem op alle mogelijke manieren bij te staan, maar ook nog 
allerlei dingen aan hem toe te vertrouwen of zelfs af te staan.
 

halftwaalf aan zijn studeertafel om Vlaam
resulteert in een aantal verdienstelijke werken daarover.
Heurck is intensief en sentimenteel. Het woord "amour" valt met evenveel gemak als "amitié" 
en wanneer Pée en zijn vrouw de briefwisseling in 1937 opnieuw lezen, krijgen ze er allebei 
de tranen van in de ogen. (aan De Bom 29/01/1937 AMVC P 254/B/91463/122)
 
Van Heurck keek geweldig op naar Pée omwille van diens vastberadenheid, en omgekeerd 
bewonderde Pée Van Heurcks beheersing van het Frans. Hij schreef met opzet Franse brieven 
naar Emile om zijn eigen Frans te perfectioneren. (
254/B/95627/36) En Van Heurck was tot alles bereid, zelfs om go
Louise uit Berchem (de zus van studiemakker Albert Toen) en Pée, die (weer eens) tot over 
zijn oren verliefd was, maar helaas in het verre Bonn vertoefde. (Fremout 1991
Heurck 01-03/95, 13/04/95 en 24/04/95
30/01/96 en 20/04/96 AMVC B 227/
T 113/B/120014) Een paar keer klaagt Emile erover dat hij zich gebruikt voelt, niet alleen 
door Julius, maar eigenlijk door iedereen, maar niettemin houden vriendschap en 
dienstvaardigheid stand tot begin 1896. Dan schrijft Pée hem ineens aan met "Monsieur" en 
verwijt hem dat hij het met vrienden gehad zou hebben over "[le] roc de mon orgeuil". 
(07/01/96 AMVC P 254/B/95627/40) 
que vous rapportez n'ont pas été prononcés par moi", maar dat baat niet. 
585/B/95119/11) Er volgt nog één kaartje van Pée, dit keer 
P 254/B/95627/25), en één briefje van Van Heurck, eveneens zonder aanspreking
                                         
25 Deze informatie is gebaseerd op het artikel "De Antwerpsche Folklorist EMIEL VAN HEURCK. In 
memoriam" dat Pée op 12 augustus 1931 in 

1931) 

onbekenden krijgt Pée via zijn verzorgde brieven en attente overdrukjes in korte tijd zo ver 
dat ze niet alleen bereid zijn om hem op alle mogelijke manieren bij te staan, maar ook nog 
allerlei dingen aan hem toe te vertrouwen of zelfs af te staan. 

Diegene, echter, die van eind 1893 tot begin 
1896 de rol van loopjongen bij uitstek te spelen 
krijgt, én met overgave speelt, is de doodbrave 
Emile Van Heurck (1871-1931). Emile was een 
Franstalige Antwerpenaar van rijke komaf, die 
in oktober 1890 in Gent "
wetenschappen" moest komen studeren van zijn 
vader, de wereldberoemde self-made botanicus 
en directeur van de Antwerpse plantentuin, 
Henri Van Heurck (1839-1909). Maar Emile 
breekt zijn studies af omdat hij zich meer voor 
letteren en journalistiek interesseert en nóg meer 
voor volkskundige iconografie. Gekweld door 
depressies en vlagen van bittere zwartgalligheid 
en zich bijwijlen wentelend in buien van 
volkomen anarchisme, slaagt hij er niet in om 
zijn studies af te werken, en moet levenslang 
genoegen nemen met een baan in een kantoor, 
waarvan hij bij gebrek aan een 
ingenieursdiploma nooit bestuurder kan worden. 
Hij blijft vrijgezel en zet zich naar eigen zeggen 
elke avond onveranderlijk van halfacht tot 

halftwaalf aan zijn studeertafel om Vlaamse en Nederlandse volksprenten te bestuderen, wat 
resulteert in een aantal verdienstelijke werken daarover.25 De vriendschap tussen Pée en Van 
Heurck is intensief en sentimenteel. Het woord "amour" valt met evenveel gemak als "amitié" 

vrouw de briefwisseling in 1937 opnieuw lezen, krijgen ze er allebei 
aan De Bom 29/01/1937 AMVC P 254/B/91463/122) 

Van Heurck keek geweldig op naar Pée omwille van diens vastberadenheid, en omgekeerd 
beheersing van het Frans. Hij schreef met opzet Franse brieven 

naar Emile om zijn eigen Frans te perfectioneren. (aan Van Heurck 11/03/94 
254/B/95627/36) En Van Heurck was tot alles bereid, zelfs om go-between te spelen tussen 

zus van studiemakker Albert Toen) en Pée, die (weer eens) tot over 
zijn oren verliefd was, maar helaas in het verre Bonn vertoefde. (Fremout 1991:

03/95, 13/04/95 en 24/04/95 AMVC P 254/B/95627/39, 29 en 26; Basse aan Pée 
B 227/B/95109/46 en 61; Pieter Tack aan Pée 27/10/96

120014) Een paar keer klaagt Emile erover dat hij zich gebruikt voelt, niet alleen 
door Julius, maar eigenlijk door iedereen, maar niettemin houden vriendschap en 

gheid stand tot begin 1896. Dan schrijft Pée hem ineens aan met "Monsieur" en 
verwijt hem dat hij het met vrienden gehad zou hebben over "[le] roc de mon orgeuil". 
(07/01/96 AMVC P 254/B/95627/40) Van Heurck repliceert onmiddellijk dat "[l]es paroles 

ous rapportez n'ont pas été prononcés par moi", maar dat baat niet. 
Er volgt nog één kaartje van Pée, dit keer zonder aanspreking (

, en één briefje van Van Heurck, eveneens zonder aanspreking

informatie is gebaseerd op het artikel "De Antwerpsche Folklorist EMIEL VAN HEURCK. In 
memoriam" dat Pée op 12 augustus 1931 in Vooruit publiceerde. 
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AMVC H 585/B/95119/2). Dan blijft het stil tot wanneer Pée, naar aanleiding van de dood 
van Multatuli's weduwe Mimi op 25 september 1930, in Vooruit een artikel publiceert waarin 
hij terugblikt op zondag 27 augustus 1893, de dag waarop hij haar met Van Heurck heeft 
bezocht in Amsterdam.26 Van Heurck krijgt het artikel toegestuurd en antwoordt met een 
lange brief. Als hij op 10 januari 1931 zestig wordt, stuurt Pée hem gelukwensen en krijgt 
prompt een briefje dat begint met "Bien cher Pettel", de bijnaam van Pée uit de lang 
vervlogen studententijd. (AMVC H 585/B/95119/22) Een half jaar later is Emile niet meer 
onder de levenden.  
 
Het zojuist vermelde bezoek aan Multatuli's weduwe was voor Pée een onvergetelijke 
ervaring. Hij schrijft er onmiddellijk een verslag over neer van tien bladzijden, waaruit blijkt 
welke diepe indruk Mimi op hem heeft gemaakt. Mimi woonde in die tijd in bij Willem 
Anthony Paap (1856-1923), advocaat, schrijver en helpende hand bij de uitgave van 
Multatuli's brieven en van Paap kreeg Pée een jaar later, op 30 augustus 1894, een bezoek in 
Bonn. Hij stelde vragen over Tine, Multatuli en de kinderen en tekende de antwoorden op "in 
Paaps tegenwoordigheid". (1937d:8) Paap vertelde dat Tine geen "zinnelijke natuur" was en 
Multatuli's relatie met Mimi heel goed begreep. Dat Multatuli "in alle opzichten, een zeer 
goed mensch was geweest", maar nooit "een kind behoorlijk [zou] hebben kunnen opvoeden". 
Dat zoon Edu "een gemeen sujet" was, "een verloopen kerel", dochter Nonnie, daarentegen, 
"een goed meisje". (30/08/94 MM 1894:I:68) Die antwoorden zullen Pée nooit meer loslaten, 
al zal hij mettertijd het positieve over Nonnie en het negatieve over Multatuli als opvoeder 
meer en meer uit zijn geheugen bannen, tot het in 1937 volledig uitgewist is. 
 
Maar Mimi bleef toch de eerste "ooggetuige" - en wat voor een! - waarmee Pée schriftelijk 
contact had gezocht. Al op 24 oktober 1891, dus omstreeks de tijd dat zijn eerste 
besprekingen in het Nederlandsch Museum het licht zagen, schreef hij haar een uitvoerige 
brief (met overdrukje!) waarin hij zijn 'programma' uiteenzette:  
 

Ettelijke maanden geleden vatte ik, student in de Nederlandsche philologie aan de 
Gentsche Hoogeschool, het voornemen op de Brieven van Multatuli, door U uitgegeven, 
aan onze Vlaamsche studenten te leeren kennen en waardeeren. In onderscheidene 
maatschappijen voerde ik er het woord over, maar slaagde er niet in iedereen te 
overtuigen. Daarom nam ik me voor mijn oordeel over den genialen denker neer te 
schrijven. 
[...] 
Het is een feit, hooggeachte Mevrouw, dat diegene, dien ik den grootsten dichterlijken 
prozaschrijver der 30 laatste jaren acht in Vlaanderen weinig is verspreid en gekend. Ik 
geloof dat men ze zou kunnen tellen diegenen, die de laatste door U in het licht gezonden 
editie hebben aangeschaft. En nochtans hoe zeer heeft de Vlaming goede lectuur noodig 
en steun in zijn overtuiging; wat nut zou hij kunnen halen uit het arsenaal dat Ideen heet. 
(Fremout 1991:96-97) 

 
Mimi antwoordt op 30 oktober 1891 met een briefkaart, gericht aan de weledele heer "Péle", 
want ze kan de naam niet goed lezen (MM 1891:I:20), en dat is het begin van een 
decenniënlange correspondentie en uitstekende verstandhouding. Wanneer Pée brieven in 

                                         
26 Het is de eerste en de laatste ontmoeting. Aan Maria H. van den Broucke schrijft Pée op 20 december 1946 "Ik 
heb Mimi ééns gezien, te Amsterdam in Augustus 1893, in het huis van Mr. Paap. De bekende fransschrijvende 
folklorist Emiel Van Heurck vergezelde mij. Mimi was toen in haar 54e – en toch nog een mooie dame. [...] Ik 
herinner me nog zijn [= Van Heurcks] woorden toen wij naar ons hotel terugkeerden: Elle est jolie, intelligente et 
courageuse ..." (AMVC P 254/B/144403/5) 
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Het portret van Tine, zoals afgedrukt op de 
binnenkaft van de brievenuitgave uit 1895 

handen krijgt, is hij zo beleefd om ze eerst aan Mimi aan te bieden en slechts te publiceren 
wat zij in haar brievenbundels niet opneemt.27 Op den duur hoeft dat zelfs niet meer. Mimi 
heeft er geen enkel probleem mee dat Pée brieven uitgeeft, als hij maar een overdrukje stuurt, 
wat hij uiteraard zeer trouw doet. (aan Pée 10/01/94 MM 1894:I:6) 
 
En Pée slaagt erin om op zeer korte tijd heel wat interessante brieven in handen te krijgen en 
een groot deel ervan uit te geven. Dat gebeurt telkens in het Nederlandsch Museum (1874-
1894), in feite het (letterkundig) tijdschrift van de Gentse Universiteit, opgericht door 
professor Jacob Frans Johan Heremans (1825-1884) en in Pée's tijd de facto geleid door 
"hoofdredacteur" professor Vercoullie.28 In de jaargang 1893 publiceert Pée drie keer brieven. 
De eerste keer gaat het om een brief waarin Multatuli reageert op de vertaling van het Gebed 
van den onwetende die Herman Van Duyse (1847-1899), zoon van Prudens, journalist en later 
eerste conservator van het Musée historique belge in Gent, had gemaakt en begin februari 
1869 naar Multatuli had opgestuurd. (1893d) Dan volgt een brief van Multatuli aan Johan 
Hendrik Van Offel (1844-1900), Antwerpse letterzetter, dichter, toneelschrijver en souffleur 
bij Victor Driessens, die samen met P.J. Pellissier in 1876 het toneelstuk Mevrouw Roland en 
de Girondijnen: geschiedkundig volksdrama, in zeven tafereelen en een voorspel uitgegeven 
had bij Van der Hoeven in Rotterdam en ter beoordeling opgestuurd had naar Multatuli. 
(1893b) Volgens Mimi kende Multatuli hem persoonlijk en was hij in 1875 acteur bij Legras 
& Haspels. Multatuli had "eenige gedichtjes van hem zeer hooggeacht". (Mimi aan Pée 
10/10/94 MM 1894:I:76) De derde keer gaat het om vijf brieven van Multatuli aan dichter en 
vertaler Heinrich Ludwig Flemmich (1823-1890) en diens vrouw, die Multatuli in 1867 had 
leren kennen tijdens zijn optredens in februari-maart 1867 in Antwerpen. (1893a) 

 
In 1894 volgde de "brief van Multatuli aan een 
Vlaamschen vriend", geschreven op 5 juni 1871. 
Het is een lange, zeer informatieve brief aan 
Auguste (eigenlijk Augustinus Josephus) van der 
Ghinst (1813-1886), leraar Latijn en Frans aan 
het atheneum van Brugge, die kennis maakte met 
Multatuli na diens optreden in Gent op 24 april 
1869. (1894e) In het allerlaatste nummer dat van 
het Nederlandsch Museum nog zal verschijnen, 
publiceert Pée vervolgens niet minder dan 22 
brieven van Multatuli aan Julius De Geyter, 
destijds dé Vlaamse vriend van Multatuli, en 
tegen de tijd dat deze brieven gepubliceerd 
worden ook innige vriend van Julius Pée. (1894a) 
Maar het absolute hoogtepunt komt in 1895, dit 
keer niet in een tijdschrift, maar in boekvorm, 
met Tine. Brieven van Mevrouw E.H. Douwes 
Dekker–Van-Wijnbergen aan Mejuffrouw 
Stéphanie Etzerodt, later Mevrouw Omboni. Met 

een schrijven van de laatste en enkele 
aanteekeningen uitgegeven door Dr. Julius Pée. 

                                         
27 Of zelfs om haar de mogelijkheid te bieden om het eerste contact te leggen, zoals met De Vos en Van Duyse. 
(Brief van Pée aan Mimi van 5 oktober 1892 MM 1892:I:47)  
28 Zo noemt Pée hem in een brief van 6 februari 1892 aan Wattez. (AMVC P 254/B/7906/3) Volgens het 
briefhoofd op de kaartjes van het Nederlandsch Museum was hij "Secretaris der redactie". (AMVC V 
358/B/95124/2) 
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Het boek wordt uitgegeven in 's-Gravenhage bij Martinus Nijhoff en bevat 52 brieven, 
geschreven tussen 1863 en 1873 en, zoals de titel aangeeft, een schitterend "schrijven" van 
Stéphanie Omboni (1837-1917), de boezemvriendin van Multatuli's eerste vrouw Everdina 
Huberta baronesse van Wijnbergen (1819-1874), beter bekend als Tine. Tine had Omboni in 
1862 in Brussel leren kennen en kon bij haar terecht toen ze in juli 1866 ten einde raad en 
achtervolgd door schulden met haar twee kinderen Edu en Nonnie de wijk nam naar Italië. 
Stéphanie Omboni schetst in het inleidend "schrijven" in een superieure stijl een bijzonder 
teder en nobel beeld van Tine, met veel ontzag ook voor Multatuli en voor de haast 
onbegrijpelijke trouw en onderdanigheid van Tine aan haar man. De brief heeft het beeld dat 
wij tot op vandaag van Tine hebben voor een groot deel mee bepaald. Pée kreeg bovendien 
drie foto's van Tine te leen, waarvan één afgedrukt werd in dit brievenboek. Daardoor kon 
men zich nu ook een beeld vormen van Tine zoals ze er werkelijk had uitgezien. 
 
Aan elke brief of groep brieven die Pée wist te bemachtigen, is een verhaal verbonden dat in 
de meeste gevallen redelijk goed te construeren is op grond van de correspondentie die errond 
is gevoerd. Het zou ons te ver leiden om hier de zoek- en vindgeschiedenis van élke brief of 
groep brieven te bespreken, en daarom zullen we ons beperken tot de laatste drie. 
 
Twee verstokte kwezels 
 
Pée is naar eigen zeggen de brief aan de Brugse atheneumleraar Van der Ghinst op het spoor 
gekomen dankzij Maurits Sabbe (1873-1938), Julius Sabbes oudste zoon, schrijver en 
conservator van het Museum Plantin-Moretus. 36 jaar na de feiten zal Pée neerschrijven dat 
Maurits hem in 1891 vertelde "dat zijn vader in het bezit was van een afschrift, dat hijzelf van 
een lange innige brief van Multatuli aan August van der Ghinst had genomen". (1937b:40) De 
briefwisseling laat echter een enigszins ander en niet erg duidelijk verhaal optekenen. Pée was 
in november 1891 aanwezig op een voordracht voor 't Zal Wel Gaan waarop Maurits Sabbe29 
een brief "in Multatuliaanschen stijl" voorlas. Kennelijk wist Maurits niet aan wie hij gericht 
was, want Pée moest naar vader Sabbe schrijven om dat te weten te komen en vroeg in een 
moeite door of hij de brief mocht publiceren. (Fremout 1991:101) Ook Mimi werd 
bliksemsnel op de hoogte gebracht, want al op 29 november liet ze weten dat "die brief van 
'71 over de Vlaamsche toestanden" haar zeer interesseerde (Fremout 1991:102). Hoe Sabbe 
aan de brief gekomen is, is niet moeilijk te achterhalen: hij en Van der Ghinst waren op het 
Brugse atheneum collega's. Sabbe wist ook dat Van der Ghinst nog meer brieven had, maar 
enkel van die van 5 juni 1871 bezat hij een afschrift30 en daar mocht Pée op 2 december 1891 
op zijn beurt zonder probleem een afschrift van maken. 
 
Uitgeven was een ander paar mouwen. Hoe vrijzinnig Auguste ook was geweest, zijn vrouw, 
Juliette Fivé (1811-1893), moest van Multatuli en diens brieven niets hebben, temeer daar 

                                         
29 Fremout schrijft "Julius Sabbe", maar dat is onwaarschijnlijk. In de brief blijkt "de heer Sabbe" te staan. 
(Fremout 1991:101) Hoogst merkwaardig is dat Pée op 12 november 1892 (niet 1891!) nog een briefkaart 
ontvangt van Julius Sabbe, waarin staat: "Wat is dat van dien brief van Multatuli aan Van Offel? Ik ken geen 
Van Offel. Is dat geen verwarring met vader Van der Ghinst, waarvan ik weet dat hij een collectie brieven van 
Havelaar aan hem bezit en daaronder een belangrijke waarvan ik afschrift heb genomen. Is dat wat Maurits u 
gelezen heeft? We zullen daar zondag van spreken." (AMVC S 105/B/95156/6) Zeer vervelend is dat de 
informatie die Fremout geeft over en haalt uit de brieven van het UFSAL-archief, niet meer gecontroleerd kan 
worden omdat alle brieven die zij gebruikt heeft, daar nu ontbreken. 
30 Zie vorige noot. Fredericq schrijft op 17 maart 1894 aan Pée: "Hij [= Julius Sabbe] zegde mij, dat vader 
Vander Ghinste hem eenen dier brieven had laten lezen, dat hij er een afschrift van gemaakt had en dat dit 
afschrift thans in handen van Maurits Sabbe, student te Gent, berust. Ik zal hem dat afschrift vragen." (AMVC F 
466/B/95134/7) Blijkbaar wist Fredericq niet dat Pée er al een afschrift van had gemaakt in december 1891. 
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haar man tot haar grote ergernis een paar keer geld verzonden had naar Multatuli. (Vermoortel 
1987:79-81) Twee van de drie dochters vonden het een schande dat hun vader ooit met de 
goddeloze Multatuli gecorrespondeerd had, en dat de brieven publiek zouden worden 
gemaakt, was wel het laatste wat ze wilden.31 Dat verklaart waarom Pée in 1894 de brief in 
kwestie moest publiceren zonder de geadresseerde te noemen als een brief "aan een 
Vlaamschen vriend" en waarom hij daarmee wachtte tot Sabbe hem op 11 januari 1894 de 
uitdrukkelijke toestemming had gegeven: "Gij moogt reeds dien gebruiken, welken gij in 
afschrift van mij houdt." (AMVC S 105/B/95156/4) 
 
Maar terug naar 1891. Pée wil natuurlijk ook die ándere brieven in handen krijgen en zet 
daartoe alle middelen in. Eind 1891 doet "een invloedrijken vriend" (Julius Sabbe?) een 
poging, zonder resultaat. In januari 1892 trekt Pée zélf naar Brugge, alweer vruchteloos. 
Albert Thooris (1860-1942), de latere liberale volksvertegenwoordiger, (07/01/93 LOK) én 
Sabbe benaderen nu de zoon, Irénée van der Ghinst (1845-1921), krijgsgeneesheer van 
beroep, die daags na Multatuli's voordracht van 24 april 1869 in Gent samen met zijn papa en 
zijn broer Joseph rechtover Multatuli aan tafel had gezeten. (VW 13:613). Op 15 januari 1893 
laat hij weten dat de brieven in handen zijn van zijn moeder "die woont met mijne drij 
zusters".32 Hij belooft "aan te dringen", maar voorspelt dat dat "met veel behendigheid gedaan 
[moet] worden". (MM 1893:I:1) Het levert niets op. In mei 1893 krijgt Pée van Thooris te 
horen dat moeder Van der Ghinst overleden is (op 3 februari 1893) en dat de nalatenschap 
verdeeld zal worden. Intussen is ook De Geyter op de hoogte geraakt en hij vraagt op 6 
oktober 1893 verontwaardigd aan Pée: "Wie is Dr VDGhinst? Ik heb Multatuli den eersten en 
den laatsten gekend enz., en nooit dien naam uit zynen mond of zyn pen weten komen". Maar 
op 13 december is hij ineens zijn vriend: "Wil ik aan Doctor v.d. Ghinst de brieven vragen? 
Hy is myn vriend, en als zoon van dien professor zal hy ze hebben." En de volgende dag 
voegt De Geyter al de daad bij het woord en schrijft aan Van der Ghinst "een warmen brief". 
(AMVC G 3625/B/84605/79, 81 en 82) Deze brief was tot nu toe onbekend, maar bleek in het 
bezit te zijn van de heer Guy van der Ghinst, achterkleinzoon van Auguste, die meteen de 
toelating gaf om hem hier voor het eerst af te drukken. 
 

                                         
31 Op 5 juni 1870 schrijft Van der Ghinst aan Multatuli dat één van zijn dochters aan tafel de verdediging van 
Multatuli op zich heeft genomen (VW 14:130-131), wellicht de oudste dochter Florence Léodacie (1844-1926), 
want zij is de enige die, naast Irénée, voorkomt in de ledenlijst van het Brugse Willemsfonds van 1885 als "Van 
der Ghinst mej. Flora". 
32 De kleinzoon van Auguste, Irénée junior, zal in 1910 schrijven dat Auguste zeven kinderen had (1911a:4), en 
zo wordt het ook naverteld in de "Biografische aantekeningen" bij de VW en in de Multatuli encyclopedie (Ter 
Laan 1995:172), maar die informatie is onjuist. Auguste zelf schreef op 5 juni 1870 aan Multatuli dat hij drie 
dochters en twee zonen had. (VW 14:130) De heer Guy van der Ghinst, achterkleinzoon van Auguste, bezorgde 
mij hun namen en geboorte- en overlijdensdata: Florence Léodacie (1844-1926), Irénée Florimond (1845-1921), 
Marie Thérèse (1847-1928), Joseph Auguste (1850-1917) en Augusta Carolina (1851-1910). Voor de 
genealogische informatie heb ik voorts dankbaar gebruik gemaakt van de site "Den groenen ghinst" 
(http://users.skynet.be/dengroenenghinst/figuren.htm) onder het beheer van de heer Jo Vandeghinste (aan elkaar 
geschreven). 
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Merkwaardig genoeg vraagt De Geyter niet om álle brieven in handen te krijgen en te mogen 
uitgeven, maar enkel om de brief te mogen drukken waarvan Sabbe en Pée al een afschrift 
bezaten en die, zoals gezegd, door Pée gepubliceerd werd in 1894. De andere brieven kreeg 
Pée na deze "warmen brief" dan ook niet in handen. Ze bleken bovendien niet bij Irénée te 
zijn terechtgekomen, maar uitgerekend bij de twee zussen die van Multatuli niets moesten 
hebben, want op vrijdag 16 maart 1894 brengt Fredericq ze een bezoek en meldt de volgende 
dag ontgoocheld dat het alweer "volkomen mislukt" is: 

 
Het zijn twee verstokte kwezels, de eene dik en opgeblazen, de andere mager als een graat, 
maar beide even bekrompen en koppig. 
Ik heb alles beproefd, maar te vergeefs. 

"Wi en behagen die brieven niet te toigen. Die scriver was 'n vridenker en Papa en zoe nie 
content zin in z'n graf, osze me wulder die brieven moesten toigen." enz. enz. 
"'k Zoen ze nog liever ijn de stove steken!" (aan Pée 17/03/94 AMVC F 466/B/95134/7)33 

 
Maar ook al heeft Pée de brieven nooit in handen gekregen en dus ook nooit kunnen uitgeven, 
toch hebben de Brugse kwezels ze niet "ijn de stove" gestoken. Als de kleinzoon van Auguste, 
Irénée junior (1884-1949), aan het atheneum van Brugge gaat studeren, wijst leraar Pée hem 
erop dat zijn tantes belangrijke brieven bezitten. En dat is Irénée niet vergeten wanneer hij 
zich als hoogleraar tandheelkunde in Brussel gevestigd heeft, want op 22 januari 1911 schrijft 
hij aan Pée: "Gy weet dat ik van plan was die brieven, in brochure uit te geven".34 (22/01/11 

                                         
33 Ongeveer dezelfde tekst op 16 maart 1894 in Fredericq, Dagboek II 1893-1894 en 1903. (BUG Hs 3704 A 
11:10) 
34 Fredericq had de zaak een nieuwe impuls gegeven. Op 23 juni 1910 schrijft hij aan Pée: "Kent Gij te Brugge 
de oude gezusters Van der Ghinst, zusters van Dr. Ireneus V.d.G.? Zij moeten nog een reeks brieven van 
Multatuli bezitten die hij aan hun vader (oud-leeraar aan het atheneum) geschreven had. Vòòr een jaar of twintig 
heb ik vruchteloos getracht dien schat uit hun handen te krijgen. Leven die twee oude kwezels nog? Zoo ja, wat 
zijn die brieven geworden. Verbrand??? als uitboezemingen van den "Noorderduivel" van Mgr. Waffelaert? Gij, 
die ter plaatse zijt, zoudt U beroemd kunnen maken met de ontdekking van die brieven, eene echte goudmijn of 
diamantveld als er in Zuid-Afrika niet zijn." Op 12 juli herhaalt Fredericq: " En Multatuli's brieven aan papa Van 
der Ghinste?? Zij waren uiterst belangrijk. Ik weet het." Op 14 juli 1910 snijdt hij het onderwerp weer aan en op 
15 juli schrijft hij: "Wat de brieven van Multatuli betreft, zend mij 't adres van VdG. junior. Ik ken hem goed. Hij 
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LOK) Pée helpt hem bij het ontcijferen van Multatuli's handschrift (1950b:377) en na twintig 
jaar is het dan eindelijk zover. Irénée junior laat de brieven eerst in De Vlaamsche Gids 
verschijnen (1911b)  in de hoop dat de uitgever ervan ook de geplande brochure zal willen 
uitgeven, maar die vindt dat dat door een Nederlandse uitgever moet gebeuren. Willem 
Versluys (1851-1927) en nog een andere niet nader genoemde zijn echter niet geïnteresseerd 
en dus wordt het De Nederlandsche Boekhandel uit Antwerpen (1911a). 
 
Op zijn zoektocht naar een uitgever is Irénée ook even in correspondentie geraakt met Mimi, 
die hem tot zijn genoegen over zijn grootvader weet te vertellen: "Ik zie [Multatuli] aan den 
Heer V.d.G. schrijven te Wiesbaden – en herinner me goed hoe het hem roerde toen hy het 
nieuws van zyn afsterven ontving, etc." (Van der Ghinst junior aan Pée 22/01/11 LOK) Het 
archief Pée in Lokeren bewaart nog twee brieven van Van der Ghinst junior aan Pée. Op 16 
februari 1935 deelt hij op verzoek van Pée enige biografische gegevens mee over zichzelf en 
op 18 april 1937 schrijft hij, na ontvangst van Pée's Multatuliana:  
 

Waarde oud leeraar! 
[...] 
Het is aan u te danken dat [de brieven aan mijn grootvader] aan 't licht kwamen. Inderdaad: 
ze bleven zorgvuldig bewaard door mijne brave Tanten die ze een beetje als ketterszaad 
aanzagen! Wat zou er – van die brieven overgebleven zijn – waren ze in allerlei papieren 
verzeild. Men weet wat er zoo in een sterfhuis gebeurd [sic], met eigen documenten. 
Gij hebt ons Multatuli laten kennen, waarderen en lief hebben. Gij hebt me eertijds het 
bestaan van die brieven bekend gemaakt. In illo tempore! 

 
De aangeduide biograaf 
 
Met de brieven aan De Geyter had Pée meer geluk. Misschien vernam hij het van Fredericq of 
van Sabbe, die allebei De Geyter kenden en wisten hoe innig zijn omgang met Multatuli was 
geweest, maar in elk geval liet hij volgens Fremout al in januari 1892 aan Mimi weten dat De 
Geyter brieven van Multatuli in zijn bezit had. (1991:100) Hij blijkt echter niet meteen iets 
met die kennis te hebben gedaan, want het is pas medio 1893 dat er stappen ondernomen 
worden en dat is dan nog op initiatief van Emile Van Heurck. Die zet op 8 juli zijn plannen 
uiteen en een onderdeel daarvan is een bezoek aan De Geyter, die net als Van Heurck in 
Antwerpen woont: "Ensuite je vais me rendre près de de Geyter, qui doit posséder des lettres 
de Multatuli et les lui demander pour la publication. Qu'en penses-tu?" (AMVC H 
585/B/95119/9) Pée spoort hem de volgende dag al aan: "Tâche de mener l'affaire De Geyter 
à bonne fin; il doit avoir une collection superbe. Demande lui si je pourrais venir lui rendre 
visite pendant les vacances." (AMVC P 254/B/95627/24) Maar het plan wordt niet 
uitgevoerd, want als Pée op 27 augustus 1893 samen met Van Heurck op visite gaat bij Mimi, 
moet hij ontkennend antwoorden op de vraag of hij De Geyter persoonlijk kent. Mimi weet 
nog te vertellen dat Multatuli Rooses "wat egoistisch, wat berekenend" vond, maar De Geyter, 
daarentegen, "royaal". En ze verzekert "dat hij wel wat brieven van Dek in zijn bezit heeft". 
(PD) Dat was blijkbaar de prikkel die Pée nodig had om nu eindelijk contact op te nemen met 
De Geyter en, zoals hij steeds deed, Mimi met hem in contact te brengen. Al op 2 oktober 

                                                                                                                               

was vroeger student te Gent. Ik zal hem rechtstreeks schrijven over De Vl. Gids." Op 17 juli deelt Fredericq per 
briefkaart mee aan Pée dat hij Van der Ghinst junior inderdaad aangeschreven heeft. (Zie ook briefkaart van 20 
juli 1910 van Fredericq aan Pée.) In zijn dagboek noteert Fredericq in augustus 1910: "Ik kom in betrekking met 
Dr. Ir. van der Ghinste Junior, militair dokter, die de brieven van Multatuli aan zijn grootvader (1870-1871) 
losgemaakt heeft bij zijne oude Brugsche tantes. [...] De Vl. Gids zal afdrukken." (AMVC F 466/B/95134/27, 28, 
29, 30 en 31 en 95136. Fredericq, Dagboek III 1904-1912 BUG Hs 3704 A 21:245 ) 
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1893 deelt De Geyter mee: "De brief aan van Duyse [= Pée 1893d] is zeer belangwekkend. 'k 
Heb er die 't niet minder zyn. Men copieert er rond de 50, voor de Weduwe." (AMVC G 
3625/B/84605/80) Het zal uiteindelijk pas op zaterdag 7 oktober 1893 zijn, net voor Pée naar 
Duitsland vertrekt, dat hij 's morgens nog een bezoek brengt aan De Geyter en de brieven kan 
inkijken.35 Het zijn er 46. Na de middag stuurt De Geyter ze op naar Mimi:  
 

Mevrouw, 
Heden bestel ik op de post, als kopy voor drukwerk, maar ingeschreven, opdat zy UE zeker 
geworden, copie van 46 brieven van Multatuli. 
Ik heb er mèer gehad, doch heb er weggegeven, die men niet meer terugvindt; uitgeleend, 
zonder nog vast te weten aan wie; mislegd, die men opzoekt; – en wellicht heeft men er my 
ontvreemd. 
Ik herhaal, Mevrouw, dat die welke my nog in handen zouden vallen, ook terstond 
opgeschreven en de copies UE toegezonden zullen worden. 
[...] 
De Heer Pée, die met uwen Gemaal (en terecht!) zoo ingenomen is, heeft my vandaag een 
bezoek gebracht. Zoudt Gy zoo goed willen zyn, Mevrouw, hem, voor zyn groot werk over 
den dierbaren Doode, de Multatulibrieven die ik UE zend, te laten lezen? Nadat UE eruit 
zou genomen hebben wat zy nuttig oordeelt, natuurlyk. Hy zou ze zoo gaêrne hebben: 
anders zou men ze nogmaals moeten afschryven. (MM 1893:I:27) 36 

 
Mimi doet wat haar gevraagd wordt, al stelt ze Pée's geduld nogal op de proef, want het zal 
meer dan een jaar duren, tot november 1894, eer hij alle afschriften in handen heeft. Mimi 
neemt in haar brieveneditie negen brieven op aan De Geyter en Pée publiceert er nog eens 22. 
 
Het bezoek aan De Geyter maakt een grote indruk op Pée en zal resulteren in een jarenlange 
vriendschap die onverminderd zal duren tot 18 februari 1905, de dag dat De Geyter overlijdt. 
Aan Van Heurck doet Pée op 29 november 1893 als volgt verslag van zijn bezoek:  
 

Toen ik mijn laatsten namiddag in België doorbracht, bezocht ik, zooals gij weet, De 
Geyter. [= 7 oktober 1893] Dit bezoek was beslissend voor den weg, dien ik thans, met 
overmoed wellicht, insla en volgen zal. Ik vernam vele zaken bij den heer De Geyter, die 
me zeer hartelijk ontving, en mij toesprak – dat was de uitslag van mijn brochurette over 't 
Gebed [= 1893a] – alsof ik de aangeduide biograaf van den grooten kunstenaar was. In het 
gesprek was een naam genoemd – de heer Flemmich, dichter wiens weduwe thans in 
Freiburg wonen moest. Hij ook was een vriend van Mult. geweest, en wellicht zouden ook 
daar briefwisselingen van Mult. te vinden zijn. (AMVC P 254/B/95627/44a) 
 

Zo weten we meteen ook hoe Pée de Flemmich-brieven op het spoor is gekomen. Of hij bij 
zijn bezoek aan De Geyter de originele Multatulibrieven te zien heeft gekregen, valt niet meer 
uit te maken. Aan Lode Baekelmans (1879-1965), toen onder meer bestuurder van het in 1933 
opgerichte Museum van de Vlaamse Letterkunde [= AMVC Letterenhuis], schrijft hij op 4 
januari 1935: "Ik heb die oorspronkelijke stukken nog in de Jezusstraat gezien" (AMVC P 

                                         
35 Blijkbaar in het gezelschap van Tack, die op 3 april 1894 aan Pée schrijft: "zooals wij bij de Geyter gezien 
hebben". (MM 1894:I:34)  
36 Al op 12 januari 1888 had hij aan Jacob Nicolaas van Hall (1840-1918), persoonlijke vriend, groot 
bewonderaar van Multatuli en op dat moment redacteur van De Gids, "een letterlyke copie [bezorgd] van al de 
brieven die Multatuli en ook Tine my zonden" voor "uwen Arnhemschen crt.". Voor zover ik heb kunnen nagaan 
zijn ze echter nooit in de Arnhemsche courant verschenen en heeft Van Hall er verder niets mee gedaan. 
(Vermoortel, te verschijnen). 
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254/B/92362/32), maar op 23 september 1949 aan Ger Schmook: "Ik zag ze nooi t ..." 
(1973:308)37 Maar of Pée ze nu gezien heeft of niet, feit is dat ze voorgoed verloren zijn 
gegaan. Toen Max Rooses er in 1910 naar informeerde bij de weduwe, antwoordde ze in 
schamel Nederlands vol spelfouten: "Ik heb veel gezocht, en zoek nog naar de brieven van 
wijlen Multatuli, en wanhoop niet ze te vinden, zoodra ik er de hand op leg, zend ik ze u en 
blyven ze aan u, zooals ik uw in het, of beter naar het concert van den dierentuin zaterdag 
laats beloofde." (29/04/10 AMVC G 3625/B/30980/25) Maar Rooses heeft ze nooit 
ontvangen. In zijn Multatuliana schreef Pée over De Geyter:  
 

Hij schonk mij een volledig afschrift van al de brieven, die hij van Multatuli ontving. Hij 
had alles zorgvuldig nagezien en ieder epistel afzonderlijk gewaarmerkt. "Mevrouw" 
(Mimi) benuttigde ze voor haar grote uitgave bij Willem Versluys. Later gaf ik het niet 
opgenomen deel in het Nederlandsch Museum van prof. Vercoullie uit. Men beweert, dat de 
oorspronkelijke Multatulibrieven na de Geyter's dood ten vure werden gedoemd. Ik weet 
niet of zulks waar is. Ik heb de afschriften trouw bewaard als aandenken aan de dichter van 
"Keizer Karel". (1937b:38-39)38 

 
La grande question: Tine 

 
De derde groep brieven, die van Tine aan haar vriendin Stéphanie Omboni, kreeg Pée in 
handen door een reeks van gelukkige toevalligheden. Alles begon met een briefje van "C. v. 
Müffling" aan de "Hooggeachte Heer Pée", op 20 november 1893 vanuit Firenze verstuurd 
naar Godesberg. Cornelia von Müffling-Wesselman van Helmond (1863-1901)39 was een 
Nederlandse barones, die in deze periode in Italië woonde en er vooral verhuisde: tussen 
november 1893 en maart 1896 verbleef ze achtereenvolgens in Firenze, Rome, San Marcello 
Pistoiese en opnieuw Rome. Ze was in 1883 getrouwd met luitenant-kolonel Otto, Freiherr 
von Müffling sonst genannt Weisz, maar in 1890 alweer van hem gescheiden. Kennelijk 
verhuisde haar zoontje Ernst met haar mee. (aan Pée 12/06/84 MM 1884:I:54) Haar 
moedertaal was Nederlands, maar ze sprak en schreef uitstekend Engels en Frans, zeer goed 

                                         
37 In 1950 schrijft Pée over de brieven van Multatuli aan De Geyter: "Ik heb de oorspronkelijke tekst nooit onder 
ogen gehad, weet dus niet, of er iets werd uit weggelaten." (1950b:377) 
38 In april 1910 had Pée ook al geschreven aan Meersmans "Zou er geene mogelijkheid bestaan om de 
handschriften van Multatulibrieven voor uwe tentoonstelling te vragen [...] aan Mevrouw Wede De Geyter, 
Quinten Metsyslaan, Antwerpen, N.B. zeer rijke lieden, die wellicht ook in geldelijk opzicht zouden 
medewerken." (MM 1910:I:334) Op 14 april 1929 (een jaar na het overlijden van weduwe De Geyter op 25 april 
1928) vraagt Pée aan De Bom of er geen mogelijkheid zou zijn om de "oorspronkelijke teksten" via de 
kleinkinderen in handen te krijgen voor het Multatuli Museum. (AMVC P 254/B/91463/125) In 1936 laat Pée 
via De Valck nogmaals informeren bij Baekelmans, die meedeelt dat de brieven verbrand zijn door de weduwe 
om "politieke" redenen. De weduwe is namelijk niet Vlaamsgezind en niet vrijzinnig en de aangetrouwde familie 
evenmin. (De Valck aan Pée 05/06/36 LOK) Maar Pée heeft kennelijk nooit de hoop opgegeven om ze toch nog 
te vinden. Zelfs in 1949 vraagt hij nog aan Schmook: "Kunt gij de originele brieven aan De G[eyter] niet onder 
oogen krijgen?" (Schmook 1973:308) 
39 Cornelia Elisabeth Wilhelmina Wesselman van Helmond is geboren in Helmond op 7 maart 1863 en overleden 
in Rome op 28 januari 1901. Ze trouwde op 23 oktober 1883 in Helmond met Otto Freiherr von Müffling sonst 
genannt Weisz, luitenant-kolonel (Uhlanen-luitenant) in het Duitse leger. Hij was de zoon van Wilhelm en 
Elisabeth Marie Freiin von Lorenz en werd geboren in Keulen op 7 december 1858. Het huwelijk werd 
ontbonden door echtscheiding bij vonnis van de civiele kamer van het Koninklijk Landgerecht te Halberstadt de 
dato 12 mei 1890. Hun zoon Ernst is geboren op 4 september 1887 en in Amerika gehuwd met Elsie Forster. 
Cornelia woonde van 20 september1878 tot 3 juli 1880 in Baarn en werd per 30 november 1883 in het 
Helmondse bevolkingsregister uitgeschreven met bestemming Zullichau in Duitsland (Pruisen). Ik ben de heer 
Jan Suijkerbuijk, coördinator dienstverlening van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven bijzonder 
dankbaar voor deze waardevolle informatie en voor de foto's die hij mij bezorgde (infra). Zie voorts ook nog 
Heeren (1938:308) en Molhuysen en Blok (1927:1318). 
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Cornelia von Müffling, Douwes Dekker (Multatuli). Das 
Magazin für Litteratur, 1891, 60 (22) (30 mei 1891): 346-348. 

Duits en ook Italiaans.40 Hoewel ze tweeënhalf jaar met Pée zou corresponderen, hebben ze 
elkaar nooit ontmoet. Pée dacht zelfs dat hij met een man te doen had tot ze er hem attent op 
maakte dat dat niet klopte.41 Ze was net geen achtendertig toen ze in 1901 overleed. 
 

In nummer 854 van het 
Amsterdamsch Weekblad van 1893 
stond te lezen dat Pée een zeer 
verdienstelijk artikel had 
gepubliceerd over Het gebed van den 
onwetende en de vertalingen ervan. 
(1893a) Dat interesseerde Cornelia 
von Müffling wel, want ze vertaalde 
zelf ook Multatuli en had een 
onuitgegeven vertaling van Het gebed 
van den onwetende in portefeuille. In 
1891 had ze in nummer 21 van het 
Berlijnse tijdschrift Das Magazin für 
Litteratur (anoniem) bovendien al een 
vertaling gepubliceerd van "De 
Banjir" (een fragment uit Multatuli's 
Wijs mij de plaats waar ik gezaaid 

heb) en in het volgende nummer, nu alias "C. v. M.", een goed gedocumenteerd, kritisch én 
enthousiast stuk over Multatuli. Ze had ook "Saïdjah en Adinda" vertaald, maar nergens 
gepubliceerd gekregen. Haar vertaling van Het gebed van den onwetende had ze zelfs nergens 
meer aangeboden want de Duitse censuur zou de publicatie toch niet hebben toegestaan. Maar 
met Pée zou het nu misschien tóch lukken? Ze droomde zelfs al van een boek en voegde bij 
haar brief alvast haar vertaling van Het gebed, nederig wachtend op commentaar. Dat zinde 
Pée wel. En dat ze haar vertaalwerk verrichtte om "te kunnen medewerken aan de verbreiding 
van Multatulis heerlijk proza en machtige poezy" zinde hem nog meer. 
 
Intussen had hij na de tip van De Geyter van 7 oktober 1893 contact gezocht met mevrouw 
Flemmich en binnen de veertien dagen de brieven ontvangen die op 15 januari 1894 in het 
Belgisch Museum zouden verschijnen. (aan Flemmich 22/10/93 MM 1893:I:34) Nu was die 
mevrouw Flemmich echter óók bereid om te vertalen en zo groeide bij Pée het idee om beide 
dames aan het werk te zetten. (Von Müffling aan Pée 11/12/93 MM 1983:I:55) Ook 
Alexander Cohen (1864-1961), die toen in Parijs woonde, werd om medewerking verzocht, 
maar die achtte hij niet "réalisable". (aan Pée 13/05/93 MM 1893:I:7) Carl Derossi (1844-
1910), de naar New York uitgeweken Duitse sociaaldemocraat, die in de jaren 1885-1892 heel 
wat werk van Multatuli had vertaald, werd eveneens aangeschreven, maar liet meteen weten 
dat er voor nieuw te leveren werk betaald zou moeten worden. (21/02/94 AMVC P 
254/95370/2:5-6) Toch lijkt Pée hem tot het vertaalteam te hebben gerekend, want in 1894 
kondigde hij in het Nederlansch Museum aan: "In den loop van het volgend jaar verschijnt het 
eerste deel eener Blumenlese aus Multatuli, bezorgd door Mevr. Lina Flemmich, Mevr. C. 
von Müffling, Carl Derossi en mij." (1894:368)42 Aangezien Derossi echter nogal veraf 

                                         
40 Hoe het met haar talenkennis zat, reconstrueer ik uit wat ze daar zelf over schrijft in haar brieven aan Pée.  
41 Von Müffling aan Pée op 8 februari 1894: "Uit al uwe brieven blijkt, dat u in den waan verkeert met een 
mynheer von Müffling te doen te hebben. Ik ben evenwel geen mynh. maar een mevrouw von Müffling." (MM 
1894:I:18) 
42 Von Müffling blijkt het moeilijker te hebben gehad met de uitbreiding van het team. Op 19 maart 1894 schrijft 
ze aan Pée: "Tegen uw plan van medewerking van mevr. Flemmich en eventueel van de Rossi heb ik niets, 
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woonde, kwam het er in de praktijk op neer dat Flemmich, Von Müffling en Pée aan het 
vertalen sloegen en elkaars vertalingen becommentarieerden,43 alles natuurlijk onder de 
eindredactie van Pée.44 Maar dat viel al gauw tegen. Von Müffling vond dat Flemmich 
"eigenlijk geen Hollandsch" kende en "[bleef] hangen aan een conventioneele manier van 
zeggen" en bovendien kon ze niet tegen kritiek. (aan Pée 08/05/94 MM 1894:I:46) 
Omgekeerd vond Flemmich de vertalingen van Von Müffling en van Pée "te zeer 
vertalingen". (Von Müffling aan Pée 12/06/94 MM 1894:I:46 en 54).45 Maar wat nog veel 
erger was: er werd nooit een uitgever gevonden. 
 
Von Müffling werdd echter niet alleen ingeschakeld als vertaalster. Ze bleek vroeger ook 
"betrouwbare en niet bekrompen personen" te hebben gekend "die [Multatuli] in Indië van 
nabij gekend hadden" (MM 1894:I:8) en door haar maatschappelijke positie had ze een 
uitgebreid netwerk van contacten tot in de hoogste kringen. Dat alles bood onverhoopte 
mogelijkheden. Op 11 december 1893 beloofde ze aan Pée: "Ik tracht brieven van M. machtig 
te worden, ik weet dat kennissen van me, familie van mevrouw Dekker-v. Wijnbergen er 
bezitten. Of zij ze afstaan weet ik niet. We zullen zien." (MM 1893:I:55) Precies een maand 
later, op 11 januari 1894, volgde het verslag van haar pogingen:  
 

Ik trachtte brieven machtig te worden van Dekker en Tine aan mevr. v[an] H[eeckeren] 
Tine's zuster. Maar ik klopte tevergeefs aan. De verbittering tegen Multatuli is daar te groot. 
Hier wat men mij schreef: "De betrekking met haar zuster was trouwens byna verbroken 
door het gedrag van D.D. De geheele familie had aan Everdine het huwelijk ten sterkste 
ontraden omdat D.D. toen reeds een wispelturig phantast was. Hij wreekte zich later op de 
familie daarvoor door in den M[ax]. H[avelaar]. te vertellen dat de heer v[an]. d[er]. 
H[ucht]. (Tine's pleegvader) geld had opgemaakt of niet aan haar had uitgekeerd, dat aan 
Tine toekwam, en dat nog wel terwyl zij geen sous [sic] bezat. Als mensch is van Mult. by 
ons niets dan onaangenaams bekend [...]." (MM 1894:I:8) 

 
Dit keer was het dan wel niet gelukt om brieven los te krijgen, maar Pée had nu toch een 
uniek getuigenis in handen, ook al was het niet uit de eerste hand, over Tines enige nog 
levende zuster, Henriëtte Maria, baronesse van Heeckeren tot Waliën-van Wijnbergen (1822-
1905) en over haar familie. Vierenveertig jaar later zou het een ereplaats krijgen in Multatuli 
en de zijnen. (1937d:5-6) 
 
En dan gebeurt het wonder. In 1937 vertelt Pée in zijn Multatuli en de zijnen – en hij herhaalt 
het nog eens in 1948 – dat hij dagenlang op zijn werktafel in Bonn een papier had liggen met 
daarop "Omboni. Padua", de naam en woonplaats van een vriendin of kennis van Tine, die 

                                                                                                                               

wanneer hun werk goed is." (MM 1894:I:28), maar op 12 juni 1894: "Ik voor mij ben er niet direct voor het 
aantal medewerkers zoo uittebreiden." (MM 1894:I:54) Zelf had ze in januari al overwogen om de vertaling van 
een stuk van Vorstenschool door Theodor Wenzelburger op te nemen, maar daar zag ze vanaf omdat de kwaliteit 
niet voldeed. (MM 1894:I:8 en 1894:I:54) 
43 Zelfs de verfoeide professor Bley werd kennelijk een enkele keer ingeschakeld om een tekst na te lezen. (Von 
Müffling aan Pée 08/05/94 MM 1894:I:46) 
44 Dat stemt (op het geslacht van Von Müffling na) overeen met wat Pée op 24 januari 1894 aan Van Heurck 
schrijft: "Ge weet, met den heer C. v. Müffling (een Hollander) en mevr. L. Flemmich (een Duitsche) heb ik 
besloten een bundel Duitsche vertalingen van Multatuli uit te geven." (AMVC P 254/95627/27) In Multatuli en 
de zijnen schrijft Pée dat hij met Derossi en Von Müffling aan de bloemlezing werkte, en vernoemt Flemmich 
niet, maar dat stemt niet overeen met wat uit de briefwisseling naar voren komt. (1937d:5) 
45 Von Müffling had al vanaf het prille begin haar reserves, zoals blijkt uit haar brief aan Pée van 11 december 
1893 (MM 1893:I:55) Zie voorts de brief aan Pée van 3 april 1894. (MM 1894:I:33) De dames hebben elkaar 
ontmoet in mei 1894 en in januari 1896 (Von Müffling aan Pée 08/05/94 en 23/01/96 MM 1894:I:46 en 
1896:I:4). 
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hem bijgebleven waren uit zijn lectuur van Multatuli's brieven. En nu hij zo prettig 
samenwerkte met iemand die in Italië woonde, was het ogenblik misschien wel aangebroken 
om enige actie te forceren. Hij aarzelde nog even omdat de benadering van Tines zuster toch 
wel wat was tegengevallen, maar dan trok hij in zijn eigen woorden zijn "stoute schoenen 
aan" en zond Von Müffling erop uit om Omboni te vinden. (1937d:6-7 en 1948b:356) 
Mevrouw Von Müffling voegde meteen de daad bij het woord en kon al op 12 juni 1894 
melden:  
 

En nu la grande question: Tine. 
Wat ik u voorloopig kan vertellen is niet veel, maar ik hoop u binnenkort met meer 
volledige informaties te kunnen dienen. Ik maakte onlangs kennis met eene Hollandsche 
dame, die mij in den loop van het gesprek vertelde dat zij te Padua bij eene vriendin had 
gelogeerd, die indertijd Tine Dekker bij zich gehuisvest had;– ik heb aan die dame 
geschreven, en hoop over Tine en hare toenmalige verhouding tot M. veele en uitvoerige 
mededeelingen te ontvangen. (MM 1894:I:54) 
 

Al kon de al te bescheiden Von Müffling in haar eigen ogen voorlopig "niet veel" vertellen, 
toch liet ze een lange reeks feiten en beschouwingen volgen die, op enkele kleine details na, 
bewonderenswaardig juist zijn en voor de Multatulistudie hoogst interessant. Op 27 augustus 
meldt Von Müffling, die even op reis is geweest naar Zwitserland, aan een ongeduldige Pée, 
dat er nog altijd geen antwoord gekomen is op haar schrijven. Misschien is de brief verloren 
gegaan, want dat is in Italië "het lot van vele brieven". Ze zal een tweede keer schrijven en 
krijgt van Pée de opdracht om meteen ook inlichtingen in te winnen over Multatuli's dochter, 
Nonnie. (MM 1894:I:65) 
 
Dit keer werkt de Italiaanse post voortreffelijk, want op al 9 september kan Von Müffling 
naar Pée "een uittreksel" zenden "uit een brief van mevrouw O.i", die ze hoogstwaarschijnlijk 
ook persoonlijk zal ontmoeten. (MM 1894:I:71) Voor Pée moet dat allemaal euforisch 
geklonken hebben. Vanaf nu gaat het snel. Op 11 oktober verstuurt Von Müffling naar Pée 
een pakket met alle brieven van Tine aan Stéphanie Omboni en daarbovenop de sublieme 
brief van Omboni aan haar, die als inleiding zal dienen bij de uitgave. Pée zit erin te lezen tot 
een gat in de nacht en zendt zijn kostbare vondst naar oud-professor Fredericq (1937d:10-
11)46, ongetwijfeld om bewijs te leveren van zijn "capacité" aan de promotor die hem geen 
onderscheiding heeft gegund. Fredericq is in de wolken:  
 

[D]e brieven van Tine aan Mevr. Omboni en de lange brief van deze laatste zijn di primo 
cartello. Met een portret van Tine in Noord-Nederland uitgegeven zouden ze zeker gerucht 
maken en veel koopers vinden, denk ik. (23/11/94 MM 1894:I:87) 
 

Hij leest ze zelfs met de studenten van het doctoraat omdat hij ze zo belangrijk vindt en raadt 
als uitgever Martinus Nijhoff aan. (LOK Nijhoff 27/11/94) 
 

                                         
46 In 1937 schrijft Pée in Multatuli en de zijnen: "Ik zond de oorspronkelijke stukken aan mijn vroegere 
leermeester Paul Fredericq" (1937d:11), maar op 27 november 1894 had hij in een brief aan Boele van 
Hensbroek gechreven: "Prof. Paul Fredericq, dien ik bijgaande uittreksels toezond [...]." (LOK) Het kan 
natuurlijk zijn dat Pée slechts een aantal brieven naar Fredericq heeft gestuurd, al is het woord "uittreksel" dan 
toch niet erg adequaat gekozen. Of had hij sommige fragmenten gekopieerd? Overigens werden in eerste 
instantie precies dezelfde uittreksels naar uitgeverij Nijhoff gestuurd. Uiteindelijk zou Pée echter de originelen 
naar Nijhoff sturen. (Boele van Hensbroek aan Pée 09/01/95 (op de brief staat foutief 93) en 26/01/95 LOK)  
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De buste van Multatuli 
door Serafino Ramazzotti 

(Multatuli Museum) 

De volgende stap is: toelating krijgen van Omboni om alles af te drukken én indien mogelijk 
een portret van Tine bemachtigen. Op 20 november vertrekken vanuit Italië niet één, maar 
drie portretten van Tine, altijd weer door de bemiddeling van Von Müffling, en publicatie 
wordt probleemloos toegestaan. (LOK Nijhoff 02/12/94) 

 
Pée doet, zoals we gezien hebben, precies wat Fredericq voorstelt: begin april 1895 wordt het 
boek uitgebracht bij Martinus Nijhoff mét portret. Maar veel kopers vindt het in Nederland 
niet en in Vlaanderen al helemaal niet (LOK Nijhoff 03/09/1896). Van de 1000 exemplaren 
die gedrukt worden, geraken er in 1895 420 verkocht, en van 1896 tot 1910 nog eens 30, 
zodat het totaal uitkomt op 450, of minder dan de helft van de oplage.47 
 
Hoewel Pée aan het eind van 1894 Cornelia von Müffling voor al haar moeite dankt en 
belooft om zich nu weer met de Duitse bloemlezing bezig te gaan houden, blijkt hij haar toch 
vooral te beschouwen als een medium dat interessante gegevens en antwoorden uit Italië 
bijeen kan sprokkelen en doorseinen. (16/12/94 MM 1894:I:88) En zelfs dat blijft niet duren, 
want nadat Pée Omboni begin april 1895 twee exemplaren van zijn boek met begeleidende 
brief heeft toegestuurd, ontspint zich een rechtstreekse correspondentie met haar. Von 
Müffling verdwijnt stilaan naar de achtergrond. In 1895 stuurt ze nog drie briefjes, in 1896 
twee en dan niets meer. Dat is ook niet meer nodig aangezien Pée nu rechtreeks met Omboni 
in contact staat, en dat levert natuurlijk uiterst waardevolle informatie op, nu echt wel uit de 
eerste hand. Over Nonnie, Edu en natuurlijk Tine. Op zijn verzoek mag Pée van Omboni zelfs 
een autograaf van Tine uitkiezen en behouden. Hij kiest voor de brief van 28 januari 1870 – 

niet toevallig die waarin Tine laat weten dat ze terug naar 
Milaan wil én waarbij een briefje ingesloten zit van de 
zestienjarige Edu. Mevrouw Omboni stuurt hem 
onmiddellijk op. En later ontvangt Pée ook nog Omboni's 
portret. (aan Omboni 04/95 MM 1895:I:25 en Omboni 
aan Pée 14/04/95 en 13/09/96 MM 1895:I:20 en 
1896:I:14)) 
 
Maar correspondentie schept verplichtingen. Mevrouw 
Omboni blijkt met name bevriend te zijn met 
beeldhouwer Serafino Ramazzotti, die een gipsen buste 
heeft gemaakt van Multatuli. Via Von Müffling laat ze 
aan Pée vragen of daar in Nederland of Vlaanderen 
belangstelling voor zou bestaan (23/01/96 en 19/03/96 
MM 1896:I:4 en 7), maar in augustus vraagt ze hem 
rechtstreeks of hij er niet voor kan zorgen dat de buste op 
een goed moment tentoongesteld wordt in Nederland of 
Vlaanderen zodat Ramazzotti, die in Rome al gekend is 
als "un artiste très distingué", ook in Nederland 
doorbreekt, en vooral in de hoop dat een rijke 

Multatuliaan hem de opdracht zal geven om het gipsen 
ontwerp in marmer of brons uit te voeren. (05/08/96 MM 
1896:I:12) In overleg met Martinus Nijhoff, die voorstelt 

                                         
47 Alle gegevens uit Nijhoff aan Pée 23/06/1896, 13/05/1901, 01/10/1907, 28/01/1910 en 29/08/1911 LOK. De 
uitgave was echter geenszins verlieslatend. Op 11 oktober 1895 kan Boele van Hensbroek Pée al laten weten dat 
er "toch reeds een aardig winstje zal overblijven" en in de komende jaren komen daar nog kleine bedragen 
bovenop. (LOK) 
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om het beeld in Den Haag "in de vitrine van een der groote kunstkoopers te exposeeren" 
(Nijhoff aan Pée 03/09/96 LOK) wordt de buste in december 1896 vanuit Italië franco naar 
Den Haag geëxpedieerd. (Omboni aan Pée 16/12/96 MM 1896:I:19) Het laatste wat we er nog 
over vernemen, staat in een briefkaartje van een jaar later (19 november 1897), en het is 
meteen het laatste schrijfsel dat Pée van Omboni ontvangt:  
 

Cher Monsieur, je me gêne vraiment de vous déranger, mais pourriez-vous me dire quelque 
chose au sujet du buste de Multatuli. Est-il égaré, est-il cassé? Mr Ramazzotti, le sculpteur, a 
écrit plusieurs fois à la Maison Martinus, sans recevoir réponse. (LOK) 

 
Verloren geraakt of gebroken is de buste in ieder geval niet, want ze kan tot op de dag van 
vandaag bewonderd worden in het Multatuli Museum in Amsterdam. Al is er niemand die 
precies kan vertellen hoe ze daar terechtgekomen is. 
 
De avondpost van 11 september 1894 
 
In de inleiding bij de brievenuitgave van 1895 dankt Pée Von Müffling voor haar 
"gewaardeerde hulp" omdat hij door haar in het bezit is gekomen van de brieven van Tine aan 
Omboni én van de brief van Omboni aan Von Müffling die als inleiding dient. Aan Pieter 
Andreas Martin Boele van Hensbroek (1853-1912), schoonzoon en vennoot van Martinus 
Nijhoff, en contactpersoon van de uitgeverij tijdens de voorbereiding van de brievenuitgave, 
schrijft Pée (en de onderstreping is van hem) "dat zij zich tot Mevr. Omboni-Etzerodt wendde, 
en van haar [...] al de missiven van Tine ontving." (02/12/94 LOK). Maar naarmate de tijd 
verstrijkt, gaat Pée het aandeel van Von Müffling meer en meer minimaliseren en zichzelf een 
steeds gewichtiger rol toekennen. 
 
In Multatuli en de zijnen uit 1937 is er geen sprake meer van "gewaardeerde hulp", maar van 
"vriendelijke bemiddeling" (1937d:191), maar wanneer Pée in hetzelfde boek uiteenzet hoe de 
brievenbundel er gekomen is, wordt Von Müffling gewoonweg niet genoemd:  
 

Ik vroeg me af of mevrouw Omboni daarover [= over de visie van Paap op Multatuli] haar 
mening zou willen uiten? Na wat weifelen schreef ik en met de avondpost van 11 
September 1894 kreeg ik de volgende brief, die eerst nu wordt openbaar gemaakt. 
[...] 
Enkele dagen later [= na 11 september 1894] ontving ik de brieven van Tine aan mevrouw 
Omboni. 
[...] 
En die brieven zouden onuitgegeven blijven, later misschien verloren gaan? 
Ik pleitte verder, nu voor de uitgave, maar met een inleidende brief, die natuurlijk over Edu 
en Nonnie het minder loffelijke verzwijgen zou. Zo ontstond de mooie missive, die aan de 
Tine-brieven, die bij Martinus Nijhoff in 1895 verschenen, voorafgaat. (1937d:10-11)48 
 

Pée laat dus uitschemeren dat hij in september 1894 rechtstreeks met Omboni 
correspondeerde, maar dat is uitgesloten aangezien hij Von Müffling pas om haar adres vroeg 
op 16 december 1894 en het pas kreeg op 3 januari 1895. (MM 1894:I:88 en 1895:I:1) Het 
eerste rechtstreekse schriftelijke contact tussen hem en Omboni vond plaats in het voorjaar 
van 1895, toen hij haar een exemplaar van de brievenuitgave toestuurde en daarvoor bedankt 
werd. Tot dan verliep alle correspondentie via Von Müffling en zelfs daarna was dat 

                                         
48 Ook in de versie van 1948 wordt Von Müffling in het geheel niet genoemd. (1948) 
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merkwaardig genoeg nog dikwijls het geval. Het is dan ook hoogst twijfelachtig dat de "brief" 
die Pée op 11 september 1894 met de avondpost ontving aan hem was gericht en het is niet 
eens zeker of het wel een volledige brief was. Op 9 september, immers, schrijft Von Müffling 
hem "Ik zend u hier een uittreksel uit een brief van mevrouw O.i" en het is dus best mogelijk 
dat Pée dat uittreksel gaandeweg als een brief aan hem is gaan beschouwen. Misschien 
verklaart dat ook waarom hij de brief een keer (in een Nederlandse vertaling) gepubliceerd 
heeft zonder aanspreking en slotformule (1937d:8-10) en een keer met als aanspreking 
"Monsieur" en als slot "Croyez-moi etc." (1937b:10-12) Heeft Pée de aanspreking en de 
slotformule er achteraf bij geplakt? We zullen het wel nooit meer te weten komen, want het 
origineel is niet te vinden. Maar we weten wel dat de "mooie missive", die uiteindelijk als 
inleiding bij de brievenuitgave afgedrukt zou worden, in elk geval niet tot stand gekomen kan 
zijn op de manier die Pée beschrijft. Om te beginnen verstuurde Von Müffling het pak brieven 
niet enkele dagen na 11 september, maar op 11 oktober, zoals we hierboven gezien hebben. 
Hoe zou dan de inleidende "missive", die gedateerd is op 5 oktober, geschreven kunnen zijn 
nadat Pée de brieven ontvangen had? Het is bovendien volkomen uitgesloten dat Omboni, 
met wie Pée, zoals gezegd, op dat moment nog niet correspondeerde, op diens commando een 
brief zou hebben geschreven, en dan nog wel gericht aan Von Müffling. 
 
Wanneer Pée het verhaal nog eens overdoet in Vooruit van 14 februari 1937 en in De 
Vlaamsche Gids van 1948 is Von Müffling volledig van het toneel verdwenen (1937c en 
1948b). In 1950 schrijft hij zelfs: "In de zomer van 1894 ontdekte ik brieven van Tine aan 
haar vriendin Stefanie Omboni-Etzerodt. Zij lagen in een lade te Padua, aan iedereen 
onbekend." (1950a:500) Of begon Pée, die nu toch bijna tachtig was, een beetje in de war te 
geraken? 
  
Wat er ook van zij, de al te dienstvaardige barones Von Müffling is tot nu toe in de 
Multatuliliteratuur volkomen genegeerd. Bij Willem Frederik Hermans, die in De 
raadselachtige Multatuli nochtans vaak uitweidt over Multatuli's Nachleben, wordt ze 
helemaal niet genoemd. Zelfs in De Multatulianen van Atte Jongstra, waar ze nochtans een  
plaatsje had verdiend, komt ze niet voor. Daarom heb ik hier wat langer bij haar stilgestaan. 
Ze verdient het. En ik ben heel blij en dankbaar dat de heer Suijkerbuijk, coördinator 
dienstverlening van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, de foto's van Cornelia, 
haar man en zoon wist op te sporen die hier voor het eerst afgedrukt worden. 
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Cornelia von Müffling 

Ernst von Müffling Otto en Cornelia von Müffling 
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Wat geheel waardeloos was, liet ik weg 
 
Maar het voorgaande neemt natuurlijk niet weg dat Pée de motor was achter alles wat we tot 
hiertoe beschreven hebben. Soms viel het tegen, zoals bij de zusters van Auguste van der 
Ghinst, soms liep het gesmeerd, zoals bij De Geyter, en een enkele keer lag het geluk voor het 
grijpen, zoals die dag in november 1893, toen Von Müffling besloot om hem een briefje te 
schrijven. 
  
De manier waarop aan het einde van de negentiende eeuw brieven en documenten uitgegeven 
werden, doet tegenwoordig de wenkbrauwen fronsen. Schrappen en weglaten waren schering 
en inslag. Mimi deed het in de brieven van en aan Multatuli, De Geyter deed het in zijn eigen 
brieven. Er werden zelfs regels en woorden vervangen door andere. (Van der Meulen 
2005:211) En het gebeurde niet alleen omdat sommige betrokkenen nog leefden, uit discretie 
of om geen problemen te krijgen, maar ook omdat de editeur zich goed genoeg achtte om te 
oordelen wat de moeite waard was en wat niet. Over de brieven van Tine schreef Pée, als 
betrof het een verdienste, dat hij ze gepubliceerd had "met heel weinig weglatingen; slechts 
het onbelangrijke en de herhalingen vielen weg" (aan Von Müffling MM 1894:I:88). Omboni 
kreeg bij de ontvangst van zijn boek te lezen dat hij enkel de interpunctie en de schrijffouten 
(lapsus calami) verbeterd had en voorts: "Je crois, Madame, avoir fait un heureux choix dans 
les touchantes missives de cette femme d'élite."49 (04/95 MM 1895:I:25) Bij de uitgave van de 
brieven van Multatuli aan De Geyter stond op de eerste bladzijde in voetnoot: "Wat geheel 
waardeloos was, liet ik weg." En daar had niemand een probleem mee. Integendeel. De 
Geyter en Pée bleven de allerbeste vrienden. Omboni antwoordde "Je ne puis qu'approuver le 
choix que vous avez fait" (09/04/95 MM 1895:I:16) en bij Martinus Nijhoff vonden ze dat het 
zo hoorde en zelfs niet anders kon.50 
 
We kunnen het nu wel spijtig vinden dat we niet álle brieven hebben en dat er van alles uit 
weggelaten en aan veranderd is zonder dat we zelfs maar weten wat. Maar daartegenover staat 
dat de circa tachtig brieven die Pée in 1893-1895 heeft uitgegeven, zonder hem voor altijd 
verloren zouden zijn gegaan. Bij al die brieven staat in de Volledige werken (VW) namelijk 
als vindplaats òfwel een van zijn publicaties, òfwel, zoals bij De Geyter, een afschrift dat 
dankzij Pée is gemaakt, òfwel een autograaf die dankzij Pée is bewaard.51 De autografen van 
de brieven van Van der Ghinst worden bewaard in het AMVC Letterenhuis, want kleinzoon 
Irénée is blijkbaar zo wijs geweest om ze daar te deponeren, samen met de concepten van de 

                                         
49 Hieruit blijkt dat Pée niet álle brieven heeft gepubliceerd. In een brief aan B. Damme van 11 juli 1929 schrijft 
hij eveneens: "Ik ontdekte in 1894 haar talrijke brieven aan Mevr. Omboni en gaf er een keur van uit." (MM 
1929:I:16) 
50 Zie onder meer Boele van Hensbroek aan Pée op 2 februari 1895. (LOK) Boele van Hensbroek stond er 
evenwel vanaf het begin op dat de uitgave volledig zou zijn en alle bewaarde brieven zou bevatten. (LOK 
30/11/94) Pée heeft daar ook echt naar geïnformeerd want op 3 januari 1894 vernam hij van Omboni via Von 
Müffling het volgende: "Je n'ai point d'autres écrits de Tine. Figurez-vous que je ne vous aurais pas tout livré. 
S'il y a des lacunes dans les lettres, c'est que j'en ai peut-être détruites, lorsque j'étais en voyage les moins 
intéressantes. Puis les époques lorsque nous étions ensemble." (MM 1895:I:1, vergelijk Pée aan Boele van 
Hensbroek 08/01/95 LOK) Soms waren er ook meningsverschillen waaruit iets te leren valt. Op 6 januari 1895 
schrijft Boele van Hensbroek bijvoorbeeld aan Pée: "Uit den brief van 9 Nov. '63 liet U een paar regels weg, die 
ik vind, dat Tine's gemoedstoestand typiseeren, nam.: 'Si tu reviens, tu me joueras la marche funèbre, n'est ce 
pas, pour moi seul.' De laatste woorden ondertreepte Tine." (LOK) 
51 De enige uitzondering vormen twee brieven aan Flemmich waarvan het Multatuli Museum kennelijk een 
handgeschreven versie bezit die niet door of dankzij Pée tot stand is gekomen. 
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brieven van zijn grootvader aan Multatuli.52 Maar wij weten intussen wel wie hem het belang 
van die autografen had doen inzien. Twee brieven van Multatuli aan Flemmich zijn eveneens 
volgens autograaf afgedrukt (VW 12:193-199), maar ook die danken we aan Pée, want hij 
was de gelukkige bezitter ervan.53 En dan is er nog de brief van Tine aan Omboni van 28 
januari 1870, volgens de VW, "de enige van de 52 door Pée gepubliceerde brieven van Tine, 
waarvan het handschrift bewaard is gebleven", (VW 14:38) en wij weten intussen dat ook dát 
aan Pée te danken is, want het is de brief die hij van Omboni cadeau kreeg. Pée heeft, zoals 
gezegd, alle autografen na gebruik netjes terugbezorgd aan de eigenaars en dat is eigenlijk wel 
jammer. Want ze zijn, op die aan Van der Ghinst, de twee aan Flemmich en die ene van Tine 
na, allemaal voorgoed verloren gegaan. En zonder Pée hadden we het niet eens geweten. 
 
A travers l'oeuvre de Multatuli 
 
Zoals gezegd, was het Pée niet alleen om wetenschap en onderzoek te doen. Zijn 
werkzaamheden hadden ook een propagandistisch doel: Multatuli in en buiten Vlaanderen 
bekendmaken als onovertroffen stilist en (vrij)denker. Natuurlijk dienden de reeds beschreven 
activiteiten altijd óók mede dat doel,54 temeer daar Pée niet enkel publiceerde in 
wetenschappelijke tijdschriften, maar ook voor het studentenpubliek via De Goedendag55 en 
voor het grote publiek via de liberale Gentse krant Het Volksbelang. Maar specifiek voor wat 
we gemakshalve maar "propaganda" zullen noemen, ontwikkelde Pée nog een paar andere 
activiteiten. Ten eerste moest Multatuli in het buitenland veel bekender worden dan tot dan 
toe het geval was. Daarbij focuste Pée op Frankrijk en Duitsland omdat hij het Frans en het 
Duits het best beheerste. Ten tweede vond hij dat er een blijk van publieke erkenning moest 
komen in de vorm van een goedkope bloemlezing uit Multatuli's werken, mét een portret van 
de meester. 
 
Om Multatuli bekend te maken in Duitsland, Frankrijk en bij de Duitstalige en vooral 
Franstalige Belgen, moesten er Franse en Duitse artikels over hem geschreven worden, maar 
vooral vertalingen van zijn werk worden gemaakt. Systematisch ingesteld als hij was, begon 
Pée met de bestaande vertalingen in kaart te brengen teneinde zicht te krijgen op wat al 
vertaald was. Dat resulteerde in de twee bibliografieën uit 1894. Maar Pée deed meer dan dat. 
Hij slaagde erin om op zeer korte tijd in rechtstreeks schriftelijk contact te komen met de 
meeste vertalers van Multatuli: Alexander Cohen, Carl Derossi, Roland de Marès (1874-
1955), graaf Guillaume Henry Jean Meyners d'Estrey (1829-?) en natuurlijk Laura Flemmich 
en Cornelia von Müffling, die op haar beurt weer even contact had met Karl Theodor 
Wenzelburger (1839-1918). Zelfs de echtgenote van de inmiddels overleden César de Paepe 
(1841-1890), van wie Pée vermoedde dat hij Het gebed van den onwetende had vertaald, 
kreeg een brief in de bus. (weduwe De Paepe aan Pée 14/06/93 MM 1893:I:13) De schrijver 
                                         
52 Enkel voor de brief van Multatuli aan Van der Ghinst van 24 januari 1873 wordt in de VW (15:582) gebruik 
gemaakt van de uitgave door de kleinzoon (Van der Ghinst 1911a). In alle andere gevallen is gebruik gemaakt 
van het origineel uit het AMVC Letterenhuis. 
53 Dat valt af te leiden uit het feit dat hij ze in 1910 aanbood voor de tentoonstelling rond vijftig jaar Max 
Havelaar in Amsterdam. (Pée aan Meersmans 10/04/10 MM 1910:I:343) 
54 Op 24 november 1891 schrijft Pée aan Julius Sabbe in verband met Van der Ghinst: "Het uitgeven van dien 
brief zou ook een reclame zijn tot het verspreiden van zijn werken in ons verachterd Vlaanderen." (Fremout 
1991:101) Op 14 oktober 1893 aan Mimi: "De uitgaaf van dien brief aan VDuyse [...] zal wellicht in Vlaanderen 
de merkwaardige uitgaaf van Multatuli's Brieven meer aftrok doen vinden." (MM 1893:I:30) Op 24 januari 1894 
aan Van Heurck in verband met Van Offel: "en zoo gaat dat ook de wereld in, om den naam van den grooten 
meester nog verder te verspreiden." (AMVC P 254/B/95627/27) Enzovoort. 
55 "Julius engageert zich een tweetal jaren bij De Goedendag. Zijn verdiensten liggen vooral in bijdragen over 
Multatuli en litteratuur in het algemeen en het voeren van polemieken met andere bladen over relatief kleine 
zaken." (Fremout 1991:36) 
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Louis Van Keymeulen (1842-1915) werd dan weer met een paar epistolaire schouderklopjes 
beloond omdat hij de Revue des deux mondes zover had gekregen dat hij er in 1892 niet 
minder dan dertig bladzijden over Multatuli in mocht schrijven. (aan Pée 11/05/92 en 
12/08/93 MM 1892:I:30 en 1893:I:18) 
 
Maar dat was voor Pée allemaal niet genoeg. Er moest meer en vooral béter vertaald worden. 
Zoals we gezien hebben, zette hij zich zelf aan het vertalen, en schakelde onder anderen 
Flemmich en Von Müffling in, maar het was vooral zijn boezemvriend Emile Van Heurck die 
niet alleen als loopjongen, maar evenzeer als vertaler aan het werk werd gezet. Merkwaardig 
genoeg onderwierp Van Heurck, die nochtans van huis uit Franstalig was, al zijn vertalingen 
gedwee aan het oordeel van Pée. Van Heurck leverde prima werk en slaagde erin om in 1893-
1894 acht keer vertalingen van Multatuli geplaatst te krijgen in belangrijke, jonge, Belgische 
Franstalige tijdschriften zoals het Gentse Le Réveil (met medewerkers als Georges 
Rodenbach, Maurice Maeterlinck en André Gide), La Nervie, het tijdschrift van de Brusselse 
kunstschilder Emile Lecomte (1866-1938), en La Société Nouvelle van Fernand Brouez 
(1861-1900), het belangrijkste Franstalige tijdschrift voor maatschappelijke zaken, kunst, 
wetenschap en cultuur van die tijd. Maar ook het Parijse Mercure de France nam 
Multatulivertalingen op van Van Heurck. (1893a-f, 1894a-b) 
 
En toch werd het vertaalwerk van Pée en de zijnen niet het meest succesvolle onderdeel van 
zijn propaganda-activiteiten. Veel bleef in portefeuille. Was het al niet gemakkelijk om 
anderstalige tijdschriften bereid te vinden om vertaalde teksten van Multatuli op te nemen, het 
bleek nog veel moeilijker om uitgevers te vinden voor hele boeken. Van Heurck had op een 
bepaald moment niet minder dan drie boekdelen Franse vertalingen en zelfs al de titel A 
travers l'oeuvre de Multatuli klaar, maar een uitgever heeft hij nooit gevonden. (Pée 
1894:233, vergelijk Van Heurck aan Pée 03/08/94 AMVC H 252/B/95119/10) Roland de 
Marès meldde op 21 juni 1893 aan Pée: "Je compte publié [sic] prochainement une traduction 
de l'Ecole des Princes qui à été annonceé déjà dans mon dernier volume de vers, au Figaro et 
à la revue l'Ermitage", maar het is bij die aankondigingen gebleven.56 In het Nederlandsch 
Museum van 1893 kondigde Pée "de Fransche vertaling van Vorstenschool" aan, die hij "met 
den heer Henry d'Estrey uitgeven" zou, maar het bleef bij twee fragmenten in Le Réveil. (1893 
en 1894) En op het Duitse front werd, zoals we bij de Von-Müffling-bloemlezing hebben 
gezien, nog minder succes geboekt, zelfs niet in tijdschriften. Pée's triomfkreet dat "de 
Fransche Multatuli-vertalingen reeds talrijk" waren en "daarenboven slechts een begin" 
vormden (1984:236), stelde de zaken toch wel erg rooskleurig voor. Daaraan kon zelfs de 
voor een internationaal publiek bestemde vertaling van De Japanse steenhouwer in het 
Volapük, waar Jules De Hoon Pée in 1893 attent op maakte, niets veranderen. (LOK NG) Het 
zou duren tot rond de eeuwwisseling voor er vooral in het Duits vertalingen in boekvorm 
verschenen dankzij Wilhelm Spohr, maar daar zat Pée voor niets tussen.57 Misschien was een 
goedkope Nederlandse bloemlezing met portret voorlopig dan toch een haalbaarder idee. 
 
Hulde aan den meester 
 
Het 20ste Taal- en Letterkundig Congres had plaats van 15 tot 17 september 1887 in 
Amsterdam. Conrad Busken Huet was het jaar tevoren gestorven en Multatuli op 19 februari 
van het congresjaar. Maar uit niets bleek dat men van plan was om die twee illustere 

                                         
56 De Marès had wel vroeger al een scène uit Vorstenschool gepubliceerd in Mercure de France, février 
1893:106-111 en zou in mei 1894 in hetzelfde tijdschrift nog het artikel "A propos des lettres de Multatuli" 
publiceren (68-69) met een vertaalde brief van Multatuli. 
57 Zie hierover Pée 1906c. 
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overledenen te herdenken. Pas aan het einde van het congres vroeg de heer Th. J. A. Nuyens 
het woord en sprak het voltallige congres als volgt toe:  
 

Met onverdeelde aandacht heb ik de zittingen van dit Congres gevolgd – doch nu het op 't 
punt is gesloten te worden, kan, mag ik niet langer nalaten lucht te geven aan de 
verwondering, de bevreemding - moet ik zeggen de smart? – die mij vervult. Is er van alle 
lauweren, die hier zijn uitgereikt, niet éen schamel takje overgebleven, om dat te brengen op 
twee graven, op de rustplaatsen van twee edellieden, neen, prinsen in de Nederlandsche 
letterkunde – 'k bedoel op de graven van Eduard Douwes Dekker, van Conrad Busken 
Huet?! (Handelingen 1888:262-263) 
 

Na Nuyens' tussenkomst werd de vergadering "eenigszins onrustig". Er gingen "stemmen van 
goedkeuring en luide bijvalskreten" op. Voorzitter Hendrick Peter Godfried Quack (1834-
1917) dankte de heer Nuyens, deelde vervolgens mee dat de volgende dag in Antwerpen het 
Vondelfeest zou plaatshebben en sloot, nadat hij door de net drieënzeventig jaar geworden 
Nicolaas Beets (1814-1903) was bedankt, de werkvergaderingen van het Congres af. Pée was 
hiervan op de hoogte, want in zijn artikel over zijn eigen huldevoorstel uit 1893 haalt hij 
Nuyens' woorden aan. Maar hij was nog beter op de hoogte van wat er gebeurd was op het 
21ste Congres, want daar was hij zelf bij aanwezig. 
  
Het 21ste Congres werd gehouden in Gent van 24 tot 26 augustus 1891. Traditioneel werd er 
op de Taal- en Letterkundige Congressen gewerkt met drie "afdeelingen": "(1) Nederlandsche 
taal- en letterkunde, (2) Nederlandsche geschiedenis en oudheidkunde en (3) Nederlandsch 
tooneel, muziek en boekhandel." De afdelingen vergaderden in de voormiddag, het plenum in 
de namiddag. Alle deelnemers konden zich zowel voor de afdelings- als voor de 
plenumvergaderingen inschrijven als spreker, maar ze konden ook "Vragen en stellingen" 
inzenden. Hendrik Clemens Muller (1855-1927), een eigenzinnige Multatuliaan die Multatuli 
persoonlijk had gekend, had in 1891 voor twee verschillende afdelingen zo'n vraag/stelling 
ingestuurd. Voor de eerste afdeling luidde die:  
 

6. – Het Congres brengt eene dankbare hulde aan de twee groote Nederlandsche schrijvers 
dezer eeuw, Multatuli en Busken Huet, en neemt er het initiatief toe, deze hulde blijvend te 
doen zijn, b.v. door eene Multatuli-stichting of iets dergelijks (Voorstel van Dr. H. C. 
Muller, Amsterdam). (Handelingen 1892:19) 
 

Voor de derde:  
 
7. – Het Congres benoemt eene bestendige Commissie, ten einde de vraag te onderzoeken, 
in hoeverre de schrijvers het best kunnen worden beschermd en gevrijwaard tegen 
exploitatie door de uitgevers. (Voorstel van Dr. H. C. Muller, Amsterdam.) (Handelingen 
1892:23) 

 
Deze laatste stelling werd op de derde en laatste Congresdag in de derde afdeling ter sprake 
gebracht en leidde tot grote verontwaardiging. Boekhandelaren en uitgevers zoals de Vlaming 
Emiel van Goethem (1847-1907) en de Nederlanders Herman Robbers (1868-1937), Simon 
Warendorf jr. (1861-1918) en Boele van Hensbroek voelden zich bijzonder beledigd door de 
bewering dat zij de schrijvers zouden uitbuiten. En wat het nog erger maakte, was dat Muller 
niet kwam opdagen en ook in geen der andere afdelingen te vinden bleek, ook al was hij de 
vorige dagen op het Congres geweest. Nu stuurde hij zijn kat, zodat de beledigde uitgevers en 
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boekhandelaars zich zelfs niet konden verdedigen. Na een verhitte discussie besloten ze om 
de volgende motie aan te nemen:  
 

De vergadering betreurt dat de heer Dr. H. C. Muller, door zijne afwezigheid in de derde 
afdeeling, in gebreke is gebleven, de ernstige beschuldiging tegen de Nederlandsche 
uitgevers, opgesloten in nr 7 der Vragen en Stellingen, nader door bewijzen of argumenten 
te staven. (Handelingen 1892:403) 

 
Had Muller de bui zien hangen en is hij daarom wijselijk weggebleven? Dat is niet duidelijk. 
Maar wel duidelijk is dat er een verband was tussen zijn ongelukkig geformuleerd voorstel 
tegen uitgeversexploitatie en het feit dat hij ook de voorgenomen hulde aan Multatuli niet ten 
uitvoer heeft gebracht. Als Mimi, tijdens het bezoek van Pée en Van Heurck op 27 augustus 
1893, twee dagen voor het Arnhemse Congres, Muller "erg veranderlijk" noemt, beaamt Pée 
dat als volgt:  
  

"O ja, merkte ik op die juiste woorden aan, een stevig karakter is het niet. Vòor twee jaren 
liet hij te Gent zijn voorstel Multatuli-Huet in de steek, omdat hij een ander voorstel, 
bescherming tegen 'uitgevers-exploitatie', onhandig had uitgedrukt." (LOK PD) 
 

Dat zou Pée geen derde keer laten gebeuren. Op het volgende congres zou hij zélf hulde 
brengen aan Multatuli. Maar hij was fair genoeg om Muller van zijn plan op de hoogte te 
brengen en kreeg het volgende als antwoord:  
  

Gij hebt gelijk. Men heeft mij alleen laten staan, en toen heb ik niet doorgetast. Wellicht kan 
de fout te Arnhem hersteld worden. 
Er is echter slechts één middel. Mij ontbreekt thans de tijd om veel te doen. Bereid gij met 
uwe Zuid-Nederlandsche vrienden een weldoordacht voorstel, en wij dienen het dan allen 
tezamen te Arnhem in. 
Gaarne wil ik uw tolk wezen als gij nl. geen beter kunt vinden. Maar wij moeten eventueel 
met een groote macht te Arnhem komen. (14/05/93 MM 1893:I:8) 
 

Pée krijgt hier bijna een opdracht van Muller, een opdracht waarmee hij door het 
Taalminnend studentengenootschap 't Zal Wel Gaan in juni 1893 ook officieel gelast werd. 
(1893d:304) En hij maakt er zijn werk van. Voor het 22ste Congres, dat van 29 tot 31 
augustus gehouden zal worden in Arnhem, schrijft hij zich in als spreker voor de algemene 
vergadering met als onderwerp "Hulde aan Multatuli". Ook Muller schrijft zich in met het 
onderwerp "Multatuli" zonder meer. Multatuli zal dat jaar dus twee keer gehuldigd worden! 
Maar als het zover is, laat Muller schriftelijk weten "door een lichte ongesteldheid verhinderd 
te zijn" (322). Zijn tekst heeft hij echter bij het bestuur gedeponeerd en die wordt dan ook 
afgedrukt in de Handelingen (1894:343-351), zodat we toch weten wat hij had willen 
vertellen. 
 
Mullers niet-gehouden toespraak is erg wijdlopig. Als conclusie formuleert hij de volgende 
vier voorstellen: 1° meer vertalingen van Multatuli 2° een stand- of borstbeeld, 3° goedkope 
uitgaven van zijn werk, 4° in Amsterdam een straat of een plein naar hem genoemd. (350-
351) Jongstra schrijft in De Multatulianen dat Pée op het laatste moment de tekst van Muller 
voorgelezen zou hebben omdat die ziek was, maar dat klopt dus niet. Pée had zijn eigen tekst 
en zijn eigen voorstel. Hij pleitte voor "een goedkoope bloemlezing uit Multatuli's 
meesterwerken", die "al het puikste, al het rein artistieke, al het blijvende uit Multatuli's 
werken zou bevatten, en ten volle zou kunnen genoten worden door vele tienduizenden uit 
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Noord en uit Zuid, welke meeningen zij ook zijn toegedaan." (1893:307) Hiertoe moest, zoals 
dat op de congressen gebruikelijk was, een commissie worden aangesteld waarvoor Pée een 
aantal namen in gedachten had: Boele van Hensbroek, Muller, Quack en (de afwezige) Frits 
A. Smit Kleine (1845-1931) voor Nederland, en Jan Matthijs Brans (1853-1940), Fredericq en 
Julius Sabbe voor Vlaanderen. (1893:307) Praktisch gezien moest de commissie vooral geld 
zien bijeen te krijgen, maar ook een bloemlezing van circa 300 bladzijden samenstellen (met 
medewerking van Mimi), een gegraveerd portret laten vervaardigen dat als "titelplaat" zou 
dienen (vermeld werd dat Willem Witsen daar eigenlijk al mee bezig was) én een beknopte 
levensschets (laten) schrijven als inleiding. Pée's voorstel werd door de voorzitter, de 
Arnhemse predikant Lambertus Hendrik Slotemaker (1830-1911), aangenomen en "tot 
onderzoek" doorgestuurd naar de Bestendige Commissie. En daarna werd er nooit nog iets 
over vernomen. 
 
Dat zijn voorstel enige overeenkomst vertoonde met wat Muller twee jaar vroeger niet had 
gezegd, kon Pée pas vaststellen ná het Congres. Toen ontving hij namelijk van Muller een 
"schrijven", waarin stond wat die twee jaar tevoren had willen zeggen, maar dat "in de 
Handelingen van het 21e Congres niet had kunnen opgenomen worden". Ook Muller had 

willen pleiten voor een goedkope uitgave, al dacht hij 
meer aan een (verzameld) werk dan aan een 
bloemlezing. Daarnaast zou hij gepleit hebben voor een 
Multatulistichting, waaronder verstaan diende te 
worden: een prijs, voor "het beste werk in het 
Nederlandsch geschreven" in een bepaalde periode. 
(1893d:304-305) 
 
Pée was apetrots op zijn huldevoorstel. Hij liet het 
onmiddellijk na het Congres afdrukken in het 
Nederlandsch Museum als een soort van aanhangsel bij 
de brief van Multatuli aan Van Duyse. (1893:301) En 
zelfs tweeënveertig jaar later nam hij nog de moeite om 
aan Emmanuel De Bom (1868-1953) te laten weten dat 
Kornelis (Klaas) Ter Laan (1871-1963), burgemeester 
van Zaandam en lid van de Tweede Kamer, die hij om 
informatie had verzocht over Multatuli's ouders, hem 
geschreven had dat Pée voor hem "geen onbekende" was 
en dat hij Pée's "Arnhemsche lezing [...] in zijn boekerij 
had". (Pée aan De Bom 19/09/35 AMVC P 
254/B/91463/147) 

 
Het portret 
 
Van Pée's huldevoorstel is, zoals gezegd, nooit iets terechtgekomen,. Maar één onderdeel 
ervan bleef hem fascineren: het portret dat als "titelplaat" had moeten dienen voor de 
bloemlezing. Als een doorgewinterd marketingmanager avant la lettre, besefte hij dat een 
portret van Multatuli bij de fans een gegeerd object zou zijn dat Multatuli's populariteit alleen 
maar zou doen toenemen. Er moest een mogelijkheid gecreëerd worden voor de velen die dat 
volgens Pée wensten, om zich een portret van Multatuli aan te schaffen. Maar hoe? 
 
Toen Pée op bezoek was bij Mimi was een van de eerste dingen die hem opvielen dat het 
portret van Multatuli dat daar hing zo "zwart" was. Het was het slechtste en op dat moment 
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enige dat Mimi in huis had, want al de overige waren bij Willem Witsen (1860-1923), de 
schilder, fotograaf en etser, die Pée ook in zijn huldeblijk zou vernoemen. Mimi had het 
expressieve portret gezien dat Witsen van Willem Kloos (1859-1938) had getekend en ze 
hoopte dat hij hetzelfde zou kunnen doen voor Multatuli, want geen enkel bestaand portret gaf 
volgens haar "zijn schoone trekken weer, waaruit zóoveel sprak." (LOK PD) 
 
Toen Pée kort daarop voor het eerst op bezoek ging bij De Geyter, kreeg hij daar twee 
portretten te zien van Multatuli. Het ene was een afdruk van de foto die de Brusselse fotograaf 
César Leonard Nicolas Mitkiewicz (1836-?) in 1864 had gemaakt, en het andere een afdruk 
van de lithografische weergave van die foto. Multatuli had ze volgens De Geyter allebei naar 
hem opgestuurd in 1865. Eigenlijk liep Multatuli in 1865 een beetje met hetzelfde plan rond 
als Pée in 1893: hij bood zijn portret te koop aan aan zijn fans en maakte de koopwaar wat 
exclusiever door op ieder portret een citaat te schrijven uit een van zijn werken. Uit brieven 
van De Geyter weten we wat er op diens portretten stond: "Op 't eene staat, van zyne hand: 'Er 
is geen God, of hy moet goed zijn' enz.; op 't andere de fraze over kale frakken om de 
schouders van een ander." (De Geyter aan Mimi 07/10/93 MM 1893:I:27) Het eerste citaat 
komt, enigszins aangepast, uit Het gebed van den onwetende (VW 1:475, zie noot 60), het 
tweede uit Minnebrieven (VW 2:48 en 11), al staat bij Multatuli "rokken" in plaats van 
"frakken". Pée vond de foto "sprekend, vol uitdrukking, al is ze reeds wat vergaan". (De 
Geyter aan Mimi 14/10/93 MM 1893:I:30) 
 
De volgende vraag was natuurlijk op welke manier die portretten het best gereproduceerd 
konden worden. De altijd enthousiaste De Geyter was er begin oktober 1893 nog van 
overtuigd dat hij "de cliché en de steen van die portretten" zou kunnen opsporen, maar half 
november had hij nog altijd niets gevonden, wellicht omdat Mitkiewicz zelf al evenmin te 
vinden was. Op 16 december 1867 vertrok hij naar Parijs en liet zijn vrouw en twee kinderen 
achter bij zijn schoonvader, die tot 1877 in Elsene woonde. Na dat tijdstip ontbreken verdere 
gegevens.58 (De Geyter aan Mimi 07/10/93 MM 1893:I:27, De Geyter aan Pée 13/11/93 
AMVC G 3625/B/84605/97 en Ter Laan 1995:315) De Geyter besloot dan maar om de 
portretten "op kleine, halve en groote schaal" te laten "natrekken" door de bevriende joodse 
amateurfotograaf Joseph Judels (1871-1942),59 die ook nog diamantbewerker en 
"armenhelper" was. (De Geyter aan Pée 12/03/94 AMVC G 3625/B/84605/83) Judels bleek 
niet alleen snel, maar ook goed werk te leveren. Mimi ontving al in januari 1894 "van den 
photograaf Jos Judels 2 zeer schoone photografien naar de portretten van de Geyter" en een 
derde "levensgroot" was onderweg. (aan Pée 21/01/94 MM 1894:I:15) Medestudent Pieter 
Tack (1870-1943) liet Pée weten dat hij de afdrukken van Judels "zeer wel gelukt" vond. 
(03/04/94 MM 1894:I:34) 
 
Pée, van zijn kant, vroeg aan zijn vriend, de etser Arthur (Tuur) Sterck (1868-1897) om van 
De Geyters Multatuliportret een "eau-forte" te maken, een koper- of zinkets. Ze had moeten 
dienen voor de almanak 1895 van 't Zal Wel Gaan (Pée aan Mimi 14/10/93 MM 1893:I:30), 
maar is daarin niet afgedrukt (en evenmin in een van de volgende jaargangen)  en voor de 
nooit verschenen Von-Müffling-bloemlezing. (Pée aan Van Heurck 29/11/93 AMVC P 

                                         
58 Met dank aan de heer Frank Lakiere, die mij over Mitkiewicz nog heel wat meer informatie bezorgde dan ik 
hier kan opnemen. 
59 Van deze data ben ik niet zeker. Ik baseer mij op gegevens van de site 
http://www.xs4all.nl/~wrmuller/Afstammelingen%20Judels/pafg09.htm#567C199, waar een Joseph JUDELS  
wordt vermeld, geboren op 9 december 1871 in Amsterdam en overleden in 1942 in Bosvoorde. Hij huwde op 
22 november 1899 in Antwerpen met Maria Elisabeth Kamphuyzen, geboren in Amsterdam op 23 januari 1872 
en op 17 juni 1940 overleden in Mortsel. 
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254/B/95627/44) Sterck mocht van De Geyter gerust eens de twee genoemde portretten 
komen bekijken (De Geyter aan Pée AMVC G 3625/B/84605/78), maar ontving in november 
1893 vanuit Duitsland een portret waarvan Pée "het origineel" bezat en dat hij "t beste beeld 
van den Meester" vond. Welk portret dat was, vertelt hij er jammer genoeg niet bij. Pée noemt 
het ook wel "het door mij gevonden portret" (aan Van Heurck 29/11/93 AMVC P 
254/B/95627/44) en Van Heurck noemt het "le petit portret original". (aan Pée 30/12/93 
AMVC H 585/B/95119/20[?]) Maar hoe bijzonder het ook moge zijn geweest, het kreeg 
Sterck niet aan het werk. (Van Heurck aan Pée 22/01/94 AMVC H 585/B/95119/21) 
 
Ook de bevriende beroepsfotograaf Sacré (de Franstalige die lessen Nederlands volgde) werd 
door Pée aangezocht om, net als Judels, afdrukken te maken. (Sacré aan Pée 13/11/93 en 
20/11/93 LOK) Het portret dat als basis moest dienen, kreeg hij eveneens van Pée toegestuurd 
uit Duitsland. Ook hier komen we spijtig genoeg niet te weten welk portret het was, maar het 
ging in elk geval om een reproductie en niet om een origineel, en dus vielen de afdrukken 
ervan nogal tegen. Van Heurck vond "que Sacré a très mal photographié!" en ook Mimi was 
er niet over te spreken. (Van Heurck aan Pée 12/12/93 AMVC H 585/B/95119/19 en Mimi 
aan Pée 10/01/94 MM 1894:I:6) 
 
Maar zoals steeds was dat voor Pée allemaal niet genoeg. Hij ging ook op zoek naar andere 
portretten dan die van De Geyter. Van de vrijdenker J. Van den Enden (pseudoniem van 
Koenraad Oege Meinsma (1865-1929)), met wie Pée vanaf oktober 1893 documenten rond 
Multatuli uitwisselde, kreeg hij "een vergroot exempl." van het portret dat bij de 
Multatuliaflevering van De Dageraad uit 1887 hoorde, en misschien was dat wel het 
"origineel" dat Sterck te zien kreeg. Ook van mevrouw Flemmich ontving Pée een portret dat 
hij opstuurde naar De Geyter omdat die er nieuwsgierig naar was. En wat bleek? Het was een 
afdruk die De Geyter vroeger had laten laten maken van zijn eigen Multatuliportret "en nog 
wel de afdruk dien ik [= De Geyter] aan myn vrouw had geschonken; maar de brave 
Flemmich had er zóó naar gevraagd dat ze gezeid had: 'Daar is 't myne, totdat myn man er u 
een ander geve'." (De Geyter aan Pée 14/12/93 AMVC G 3625/B/84605/82) In april 1895 liet 
Omboni weten dat ze twee identieke portretten van Multatuli had "faits par Mitkiewicz en 64, 
un porte une dédicace autographé [sic], l'autre un extrait de 'Freie Arbeit'". (09/04/95 MM 
1895:I:16) En zo was Pée dus weer aan het verzamelen gegaan. 
 
Maar hoe zat het met de propaganda? Want dat was toch van alle moeite het uiteindelijke 
doel. Dat viel in Nederland nogal tegen. Toen Judels merkte hoe tevreden Mimi was over zijn 
werk, nam hij meteen de trein naar Amsterdam om te overleggen met haar en met Versluys, 
de uitgever van de brievenbundels waar Mimi toen zo intens mee bezig was. Misschien heeft 
Judels voorgesteld om daarin een portret af te drukken of om het afzonderlijk te koop aan te 
bieden, dat weten we niet. Maar in juli 1894 maakte hij opnieuw afdrukken en stuurde "een 
levensgroot" portret naar Mimi "om te zien of er in den boekhandel niets mee te doen was". 
Tot zijn grote spijt kreeg hij echter te horen "dat er niets mee aan te vangen is". (De Geyter 
aan Pée 27/07/94 MM 1894:I:57) De Geyter was er het hart van in. Maar waar hij misschien 
nog meer het hart van in was, was dat Judels er eind 1894 met zijn portret vandoor ging. 
Sterck vertelt het aan Pée met de nodige sappigheid:  
 

Ge weet misschien, dat dien uil van Judels er is van door getrokken – zoodus dat ik niet 
alleen – maar den Heer de Geyter wien het toebehoort, de Multatuli fotographie nooit meer 
zal zien... Het deed me genoegen wanneer gy me schreef dat ge elders, te Padua, [= bij 
Omboni] meen ik, naar dezelfde aan 't zoeken zyt. (30/12/94 AMVC P 254/B/95429) 
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In Vlaanderen had het propagandaplan meer succes, althans bij De Nederlandsche 
Boekhandel. Op 3 april 1894 meldt Tack aan Pée: "In den Ndl. boekhandel staat er een groot 
geteekend portret van Multatuli voor het raam (naar dat van de Geyter). Prachtig!" (MM 
1894:I:34) De Nederlandsche Boekhandel, opgericht op 28 december 1892, was voor het 
grootste deel in handen van Nederlanders en had de uitdrukkelijke bedoeling om de import en 
de verkoop van Nederlandse boeken in Vlaanderen te bevorderen of beter gezegd: mogelijk te 
maken, want tot dan toe was het een hele opgave geweest om in Vlaanderen aan een 
Nederlands boek te geraken. (Simons 1984-1985, 1:145-148). Het was dus geen toeval dat 
Multatuli dáár voor het raam werd geplaatst. Maar daar bleef het niet bij. Lucas Hendrik 
Smeding (1866-1941), de directeur, liet Pée op 18 april 1894 weten:  
 

Zooals ik met U heb afgesproken zend ik U heden twee portretten van Multatuli die nu in 
den handel worden gebracht. 
Zoowel met als zonder onderschrift bedraagt de prijs fr 2.50. per stuk. 
Het is mij aangenaam U deze twee als presentexemplaren te mogen aanbieden. 
Ik verzoek U beleefd in de verschillende bladen waarin een bespreking wordt opgenomen 
steeds te vermelden dat 

"de Nederlandsche Boekhandel" (L.H. Smeding) te Antwerpen deze portretten voor de 
prijs van fr 2.50 vrachtvrij aan de aanvragers aflevert. 
Multatuli Brieven 

Daar ik nog geen ets of kopergravure van Multatuli kende had ik het plan opgevat een te 
laten graveeren. Ik ben daarmede geslaagd in den heer Sterck van Antwerpen, die hiermede 
reeds een aanvang heeft gemaakt. Over een drie of viertal weken hoop ik dat dit gereed zal 
zijn. Het wordt op het formaat gemaakt der Brieven van Multatuli en aan al mijne 
inteekenaren op de brieven zal het gratis worden aangeboden. Het kan dan daarbij worden 
ingebonden. (LOK) 
 

Dit keer zou Sterck, die drie jaar later zou overlijden aan tering, zijn werk wél afmaken. 
 

Uit een artikel in De Toekomst van 1894, waarin Pée meedeelt dat de brieven en de portretten 
bij De Nederlandsche Boekhandel te koop zijn, vernemen we bovendien dat de brieven in 
Vlaanderen voor ongeveer de helft van de Noord-Nederlandse prijs verkocht werden "omdat 
ze te duur waren voor Zuid-Nederland" én dat het portret dat Smeding aanbood, gemaakt was 
door Judels naar de "groote photographie" uit het bezit van De Geyter met daarop de volgende 
verzen uit Het gebed van den onwetende:  
 

Er is geen God, of hij moet goed zijn, en vergeven 
Dat wij hem niet begrijpen. 't Stond aan hem 
Zich te openbaren, en dit deed hij niet!60 (1894g) 

 
Pée had zich geen schitterender propaganda kunnen dromen. Al zou zijn huldeblijk nooit een 
goedkope bloemlezing opleveren, zijn portrettenplan had geen mooier orgelpunt kunnen 
hebben dan dit. 
 

                                         
60 De tekst volgt niet letterlijk het Gebed van den onwetende want daar staat: "Hy is er niet, of hy moet goed 
zyn," enzovoort. (VW 1:475) Pée schrijft ook foutief "dit" voor "dat" en laat de onderstrepingen weg. De regel 
"Er is geen God, of hy moet goed zyn" komt wel letterlijk voor in Minnebrieven (VW 2:48).  



 

Reproductie van de 
Mitkiewicz-foto 

AMVC Letterenhuis 76343  

einde van de jaren '60 heeft laten maken
 
De sepiakleurige foto met inschrijvingsnummer 
57378/5, formaat 100 x 60 cm, is een reproductie van 
de Mitkiewicz-lithografie. Hierop staat in Multatuli's 
handschrift de tekst "Er is geen God of hy moet 
zyn en vergeven//Dat wy hem niet begrypen. 't
aan hem//Zich te openbaren en dat deed hy 
niet.//(Gebed v.d. Onw.)//Multatuli
staat echter in het handschrift van 
De Geyter het nummer "11" en daaronder "Heer 
Mertens JdG" en dat kan bijna niemand anders zijn d
Frans Hendrik Mertens (1796-1867), de goedhartige schoonvader van Jan van Beers en 
stadsbibliothecaris van Antwerpen, die op 19 juni 1867 overleed.
maken met een van de reproducties 
 
Pontifex maximus Fredericq 
 
Pée werd, zoals gezegd, gedreven door wetenschappelijke nieuwsgierigheid 
om propaganda te maken voor Multatuli als denker en schrijver, maar dat waren niet zijn 
enige drijfveren. Een andere drijfveer, en misschien wel de voorna
Fredericq tijdens zijn college Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde had geponeerd: 
Multatuli was weliswaar "de grootste Nederlandse woordkunstenaar van de negentiende 

                                         
61 De foto werd door H. Snoeck (Iepersestraat 121, Menen) in 1967 geschonken aan het AMVC Letterenhuis.
62 De litho is afkomstig uit het archief van schrijver en stadsarchivaris Frans Jos van den Branden (1837
en werd door zijn weduwe aan het AMVC Letterenhuis geschonken in 1957.

Reproductie van de
Mitkiewicz-litho

AMVC Letterenhuis 57378/5

Is de ets van Sterck bewaard? Of een afdruk ervan? Ik 
heb noch het een noch het ander kunnen vinden. Is de 
Vlaamse verkoop van de Multatulibrieven door deze 
reclamestunt ineens de hoogte ingeschoten? Besli
Is er van heel de portrettenpropaganda nog iets bewaard 
gebleven? Misschien wel. Het onvolprezen AMVC
Letterenhuis in Antwerpen bezit enkele foto's van 
Multatuli, waaronder twee die in dit verhaal lijken te 
passen. 
 
De sepiakleurige foto met inschrijvingsnummer 76343, 
formaat 165 x 
105 cm, is een 
reproductie van 
de Mitkiewicz-
foto. Het kan een 
van de 

middelgrote 
afdrukken zijn die 
Judels in 1894 
heeft gemaakt, 
maar ook een 
reproductie die 
De Geyter op het 

einde van de jaren '60 heeft laten maken.61 

De sepiakleurige foto met inschrijvingsnummer 
57378/5, formaat 100 x 60 cm, is een reproductie van 

lithografie. Hierop staat in Multatuli's 
handschrift de tekst "Er is geen God of hy moet goed 
zyn en vergeven//Dat wy hem niet begrypen. 't Stond 
aan hem//Zich te openbaren en dat deed hy 

Multatuli." Op de achterkant 
in het handschrift van en geparafeerd door 

De Geyter het nummer "11" en daaronder "Heer 
Mertens JdG" en dat kan bijna niemand anders zijn dan 

1867), de goedhartige schoonvader van Jan van Beers en 
stadsbibliothecaris van Antwerpen, die op 19 juni 1867 overleed.62 We hebben hier dus te 
maken met een van de reproducties van De Geyter en niet van Pée. 

Pée werd, zoals gezegd, gedreven door wetenschappelijke nieuwsgierigheid én door de drang 
om propaganda te maken voor Multatuli als denker en schrijver, maar dat waren niet zijn 
enige drijfveren. Een andere drijfveer, en misschien wel de voornaamste, was datgene wat
Fredericq tijdens zijn college Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde had geponeerd: 
Multatuli was weliswaar "de grootste Nederlandse woordkunstenaar van de negentiende 

De foto werd door H. Snoeck (Iepersestraat 121, Menen) in 1967 geschonken aan het AMVC Letterenhuis.
De litho is afkomstig uit het archief van schrijver en stadsarchivaris Frans Jos van den Branden (1837

AMVC Letterenhuis geschonken in 1957. 
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AMVC Letterenhuis 57378/5  

van Sterck bewaard? Of een afdruk ervan? Ik 
heb noch het een noch het ander kunnen vinden. Is de 
Vlaamse verkoop van de Multatulibrieven door deze 
reclamestunt ineens de hoogte ingeschoten? Beslist niet. 
Is er van heel de portrettenpropaganda nog iets bewaard 
gebleven? Misschien wel. Het onvolprezen AMVC 
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Multatuli, waaronder twee die in dit verhaal lijken te 
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We hebben hier dus te 

door de drang 
om propaganda te maken voor Multatuli als denker en schrijver, maar dat waren niet zijn 
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Fredericq tijdens zijn college Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde had geponeerd: 
Multatuli was weliswaar "de grootste Nederlandse woordkunstenaar van de negentiende 

De foto werd door H. Snoeck (Iepersestraat 121, Menen) in 1967 geschonken aan het AMVC Letterenhuis. 
De litho is afkomstig uit het archief van schrijver en stadsarchivaris Frans Jos van den Branden (1837-1922), 
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eeuw" en de "verjonger van onze letterkunde", maar tevens "een querulant, een slecht 
ambtenaar, een slecht echtgenoot, een slecht vader, een slecht mens" (1948b:356), een 
onbeduidend denker, en bovendien niet in staat om "één vriend [te] behouden". (Pée aan De 
Bom 10/03/1942 AMVC P 254/B/91463/72) Op de vraag waarop deze uitspraken gebaseerd 
waren, gaf Fredericq volgens Pée antwoorden als: "Och, 't is algemeen bekend!" (1937b:17) 
of "Het [i]s in Nederland van algemene bekendheid" (1948b:356) en daar had Pée uiteraard 
geen vrede mee. 
 
Toen Fredericq in 1910 in Amsterdam was voor de viering van vijftig jaar Max Havelaar, 
maakte hij persoonlijk kennis met Multatuli's zoon Edu, en daaraan hield hij de beste 
herinneringen over. Aan Pée liet hij weten dat hij Edu "zeer eenvoudig en sympathiek" vond. 
(1937b:17, Pée aan De Bom 29/01/1937 AMVC P 254/B/91463/122 en 1950a:501) Aan 
Multatuli's dochter Nonnie, die in Italië getrouwd was en daar ook woonde, stuurde Fredericq 
bij die gelegenheid een kaartje en ontving een zeer charmante brief (18/06/10 MM 
1910:II:125), die hij meteen ter lectuur doorstuurde naar Pée. (23/06/10 AMVC F 
466/B/95134/27) Kortom, in de ogen van Fredericq bestond het gezin Dekker uit een welhaast 
heilige moeder en twee schattige kinderen enerzijds, en een slechte vader (en diens 
bedenkelijke maîtresse) anderzijds, die echter als schrijver en stilist de allerhoogste achting 
verdiende. 
 
Daarmee was Pée het bijna over de hele lijn volstrekt oneens. Het enige wat hij met Fredericq 
deelde, was diens bewondering voor Tine, maar eenzelfde bewondering koesterde hij voor 
Mimi en die koesterde Fredericq duidelijk niet. In Pée's ogen was Multatuli bovendien niet 
alleen een schitterend schrijver, maar een even schitterend echtgenoot en vader, de trouwste 
vriend van wie zijn vriendschap waard was, en een denker van het hoogste niveau. Dat 
Fredericq dat laatste niet inzag, lag volgens Pée eenvoudig hieraan dat hij gelovig was. 
Bovendien was Fredericq in 1875 overgegaan van katholicisme naar protestantisme en dat 
maakte voor Pée nóg begrijpelijker waarom hij Multatuli's "wijsgerig stelsel" niet kon 
waarderen, aangezien Multatuli juist tegen het protestantisme zijn scherpste pijlen had gericht. 
(1950a:500) Maar de andere beschuldigingen zouden slechts te weerleggen zijn aan de hand 
van keihard bewijsmateriaal, en aan het verzamelen daarvan zou Pée een groot deel van zijn 
leven wijden. Het speet hem dan ook enorm dat "de gezaghebbende pontifex maximus" die 
Fredericq aan de Gentse Universiteit was geweest (1937c en Pée aan De Bom 14/03/37 
AMVC P 254/B/91463/95), niet meer tot de levenden behoorde toen hij al het bewijsmateriaal 
dat hij verzameld had, na het overlijden van de voornaamste protagonisten, eindelijk publiek 
kon maken. Aan De Bom schreef hij op 29 januari 1937, aan de vooravond van de publicatie 
van Multatuli en de zijnen: "In de laatste 45 jaren heb ik documentatie vergaard en 't spijt mij 
geweldig dat Fredericq dood is. Nu kan men eens zien, hoe een professor op zyn kop krijgt." 
(AMVC P 254/B/91463/122) Zelfs de publicatie van Multatuli's brieven aan Carel Vosmaer 
(1826-1888), Reier J.A. Kallenberg van den Bosch (1822-1892) en Vitus Jacobus Bruinsma 
(1850-1916) in 1942 diende hetzelfde doel: "Fredericq zei altijd, dat Mult. niet één vriend 
behouden kon, ook zijn 2e huwelijk was erbarmlijk [sic] enz. Die brieven bewijzen het 
tegendeel." (Pée aan De Bom 10/13/42 AMVC P 254/B/B/91463/72) 

 
Fredericqs kijk op Multatuli is zonder enige twijfel een belangrijke motor geweest achter 
Pée's niet-aflatend speurwerk. Pée had hem te bewijzen dat hij zich vergiste in Multatuli. 
Maar ook in Pée zélf. Want in zijn eigen ogen was Pée allerminst de "hagiograaf" waar 
Fredericq hem voor hield (1937c), maar integendeel de beste student van heel de klas. 
Niemand had beter dan hij ter harte genomen wat Fredericq tijdens zijn eerste college had 
gezegd: "Lees! Laat geen tijd verloren gaan. Lees en houd aantekeningen!" (1950a:492) 
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Gij zijt de man om dat te doen 
 
Het vierde en laatste motief, dat vooral voor de jonge Pée een grote rol speelde, was zijn 
drang om naam te maken. Dat was belangrijk als antwoord op de smaad die professor Bley 
hem had aangedaan (Pée aan Van Heurck 14/02/94 en 11/03/94 AMVC P 254/B/95627/35 en 
36) en op de beledigingen van "de hooggeleerden Fred. & Logeman" bij de verdediging van 
zijn Multatulithesis (aan Herman Bossier van 19/11/39 PROV), als troef om sneller en beter 
werk te vinden (Pée aan Van 19/01/94 AMVC P 254/B/95627/31), maar vooral als streling 
van de ijdelheid die hem nu eenmaal niet vreemd was. Alleen al uit zijn brieven aan Van 
Heurck valt een hele reeks uitspraken te bloemlezen die illustreren hoe ontzettend veel het 
voor Pée betekende om naam te maken:  
 

Zeg dat hij [= Louis van Keymeulen] gedaan heeft voor Frankrijk, wat J. De Geyter, J.M. 
Brans en ik gedaan hebben voor Vlaanderen. (31/03/93 AMVC P 254/B/95627/1) 
 
En dat ik zoo heel klein niet ben bewijzen een paar brieven van Hollanders, die mij voor de 
Arnhemmer zaak [= het huldevoorstel] feliciteeren. (17/09/93 AMVC P254/B/95627/46a) 

 
Mijn arbeid is slechts een proeve. Na wat jaren in den vreemde te hebben rondgezworven, 
na al de "Vorarbeit" te hebben aan den kant gesteld, kom ik naar Vlaanderen terug, tracht er 
een plaats van Duitsch te krijgen en werk dan, stil, wetenschappelijk, aan de lievelingsstudie 
mijner jeugd. [...] Wellicht zal ik reeds op het Multatuli [sic] een naam hebben, alvorens die 
reuzentaak aan te vangen. (19/01/94 AMVC P 254 95627/31) 

 
Van Heurck krijgt in verband met zijn vertaalwerk ook voortdurend aansporingen te lezen als 
"Te te feras un nom" en "Continue, tu te feras sûrement un nom". (21/09/93 en 24/01/94 
AMVC P254 95627/21 en 27a) Zelfs Arthur Sterck, de jonggestorven etser, probeert Pée aan 
het werk te krijgen met het lokaas dat een ets van Multatuli zijn naam zal vestigen. (Pée aan 
Van Heurck 29/11/1893 AMVC P 254/B/5627/44a) 
 
Zelf slaagt Pée er aardig in om in steeds grotere kringen naam te maken als Multatulikenner. 
Het begint natuurlijk bij zijn medestudenten. Een sprekende illustratie daarvan is te vinden in 
het zeer romantische verhaaltje Op de Lei dat Pée's vriend Maurtis Basse onder het 
pseudoniem Jan Knops publiceerde in de Gentsche studentenalmanak van 1893, en waarin 
Pée optreedt als Max Lebakman. Het "Patijntje" was destijds een herberg (guinguette) en is 
tegenwoordig een restaurant (De Vriese 1917:25-27, 32 en 34): 
 

An [sic] het roer van een der schuiten zit Jan Knops, terwijl de riemen door zijn ouden 
vriend Max Lebakman gehanteerd worden. Deze jongen, bezitter van een pyramidaal vuile 
pet, één broek en een ongelukkige liefde, alsook van een paar groote blauwe oogen en een 
goed hart, discuteert meer over zijne heilige drievuldigheid Multatuli-Dekker-Havelaar, dan 
hij roeit. Daardoor komt het dat beiden eenigszins achteraan komen, terwijl de rest der vloot 
gindsche kromming reeds omgevaard zijn en het Patijntje in het zicht hebben. 
"Jongen, jongen", zegt Knops, "laat nu de 'ldeen' wat varen en roei eens flink door; de 
anderen zijn reeds ver vooruit." 
Nu vat Max Lebakman de riemen weer op en lustig snelt de boot vooruit. 
[...] 
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"Ik vraag het woord!" roept iemand. Knops schiet wakker uit zijn gepeins, geeft hem het 
woord, en tracht nu naar de gloedvolle rede van zijn vriend Lebakman te luisteren. (Knops 
1893:20 en 24) 

 
Zó gloedvol wist Pée over Multatuli te spreken dat men er schrik van kreeg. In 1893 werd 
hem een leergang voor de University Extension ("Hooger onderwijs voor het volk") over 
Multatuli geweigerd uit vrees dat die "aanleiding zou geven tot godsdienstige en politieke 
discussies". (Damme 1983:78) 
 
Zijn vuur stak ook zijn medestudenten aan. Het is zonder twijfel mede dankzij Pée dat Basse 
in de Gentsche studentenalmanak van 1891 twintig bladzijden schreef over de brieven van 
Multatuli uit de tijd dat Max Havelaar ontstond, en dat Hippoliet Meert in 1982 zowel in het 
Nederlandsch Museum als in De Toekomst de verzamelde werken van Multatuli besprak. 
Zelfs in De Stormloop, het kleinschalige tijdschriftje van de Brusselse athenea, stond in 1893 
een citaat uit Multatuli's Kruissproke (1893a) en een bijdrage van een Multafero uit Gent 
(1893b).63 
 
Maar naarmate Pée meer en meer publiceert, en zeker nadat hij op Multatuli is gepromoveerd, 
breidt zijn reputatie zich gestadig uit. Als Fredericq een vraag heeft over Multatuli of een 
bespreking van een Multatuliboek wenst, wendt hij zich voortaan tot "Multatuli-specialist" 
Pée: "Gij zijt de man om dat te doen met gezag en con amore!" (23/01/1908 en 24/10/94 
AMVC F 466/B/95134/21 en 11) Ook "Multatulisten" als Alois van Lerberghe (1870-1915) 
wenden zich tot Pée met hun vragen. (LOK 10/01/1904) Wanneer collega-atheneumleraar 
Oscar Van Hauwaert (1868-1961) in 1906 aan een nieuwe schoolbloemlezing werkt, vraagt 
hij aan Pée om de bladzijden over Multatuli te leveren. (02[?]/05/06 LOK) Zelfs nog in 1928, 
als Pée al dertig jaar bijna niets meer over Multatuli heeft gepubliceerd, schrijft de dertien jaar 
jongere liberale Brugse volksvertegenwoordiger en oud-leerling van Pée, Jules Charles 
Stanislas Boedt (1884-1966): "voor [Multatuli] heeft hij een grenzelooze bewondering en wie 
hem dat paardje te berijden geeft, beklaagt het zich zeer zeker niet." (aan Eugène Vande 
Weyer 08/02/28 LOK) 
 
Ook wanneer in 1910 vijftig jaar Max Havelaar gevierd wordt in Amsterdam, wordt Pée niet 
vergeten. Op de uitnodigingsbrief voor de "Huldiging van Multatuli's nagedachtenis", die in 
maart 1910 vanuit Amsterdam verstuurd wordt, staat hij vermeld als één van de 21 
commissieleden, samen met acht andere Vlamingen, waaronder drie schrijvers/dichters: 
Cyriel Buysse (1859-1932), Victor de la Montagne (1854-1915) en Herman Teirlinck (1879-
1967). (MM 1910:I:113) Voor de tentoonstelling die voor die gelegenheid georganiseerd 
wordt, stelt Pée een aantal unieke stukken ter beschikking, waaronder de brieven van Tine aan 
Omboni en van Multatuli aan Flemmich, en handschriften van Derossi en Meyners d'Estrey. 
Hij stuurt ook het portret op van Tine dat hij voor de brievenuitgave van 1895 heeft gebruikt 
(en dat hij dus kennelijk heeft mogen houden) en de koperets van Multatuli door Arthur 
Sterck. (aan Meersmans 03/04/1910 en 14/04/1910 MM 1910:I:244 en 334)64 
 

                                         
63 "Multafero" was een van de pseudoniemen van Pol de Mont (1857-1931). 
64 Jammer genoeg verzendt hij de portretten in hun lijsten, zonder extra bescherming en zelfs zonder de 
vermelding dat de inhoud breekbaar is. Het resultaat is dat ze "in treurige toestand" en "zeer gehavend" in 
Amsterdam toekomen want het glas is gebroken en dat heeft de portretten onherstelbaar beschadigd. (Meersmans 
aan Pée 16/04/10 LOK) 
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Al is er dus een en ander ván Pée te zien in Amsterdam, zélf zal hij er niet te zien zijn. 
Evenmin als Multatuli's weduwe.65 De reden is zoon Edu. Veertig jaar na de viering zal Pée 
schrijven: "[N]aar Amsterdam ging ik niet. Niet alleen maakten mijn ambtsbezigheden de reis 
lastig, maar er kwam nog bij, dat de kuiperijen van Edu, Multatuli's zoon, het bijwonen van 
die hulde aan Mimi, Multatuli's weduwe, onmogelijk hadden gemaakt. En wij [= Pée en zijn 
vrouw] achtten en eerden haar!" (1950a:501) 
 
Nut uit uwe lessen 
 
Het was zeer attent van de Amsterdamse organisatoren om Pée in 1910 niet over het hoofd te 
zien, maar eigenlijk lagen zijn activiteiten rond Multatuli toen al vijftien jaar zo goed als 
helemaal stil. In 1899 was nog een artikeltje verschenen over Max Havelaar en in 1906 over 
de Duitse vertalingen van Wilhelm Spohr (1906c), maar dat was het dan. En het zou duren tot 
1937 voor Pée over Multatuli weer zijn stem zou laten horen. 66 
 
Nadat hij in november 1895 onverhoeds teruggekeerd was uit Bonn, had hij heel wat anders 
aan zijn hoofd dan Multatuli. Allereerst moest hij een aanstelling als leraar in een atheneum 
zien te bekomen, en dat was, zeker voor studenten die voor hun vrijzinnige overtuiging 
uitgekomen waren, onder de homogeen katholieke regeringen van 1884 tot 1914 geen 
evidentie.67 In afwachting trok hij in bij een getrouwde zuster in Gent en voorzag in zijn 
onderhoud door privélessen, vertaal- en correctiewerk. (Fremout 1991:177) Pée zelf spreekt 
van een "bijpost aan het Gentse Laurent-Instituut". (LOK PD 25/09/1897). Dankzij onder 
meer De Geyter, die goede contacten had met Alphonse Van Camp (1836-1897), "directeur-
général de l'enseignement moyen" (AMVC G 3625/B/84605/88, 84, 87, 89, 110,111,112, 113, 
114, 115 en 116, en Fremout 1991:173), en de Gentse katholieke journalist Karel Lybaert 
(1854-1922), die zeer veel invloed had in de katholieke partij en Pée erg genegen was, kreeg 
hij voor het schooljaar 1896-1897 een aanstelling ad interim in Brussel, die hij combineerde 
met zijn werk in Gent.68 (Willem Pée 1975:109-110) Op zaterdag 25 september 1897 ontving 
hij "een staatstelegram" dat hem tot "vast leraar" benoemde aan het Koninklijk Atheneum van 
Hasselt, alweer dankzij Karel Lybaert. Zijn "bijpost" in Gent moest hij nu wel opgeven, want 
Hasselt was te veraf. Slechts één jaar zou Pée in Hasselt blijven, want in 1898 werd hij 
benoemd als leraar aan het Koninklijk Atheneum in Brugge. Maar dat ene jaar in Hasselt 
werd wel een van de belangrijkste uit zijn leven, want daar en toen leerde hij Anne-Marie 
Clémentine Poncelet (23 januari 1863-14 september 1948) kennen, de acht jaar oudere 
Franstalige kruidenierster uit zijn straat, die een jaar later zijn vrouw zou worden. (LOK PD 
25/09/1897) 

                                         
65 Mimi zelf liet zich op dergelijke manifestaties niet zien. Op 14 juni 1919 schrijft ze aan de organisatoren van 
de Multatulihuldiging 1920: "ik wil u [...] doen weten dat ik nooit persoonlyk aan dergelyke byeenkomsten heb 
deelgenomen, en dat ik my daaraan gaarne wil blyven houden." (MM 1919:I:134) 
66 Op een paar kleine artikels in kranten na zoals "Multatuli's Brieven" (Brugsch Handelblad 28/11/12), "Een 
standbeeld voor Multatuli" (Vooruit 12 en 17/11/29) en "Multatuli's weduwe" (Vooruit 06/10/30). 
67 Zie hierover het verslag Dr. Herman Smout bij den heer Schollaert, minister van binnenlandse zaken en 
openbaar onderwijs, door Smout genoteerd op verzoek van Fredericq. De minister vraagt onder meer of de 
kandidaat zijn eerste communie heeft gedaan en veroorlooft zich uitspraken als "hoe zou iemand eerbied voor de 
menschen kunnen hebben, indien hij geen eerbied heeft voor God?" (Troch 1980:19-21) Zie ook Fremout 
1991:19-20. Het gevaar bleef zelfs bestaan voor wie al als leraar benoemd was. Willem Pée, schrijft daarover: 
"Hij [= Julius Pée] heeft in die tijd [= 1898 tot circa 1918] ook menig artikel met sociale of politieke strekking 
geschreven. Daar hij echter als ateneumleraar onder een katoliek bewind het gevaar liep er zijn baan bij in te 
schieten, verschenen die bijdragen steeds onder een schuilnaam." (1975:111) Vergelijk Pée aan Van Heurck op 
17 september 1893: "mijn artikel [= 1893a], waarin ik openlijk (en tot mijn groote scha - ik weet het) belijd wat 
ik ben: een discipel van de waarheid." (AMVC P 254/B/95627/46) 
68 Lybaert en Pée hadden elkaar op het Congres in Arnhem ontmoet. (Fremout 1991:173-174) 
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Julius en Clémentine  

 
Aangezien hij in Brugge benoemd 
was, moest Pée daar vanaf oktober 
1898 ook gaan wonen, en dat zou 
zo blijven tot een flink stuk na de 
Eerste Wereldoorlog. Begin 
december 1898 neemt hij een paar 
dagen vrij om in Hasselt te trouwen 
en keert terug naar Brugge met 
Clémentine aan zijn arm.69 Zo groot 
is de liefde dat hij er zelfs mee 
instemt om ook voor de kerk te 
trouwen omdat Clémentines familie 
dat wil. Het wordt een zeer 
gelukkig huwelijk. Op 1 oktober 
1899 wordt zoon Paul geboren en 
op 9 april 1903 zoon Willem. 

 
In Brugge wordt Pée door vrijzinnige en Vlaamsgezinde vrienden, en in het bijzonder door 
Julius Sabbe, collega en vriend, opgenomen in de plaatselijke Vlaams-vrijzinnige strijd. Pée is 
een begenadigd spreker met een stevige stem naar wie men graag luistert, en hij voert dan ook 
vaak het woord op bijeenkomsten en vergaderingen. Ook publiceert hij heel wat 
krantenartikels over sociale en politieke thema's, maar dan wel onder schuilnaam, want de 
Brugse bewindvoerders zijn door en door conservatief-katholiek. (Fremout 1991:180-184 en 
Willem Pée 1975:111) 
 
Als Pée dienstplichtig wordt, slaagt hij erin zich eruit te loten, maar hij wordt niettemin 
ingelijfd bij de burgerwacht of de "garde civique". Elke zondagmorgen moet hij in uniform 
gaan oefenen op het schietterrein en dat staat hem vreselijk tegen. Op een mooie dag in april 
1906 verhuist de familie Pée naar Oostkamp, een landelijke gemeente buiten Brugge, officieel 
omdat Pée overwerkt is en van de dokter buiten moet gaan wonen, volgens zoon Willem 
omdat de burgerwachttraining op het platteland slechts op papier bestond en vader Pée nu van 
die vervelende schietoefeningen verlost was. Dat kan best wel kloppen, want als Pée vier jaar 
later niet meer dienstplichtig is, keert het gezin mooi terug naar de stad. (Willem Pée 
1975:111-112 , Trips 1989:163-165 en aan Bossier 07/12/48 PROV) 
 
Pée was een uitstekend leraar, geacht door zijn collega's en geliefd bij zijn leerlingen. Dat 
laatste blijkt alleen al uit het feit dat vele oud-leerlingen (zoals Irénée van der Ghinst) hem 
brieven schreven, bereid waren om heel veel voor hem te doen en altijd de beste 
herinneringen bewaarden. Exemplarisch is de volgende zin uit een brief van 5 augustus 1904 
van oud-leerling Maurice Moerman: "Ik neem de gelegenheid waar u mijne warmste 
dankbetuigingen toe te sturen, mijnheer, voor de goedheid waarmede gij ons bejegnedet en de 
moeite die gij u gaaft ons nut uit uwe lessen te doen trekken." (LOK) 
 
Pée bereidde niet alleen zijn lessen Duits zeer goed voor, maar hij publiceerde ook over 
Duitse letteren, het vakgebied waarin hij zich - naast Multatuli - reeds als student had verdiept 
en dat nu beroepshalve het zijne geworden was. Er verschenen artikels over Ludwig Fulda 

                                         
69 Willem Pée geeft 3 december 1898 op als datum (1975:110), maar Pée zelf 1 december. (aan De Bom 
01/12/47 AMVC P 254/B/91463/166) Ook "Huwelijken Limburg" geeft 1 december op. 
(http://users.skynet.be/fa041422/p_huw%20pon_psa.htm) 
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(1862-1939), Heinrich Heine (1797-1856), Johann 
Gottfried Kinkel (1815-1882) en Hermann Sudermann. 
(1893c, 1894f , 1896, 1897a en 1898). In het pas 
opgerichte De Vlaamsche Gids was het Pée die 
aanvankelijk de overzichten van de Duitse letterkunde 
voor zijn rekening nam. (1906a-c) Maar ook nu was hij 
niet tevreden met artikels over. De Vlamingen moesten 
en zouden Duitse auteurs lezen en dus vertaalde Pée ze. 
In 1894 verscheen Kerstnachttoover. Een vertelseltje, 
Pée's vertaling van een sprookje van Rudof Baumbach 
(1840-1905), in 1895 Ranunculus van dezelfde auteur, 
in 1896 Het verloren paradijs, een sociaal drama van 
Ludwig Fulda dat Pée samen met Gustaaf De Mey 
(1847-1931) had vertaald, 70 in 1897 Moderne 
sprookjes van Baumbach (waaronder de twee vroeger 
afzonderlijk gepubliceerde), een "Übersetzung" die hij 
opdroeg aan Lina Flemmich, de medewerkster aan de 
nooit verschenen bloemlezing (Baumbach 1895 en 
1896, Pée 1896-1897 en 1897b, en Pée aan Flemmich 
23/09/07 MM 1907:I:15), en in 1906 in één boekdeel 

de novelle Het agavenblad en het kortverhaal De kans van Monaco van Heinrich Conrad, 
beide over gokverslaving en de gevolgen daarvan. 
 
Het zal de aandachtige lezer niet ontgaan zijn dat het leeuwendeel van Pée's 
publicatieactiviteiten tijdens of kort na zijn studententijd valt. Van de eeuwwisseling tot aan 
de vooravond van de Eerste Wereldoorlog staat zijn "literair-historisch" werk, zoals zoon 
Willem het noemt, op een laag pitje. (1975:110) Willem vraagt zich af hoe dat komt, maar 
vindt geen antwoord. Aan financiële zorgen of te veel werk kan het niet gelegen hebben, want 
Pée verdiende zijn brood meer dan goed en had een zee van tijd. Leraars moesten toen véél 
minder uren les geven dan tegenwoordig en bovendien gaf Pée Duits in de hoogste klassen, 
die dun bevolkt waren. Misschien slokte zijn engagement in de liberaal-vrijzinnige strijd veel 
van zijn tijd op. In elk geval las hij ook ontzaglijk veel en verzamelde allerlei informatie 
waarvan hij later gebruik zou maken. En hij genoot allicht ook gewoon van het huiselijk geluk 
met de vrouw van wie hij niet alleen erg veel hield, maar met wie hij ook bijzonder innig 
bevriend zou geraken. Paul, de oudste zoon, zou vader en moeder Pée wel wat hoofdbrekens 
bezorgen, want een goede student was hij niet echt.71 Willem, daarentegen, voldeed perfect 
aan de verwachtingen en zou het tot hoogleraar schoppen. Maar wat de oorzaak ook moge 
zijn geweest, feit is dat Pée in die dagen niet meer zo actief publiceerde als toen hij student en 
beginnend leraar was. En dat zou er met de Eerste Wereldoorlog uiteraard niet beter op 
worden. 
 
Zijn kleine Lebak  
 
Op 4 augustus 1914 vielen de Duitsers Brugge binnen. Oscar Adant (1860-1918), de 
studieprefect van het atheneum, en een aantal leraars vluchtten naar Engeland en de 
gebouwen van het atheneum werden ingepalmd door vluchtelingen uit Mechelen en Leuven 

                                         
70 Het zal voor het eerst opgevoerd worden in oktober 1898. (A.D. Musschoot aan Pée 04/09/98 LOK) Ook later 
wordt het nog opgevoerd. (Henri Blondeel (1874-1950) aan Pée 29/12/22 LOK) 
71 Defoort 1991 is volledig gewijd aan het leven van Paul Pée, die overigens niet alleen een slecht student was, 
maar onder meer ook nog een slecht financier, al stond daartegenover dat hij een schitterend pianist was. 
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en later als kazerne gebruikt door Duitse troepen. (De Clerck 2005a:6) Met verdubbelde ijver 
sloeg Pée aan het organiseren. Noodgedwongen, zoals hij na de oorlog vaak zou benadrukken, 
want "als oudste niet-dienstplichtige leraar werd [hij] door het Bureau Administratif van het 
Atheneum aangesteld om de plaats van de gevluchte studieprefect in te nemen". (Pée 
1975:113 en Trips 1989:167-168) Hij slaagde erin om ondanks de manifeste desinteresse van 
het katholieke stadsbestuur voor officieel onderwijs, voor de atheneumstudenten een 
onderkomen te vinden én leraars. Niet optimaal, maar goed genoeg om de continuïteit te 
verzekeren. En die oefening moest hij bijna elk jaar overdoen, want de gebouwen die hij 
betrok, moest hij telkens weer verlaten en op zoek gaan naar andere.72 In 1917, toen een 
aantal van zijn vrienden al duidelijk gekozen had voor de Flamenpolitiek en zich met volle 
overgave in het activisme had gestort, werd Pée benoemd als prefect van het Brugse 
atheneum, iets wat hem na de oorlog zwaar aangerekend zou worden,73 temeer daar het 
gebeurde door de aartsactivist Hippoliet Meert, op dat moment "Algemeene Bestuurder" van 
het middelbaar onderwijs.74 De Duitsers hadden, eveneens in het kader van de Flamenpolitiek, 
op 24 oktober 1916 de Gentse Universiteit als Vlaamsche Hoogeschool heropend en aldus een 
oude droom van veel flaminganten in vervulling doen gaan. Men sprak van de Von 
Bissinguniversiteit omdat de vernederlandsing gerealiseerd werd onder het bewind van de 
Duitse gouverneur-generaal voor België Moritz von Bissing (1844-1917). Pée poogde buiten 
dat alles te blijven. Toen de nieuwe rector, Paul Hoffmann, hem een leerstoel aanbood, 
weigerde hij resoluut. (Trips 1989:172) Niettemin schreef zijn eigen zoon Paul zich, tegen de 
zin van zijn ouders, in aan de Von Bissinguniversiteit.75 (Defoort 1991:15-22) Hoewel Pée 
zichzelf beschouwde als een "besliste passief" (aan De Mont 05/07/20 AMVC P 
254/B/30260/2), wou hij toch ook zijn Vlaamse overtuiging niet verloochenen. Op 14 
augustus 1918, een paar maanden voor het einde van de oorlog, hield hij een lijkrede bij de 
begrafenis van zijn vriend Frans Retsin (1859-1918), overtuigd liberaal en flamingant, en 
haalde daarin de volgende zinsneden aan uit een brief die Retsin in 1889 aan De Geyter had 
geschreven (met een duidelijke allusie op De Geyters Keizer Karel en het Rijk der 
Nederlanden uit 1888): "Nederland! ziedaar onze taak voortaan... het groote, vrije 
Nederland... Wat een Keizer niet wilde, niet kon misschien, Dat zal door den wil van het Volk 
geschiën!" Dat viel in zeer slechte aarde bij een deel van het publiek. Met zijn eigen oren kon 
Pée horen dat een aantal Fransgezinden zijn speech "une manifestation déplacée" noemde.  
 

                                         
72 De liberale politicus en oud-leerling van Pée, Boedt schrijft hierover op 8 februari 1928 (hij was toen 
volksvertegenwoordiger) aan de toenmalige voorzitter van het Willemsfonds Tienen, Eugène Vande Weyer in 
een niet bepaald vlekkeloos Nederlands: "Bij het uitbreken van den oorlog heeft hij [= Pée] het Atheneum van 
den ondergang gered: in October 1914 waren Duitschers binnengevallen, en waren studieprefect en met enkele 
leeraars naar den vreemde gevlucht. De gebouwen zelf waren bezet door de verjaagde bevolking van Leuven en 
Mechelen. Het gemeentebestuur dat maar heel weinig gevoelens voor officieel onderwijs, liet de zaak maar gaan, 
tot op het oogenblik dat Dr. Pée de zaak ter hand nam en erin gelukte in het begin van 1915 de leergangen te 
doen heraanvangen in een privaat huis, met samengeraapt tuig en ook gedeeltelijk met rechts en links 
opgevischte leerkrachten. Bijna ieder jaar werd hij uit het lokaal dat hij tijdelijk bezette verdreven en zoo 
verhuizde het geheele Atheneum, zooals het studentengenootschap "'t zal wel gaan" in zijn epischen tijd, ook 
bijna ieder jaar een ander lokaal betrok." (LOK) In december 1914 vond Pée een onderkomen in de 
Nijverheidsschool in de Katelijnestraat, het jaar daarop "in een herenhuis in de Oude Zak, vervolgens [in] een 
leegstaande privé-school aan de Garenmarkt; uiteindelijk belandde men weer in de Nijverheidsschool." (De 
Clerck 200a) 
73 Polderman aan Pée op 27 augustus 1920: "Nochtans is uw benoeming van '17 een groote hinderpaal. [...] En 
de nieuwe minister komt binnen acht weken." (LOK) 
74 Meert aan "de Heeren Voorzitter en Leen van den Bestuurraad van het Koninklijk Atheneum te Brugge" op 19 
september 1917 (LOK) 
75 Merkwaardig genoeg pas op 15 april 1918, een paar maanden voor het einde van het academiejaar (en voor het 
einde van de oorlog). (UAG, Inschrijvingsregister 4A4/1, inschrijvingsnummer 47984) 
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Als een vorm van preventieve verdediging stuurde hij de geschreven versie van zijn speech 
met een begeleidende brief naar de katholieke ex-gouverneur van West-Vlaanderen Albéric 
Ruzette (1866-1929), die ook op de begrafenis aanwezig was geweest. (16/08/18 LOK) 
Ruzette antwoordde meteen dat hij de literaire en retorische kwaliteiten van Pée's speech wel 
wist te waarderen, maar een "impression plutôt pénible" overhield aan het aangehaalde citaat, 
dat bovendien op dat moment al 29 jaar oud was en waar Retsin volgens Ruzette intussen zelf 
al lang niet meer achter stond. Het laadde bovendien de verdenking op Pée dat hij 
sympathiseerde met "l'idéal des orangistes d'autrefois et de certains anti-belges d'aujourd'hui, 
un idéal qui est repoussé par l'immense majorité des Belges et, je crois, par l'immense 
majorité du Neerlandais du Nord." Kortom, zoiets paste niet, zeker niet uit de mond van de 
prefect van het atheneum. In de repliek die Pée een paar dagen later stuurde, voelt men al dat 
hij de bui ziet hangen en zijn pleidooi pro domo aan het voorbereiden is: "Dat ik studieprefekt 
ben, is de schuld der omstandigheden. Vroeger was het eene eer; thans is het eene last." 
(21/08/18 LOK) 
 
Op 18 oktober 1918 wordt Brugge bevrijd. Activisten en collaborateurs slaan op de vlucht, 
richting Nederland en Duitsland. (Vanacker 2006:475) Maar ook wie meent recht in zijn 
schoenen te staan en Vlaams is gebleven zonder verduitst te zijn, gaat niet vrijuit. Om te 
beginnen worden door de toepassing van de besluitwet van 8 april 1917 alle benoemingen en 
promoties die de bezetter heeft uitgevaardigd, sowieso ongedaan gemaakt. (Vanacker 
2006:462) Maar wie kort voor het einde van de oorlog nog publiekelijk gesproken heeft als 
Pée, een zoon heeft die aan de Von Bissinguniversiteit ingeschreven was én als prefect is 
benoemd onder de bezetter, is bovendien niet onverdacht, zeker niet als de minister katholiek 
is en de verdachte uitgesproken vrijzinnig. Pée wordt afgezet als prefect en vervangen door 
een katholiek (de vooroorlogse prefect was op 8 mei 1918 in Frankrijk overleden (Trips 
1989:167)), maar hij mag wel Duits blijven geven tot het onderzoek afgerond is. Het wordt 
zijn kleine Lebak. Hij weigert zich te laten degraderen van prefect tot leraar. Bij de bevrijding 
ligt hij geveld door de Spaanse griep en hij blijft zo lang mogelijk ziek om niet als 
gedegradeerde terug aan het werk te moeten.76 
 
Met alle middelen die hij heeft, verweert hij zich. Ruzette, sinds 21 november 1918 minister 
van Landbouw, is zo fair om op papier te verklaren dat Pée nooit gunsten heeft aangenomen 
van de activisten en zich eervol en kranig heeft gedragen tijdens de bezetting, maar voegt er 
toch ook aan toe: "Voor het overige heb ik uwe houding aan het Atheneum gedurende den 
oorlog hooren laken. De echtheid der aldus geuite feiten heb ik evenwel niet kunnen 
navorschen en ik onthoud mij dienvolgens ze te beoordeelen." (23/02/19 LOK) Aan de fel 
anti-activistische flamingant en publicist Alfons Sevens (1877-1961) schrijft Pée in december 
1918: "De aktivisten zullen aan de Vlaamsche Beweging groot kwaad berokkend hebben. Als 
zij uit Gent bij mij kwamen, op het eind van 1915 en in den loop van 1916, heb ik het hun 
voorgehouden; hun gedrag onbewimpeld gebrandmerkt en hun de reactie voorspeld. Niets 
heeft gebaat." (AMVC P 254/B/67739/14) Aan de op dat tijdstip nog Vlaamsgezinde 
socialistische volksvertegenwoordiger Leo Meysmans schrijft hij een jaar later over zijn 
functie als prefect: "Je l'ai accepté malgré moi; j'ai taché d'en être débarassé, on m'a maintenu 
jusq'en mars 1919".77 (LOK 28/12/19) En er is volgens Pée ook een afrekening in het spel: 

                                         
76 "Hij laat zijn ziekteverlof verlengen tot hij een betrekking aangeboden krijgt in het Gentse atheneum." (De 
Clerck 2005b:46) Op het palmares van de prijsuitreiking van het atheneum op 31 juli 1919 staat Pée nog steeds 
vermeld als "en congé/met verlof". (Trips 1989:184) 
77 In een brief aan Bossier van 11 januari 1935 schrijft Pée dat Amedée Charles Louis Visart de Bocarmé (1835-
1924), die van 1876 tot aan zijn dood burgemeester was van Brugge, een nog grotere "valschaard" was dan 
Ruzette. Pée noemt hem dan ook spottend "Bizarre de Veaucarmé" en vertelt dat hij in november 1917 in de 
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"Madame Algrain", die nog een rekening te vereffenen heeft met Pée, ziet haar kans schoon. 
(Pée aan Meysmans 04/01/20 LOK en De Clerck 2005a:6) 
 
Om den brode is hij genoodzaakt om in het schooljaar 1919-1920 toch maar weer als leraar 
Duits aan de slag te gaan in plaats van als prefect, maar dan wel in Gent. Aan Pol de Mont 
(1857-1931) schrijft hij: "Ik behoorde - gelijk gij, naar ik verneem – tot de besliste passieven. 
Dat heeft de Vlaamschhaters niet belet mij voor het gerecht te dagen, dat een niet-vervolging 
uitsprak, na maandenlang onderzoek, huiszoeking enz. Alhoewel ik vier jaren en half – van 2n 
September 1914 tot 10 Maart 1919 – het ambt van studieprefekt tegen mijn zin had 
waargenomen (ik was prefekt a.i. en professor tevens) - werd ik door Harmignie78 naar Gent, 
als leeraar, gezonden, naar ik vermoed, omdat ik sociaaldemokraat ben. [...] Maar bitter is het 
toch." (05/07/20 AMVC P 254/B/30260/2 vergelijk aan Bossier 11/01/35 PROV) 
 
Daarmee heeft Pée wel een inkomen, maar benoemd is hij niet en in zijn eer hersteld nog veel 
minder. Op zijn officiële benoeming tot "leeraar Duitsche taal (4 uur wekelijks)" zal hij nog 
moeten wachten tot 9 december 1923 (Roegiers aan Pée 09/12/23 en Blondeel aan Pée 
06/12/23 LOK). Eerherstel in de vorm van een heraanstelling tot prefect komt er pas wanneer 
de socialist Camille Huysmans (1871-1968) minister van Wetenschappen en kunsten wordt.79 
Zijn kabinetschef is niemand minder dan Fabrice Polderman (1885-1948), Pée's vlijtigste en 
meest begaafde oud-leerling en intussen zelf professor aan de Gentse Universiteit. (De Clerck 
2005b:52 en Trips 1989:163) Huysmans is nog maar een week minister als Pée al aanklopt bij 
Pol de Mont: "Kent gij Huysmans persoonlijk, en wel zoo, dat ge iets voor mij zoudt kunnen 
verkrijgen, dat ge hem mijn rehabilitatie aan het hart zoudt kunnen leggen? De prefektuur van 
Diest komt open, en ik zou die aanvragen, niet om er geldelijk bij te verdienen, maar om in 
mijn eer en in mijn vorigen stand te worden hersteld." (24/06/25 AMVC P 254/B/30260/11) 
Ook Polderman, met wie Pée altijd is blijven corresponderen, werkt mee: "Ik herinner mij met 
groot genoegen wat een uitstekende leeraar gij voor mij geweest zijt, en heb er steeds aan 
gehecht uw verdiensten warm aan te bevelen. Ik zal ook niet nalaten ditmaal uw geval aan den 
minister voor te leggen met al de sympathie die ik voor u voel." (07/25 LOK) En het lukt 
sneller dan Pée misschien had durven hopen, want in juli 1925 wordt hij "gerehabiliteerd" 
door een aanstelling als prefect in Diest. (Van de Fackere aan Pée 22/07/25, Polderman aan 
Pée 17/08/25 LOK, vergelijk aan De Valck 17/09/36 AMVC P 254/B/115212/13) Misschien 
uit dankbaarheid, maar ook omdat hij altijd al een "socialistische voorliefde" heeft gehad 
(Tack aan Pée 13/05/38 AMVC T 113/B/95137/5), treedt hij in 1928 toe tot de Belgische 
Werkliedenpartij. (Willem Pée 1975:114) 
 
En zo belandt Pée aan het einde van zijn carrière in Diest, waar hij na vijf jaar "voortijdig 
ontslag uit 's lands dienst" zal nemen. Volgens Willem Pée had dat alles te maken met de 
nakende honderdste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid waaraan Pée, na de bittere 
ervaringen van na de oorlog, niet wenste mee te vieren. Het is niet onmogelijk, maar er waren 

                                                                                                                               

schepenzaal van het Brugse stadhuis tot de burgemeester zei: "Les activistes de Brux. viennent de m'envoyer ma 
nomination de préfet [...]. Je ne l'accepte pas, mais je tiens à vous prévenir. Toen heeft dat burgemeesterke al zijn 
welbespraaktheid uitgeput om mijn [sic] om te halen. En Axters was er bij met van Caloen. Cette place vous 
revient. Si vous refusez, on nous enverra un activiste. Nous sommes si bien maintenant enz. Axters heeft zich 
toen langs 's burgemeesters zijde geschaard en ik ben bezweken. Eilaas. Ik heb het duizend maal beklaagd." 
(PROV) 
78 De katholiek Alphonse Harmignie (1851-1931) was minister van Wetenschappen en kunsten (waaronder ook 
onderwijs viel) in de katholiek-liberaal-socialistische regering Léon Delacroix I (1867-1929), die België 
bestuurde van 21 november 1918 tot 17 november 1919. (http://www.ars-
moriendi.be/A1_REGERINGEN.HTM) 
79 In het katholiek-socialistische kabinet Poullet-Vandervelde, dat regeerde van 17 juni 1925 tot 8 mei 1926. 
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ook minder heroïsche motieven. Aan De Bom verklaart Pée op 26 februari 1930: "Op het 
einde van October '29 raadde de geneesheer mij, naar het land te gaan wonen. Ik heb het 
gedaan; ik sta overigens vóór mijn pensioen. Mijn adres is voortaan: 35 Staakte, Lokeren." 
(AMVC P 254/B/91463/158)80 Mimi krijgt als toelichting: "Wij zijn naar buiten gaan wonen. 
Mijn vrouw hield het in het kleine bekrompen stadje niet langer uit – en ik sta toch vóór de 
pensioneering. Ik zal blij zijn, eindelijk 'vrij' te zijn." (12/12/29 MM 1929:I:75) Op 1 april 
1930 is het zover, Pée gaat met pensioen. (Pée aan Damme, 25/07/34 MM 1934:I:97A) En zo 
leiden Pée en Clémentine de laatste twee decenniën van hun leven in een gehucht dat ze totaal 
niet kennen, ver genoeg van alle gewoel en verplichtingen om met rust gelaten te worden, en 
dicht genoeg bij Gent om Willem geregeld te zien en ook Paul, die wel een kamertje huurt in 
Gent om zijn redactie- en correctiewerk te kunnen doen voor Vooruit en later Het Laatste 
Nieuws, maar die eigenlijk terug is komen inwonen bij papa en mama. (Defoort 1991:204-
205, Pée aan Meertens 07/07/33 MM 1933:I:110 en Pée aan De Valck 17/09/36 AMVC P 
254/B/115212/13) 
 
Vrouwe Courtmans 
 
Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog en een kleine tien jaar daarna, bleef Pée's 
publicatieactiviteit voor zijn doen veeleer laag. Tijdens de oorlog had hij andere besognes, en 
ná de oorlog was, althans volgens zoon Willem, "zijn dynamisme gebroken" door de manier 
waarop hij behandeld was. (Willem Pée 1975:114) Maar ook hier is de realiteit minder 
dramatisch dan Willem Pée ze schetst. Het mag dan al waar zijn dat vader Pée in het 
decennium na de oorlog weinig publiceerde, dat neemt niet weg dat hij in stilte aan het 
voorbereiden en verzamelen was. En als hij brieven of documenten rook, kon zelfs de grootste 
ontgoocheling hem niet stuiten. 
 
Een treffende illustratie daarvan vormt de decenniënlange voorbereiding van de schitterende 

letterkundige studie over mevrouw Courtmans, die Pée 
op 29 juni 1932 voltooide en in 1933 uitgaf.81 Een boek 
van 175 bladzijden dat leest als een trein, rijkelijk 
geïllustreerd is en een massa gegevens bevat over 
Johanna Desideria Courtmans-Berchmans, kortweg 
"Vrouwe Courtmans" (1811-1890). Vrouwe Courtmans 
was een bijzonder dappere en getalenteerde vrouw. Na 
de vroegtijdige dood van haar man, trok ze met haar 
acht kinderen naar Maldegem en richtte daar een 
kostschool op, die ze ondanks felle katholieke 
tegenwerking in stand wist te houden. Pas vanaf haar 
vijftigste begon ze te schrijven, maar schreef niettemin 
een oeuvre bij elkaar waarvan alleen al het proza in de 
uitgave van Lode Opdebeek (1869-1930) uit 1924 33 
delen besloeg. Hoewel Franstalig opgevoed, werd ze 
onder invloed van haar man een voorvechtster van de 
Vlaamse zaak én van de vrije meningsuiting. Voor Het 
geschenk van den jager, dat algemeen als haar beste 
werk wordt beschouwd, en inderdaad nog goed leesbaar 
is tot op de dag van vandaag, kreeg ze in 1865 de 

                                         
80 Aan Damme deelt Pée op 27 juli 1934 mee dat het huisnummer "57" is (MM 1934:I:97A) 
81 Van maart tot september verschenen in De Vlaamsche Gids (1932-1933b) en op 12 september 1933 gedrukt 
als boek (1933). 
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Vijfjaarlijkse staatsprijs voor Nederlandse letterkunde. Toen men haar op 14 maart 1883 - in 
volle schoolstrijd - op grootse wijze huldigde in Maldegem, verbood de pastoor, net als in 
1865, de klokken te luiden. (1933:138) 
 
Mevrouw Courtmans was dus wel een figuur die Pée kon bekoren, en wat hem extra 
stimuleerde was dat in de eerste uitgave van haar volledige werken door De Seyn-
Verhougstraete in 22 volumes uit 1883-1890, de in het prospectus beloofde "uitvoerige 
levensbeschrijving, van de hand van Victor de la Montagne" ongeschreven was gebleven. 
Daar besloot Pée al "kort vóór den wereldoorlog" (1933:7) iets aan te doen, en amper een jaar 
ná de oorlog nam hij de draad weer op. Op 22 mei 1919 kwam hij van zijn vriend Lodewijk 
De Vriese (1848-1932), die de Courtmanshulde in 1883 had georganiseerd, te weten dat de 
jongste zoon van mevrouw Courtmans, George (°20 februari 1853), nog leefde. Pée schreef 
hem aan (29/08/19 AMVC P 254/B/84606/28), maar het was uiteindelijk bij Antoon-Emiel 
Courtmans (1878-1941), de zoon van Vrouwe Courtmans' oudste zoon Emile (1843-1905), 
die Pée in 1896 nog als leraar had gehad aan het Brussels atheneum (aan Ter Laan 20/01/40 
MM 1940:IV:11), dat Pée zou vinden wat hij zocht: honderdvijftig brieven van Antoon-
Emiels grootmoeder aan zijn vader Emile, waarvan Pée vrijelijk gebruik mocht maken. Dat 
moet zonder twijfel weer zo'n moment van ademstokkende euforie zijn geweest voor Pée, net 
als toen hij 25 jaar vroeger het pak met de brieven van Tine aan Omboni in handen had 
gekregen. En daar liet Pée het natuurlijk niet bij. Hij moest méér hebben. Op 4 oktober 1920 
kreeg "Den Heer Verschueren" uit Gent, medewerker aan Het Laatste Nieuws het volgende 
verzoek:  

 
Waarde heer! 
Sedert een paar jaren tracht ik allerlei gegevens op te sporen, die ik noodig acht voor een 
breedvoerige levensschets van Vrouwe Courtmans. 
[...] 
Bemerk wel: ik zoek gegevens over haar leven, haar werken, haar voorzaten. Vooral 
brieven, om het even uit welk tijdstip van haar lang, werkzaam, bewogen bestaan. 
Zoudt gij mij niet willen helpen, al ben ik u onbekend? 
[...] 
Ik vermoedde niet dat Vrouwe Courtmans zoo'n flinke briefschrijfster was, toen ik op 
zekeren dag te Molenbeek bij haren kleinzoon Antoon C. de hand leggen mocht op een 150 
brieven in de jaren 80 aan zijn vader gezonden. (AMVC P 254/B/84606/38) 
 

Pée zou in 1926 op verzoek van Opdebeek een beknopte levensschets schrijven voor de 13de 
uitgave van Het geschenk van den jager, maar ook dat was hem niet genoeg. De grote studie, 
waarin ook talrijke uittreksels uit de brieven hun plaats kregen, volgde, zoals gezegd, in 1933. 
En toen het Maldegemse Willemsfonds op 28 september 1936 de 125ste verjaardag van 
Courtmans geboorte herdacht, was het natuurlijk weer Pée die de "gispende, geselende, 
niemand en niets ontziende" feestrede uitsprak. (aan Ter Laan 20/01/40 MM 1940:IV:11) 

 
Een ander mooi staaltje van Pée's overeind gebleven dynamisme betreft de Oostenrijkse 
auteur Karl Emil Franzos (1848-1904), over wie Pée in De Vlaamsche Gids van 1928-1929 
een zeer uitvoerige studie publiceerde in drie afleveringen. Franzos is het bekendst gebleven 
als diegene die in 1879 voor het eerst het onvoltooide drama Woyzeck (1836) van Karl Georg 
Büchner (1813-1837) uitgaf, zij het grondig bewerkt en onder de titel Wozzeck. Het was op 
die versie dat Alban Berg (1885-1935) zijn libretto zou baseren. Welnu, om meer te weten 
over Wilhelmine Jaeglé (1810-1880), met wie Büchner zich in 1832 in het geheim verloofd 
had, deed Pée eind 1923 zelfs de moeite om een brief te sturen naar Adolphe Jaeglé , een 
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advocaat uit Straatsburg, van wie Wilhelmine een achternicht was – zoveel moeite voor een 
artikel dat dan nog niet eens over Büchner ging, maar over Franzos!82 (Jaeglé aan Pée 
09/01/24 LOK) 
 
Maar Pée publiceerde aan het einde van de jaren dertig niet alleen over Franzos. In De 
Vlaamsche Gids van 1930-1931 bracht hij een nog lijviger studie over het Franse duo 
Erckmann-Chatrian,83 die hij ook nog eens afzonderlijk uitgaf (1931), want ook de Franse 
letterkunde volgde hij op de voet. Ook zijn Erckmann-studie vormt een sprekend staal van 
Pée's onvermoeibare speurzin. Zelf schrijft hij erover aan Damme: "Ik zal u niet zeggen 
hoeveel tijd ik aan de opzoekingen heb besteed en hoe dikwijls ik heb gewanhoopt". 
(15/03/32 MM 1932:I:66) Hij vertaalt zijn studie zelfs in het Frans en stuurt er een afdruk van 
naar de tachtigjarige nicht van Erckmann in Parijs, "die alle papieren van Erckmann bezit" en 
met wie hij uiteraard in correspondentie treedt. (aan Meertens 04/06/32 MM 1932:I:102) 
  
Daarnaast hield Pée nog talrijke voordrachten en publiceerde, vooral na zijn rehabilitatie in 
1925, tientallen bijdragen en vertalingen in kranten over nieuwe binnen- en buitenlandse 
boeken, over auteurs als Hendrik Conscience (1812-1883), De Mont en Guido Gezelle (1830-
1899), maar ook over Karl Marx (1818-1883) en Friedrich Engels (1820-1895), over de 
Fuggers en hun geld, over Heines moeder en zusters, over beiaarden in Frankrijk en het 
Belgische rechtswezen, over Galileo Galilei (1564-1642), over de kroniek van Godevaert van 
Haecht (1546-ca. 1599), over slangen, de woestijn van Gobi en de tijgerjacht. Een 
caleidoscoop van onderwerpen om van te duizelen. De doos Bijdragen (en verhalen) van 
Julius Pée in dag- en weekbladen (1907-1950) in het stadsarchief Lokeren bevat voor de 
periode 1919-1930 niet minder dan 46 bijdragen aan kranten en in heel wat van die bijdragen 
behandelt hij meer dan één boek of auteur. 
 
Maar wanneer Pée met pensioen is en eindelijk tijd heeft om alles uit te schrijven wat hij in de 
decenniën daarvoor aan kennis en materiaal heeft verzameld en blijft  verzamelen, neemt zijn 
activiteit exponentieel toe. Aan De Bom schrijft hij op 7 juli 1932 euforisch "Ge kunt u 
onmogelijk voorstellen, hoe vrij ik mij thans voel!" In de Lokerse archiefdoos tellen we voor 
de periode 1931-1951 niet minder dan 143 bijdragen aan kranten, met een nóg ruimer 
spectrum van onderwerpen dan in 1919-1930. In de 21ste jaargang van De Vlaamsche Gids 
(1932-1933a) bespreekt Pée 32 boeken en in de 22ste jaargang publiceert hij in élke 
aflevering een "Boekbeschouwing", waarin hij alles bij elkaar 51 Duitse, Engelse, Franse en 
Nederlandse boeken bespreekt over zulke uiteenlopende onderwerpen als (onder meer) 
pedagogie, godsdienst en het Derde Rijk met de oorlogsdreiging die daarvan het gevolg is. 
(1933-1934a) De energie en de werkkracht van de op dat moment toch al meer dan 
zestigjarige Julius Pée zijn werkelijk tomeloos, temeer daar hij, zoals we verder zullen zien, 
tussen 1937 en 1951 ook nog eens negen boeken uitgeeft van en over Multatuli. 
 
Zo geraakte ik vrij 
 
In de krantenknipsels van 1919 tot 1937, daarentegen, komt Multatuli maar vier keer voor: 
twee keer pleit Pée voor een standbeeld, een keer brengt hij hulde aan de pas overleden Mimi, 
en een laatste keer, het is dan al 14 februari 1937, brengt hij in Vooruit "Een korte 
levensschets".84 Nochtans had Pée, zoals vanaf 1937 steeds duidelijker zou blijken, nog heel 

                                         
82 Overigens onderhield Pée ook een jarenlange correspondentie met Frau Ottilie Franzos-Benedikt uit Wenen. 
(Pée aan De Bom 07/07/32 AMVC P 254/B/91463/129) 
83 Émile Erckmann (1822-1899) en Alexandre Chatrian (1826-1890). 
84 Voor de andere drie artikels, zie noot 66. 
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wat onuitgegeven materiaal in portefeuille. En zijn bewondering voor Multatuli was 
onverminderd. Aan De Mont schrijft hij op 2 juni 1925: "Van tijd tot tijd laat ik mijn gewone 
lectuur liggen en haal ik Multatuli te voorschijn, en telkens zeg of denk ik: Hoe spijtig, dat 
Vlaanderen zoo'n virtuoos in 't schelden niet heeft. Stof ware er hier genoeg, anders." (AMVC 
P 254/B/30260/10) Wat is dan de reden waarom Pée zo goed als niets meer publiceert over 
Multatuli vóór 1937? Het antwoord heeft hij een paar keer zelf gegeven. In 1937 schrijft hij 
aan De Bom:  
 

Van 1891 tot 1895 heb ik allerlei over Multatuli uitgegeven, staakte toen het publiceren, 
omdat ik zolang Mimi, Edu en Nonnie leefden, de zaak niet verder wilde behandelen. 
(29/01/37 AMVC P 254/B/91463/122) 
 

In 1948 schrijft hij in De Vlaamse Gids:  
 
Op mijn verzoek lichtte zij [= Omboni] mij in over Tine's kinderen, Edu en Nonnie, die zij 
intiem had gekend, maar ik moest beloven, niets daarvan openbaar te maken, zolang zij en 
de kinderen van Multatuli in leven zouden zijn. 
[...] 
Mevrouw Omboni stierf te Padua in 1917, Edu te Nice in 1930, nog vóór zijn stokoude 
stiefmoeder Mimi, en Nonnie te Capri in 1933. 
Zo geraakte ik vrij. (1948b:356)85 

 
Het is bijna niet te geloven hoe alle stukjes van de puzzel voor Pée op hun plaats vallen. 
Uitgerekend op het ogenblik dat hij met pensioen gaat en eindelijk de tijd krijgt om het 
materiaal dat hij heeft, publiek te maken, vallen de protagonisten die een dergelijke 
publiekmaking in de weg staan, een voor een weg. En bovendien komt het jaar 1937 in zicht. 
Dan zal het vijftig jaar geleden zijn dat Multatuli overleden is en in zo'n herdenkingsjaar 
maakt een boek over de grote meester veel meer kans om goed te verkopen. Maar voor dat 
boek, dat Pée eigenlijk al sinds de verdediging van zijn doctoraat had willen schrijven, is meer 
materiaal nodig dan waarover hij beschikt. Er zijn te veel hiaten. En aan het vullen van die 
hiaten zal hij zich gedurende de jaren die hem nog resten, met grote overgave wijden. 
 
Aanvankelijk gebeurt dat schoorvoetend, tussen het vele andere werk door, terloops bijna. 
Begin maart 1929, dus een jaar vóór hij met pensioen gaat, informeert Pée bij Baekelmans 
naar het adres van Mimi, met wie hij de afgelopen tien jaar niet meer heeft gecorrespondeerd. 
Baekelmans weet te vertellen dat Mimi nog leeft - ze is intussen negenentachtig - maar kent 
haar adres niet en raadt Pée aan om zijn brief via de vrijdenker en publicist A.J.E. van den 
Bogaert (1856-1937) naar Mimi te sturen.86 En het lukt: langs Van den Bogaert om wordt het 
contact tussen Pée en Mimi hernieuwd. 
 

                                         
85 Vergelijk: "Over Edu had ik van mevrouw Omboni allerlei vernomen, maar ik had haar mijn woord verpand, 
dat ik zwijgen zou zolang zij, Edu en Nonnie, in leven zouden zijn. Ik moest dus wel Paul Fredericq in zijn 
mening laten. Eerst in 1934 had ik weer mijn vrije zeg, en men weet, hoe ik daarvan heb gebruik gemaakt." 
(1950a:501) 
86 Van den Bogaert, beter beter bekend onder het pseudoniem A. Duverger, was schrijver van onder meer 
Friedrich Nietzsche. Een Levensbeeld (Amsterdam 1913), vertaler van Nietzsches De antichrist, proeve eener 
critiek van het christendom (Amsterdam 1916) en goede kennis van Multatuli's gewezen uitgever R.C. Meijer. In 
1882-1884, nu onder het pseudoniem Floor Florensse, maakte Van den Bogaert samen met onder meer Rudolf 
Carel d'Ablaing van Giessenburg deel uit van de redactie van Recht door Zee. Maandschrift tot bespreking van 
zedelijke en maatschappelijke vraagstukken van een vrijzinnig standpunt, dat door Van Giessenburg uitgegeven 
werd onder diens uitgeversnaam R.C. Meijer. 
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In de brief die Pée op 28 maart 1929 aan Van den Bogaert schrijft om hem voor zijn 
"welwillende bemiddeling" te danken, treffen we heel wat elementen aan waarmee we 
intussen al vertrouwd zijn, en die de volgende tien jaar de kern zullen vormen van Pée's 
opzoekingen en naspeuringen. Pée schrijft onder andere dat zijn zoon Paul in de ambassade in 
Tokio een oud-leerling van Multatuli's zoon Edu heeft ontmoet, die wist te vertellen dat Edu 
zijn vader in zijn cursus "een ploert" had genoemd, "een litterair genie misschien, maar in zijn 
doen en laten een smeerlap." Dat doet Pée denken aan de brief die Nonnie op 18 juni 1910 
aan Fredericq geschreven heeft en waarin ze Mimi omschrijft als: "la femme qui a été le 
désastre moral et matériel de notre malheureuse famille" en zich afvraagt "comment elle a pu 
entrer en possession des lettres de mon Père, adresseés à ma pauvre Mère. Et avait-elle le 
droit de les publier?" (MM 1910:II:125). Pée kan maar niet begrijpen hoe het mogelijk is dat 
de kinderen "zoo voelden, zoo dachten, zóó lang na den dood van vader en moeder" en hij is 
ervan overtuigd dat het nageslacht hen ongelijk zal geven en Mimi de eer zal bewijzen die ze 
verdient. En natuurlijk ook Multatuli, die volgens Pée bijlange niet zo'n slechte vader was als 
zijn tegenstanders wilden doen geloven. Ter staving daarvan haalt Pée zowaar zijn 
proefschrift weer uit de kast om er een passage uit een brief van Omboni van 9 september 
1894 uit over te schrijven, waarin ze over Edu en Nonnie zegt: "Ces deux enfants formaient 
dès leur jeunesse le plus étonnant contraste avec leur parents, car Douwes Dekker pouvait 
avoir ses défauts, avoir commis des erreurs, mais c'était l'âme la plus ardente, la plus 
généreuse qu'on puisse s'imaginer."87 En Pée kan het niet laten om toch weer om informatie te 
bedelen: "Weet u niet of Mevr. Bassani [= Nonnie] nog leeft? Weet u niet waar en wanneer 
Ed.D.D.jr. overleden is? En hebben zij kinderen nagelaten?" (MM 1929:I:9) 
 
Tussen 1929 en 1934 bouwt Pée enkele contacten uit met personen die hem aan informatie 
helpen en die hem vanaf 1934, wanneer hij zich weer met volle overgave op de 
Multatulistudie zal storten, zeer grote diensten zullen bewijzen. In juli 1929 begint hij te 
corresponderen met de Rotterdamse vrijdenker-filosoof Bernard Damme (1864-1953), vurig 
Multatuliaan, gewezen werkman aan de Gemeentelijke Waterleiding en sinds mei 1929 
gepensioneerd. Op 8 januari 1930 ontvangt Pée zijn eerste brief van een Douwes Dekker: 
Hugo Charles (1863-1940), de jongste zoon van Multatuli's broer Jan (1813-1864) en de enige 
nog levende neef van Multatuli, die spijtig genoeg bijna geheel blind geworden is. Vanaf 
februari 1930 behoort ook Pieter Jacobus Meertens (1899-1985), vriend van Willem Pée en 
oprichter van het Meertens Instituut, tot de groep vaste correspondenten. In mei 1931 wordt 
Aleida Catharina Everts (1879-1956) daaraan toegevoegd, de boezemvriendin van Mimi, die 
tot aan Mimi's overlijden op 25 september 1930 met haar heeft samengewoond, 26 jaar lang, 
en die haar "innig lief[had]". (Everts aan Pée MM 1935:I:8 11/01/35) Toos, zoals mevrouw 
Everts in de dagelijkse omgang heet, (Van Lessen aan Pée 12/02/37 AMVC P 254 
95370/2:44) beheert de nalatenschap van Mimi en dus ook van Multatuli, en zal derhalve een 
uitermate belangrijke correspondente worden voor de toekomst. 
 
Via deze en andere correspondenten komt Pée onder meer te weten dat Edu overlijdt op 4 
maart 1930 in Nice en Nonnie op 11 juni 1933 op Capri, dat Edu geen kinderen heeft en 
Nonnie twee zonen: Guido (°1881), die als beambte werkt in de Universiteitsbibliotheek van 
Napels, en Mario (°1887), die als lecturer in de Italiaanse letterkunde verbonden is aan het 
University College in Londen en twee zonen heeft: Aldo (°1919) en Ugo (°1922). 
(1937d:409) Maar die informatie prikkelt Pée kennelijk niet genoeg om weer aan de slag te 
gaan met Multatuli. In oktober 1933 smeedt hij plannen voor een studie over het rooms-
katholieke modernisme in het oeuvre van geëxcommuniceerde Franse modernisten als Albert 
                                         
87 Hij schrijft letterlijk "Mevrouw Omboni schreef mij in 1894 "Ces deux enfants ― thesis bl. 44 2e deel/". Het 
volledige citaat in 1937b:11. 
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Houtin (1850-1926), Alfred Firmin Loisy (1857-1940) en Joseph Turmel (1859-1943), (aan 
Evers 07/06/38 MM 1938:II:24), verzamelt gegevens "voor een studie over den politieken 
roman in Vlaanderen", is verdiept in de "Leben-Jesu-Forschung" [= onderzoek naar de 
historische Jezus] (aan De Bom 10/10/33 P 254/B/91463/130) en doet onderzoek naar Eugeen 
Zetternam,88 maar van Multatuli geen spoor. Dat zal drastisch veranderen in het najaar van 
1934, wanneer Pée een bezoek én een aanbod krijgt die de strijdvaardige Multatuliaan in hem, 
na veertig jaar sluimeren, weer wakker zullen maken. En hoe! 
 
Veertig jaar jonger 
 
Begin september 1934 komt Gaston van de Veegaete (1896-1968), vriend van Willem en 
leraar aan het Gentse atheneum, langs bij de familie Pée. Hij heeft een vakantie doorgebracht 
in Amsterdam en daar in het Multatuli Museum 29 onuitgegeven brieven onder ogen 
gekregen van Tine aan Everhardus Johannes Potgieter (1808-1875). Conservator de Hart en 
hij zelf vinden dat die brieven uitgegeven moeten worden en wie zou dat beter kunnen dan 
Julius Pée? (De Hart aan Pée 14/03/37 LOK) Pée aarzelt. Maar de uitdaging om veertig jaar 
na de publicatie van de brieven van Tine aan Omboni die van Tine aan Potgieter uit te geven, 
is toch wel zéér aanlokkelijk. Bovendien niet al te tijdrovend: het komt er eigenlijk op neer de 
brieven persklaar te maken, een inleiding te schrijven en een uitgever te zoeken. Op 2 oktober 
1934 laat Pée zowel aan de secretaris als aan de conservator van het Multatuli Museum weten 
dat hij bereid is om de brieven van Tine aan Potgieter uit te geven. Hij wil daarvoor zelfs naar 
Amsterdam komen "in den loop van den zomer van toekomend jaar". (02/10/34 MM 
1934:I:127 en 1934:I:130). 
 
De conservator van de vereniging "Het Multatuli-Museum" is op dat ogenblik Cornelis de 
Hart (1880-1956), leraar zeevaartkunde in Amsterdam. Al op 4 oktober 1934 antwoordt hij 
dat het bestuur geen enkel bezwaar heeft tegen zo'n uitgave, maar integendeel toejuicht dat er 
nog mensen zijn die zich inzetten "om Multatuli recht te doen wedervaren" en "om zijn 
persoon te zuiveren van de laster en de verdachtmaking die als bij weinigen zijn deel is 
geworden". De Hart zit dus meteen op de golflengte van Pée. De originele brieven blijken te 
berusten in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, maar het Multatuli Museum bezit 
afschriften die met de grootste zorg gemaakt zijn door de vorige conservator Petrus Josephus 
Aloijsius Meersmans (1871-1939) en die zal Pée toegestuurd krijgen. Ook het ontcijferwerk 
blijft hem dus bespaard. Eerlijkheidshalve vertelt De Hart dat er vroeger ook al plannen 
geweest zijn om de brieven uit te geven, maar dat daar toen is van afgezien omdat men ze te 
eentonig en te oninteressant achtte. Het gaat immers om brieven waarin Tine Potgieter vraagt 
om geld op te sturen of dankt voor het opgestuurde geld, want Potgieter heeft Tine, toen ze in 
Italië woonde, vele malen financieel gesteund. Multatuliaan en Gidsredacteur Jacob Nicolaas 
Van Hall (1840-1918) noemde de brieven dan ook "bedelbrieven".89 Maar De Hart vindt dat 
een auteur als Multatuli het verdient dat alles wat betrekking heeft op hem, wordt uitgegeven, 
ook het futielste kattebelletje of saaiste snippertje. En ook dat zijn woorden die Pée uit het 
hart gegrepen zijn. (aan Pée 14/10/34 LOK) Doet men in het buitenland niet precies hetzelfde 
voor Marx, Engels en Von Kleist? Voor Hauptmann, Zola en Dostojevski? Voor Dickens en 
Goethe? En heeft men het in Nederland niet gedaan voor Vondel?90 

                                         
88 Zie Stad Antwerpen aan Pée (09/11/34 MM 1934:I:159 en 11/01/35 LOK), Jef Mennekens (1877-1943) aan 
Pée (24/11/34 LOK) en Pée aan De Bom (20/12/34 AMVC P/B/91463/132). 
89 Afschrift brief van Van Hall aan Meersmans van 20 april 1914, gevoegd bij de brief van De Hart aan Pée van 
14 oktober 1934 (LOK). 
90 Zie onder meer: aan Damme 15/03/32 MM 1932:I:66, aan De Hart 17/01/35 LOK, aan Hoogendijk 03/03/35 P 
254/B/95313/6, aan Meertens 10/03/35 MM 1935:I:64, aan De Hart 14/03/35 AMVC P 254/B/95313/8, aan De 
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De zending Potgieterbrieven vertrekt vanuit Amsterdam op 19 oktober 1934 (De Hart aan Pée 
18/10/34 LOK) en bevat niet alleen 29 brieven van Tine aan Potgieter, geschreven tussen 29 
juli 1866 en 20 juli 1874, maar ook een brief van Omboni aan Potgieter van januari 1873, een 
brief van Nonnie van 12 juni 1910, alles ingebonden, en daarenboven portretten van Tine, 
Multatuli, Potgieter, Max, Nonnie en het sterfhuis van Tine. Meer dan Pée had durven 
verhopen. Of om het in de woorden van zoon Willem te zeggen: "Zijn jeugdliefde kreeg hem 
weer te pakken en hij toog aan het werk". (1975:114) De Hart is bereid om, als het zo ver is, 
de proeven te vergelijken met de originele brieven in de Universiteitsbibliotheek en dat 
bespaart huismus Pée de reis naar Amsterdam. (Pée aan De Hart 16/10/34 MM 1934:I:138) 
De omvang van het werkje schat Pée op 64 bladzijden, inclusief foto's van Edu en Nonnie, 
Tine en Potgieter. (Pée aan De Hart 22/10/34 MM 1934:I:148) Een eenvoudig briefje naar 
Eugeen De Bock (1889-1981), directeur van De Sikkel, volstaat om een uitgever te vinden: 
"Gaarne wil ik uw brieven van Tine aan Potgieter uitgeven". Dat is op drie dagen tijd 
geregeld! (Pée aan De Bock en de Bock aan Pée 24 en 26/11/34 MM:I:178B en 179A) 
 
Vanaf het begin is Pée van plan om de documenten die hij in 1895 niet heeft kunnen 
publiceren, een plaats te geven in de inleiding bij zijn boekje. Hij duikt in oude brieven en 
documenten en dat maakt hem "veertig jaar jonger." (aan De Bom 20/12/34 AMVC P 254 
91463/132) Op 10 december 1934 zijn de brieven "getikt, voor den druk gereed" en is ook de 
inleiding klaar. (aan De Hart 10/12/34 MM 1934:I:187) Pée draagt zijn boekje in gedachten al 
op aan de vereniging "Het Multatuli-Museum", die in 1935 25 jaar zal bestaan, en verbindt 
het met de viering van 75 jaar Max Havelaar, die eveneens in 1935 zal plaatsvinden. Maar 
zoon Willem vindt dat de brief van Omboni in extenso opgenomen moet worden, net als die 
van Nonnie aan Fredericq, dat "er zou moeten gesproken worden over Edu en Nonnie" en dat 
er een facsimile in moet van een brief. (aan De Hart 10/12/34 MM 1934:I:187) Mevrouw Pée 
zegt: "Behandel Multatuli, zijn beide vrouwen en zijn beide kinderen. D[i]t is te weinig." (aan 
Alfred Bogaerd (1870-1939) 29/06/35 AMVC P 254/B/18315, vergelijk aan Bossier 15/12/34 
PROV en aan Paul De Ryck 14/04/37 AMVC P 254/B/107104/1) En Pée zelf besluit om ook 
brieven op te nemen van Von Müffling, Paap en Van den Bogaert, vraagt aan De Hart een 
foto van Multatuli's aangenomen zoon Wouter Bernhold (1876-1945), en schrijft naar Guido 
Bassani in Napels om een foto van hem en zijn broer. (aan Bossier 04/01/35 PROV en aan De 
Hart 17/12/34 MM 1934:I:190) 
 
Kortom, wat een bescheiden inleiding had moeten zijn, groeit stilaan compleet uit zijn voegen 
en wordt een verhaal op zich dat bovendien hoe langer hoe minder inleiding wil zijn, maar des 
te meer pleidooi voor Mimi en Multatuli tegen de beschuldigingen van Edu en Nonnie. Op 17 
december 1934 schrijft Pée: "Dat Multatuli Tine en de kinderen aan hun lot zou hebben 
overgelaten, is onwaar." (aan De Hart [?] MM 1934:I:190) en op 20 december "Ik neem het 
dus voor de weduwe Multatuli op” en "Dat Multatuli's kinderen zich in hun graf een paar 
maal omdraaien, is mij onverschillig. Ik dien de waarheid." (aan De Bom AMVC P 
254/B/91463/132) En dan gebeuren er twee zaken waardoor zelfs dit uitgebreide plan nog 
veel te beperkt zal blijken. 
 

                                                                                                                               

Bom 26/03/35 AMVC P 254/B/91463/140 en 29/01/37 AMVC P 254/B/91463/122, en aan De Valck 18/10/37 
AMVC P 254/B/115212. 
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De eerste zaak betreft de uitgever. Via De 
Bom laat Pée aan Nico van Suchtelen (1878-
1949), directeur van de Wereldbibliotheek en 
persoonlijke vriend van De Bom, vragen in 
welke oplage de tweede uitgave van 
Multatuli's brieven is gedrukt en welk 
honorarium Mimi daarvoor ontvangen heeft. 
(20/12/34 AMVC P 254/B/91463/132) Vier 
dagen later al deelt Van Suchtelen het 
gevraagde mee en besluit met eraan te 
"herinneren dat de WB gaarne dergelyke 
byzondere geschriften in exploitatie neemt." 
(MM 1934:I:202) Dat opent natuurlijk geheel 
nieuwe perspectieven. De Wereldbibliotheek 
is een gereputeerde uitgeverij met een 
professionalisme om u tegen te zeggen, 
Noord-Nederlands bovendien en met een 
systeem van abonnees die bepaalde boeken 
tegen gereduceerde prijs kunnen kopen. Daar 
kan De Sikkel niet tegen op. Er ontstaat 
ruimte voor een breder boek, een ruimere 
opzet, een grotere verspreiding. Geen wonder 
dus dat Pée twee dagen later aan Van 

Suchtelen schrijft: "Ik heb voor het uitgeven nog geen verbintenis aangegaan en wil U graag 
den tekst voorleggen, zoodra de Inleiding in orde en getikt is." (26/12/34 MM 1934:I:206) 
 
Het tweede element, dat er nog meer toe bijdroeg dat Pée zijn plannen stelselmatig uitbreidde, 
was de correspondentie tussen Multatuli en Funke. Uitgever George Lodewijk Funke (1836-
1885) kocht vanaf 1869 systematisch de rechten op op Multatuli's werken, bood hem vanaf 
1871 de kans om heruitgaven te voorzien van noten, en spoorde hem voortdurend aan om 
nieuw werk te leveren. Bovendien betaalde Funke Multatuli zeer royaal, en het is zonder 
enige twijfel aan hem te danken dat Multatuli vanaf 1871 voor het eerst sinds zijn eervol 
ontslag in Lebak in 1856 weer enigzins comfortabel kon leven. Funke werd niet alleen 
Multatuli's beste uitgever, maar ook een van zijn allerbeste vrienden. De intensieve en vaak 
ontroerende correspondentie die gedurende bijna vijftien jaar is gevoerd tussen deze twee 
sterke persoonlijkheden en die meer dan zevenhonderd brieven opleverde,91 is een diamant 
van menselijke warmte en epistolaire kracht. 
 
Uit die schat aan brieven nam Mimi er slechts 39 op in haar brievenuitgave, en dan nog 
meestal zeer fragmentair, maar dat volstond voor Pée om te beseffen dat deze briefwisseling 
een nieuw licht zou werpen op Multatuli en zijn kinderen. Uit de toelichtingen die Mimi hier 
en daar in haar uitgave ingelast had, bleek namelijk zonneklaar dat Multatuli in de jaren 1872-
1873 zijn zoon een paar keren financieel gesteund had en ook Tine zoveel had bijgestaan als 
zijn middelen toelieten. (Multatuli 1912, deel 9:92, 93 en 181-182) Pée geraakte er bovendien 
hoe langer hoe meer van overtuigd dat Mimi alles wat een negatief licht kon werpen op de 
kinderen, doodeenvoudig had weggelaten en daarin werd hij gestaafd door wat ze geschreven 

                                         
91 455 van Multatuli aan Funke (een klein getal van Mimi meegerekend) en 258 van Funke aan Multatuli. (Funke 
1947:7) 

Tine en de kinderen op de tiende verjaardag van 
Nonnie (1 juni 1867) 
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had in haar inleiding op de Briefwisseling tusschen Multatuli en S.E.W. Roorda van Eysinga 
uit 1907: 
  

Alleen waar het huiselyke omstandigheden van den heer Roorda, of, in de latere brieven, de 
aanraking van Multatuli met zyn kinderen betrof, heb ik soms brieven of gedeelten van 
brieven achtergehouden. 

 
Dat alles maakt begrijpelijk waarom Pée de originele en volledige briefwisseling zo graag in 
handen wou krijgen. Aan De Hart schrijft hij op 14 en 16 maart 1935 met betrekking tot de 
Roorda-brieven: 
 

Ik hoop dat het weggelatene brieven [sic] van Mult. aan Roorda toch eens op mijn tafel 
zullen liggen. Ik wensch het weggelatene te geven, als een bewijs. 
 
't Zou spijtig zijn zoo wij het pak brieven aan Roorda niet vonden. (AMVC P 
254/B/95313/8 en 7) 

 
De briefwisseling tussen Roorda en Multatuli heeft Pée echter nooit in handen gekregen,92 en 
zelfs al was dat het geval geweest, hij zou er de gezochte bewijzen niet in gevonden hebben 
want Mimi heeft erin zitten knippen en plakken ter voorbereiding van haar uitgave, net zoals 
zij (of/en Vosmaer?) gedaan heeft in haar correspondentie met Vosmaer. (Everts aan Pée 
04/05/35 MM 1935:I:107) Maar met de brieven van en aan Funke had Pée meer geluk. 
 
Op 12 januari 1935 vraagt hij aan Jacobus Funke (1868-1939), de zoon van Multatuli's 
uitgever: "Is U het intiem oordeel van G.L. Funke over Multatuli en diens tweede vrouw 
bekend?" Het antwoord dat hij krijgt, overtreft al zijn verwachtingen. Niet alleen blijkt 
Jacobus alle brieven te bezitten van Multatuli aan zijn vader én van zijn vader aan Multatuli, 
maar hij is bovendien bereid om die brieven "waarin over Tine en de kinderen geschreven is", 
naar Pée op te sturen, wat hij inderdaad ook doet op 22 februari 1935. In die 41 brieven, die 
Pée in acht dagen ontcijfert en kopieert, vindt hij wat hij zoekt. Later zal hij de 
correspondentie Multatuli-Funke de "grootste troef in mijn spel" noemen, "waarin de dichter 
zijn hart uitstort en zijn kinderen in hun waar daglicht plaatst...." (aan Bogaerd 29/06/35 
AMVC P 254/B/18315 en aan Damme 06/11/35 MM 1935:I:175) Natuurlijk moeten ook die 
brieven in het boek dat Pée in gedachten heeft: als bewijsmateraal om Mimi en Multatuli te 
rehabiliteren, naast die van Potgieter, om Multatuli als echtgenoot van Tine te rehabiliteren. 
Zelfs de titel heeft Pée al in zijn hoofd. Aan Everts schrijft hij op 6 maart 1935: "Ge ziet, mijn 
boek wordt breeder. Het zal heeten: Multatuli en de Zijnen." 
 
Twee pakken brieven als pijlers van een breed opgezet werk, waarin Pée, gevolg gevend aan 
het advies van vrouw en kinderen, niet alleen Multatuli zal behandelen, maar ook diens twee 
vrouwen en twee kinderen. Maar een van die kinderen had ook weer kinderen, en Multatuli en 
zijn vrouwen hadden ouders, zusters, broers en die behoren óók tot Multatuli en de zijnen. En 
dus is het eerste waar Pée naar op zoek gaat: een stamboom. De bijna blinde neef van 
Multatuli, Hugo Charles, verzekert dat die te vinden is bij Guido Maximiliaan Gustaaf 
Douwes Dekker (°1883), zoon van Hugo Charles' oudste broer Auguste (1850-1924) en 
kleinzoon van Multatuli's broer Jan. Guido woont evenwel in Bandung op West-Java en dus 
begint Pée nu ook intercontinentaal te corresponderen en ontvangt eind april 1935 tot zijn 
grote vreugde inderdaad de stamboom. Guido blijkt overigens een groot bewonderaar te zijn 
                                         
92 "Tot op de dag van heden is mijn zoeken naar de oorspronkelijke briefwisseling tussen Multatuli en de 
ingenieur Sikko Roorda van Eysinga [...] vergeefs geweest." (1945:271) 
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van Multatuli. Hij woont in de "Multatuli-Boulevard" en heeft zijn huis "Huize Fancy" 
gedoopt, naar Multatuli's muze uit Minnebrieven. Het is zijn zoon Niels die de band zal 
ontwerpen voor het boek Multatuli en de zijnen. (Hugo Charles Douwes Dekker aan Pée 
04/03/35 MM 1935:I:53, aan Damme 03/11/35 MM 1935:I:175 en Guido Douwes Dekker 
aan Pée 02/04/35 AMVC P 254/B/95370/3:30-31 ) 
 
De stamboom die Pée ontvangt, vormt echter nog maar een begin. Er staan alleen namen op, 
geen data, laat staan biografische informatie.93 En dus gaat Pée op zoek- en bedeltocht. Een 
jaar later, in juli 1936, correspondeert hij al met meer dan twintig verwanten van Multatuli en 
zo verzamelt hij allerlei gegevens over de broers en de zus van Multatuli, over hun kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Op den duur vragen sommige familieleden Pée om 
informatie over hun verwanten94 en niet zonder reden roept Hans (eigenlijk Johannes 
Cornelis) Wienecke (1872-1945), kleinzoon van Multatuli's zuster Catharina (1810-1849), 
medailleur van beroep, en een van de ijverigste en meest getalenteerde correspondenten van 
Pée, in een brief uit: "U weet veel meer van mijn familie af dan ik zelf!" (27/05/36 MM 
1936:II:88) Nagenoeg iedereen werkt vriendelijk en welwillend mee, en antwoordt graag op 
de duizenden vragen die Pée stelt. Eigenlijk zijn er maar twee die helemaal niet antwoorden. 
De eerste is Annetta Gerharda (Annette) Douwes Dekker-Post van Leggelo (1870-1962), de 
echtgenote van Multatuli's zoon Edu. Zij is nochtans het eerste familielid tot wie Pée zich op 
2 april 1932 wendt, maar een antwoord blijft uit en hij krijgt zelfs de ingesloten internationale 
zegel van drie frank niet terug. Dat zal ertoe bijdragen dat het toch al negatieve beeld dat Pée 
van Edu heeft, nóg negatiever wordt. (aan De Bom 10/02/36 AMVC P 254/B/91463/50) De 
tweede die niet antwoordt, is de enige nog levende nicht van Multatuli, Lucie Jeanne Marie 
(°1857), dochter van Multatuli's broer Jan (en dus een zuster van de vriendelijke Hugo 
Charles), schatrijk geworden door haar huwelijk met een Schotse suikerplanter en woonachtig 
in Engeland. Dat zij niet antwoordt, kan Pée echter begrijpen, want "zij is oud". (aan De Hart 
03/08/36 MM 1936:II:102) 
 
Naarmate 1937 nadert, het jaar waarin Multatuli en de zijnen uiteindelijk zal verschijnen, 
beginnen de meeste familieleden echt wel uit te kijken naar het boek dat intussen al lang niet 
meer alleen over Multatuli en de zijnen zal gaan, maar evenzeer over henzelf en hun 
verwanten. Zo zal bijvoorbeeld Louis Charles George Douwes Dekker, kleinzoon van 
Multatuli's oudste broer Pieter, twee maand voor Multatuli en de zijnen verschijnt, ter 
"verdere volmaking" van de stamboom laten weten "dat er nog een kleinkind geboren is" 
(12/11/36 AMVC P 254 95370/1:152). Er wordt natuurlijk ook nogal wat geroddeld, uiteraard 
steeds met het verzoek om dat alstublieft niet op te nemen in het boek, maar meer nog 
proberen sommige familieleden om zichzelf, hun kinderen of de hele "Dekkerstam", zoals die 
nu genoemd wordt, zo begaafd mogelijk voor te stellen, soms tot het belachelijke toe. 
Dezelfde Louis Charles die de geboorte van zijn kleinzoon meldt, laat bijvoorbeeld ook nog 
weten dat het wellicht "als een familietrek" beschouwd mag worden "dat in de Dekkertak de 
gave van houtbewerking voorhanden was en is"! (17/11/36 AMVC P 254 95370/1:152) Maar 
dat neemt niet weg dat er inderdaad veel talent aanwezig is bij heel wat Dekkers, en in 
toenemende mate zien we in Pée's briefwisseling woorden van bewondering opduiken voor 
die "prachtige, kloeke, intellektuele stam, met een treffende begaafdheid voor tekenen, 
schilderen, boetseren, schrijven, dichten, knutselen (in de meubelmakery of zo) enz." (aan 
Funke [?] 26/04/36 MM 1936:II:73) Dat er zoveel talent aanwezig is, zal een cruciale rol 

                                         
93 Collectie Multatuli Museum, inventarisnummer 1935:I:87A. 
94 Zo bijvoorbeeld Hedwig Olga Hildegard Van Lessen-Douwes Dekker (°1908), achterkleindochter van 
Multatuli's broer Jan: "Weet u ook, of er nog Douwes Dekkers op Ameland zijn? Of ev. slechts Douwes-sen en 
Dekkers? Is Antje, Multatuli's zuster, jong gestorven?" (04/05/36 AMVC P 254/95370/1) 
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spelen in de manier waarop Pée zijn argumentatie zal uitbouwen. Want als zoveel leden zo 
begaafd zijn, hoe valt dan te verklaren dat uitgerekend de twee kinderen van Multatuli zulke 
"tegenvallers" waren? (aan Funke 06/03/35 en aan Meertens 10/03/35 MM 1935:I:59 en 64) 
Voor we daarop ingaan is het goed om ons even af te vragen hoe het komt dat Pée zo'n 
negatief beeld had van Nonnie en vooral van Edu. Laten we beginnen met Edu. 
 
Mauvais sujet 
 
Jan Pieter Constant Eduard Douwes Dekker, kortweg Edu en soms ook, op grond van Max 
Havelaar, (kleine) Max, was Multatuli's enige zoon. Hij werd geboren in Amsterdam op 1 
januari 1854 en overleed in Nice op 4 maart 1930. Op 22 september 1896 trouwde hij met 
Annetta Gerharda (Annette) Post van Leggelo (20 augustus 1870-6 mei 1962).95 Zij hadden 
geen kinderen.  
 
Toen Pée anno 1893-1894 aan zijn proefschrift zat te werken, was hij een van de zeer 
weinigen die belang stelden in de kinderen van Multatuli en misschien wel de enige die via 
Von Müffling en later rechtstreeks van Omboni getuigenissen over hen te lezen kreeg. We 

hebben hierboven al gezien dat Omboni, die Multatuli's 
kinderen toch echt wel van heel dichtbij had gekend, ze 
op 9 september 1894 beschreef als "le plus étonnant 
contraste avec leur parents". (1937b:11) Op 11 januari 
1894 meldde Von Müffling aan Pée dat een zus van 
Tine over Edu het volgende oordeel had uitgesproken: 
"Max is geheel verongelukt, mauvais sujet" (1937d:6) 
en dat Omboni aan een vriendin had gezegd: "Max is 
totaal mislukt, een avonturier van de ergste soort". (Von 
Müffling aan Pée 12/06/94 MM 1894:I:54) Pée wist 
ook uit de eerste hand dat Omboni Edu na de dood van 
Tine "verscheidene malen een goede betrekking aan de 
hand" had gedaan, maar dat hij "ze alle, de een na de 
andere, verloren [had] door zijn wangedrag, door meer 
dan oneerlijke handelingen", met het gevolg dat 
Omboni hem uiteindelijk de deur had moeten wijzen. 
(1937d:9-10, vergelijk Pée aan Everts 14/01/35 MM 
1935:I:11) Bovendien had Paap, toch ook een getuige 
uit de eerste hand, Pée in augustus 1894 al verzekerd 
dat Edu "een gemeen sujet" was en "een verloopen 
kerel". (30/08/94 MM 1894:I:68) Het beeld dat Pée van 
Edu had, was dus vanaf het begin uiterst negatief. 

 
Toen Pée in 1934 de draad weer opnam, wou hij controleren of de beweringen van 1894 wel 
klopten. Hij schreef naar familieleden, oud-collega's en leerlingen van Edu en keer op keer 
was wat hij te lezen kreeg, negatief. Oud-leerling J.J. de Vast wist te vertellen dat Edu als 
leraar volstrekt subjectief was geweest, autoritair, lui en onbeheerst en dat hij bovendien de 

                                         
95 Dbnl http://www.digitalebibliotheek.be/auteurs/auteur.php?id=douw007 geeft ten onrechte als jaar van 
overlijden 1963. Annetta ondertekende altijd met "Leggeloo" met twee o's, mogelijk omdat dat meer cachet geeft 
dan met één o. Overigens is de familienaam Post van Leggelo aan begin 19de eeuw ontstaan, nadat een mevrouw 
Post en een mijnheer Van Leggelo met elkaar huwden en een zoon van hen zich Post van Leggelo ging noemen. 
Waarschijnlijk ook weer omdat dat chiquer klonk. 
 

Edu in 1877 



 

"r" niet kon uitspreken. (aan Pée 23/05/35 LOK) Ex
is ook mijn oordeel over Ed. D. D. ongunstig". (09/07/35 AMVC P 254 95370/3:28)
andere ex-collega noemde hem als leraar "een groot prul" en als mens onbetrouwbaar en vals. 
(Pée aan Funke 24/04/35 MM 1935:I:100) Oud
niet minderwaardiger sujet in mijn leven tegengekomen te zijn". (27/08/
Wienecke noemde oom Edu "een treurig staaltje van degeneratie" en beschreef hoe Edu, 
wiens kamer vol hing met vrouwelijk naakt, hem en zijn broer wou meenemen naar het 
bordeel. (29/05/35 LOK, 03/06/35 LOK en 08/07/35 AMVC P 254 95370/3:23
winkelier uit Gouda noemde hem kortweg "een béést!" (Van Lessen aan Pée 14/04/36 MM 
1936:II:59) Met veel moeite valt hier en daar ook een positief 
bijvoorbeeld zowat iedereen het erover e
teneur der getuigenissen is eensluide
rotsvast van overtuigd was dat hij 
daarvan bleef hij overtuigd tot de laatste seconde van
 
Daarbij kwam nog dat Edu bij de viering van vijftig jaar 
choquerend incident had gezorgd. 's Middags gingen hij en zijn echtgenote in het gezelschap 
van Meersmans, de latere conservator van het Multatuli Museum,
(1861-1940), tweede secretaris van het herdenkingscomité, iets drinken op het terras van het 
café American en daarbij liet Edu blijken dat de hulde die 
aan zijn vader werd gebracht, hem geenszins beviel, en 
riep driftig uit: "Dekker was een ploert en deze hulde 
onwaardig!" Daarop maakten Meersmans en Götze 
duidelijk dat ze niet begrepen waarom Edu dan op de 
uitnodiging was ingegaan. Er werd afgerekend en het 
gezelschap ging zonder groeten uit
 
Op de Multatulitentoonstelling die voor deze gelegenheid 
werd georganiseerd, werd ook een "jeugdportret van 
Tine" getoond, dat echter snel ontmaskerd werd als een 
foto van de Franse schrijfster Juliette Lamber (1836
1936). Niettemin hield Edu deze "mystificatie" vol en 
hing zelfs een vergrote afdruk bij hem thui
omdat Lamber beter overeenstemde met het ideaalbeeld 
dat hij van zijn moeder had. Voor Pée het zoveelste 
bewijs van Edu's leugenachtigheid
onbetrouwbaarheid.96 Dat zijn Frans niet onberispelijk 
was (aan Muller 04/10/35 MM 1935:I:154), zijn 
Aphorismen (VW 25:180-183) 
woorden (Paap aan Pée 30/08/94 MM 1894:I:68)
hij bij elke gelegenheid zat af te geven op zijn geniale 
vader, kleurden het totaalbeeld vanzelfsprekend niet 
positiever. (1937d:339-369) 
  
Un coeur froid 
 
Elisabeth Agnes Everdina Douwes Dekker, kortweg Nonnie of Nonni, de "Indische benaming 
voor een jong meisje" (Multatuli 1992, 2:38), was Multatuli's enige dochter. Zij werd geboren 
                                         
96 Pée vermeldt dit kort in 1937d:14 en in 1940a:65 en uitvoerig in 1937d:366. Willem Frederik Hermans (1921
1995) heeft het portret afgedrukt met enig commentaar in 1976:190 en 1986:227.
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in Soerabaja op 1 juni 1857 en overleed op Capri op 11 juni 1933. Op 30 september 1880 
trouwde zij met Francesco Bassani (1853-1916). Zij hadden twee zonen: Guido (°1881) en 
Mario (°1887). 
 
Wat Omboni in 1894 schreef over de kinderen, gold uiteraard ook voor Nonnie, maar 
specifiek over Nonnie stond ook nog te lezen: "Coeur froid, cruel, égoïste et calculateur, ayant 
le plus profond mépris de tout élan généreuse [...]." (Multatuliana:11) Op 13 september 1896 
herhaalde ze "elle a un coeur froid" en voegde eraan toe dat ze geen enkel contact meer 
onderhielden met elkaar. Nochtans had Omboni zich na de dood van Tine in 1874 nog vier 
jaar over Nonnie ontfermd en het was bij de Omboni's dat ze haar toekomstige echtgenoot zou 
leren kennen, want die was assistent van professor Omboni. Maar Nonnie en haar man waren 
volgens Omboni "tombés sous l'influence d'une méchante intrigante" met het gevolg dat alle 
contact volledig en onherstelbaar verbroken was. Voor Omboni "une chose fort triste et une 
des plus grandes douleurs de ma vie". (MM:I:14) 
 
Als Pée in 1934 de waarheid hiervan wil controleren, is hij geheel aangewezen op de zonen 
van Nonnie. Kennissen of medeleerlingen vinden, ligt veel moeilijker dan bij Edu omdat 
Nonnie altijd in Italië is blijven wonen. En om diezelfde reden weten de familieleden weinig 
meer te vertellen dan heel verre jeugdherinneringen. In elk geval krijgt Pée heel wat minder 
negatiefs te horen over Nonnie dan over haar broer, maar de ervaringen die hij heeft met haar 
twee zonen en de feiten die hij ontdekt over haar levensloop, compenseren dat in zijn ogen 
ruimschoots. Laten we beginnen met de twee zonen. 
 
Van Mario ontvangt Pée op 22 februari 1935 vanuit Londen een foto van Nonnie op haar 
ziekbed die Mario zelf genomen heeft in januari 1933 (aan Hoogendijk 03/03/35 AMVC P 
254/B/95313/6), maar ook de niet mis te verstane toelichting dat Mario geen portret van zijn 
gezin wil in Pée's boek want "siamo dei discendenti troppo lontani di Multatuli" [wij zijn te 
ver verwijderde afstammelingen van Multatuli]. (aan Funke 06/03/35 MM 1935:I:59 en aan 
Bogaerd 29/06/35 AMVC P 254/B/18315) Een dergelijk gebrek aan medewerking is niet van 
zodanige aard dat het Pée gunstig stemt, temeer daar hij ook de geboortedata van Mario's 
zonen Aldo en Ugo niet krijgt. (aan Muller 04/10/35 MM 1935:I:154) Maar wat hij met 
Guido meemaakt, doet zijn stemming helemaal omslaan. 
 
Guido begint zijn antwoord van 19 december 1934 namelijk met de mededeling dat hij zich in 
het geheel niet interesseert voor literatuur, maar des te meer voor de duivensport. Hij schrijft 
letterlijk: "alla lettura anche del più bel libro di questo mondo preferisco il possesso dei 
famosi colombi liegesi" [zelfs boven het mooiste boek van deze wereld verkies ik het bezit 
van de beroemde Luikse duiven]. Pée is verbijsterd dat te horen uit de mond van de kleinzoon 
van zijn held. Maar Guido wil ook boter bij de vis. Hij belooft Pée "tutto quanto mi ha fatto 
l'onore di chiedermi" [al wat u mij de eer had mij te vragen] en daarbovenop 211 brieven die 
zijn moeder geschreven heeft aan haar "Direttore spirituale" op voorwaarde dat Pée hem een 
koppel duiven stuurt. Als teaser krijgt Pée alvast "una cartolina lapidaria" [een kort kaartje] 
van de 75-jarige Nonnie aan Guido. Hoezeer Pée zich de ogen ook uitwrijft over een dergelijk 
gemarchandeer, hij kan zijn ogen bijna niet geloven wanneer Guido nog toevoegt dat de 
brieven van zijn mama "possono paragonarsi – senza modestia – a quelle della Grande Santa 
Caterina" [de vergelijking kunnen doorstaan – zonder bescheidenheid – met die van de Grote 
Heilige Catharina]. Bedoeld is Catharina van Siena (1347-1380) een van de beroemdste 
mystici van de rooms-katholieke kerk. En Guido's besluit doet Pée helemaal de haren te berge 
rijzen: "la figlia di Multatuli – in altro campo – ha superato il Padre!" [De dochter van 
Multatuli – op een ander domein – heeft de vader overtroffen!] (1934:I:191) 
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Hoe verontwaardigd Pée ook is, toch gaat hij op zoek naar Luikse duiven. Op 20 januari 1935 
meldt hij het goede nieuws: "J'ai trouvé des pigeons liégeois: yeux d'un rouge châtain 
[kastanjerood], pattes courtes, ailes fortes pour les longues distances." Hij zal ze franco en per 
express laten verzenden vanuit Luik. (1935:I:15) Guido, die een maand op studiereis is 
geweest, is natuurlijk dolgelukkig als hij dat bij zijn thuiskomst leest, en doet Pée op 27 
januari 1935, een hele reeks foto's cadeau ("in dono"), samen met de lijst van publicaties van 
zijn vader en wat biografische gegevens, allemaal zaken die terecht zullen komen in Multatuli 
en de zijnen. Omdat Guido zich "in tragiche condizioni finanziarie" bevindt, mag Pée de 
duiven niet declareren als (dure) reisduiven en kan Guido hem een prachtig ingelijst portret 
van Tine van 38 x 55 cm niet gratis aanbieden. Hij moet het verkopen om aan geld te geraken 
en vraagt aan Pée bij wie hij daarvoor het best kan aankloppen: bij de "Direzioni dei due 
Musei di Amsterdam? o al Ministro delle Belle arti? o a Sua Maesta la Regina d'Olanda?" 
(27/01/35 MM 1935:I:26) Een antwoord van Pée blijft echter uit en dat maakt Guido 
ongeduldig. Op 18 februari 1935 vraagt hij Pée of die zijn zending wel ontvangen heeft 
(1935:I:38), op 25 februari laat hij weten dat hij nu echt wel op hete kolen zit (1934:I:48) en 
op 13 maart vraagt hij enigszins geërgerd hoe het komt dat hij sinds januari niets meer van 
Pée heeft gehoord. (MM 1935:I:48 (BIJL 25/2-1935)) In het Multatulimuseum wordt 
nochtans een klein conceptbriefje van Pée aan Guido bewaard, gedateerd 21 februari 1935, 
maar dat is dus blijkbaar nooit in het net overgeschreven en in elk geval niet verstuurd. Het 
bevat dan ook de merkwaardige mededeling: "Je suis à la recherche des pigeons". (MM 
1935:I:42) Pée had kennelijk de huid van de beer verkocht voor hij geschoten was, en achtte 
het – volstrekt tegen zijn gewoonte in – beter om voorlopig niet te antwoorden in de hoop dat 
hij de beer toch nog in het vizier zou krijgen. Maar dat lukte hem niet. Zijn oorspronkelijk 
plan was om in Brussel op een openbare veiling een koppel duiven te kopen, maar die werden 
verkocht voor 7000 frank. Omer van Audenhaege, een 46-jarige collega uit Diest (Schaffen), 
ging vervolgens via kennissen op zoek in het Luikse, maar moest op 15 maart 1935 tot zijn 
spijt laten weten dat zelfs het goedkoopste koppel Luikse reisduiven (geen prijsduiven dan 
nog!) 2000 frank kostte en dat men voor 100 frank (wellicht het bedrag dat Pée in gedachten 
had) in Luik "zelfs geen duivenei" kon krijgen. (15/03/35) Er zat voor Pée dus niets anders op 
dan Guido te laten weten dat het onmogelijk was "de tenir ma promesse". (17/03/35 MM 
1935:I:71) Guido was natuurlijk ontgoocheld. In zijn brief van 21 maart 1935 citeert hij 
fijntjes Pée's toezegging van twee maanden vroeger "J'ai trouvé des pigeons ..." Maar hij geeft 
nog niet alles op. Wetende dat Pée van plan is om de brieven van Tine aan Potgieter te 
publiceren, verzoekt hij beleefd, maar resoluut, om hem een cheque te sturen van 2000 lire in 
ruil voor de "autorizzazione per la pubblicazione [...] delle lettere intime riguardanti la mia 
Grande e maltrattata Nonna" [toelating tot publicatie van de intieme brieven betreffende mijn 
Grote en slecht behandelde Grootmoeder]. Nu is voor Pée de maat vol. Die Italiaan, die meer 
van duiven dan van boeken houdt, geld wil slaan uit het portret en de brieven van zijn 
grootmoeder en bovendien zijn brieven dateert volgens de fascistische jaartelling,97 krijgt 
voor zover wij weten geen antwoord meer van Pée. En ook vanuit Italië vertrekken geen 
brieven meer richting Staakte. 
 
                                         
97 Cf. Pée aan De Bom op 26 maart 1935: "En daar verlangt de kruisbrave Mussoliniaan Guido Bassani (zijn 
brieven dragen het jaarmerk XIII, de mijne XVIII, vijf jaar meer, want Lenin kwam in 1917) tweeduizend 
Italiaansche lires!" (AMVC P 254/B/91463/140) Pée wist blijkbaar niet dat de fascistische datering verplicht was 
sinds 29 oktober 1927, de eerste dag van het zesde jaar van de fascistische jaartelling. Maar dat neemt niet weg 
dat de nazaten van Multatuli vermoedelijk wel sympathiseerden met het fascisme, zoals De Valck meedeelt in 
een brief aan Pée van 11 maart 1936: "M'n [sic] heeft mij destijds medegedeeld dat zijn kinderen 'n heel ander 
karaktertrek hadden, ja zelfs dat z'n afstammelingen in Italie zich heel goed aanpasten met het dwangregime dat 
m'n Fascime noemt." (AMVC P 254/B/ongenummerd) 
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Dat alles stond natuurlijk niet rechtstreeks in verband 
met Nonnie, maar in de ogen van Pée toonde het toch 
duidelijk aan dat zich in de Multatulitak van de 
Dekkerstam een degeneratie aftekende, ingezet met de 
onbetrouwbare Edu en de kilhartige Nonnie, en 
verdergezet in de zonen, die, zoals Mario, geen enkele 
interesse vertoonden in hun grootvader, ofwel, zoals 
Guido, zelfs niet in literatuur tout court. Wat Nonnie 
zelf betreft, voor vrijdenker en atheïst Pée vormde het 
een onmiskenbaar signaal van degeneratie dat de 
dochter van de grootste atheïst van Nederland zich 
bekeerd had tot het katholicisme en dan nog wel tot de 
meest dweperige variant ervan: de mystiek. Daarvan 
vormden haar 211 geestelijke brieven het overtuigende 
bewijs.98 Pée had Guido gelukkig niet nodig om ze 
onder ogen te krijgen, want in de zomer van 1934 
waren ze bij Marietti in Turijn uitgegeven door 
minderbroeder Agostino Cimino onder de titel Lettere 
di una gentildonna olandese convertita alla fede 

cattolica, pubblicate a cura del P. Agostino Cimino 
O.F.M. [Brieven van een Nederlandse dame van adel, 
bekeerd tot het katholieke geloof, uitgegeven door de zorg van pater Agostino Cimino van de 
orde der minderbroeders]. Pée wist in 1935 een exemplaar te bemachtigen – het wordt tot op 
vandaag bewaard in de bibliotheek van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) – en 
citeerde er uitvoerig en niet zonder leedvermaak uit in Multatuli en de zijnen, voor het gemak 
van de lezer in een Nederlandse vertaling van zijn hand. Nonnie was, naar eigen zeggen, voor 
het eerst onder de indruk gekomen van het katholieke geloof toen ze in 1877 in München een 
preek hoorde. Ze ging vervolgens elke dag naar de "franciskaner pater Hölzl" voor "geregeld 
onderwijs" en liet zich op 5 april 1879 dopen. (1937d:373-375) Haar mystieke belangstelling 
begon zich pas te ontwikkelen omstreeks 1892. (1937d:382) De 211 brieven schreef ze tussen 
1893 en 1930, het jaar waarin de onbekende geestelijke vader aan wie ze gericht zijn, 
overleed. (1937d:406) Wie de brieven leest, kan niet ontkennen dat ze inderdaad getuigen van 
grote dweepzucht. Nonnie moet van rond haar vijfendertigste religieus-mystieke literatuur 
verslonden hebben. Vertellen de brieven ons veel over Nonnie, een paar "noten" die Pée hier 
en daar tussen haakjes toevoegt, vertellen ons al evenveel over wat hij van Nonnie dacht. Op 
19 april 1902 schrijft Nonnie "Laatst kwetste het mij met een scherpe afkeurende noot te 
vernemen, dat ons, katholieken, de lectuur van de Heilige Schrift verboden is." en Pée voegt 
er fijntjes aan toe "(Zie Max Havelaar, 16e hoofdstuk.)"99 Op 23 december 1916 schrijft 
Nonnie "Vele zinnen kwetsen, omdat zij doordrongen zijn van een oorlogszuchtige haat. 
Ziedaar wat onchristelijk is!" en Pée voegt toe "(En bij u, tegenover Mimi!)". 
 
Maar het beeld dat van Nonnie ontstaat, is bijlange niet zo negatief als dat van Edu en daarom 
gaat Pée op zoek naar meer. Hij verwijt haar ondankbaarheid omdat ze Omboni niet vermeldt 
in de korte biografie die aan de Lettere voorafgaat (aan Muller 04/10/35 MM 1935:I:154), dat 

                                         
98 In Vooruit van 14/02/37 schrijft Pée: "Overigens, ook Nonnie had een fermen slag van den molen weg. Haar 
Lettere zijn daar om het te bewijzen." 
99 Het is niet duidelijk waaraan Pée refereert. In de tweede helft van hoofdstuk 16 beklaagt Droogstoppel zich 
erover dat zijn zoon Frits op de catechisatie lastige vragen stelt aan dominee Wawelaar, maar een vermelding 
van het verbod voor katholieken om de bijbel te lezen, is daar niet te vinden. 

Nonnie in 1877 
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ze liegt wanneer ze beweert dat ze in Soerabaja geboren is,100 dat ze niet te beroerd was om de 
laatste acht jaar van haar leven van het Tollensfonds een toelage van 400 gulden per jaar te 
aanvaarden, die ze uitsluitend te danken had aan het feit dat haar vader zo'n beroemd 
letterkundige was (1937d:383), dat ze de brieven van haar vader eerst las toen die in het Duits 
vertaald waren (aan Meertens 16/03/31), terwijl ze perfect in staat was om Nederlands te 
schrijven (1937d:384), dat zij, net zomin als haar broer, ook maar de minste inspanning had 
geleverd om Multatuli bekend te maken in het buitenland (aan Meertens 07/07/33 
1933:I:110A), en vooral: dat ze zo "haatdragend" was geweest tegenover Mimi, die haar 
nochtans nooit iets had misdaan. (1937d:379) 
 
Voor Pée lag de conclusie in het voorjaar van 1935 vast. Aan Theodora Hoogendijk (°1899), 
dochter van Multatuli's neef Theodoor Swart Abrahamsz, schrijft hij begin maart 1935 al: "Ik 
kan u niet verzwijgen, dat ik Edu en Non voor abnormalen houd" (03/03/35 AMVC P 
254/B/95313/6) en een maand later aan Götze: "Er was heel zeker een schroef los bij haar - en 
bij haar broer. Normaal denken en handelen konden zij niet." (19/04/35 AMVC P 
254/B/95313/10) Edu wordt weliswaar altijd nog een paar graden abnormaler geacht – in 
Multatuli en de zijnen spreekt Pée van "dat monster [...] dat Edu heet" – maar Nonnie hoort 
niettemin evengoed bij de abnormalen. Nochtans krijgt Pée verschillende signalen dat hij de 
zaken op de spits drijft of dan toch minstens eenzijdig inkleurt. Zo waarschuwt zelfs Everts, 
de boezemvriendin van Mimi, die Edu nochtans ook "beslist abnormaal" vindt, dat zij Nonnie 
nooit "abnormaal" gevonden heeft en dat zij "de antipathie tegen den vader [...] toch zoo 
onbegrijpelijk niet [vindt]". (06/04/36 MM 1936:II:49) Van Lessen maakt er Pée attent op dat 
"Edu en Nonnie [...] nooit een normaal, gezond gezinsleven [hebben] gekend". (04/05/36 
AMVC P 254 95370/1:85-88) En in augustus 1894 had Paap Nonnie nog "een goed meisje" 
genoemd. (30/08/94 MM 1894:I:68) Maar dat alles kon Pée niet van gedachte doen 
veranderen, en het ogenblik is gekomen om na te gaan hoe dat komt. 
 
Oedipus, Galton, erfelijkheid en eugenetiek 
 
Toen Multatuli nog leefde, wisten zijn lezers uit zijn werken dat zijn gezin arm was en 
gedoemd tot zwerven, want dat vertelde hij ze zelf. En hij vertelde er ook bij dat dat de schuld 
was van Nederland, dat geen recht wou doen aan de man die in Lebak zijn plicht had gedaan. 
Veel meer over de precieze omstandigheden waarin Tine en de kinderen moesten proberen te 
overleven, was niet bekend, behalve bij sommigen zoals Potgieter en Johannes van Vloten 
(1818-1883), die Tine bijna tien jaar lang financieel hadden gesteund toen ze in Italië woonde. 
Toen Tine in 1874 overleden was, besloot Van Vloten om Multatuli's boekje eens open te 
doen. "Hij liet geen gelegenheid onbenut om te wijzen op het (zijns inziens) flagrante verschil 
tussen de mooie idealen die Multatuli in zijn werken beleed en het in werkelijkheid 
beschamende gedrag van Eduard Douwes Dekker. In allerlei bladen [...] wees Van Vloten op 
de manier waarop Multatuli Tine in de steek had gelaten". (Van der Meulen 2002:661) Een 
aantal van die stukken bundelde hij in 1875 tot de voor Multatuli's reputatie vernietigende 
brochure Onkruid onder de tarwe. Toen Pée twintig jaar later aan zijn proefschrift zat te 
werken, werden Multatuli's brieven gepubliceerd, en ook dat deed, zoals we gezien hebben, 
de reputatie van Multatuli geen goed. Als echtgenoot en als vader was hij in alle opzichten 
tekortgeschoten. Dat was ook precies wat Pée te horen kreeg in de colleges van professor 
Fredericq. 
 

                                         
100 Pée komt tot deze overtuiging omdat Guido Douwes Dekker vanuit Bandung schrijft dat Nonnie volgens hem 
te Bowerno geboren is (02/04/35 AMVC P 254 95370/3:30), maar op de geboorteakte van Nonnie staat wel 
degelijk Soerabaja (VW 9:676). 



 

Maar dat stemde niet overeen met
gekregen, evenmin met de resultaten van zijn in zijn ogen "objectieve" naspeuringen uit 1935
en allerminst met het beeld dat hij van Multatuli had als een soort van superman, die niet 
alleen geniaal was als schrijver, maar ook onberispelijk als vader en echtgenoot. 
1935 stonden voor Pée een paar zaken vast. D
Pée's vreugde perfect overeen met de "wet" van Sir Francis Galton (1822
van de eugenetica, dat genie en talent 
optreden" en over het algemeen "
(aan Funke [?] 26/04/36 MM 1936:II:73)
Abrahamszoons stelling dat Multatuli "aan waanzin
12/04/37 AMVC P 254/B/107104/1)
heel wat leden van de Dekkerstam waanzinnig moeten zijn geweest, en dat 
geval. De kinderen beweerden dat Multatul
Edu hem had genoemd, en dat Mimi "le désastre moral de notre pauvre famille" 
zoals Nonnie het had geformuleerd,
die abnormaal waren, gedegenereerd, zelfs "ontoerekenbaar" (aan Götze 19/04/35 MM 
1935:II:68), want Multatuli had, zoals uit de brieven aan Funke bleek, al het mogelijke gedaan 
om ze te helpen, om ze na de dood van hun moeder terug bij
hadden geweigerd, zodat Multatuli
zijn vaderhart gebroken hadden. Niet toevallig zit tussen 
een van de drie schriften waarin Pée allerlei brieven en 
documenten kopieerde, een stukje papier met het volgende 
citaat uit Boerenpsalm: "Tegenslag met de kinderen, het 
ergste dat een mensch kan overkomen, zoo zegt Felix 
Timmermans". (AMVC P 254 95370/3
Dat Multatuli een slechte echtgenoot was geweest voor 
Tine, was volgens Pée al evenmin waar, en
daarvoor werd geleverd door de tweede pijler waarop
boek was gebouwd: de brieven aan Potgieter
liefde over haar echtgenoot sprak.
 
Tot zover de feiten, althans in de ogen van Pée. Maar hoe
konden ze verklaard, begrepen worden? Aan Muller schreef 
hij op 4 oktober 1935: "Kort nadien [= na september 1934] 
echter begon ik mijn nasporingen, eerst om te weten of 
mevr. Omboni de objectieve waarheid had gegeven, daarna 
omdat het zielkundig vraagstuk mij bekoorde. Toen ik er te 
midden in zat, voelde ik dat een psychiater op mijn plaats 
behoorde." (MM 1935:I:154) Pée was natuurlijk geen 
psychiater, maar wist wel wat 
Misschien wel uit de krant, want het zal geen toeval zijn dat 
zich in een van de kopieerschriften ook een krantenknipsel 
bevindt met als titel Het Oedipus
AMVC P 254 95370/2:tussen 44 en 45) Hoe dan ook, h
een koud kunstje om het oedipuscomplex in zijn meest 

                                         
101 Het knipsel dateert van 27 november 1935 en voor zover ik 
oedipuscomplex in zijn correspondentie pas voor het eerst op 3 december 1935 in een brief aan De Hart: "Wat 
nu Edu betreft, hij is een zeer eigenaardig exemplaar van Oedipuscomplex. 't Is het complex van gevoelens, dat 
de jongen vertoont ten opzichte van zijn moeder, en dat gewoonlijk gepaard gaat met een strijd tegen den vader." 
(MM 1935:II:189) 

Maar dat stemde niet overeen met wat Pée van Omboni te lezen en van Paap te horen 
evenmin met de resultaten van zijn in zijn ogen "objectieve" naspeuringen uit 1935

en allerminst met het beeld dat hij van Multatuli had als een soort van superman, die niet 
als schrijver, maar ook onberispelijk als vader en echtgenoot. 

1935 stonden voor Pée een paar zaken vast. De Dekkerstam was kerngezond. Dat stemde tot 
Pée's vreugde perfect overeen met de "wet" van Sir Francis Galton (1822-1911), grondlegger 

enie en talent "verschijningen [zijn], die zelden afgezonderd 
" en over het algemeen "in zekere families in een vrij groot aandeel te vinden

(aan Funke [?] 26/04/36 MM 1936:II:73), én het ontkrachtte eens en voor altijd 
at Multatuli "aan waanzin" zou hebben geleden (aan De Ryck 

12/04/37 AMVC P 254/B/107104/1). Immers zouden dan volgens Galtons wet
heel wat leden van de Dekkerstam waanzinnig moeten zijn geweest, en dat bleek niet 

De kinderen beweerden dat Multatuli een slechte vader was geweest, een "pl
Mimi "le désastre moral de notre pauvre famille" 

het had geformuleerd, maar dat klopte niet. Het waren integendeel de kinderen 
die abnormaal waren, gedegenereerd, zelfs "ontoerekenbaar" (aan Götze 19/04/35 MM 
1935:II:68), want Multatuli had, zoals uit de brieven aan Funke bleek, al het mogelijke gedaan 
om ze te helpen, om ze na de dood van hun moeder terug bij hem in huis te nemen, maar 

Multatuli in 1880 definitief met hen had moeten breken omdat zij 
zijn vaderhart gebroken hadden. Niet toevallig zit tussen 
een van de drie schriften waarin Pée allerlei brieven en 

, een stukje papier met het volgende 
: "Tegenslag met de kinderen, het 

ergste dat een mensch kan overkomen, zoo zegt Felix 
(AMVC P 254 95370/3:tussen 38 en 39) 

Dat Multatuli een slechte echtgenoot was geweest voor 
as volgens Pée al evenmin waar, en het bewijs 

door de tweede pijler waarop zijn 
brieven aan Potgieter, waarin zij vol 

liefde over haar echtgenoot sprak. 

Tot zover de feiten, althans in de ogen van Pée. Maar hoe 
worden? Aan Muller schreef 

hij op 4 oktober 1935: "Kort nadien [= na september 1934] 
echter begon ik mijn nasporingen, eerst om te weten of 
mevr. Omboni de objectieve waarheid had gegeven, daarna 

k mij bekoorde. Toen ik er te 
midden in zat, voelde ik dat een psychiater op mijn plaats 
behoorde." (MM 1935:I:154) Pée was natuurlijk geen 

wist wel wat een oedipuscomplex was. 
Misschien wel uit de krant, want het zal geen toeval zijn dat 
zich in een van de kopieerschriften ook een krantenknipsel 

Het Oedipus-complex.101 (27/11/35 
tussen 44 en 45) Hoe dan ook, het was 

edipuscomplex in zijn meest 

Het knipsel dateert van 27 november 1935 en voor zover ik heb kunnen nagaan, vermeldt Pée het 
oedipuscomplex in zijn correspondentie pas voor het eerst op 3 december 1935 in een brief aan De Hart: "Wat 
nu Edu betreft, hij is een zeer eigenaardig exemplaar van Oedipuscomplex. 't Is het complex van gevoelens, dat 
e jongen vertoont ten opzichte van zijn moeder, en dat gewoonlijk gepaard gaat met een strijd tegen den vader." 

Knipsel van Pée, tusse
bladzijden 44 en 45 van 
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en van Paap te horen had 
evenmin met de resultaten van zijn in zijn ogen "objectieve" naspeuringen uit 1935 

en allerminst met het beeld dat hij van Multatuli had als een soort van superman, die niet 
als schrijver, maar ook onberispelijk als vader en echtgenoot. Halverwege 

Dat stemde tot 
1911), grondlegger 

verschijningen [zijn], die zelden afgezonderd 
in zekere families in een vrij groot aandeel te vinden" zijn 

ontkrachtte eens en voor altijd Swart 
(aan De Ryck 

altons wet, omgekeerd, 
bleek niet het 

een "ploert" zoals 
Mimi "le désastre moral de notre pauvre famille" was geweest, 

egendeel de kinderen 
die abnormaal waren, gedegenereerd, zelfs "ontoerekenbaar" (aan Götze 19/04/35 MM 
1935:II:68), want Multatuli had, zoals uit de brieven aan Funke bleek, al het mogelijke gedaan 

hem in huis te nemen, maar zij 
breken omdat zij 

heb kunnen nagaan, vermeldt Pée het 
oedipuscomplex in zijn correspondentie pas voor het eerst op 3 december 1935 in een brief aan De Hart: "Wat 
nu Edu betreft, hij is een zeer eigenaardig exemplaar van Oedipuscomplex. 't Is het complex van gevoelens, dat 
e jongen vertoont ten opzichte van zijn moeder, en dat gewoonlijk gepaard gaat met een strijd tegen den vader." 
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gevulgariseerde vorm toe te passen op Edu, de jongen die levenslang zijn vader had gehaat en 
zijn moeder zo vurig had vereerd. In Multatuli en de zijnen wordt Edu dan ook "een 
eigenaardig type van Oedipus-complex" genoemd. (1937d:339, zie ook 354) Maar wat was 
daarmee verklaard? En wat met Nonnie? 
 
Pée toog dus op zoek naar een ander verklaringsmodel en ook daar moest hij waarlijk niet 
lang naar zoeken, want het hing in de lucht: erfelijkheid, herediteit, determinisme. De 
naturalistische schrijvers, die Pée door en door kende, hadden het race, milieu en moment van 
Émile Zola (1840-1902) in tal van romans, novellen en toneelstukken uitgewerkt en 
toegepast. In een van Pée's kopieerschriften zit een krantenknipsel met de titel Erfelijkheid en 
opvoeding (03/07/35 P 254 95370/3:tussen 24 en 25) en in de map krantenknipsels uit het 
Pée-archief in Lokeren treffen wij aan: Erbliche Belastung (06/03/31), Rasse und Kultur 
(02/02/33) en De toekomst van het Fransche ras (24/02/35). 
 
Maar ook zonder naturalisten en krantenknipsels hing het idee van erfelijkheid, ras en 
determinisme in de jaren dertig in de lucht. De hele briefwisseling die Pée tussen eind 1934 en 
eind 1936 rond Multatuli voert, baadt erin, en iedereen doet er zijn zegje over alsof het de 
normaalste zaak van de wereld betrof. Wienecke schrijft over een nichtje van hem "Het is best 
mogelijk dat de afwijking van [...] Jet, de antimilitairiste [sic], te verklaren is uit de familie 
harer moeder, die alle kenmerken vertoont van erfelijke belasting." Een enkele keer wordt, in 
onvervalste naturalistische traditie, ook het milieu mee in beschouwing genomen: "Een 
Hollander moet niet te lang (langer dan 5 jaar) achter elkaar in de tropen voortbrengen", 
verzekert Wienecke, en wie dat wel doet, moet gemengd huwen of gaat ten onder. "Vooral de 
blonde menschen!" (25/09/35 AMVC P 254/95370/3:109-112) Vanuit de Provinciale 
bibliotheek van Friesland laat directeur G.A. Wumkes aan Pée weten dat "Multatuli's Friese 
en Menniste afkomst (net als Herman Gorter)" als verklaringsgrond niet onderschat mag 
worden. (03/10/35 AMVC P 254/95370/3:114-115) Pée is op den duur zo bezeten van 
erfelijkheidstheorieën dat hij de Amelandse predikant A.J. van der Sluis onomwonden vraagt 
van wie Multatuli zijn schrijversgenialiteit erfde, waarop Sluis ontnuchterend laconiek 
antwoordt dat de vraag even onbeantwoordbaar is als: "Van wie erfde Rembrandt zijn 
schildersgenialiteit?" (22/11/35 P 254 95370/3:152-155) In het najaar van 1936 noemt Ernest 
François Eugène Douwes Dekker, de kleinzoon van Multatuli's broer Jan, die qua 
temperament en engagement het best op zijn oudoom Multatuli gelijkt,102 Multatuli en de 
zijnen eenvoudigweg "[u]w eugenetische en heriditeits-studie". (18/07/36 MM 1936:II:99) 
 
Aangezien de Dekkerstam kerngezond bleek, inclusief Multatuli (op de door zijn neef 
Theodoor Swart Abrahamsz geconstateerde neurasthenie na), moest de oorzaak van de 
degeneratie van Multatuli's kinderen gezocht worden bij de familie van Tine. "Ik zoek," 
schreef Pée op 19 april 1935 aan Götze, "van welke lijn Edu en Nonnie hun 
ontoerekenbaarheid hebben overgeërfd. Mijn arbeid lijkt wel op een dissectie." (MM 
1935:II:68) Het antwoord vond hij in het vierde deel van Mimi's uitgave van Multatuli's 
brieven (1937d:65), waar op bladzijde 31 te lezen stond: 
 

Mevrouw Douwes Dekker had vroeg haar moeder verloren. Haar vader, baron C.F.J. van 
Wynbergen, had by den slag van Quatrebras, als cadet-wachtmeester sabelslagen op het 
hoofd gekregen, ten gevolge waarvan hy, zooals gezegd werd, eenige jaren later als 
luitenant wegens krankzinnigheid gepensioneerd moest worden. (Multatuli 1912, 4:31) 

 

                                         
102 Cf. Van der Veur 2006 en Van Lessen aan Pée 30/09/36 AMVC P 254 95370/1:140-141. 
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Overigens stond in het zevende hoofdstuk van Max Havelaar ook al beschreven wat Tines 
vader en grootvader overkomen was in Waterloo: 
 

Aandoenlyk was het, de brieven te lezen van haar [= Tines] vader – toen een jongeling van 
achttien jaren, die als luitenant by dat korps [= de huzaren van Boreel] in dezelfde charge 
een sabelhouw op het hoofd bekwam, aan welks gevolgen hy acht jaren later krankzinnig 
sterven zou – brieven aan zyn moeder, waarin hy zich beklaagde hoe hy vruchteloos op het 
slagveld naar het lyk zyns vaders had gezocht. (VW 1:100-101) 

 
De sabelhouw en de daaruit voortvloeiende krankzinnigheid vormden voor Pée de gedroomde 
verklaring voor het abnormale van Multatuli's kinderen. Aan De Valck schrijft hij op 10 maart 
1936: "Volgens mij hebben de 2 kinderen van Multatuli hun erfelijke belasting van die 
grootvader afgedeeld." (AMVC P 254/B/115212/1a)103 Een jaar lang zoekt hij naar 
documenten betreffende de precieze doodsoorzaak en datum van overlijden van Tines vader, 
en in het najaar van 1936, een paar maanden voor zijn boek definitief af moet zijn, weet hij 
het zeker. Aan De Hart schrijft hij: "Hij stierf krankzinnig. Daardoor verklaar ik het 
abnormale van Edu en Nonnie." (03/08/36 MM 1936:II:102) En Ernest Douwes Dekker krijgt 
te lezen: "Vóór Mult. vond ik niets. In zijn afstammelingen vond ik abnormaliteit, maar die is 
te verklaren langs moederszijde, want de baron v. Wijnbergen stierf, 33 j. oud, krankzinnig." 
(14/09/36 AMVC P 254/95370/1:los blad tussen 40 en 41) De altijd nuchtere vriendin van 
Mimi, mejuffrouw Everts, maakt er Pée attent op dat het zeker "geen uitgemaakte zaak" is dat 
"de vader van Tine krankzinnig was, toen zij werd geboren [...]. En al was dat zoo, dan 
behoeft daar, dunkt mij, nog niet uit te volgen, dat zijn kinderen daarom ook aanleg tot 
krankzinnigheid zouden hebben; aangezien de krankzinnigheid des vaders veroorzaakt was 
geworden door een ongeval, dus geenszins een in de hersenen aanwezige aanleg was. [...] 
Zoomin als een kind behoeft geboren te worden met een mank beentje, omdat vader of 
moeder vóór de geboorte van 't kind een ongeval hebben gekregen, dat mankheid aan 't been 
tengevolge had [...]." (06/04/36 MM 1936:II:49) Misschien is het wel aan Everts' nuchterheid 
te danken dat Pée in Multatuli en de zijnen zijn hereditaire conclusies toch wat minder stoer 
formuleert dan in zijn brieven: 
 

Van de vier vertakkingen is die van Multatuli de minste. Ik kan zulks niet anders verklaren 
dan door de bloedlijn der van Wijnbergens, die, – men denke aan Tine's vader, die 
krankzinnig stierf, – in hoge mate ziekelijkheid vertoont. (1937d:447) 

 
Ge ziet, ik heb nog werk vóór 19 Februari 
 
Daarmee is voor Pée de kous eigenlijk af. Aan de laatste hoofdstukken over de 
afstammelingen van Multatuli's broers en zussen zit hij tot op het laatste moment te sleutelen 
omdat er voortdurend nieuwe informatie binnenkomt, maar het grootste deel van zijn tekst is 
eind maart 1936 kant en klaar. (aan De Valck 25/06/36 AMVC P 254/B/115212/9) Hij heeft 
er werkelijk alles voor opgeofferd. Al zijn andere activiteiten (en de daarmee samenhangende 
inkomsten), zoals schrijven voor de krant, heeft hij stopgezet. (aan De Bom 30/04/36 AMVC 
P 254/B/91436/157) "18 volle maanden, altyd, alle dagen!" heeft hij zich uitsluitend met 
Multatuli beziggehouden, (aan De Valck 10/03/36 AMVC P 254/B/115212/1) honderden 
brieven geschreven en een fortuin gespendeerd aan postzegels. 
 

                                         
103 Vergelijk Pée aan De Bom: "Dan zou het mij niet verwonderen, dat er bij Tine's afstammelingen een paar 
vijzen loszitten." (26/03/35 AMVC P 254/B/91463/140) 
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Heel even dreigen financiële obstakels de uitgave alsnog te zullen dwarsbomen, want hoewel 
Nico van Suchtelen zich in april 1936, na lectuur van alles wat op dat moment klaar is, bereid 
verklaart om het boek uit te geven, zal Pée als 't puntje bij 't paaltje komt, heel wat duiten in 
het zakje moeten doen. Van Suchtelen stelt namelijk voor om het boek te drukken in 4000 
exemplaren, waarvan 2000 voor rekening van de uitgever en 2000 voor rekening van Pée, wat 
er in de praktijk op neerkomt dat Pée ongeveer ƒ 2000 moet neertellen. Wel zal hij ƒ 1 
ontvangen voor elk exemplaar van die 2000 dat over de toonbank gaat, zodat hij zijn geld 
terug zal hebben als de hele oplage verkocht is, maar natuurlijk kan niemand garanderen dat 
dat ook het geval zal zijn. (Van Suchtelen aan Pée 23/04/36 MM 1936:II:70) Bij die ƒ 2000 
dient dan nog de kostprijs gevoegd van de circa honderd exemplaren die Pée cadeau wil doen 
aan al wie hem geholpen heeft, zodat de hele onderneming hem op zo'n 45 000 Belgische 
frank komt te staan, een bedrag dat hij nergens geleend kan krijgen en nog veel minder zal 
kunnen terugbetalen (aan De Bom 03/05/36 AMVC P 254/B/91463/45), want zijn pensioen 
over een volledig jaar bedraagt op dat moment 44 030 frank. (Aan Lefébure 09/11/39 LOK) 
Gelukkig wordt eind mei 1936 een regeling getroffen waarbij Pée één derde, en de uitgeverij 
twee derden van de exemplaren zal bekostigen, en dat blijkt voor Pée nog net haalbaar, al 
blijft het een zwaar financieel offer op het Multatulialtaar. (aan De Bom 28/05/36 AMVC P 
254/B/91463/116)  
 
De tweede helft van 1936 besteedt Pée grotendeels aan het verzenden of laten verzenden van 
de 53 illustraties voor zijn boek, aan het invoegen van de laatste gegevens over Multatuli's 
verwanten, aan de correctie van de drukproeven, en – het is dan al eind december – aan het 
opstellen van het naamregister. (aan Funke [?] 21/12/36 MM 1936:II:152) Maar wie nu 
meent, dat Pée tijdens deze maanden even op adem komt en het wat rustiger aan doet, vergist 
zich schromelijk. Hij bruist integendeel van nieuwe plannen en projecten. Hij wil werk maken 
van een "Critische Bibliografie van de geschriften over Multatuli, van 1860 tot op heden", 
niet alleen met een wetenschappelijke bedoeling, maar – typisch Pée – evenzeer om eens 
onverbloemd zijn mening te zeggen over al wie ooit iets tégen Multatuli heeft durven 
schrijven. (aan Ter Laan 20/05/36 MM 1936:II:85) Aan De Valck vraagt hij of er al plannen 
zijn voor de vijftigste verjaardag van het overlijden van Multatuli in 1937, waarvoor hij gerust 
een paar radiovoordrachten wil schrijven. (17/09/36 AMVC P 254 115212/13) En zou de 
Max-Havelaargedenksteen die in 1907 gemaakt, maar niet geplaatst werd, dan niet eindelijk 
aangebracht kunnen worden in de gevel van het huis waar Max Havelaar geschreven werd? 
(aan Boelaere 13/10/36 P 254 38905/13) De Brugse uitgeverij De Garve verzoekt Pée om een 
kleine bloemlezing uit Multatuli van 64 bladzijden, en Pée stemt toe, maar vraagt er 128 (die 
hij overigens niet zal krijgen). (aan De Valck 08/12/36 AMVC P 254 115212/15) In 
november maakt hij plannen voor een artikel (aan De Hart 21/11/36 MM 1936:II:132) dat 
uiteindelijk zal heten Multatuliana. Bij de vijftigste verjaring van Dekkers dood, en dat zowel 
in De Vlaamsche Gids (1936-1937) zal verschijnen als in (overgedrukte) brochurevorm. 
(1937b) Het wordt een interessante collectie brieven en documenten, dit keer niet in vertaling, 
zoals in Multatuli en de zijnen, maar in de originele taal, 46 bladzijden lang in De Vlaamsche 
Gids en in de brochureversie 48 dik. Pée begint eraan te schrijven kort voor nieuwjaar 1937 
en werkt tegelijk aan een bijdrage over Multatuli voor Vooruit. (aan De Valck 28/12/36 
AMVC P 254/B/115212/16) Drie dagen voor het jaar 1936 om is, kan hij dus met enig recht 
schrijven aan De Valck: "Ge ziet, ik heb nog werk vóór 19 Februari." (28/12/36 AMVC P 
254/B/115212/16) 
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Multatuli en de zijnen 
 
En dan is het eindelijk zo ver. Begin februari 1937 is het boek er, nog net voor de vijftigste 
verjaardag van Multatuli's overlijden op 19 februari. In de winkel kost het ƒ 2,90 (45,50 

frank), voor de abonnees ƒ 1,25, maar al wie Pée 
geholpen heeft, krijgt het gratis toegestuurd, mét 
opdracht. Het is 464 bladzijden dik geworden, 
overvloedig geïllustreerd en gedrukt op kwalitatief 
hoogstaand "illustratiepapier". (Pée aan De Bom 
30/04/36 AMVC P 254/B/91436/157) Hier en daar 
signaleert iemand een paar onjuistheden, vooral in de 
laatste, genealogische hoofdstukken,104 maar de 
algemene tevredenheid is al even groot als de 
bewondering voor zoveel "taaie volharding" (Van der 
Werff aan Pée, 11/02/37 LOK) "Daarmede", schrijft 
Pée op 3 februari 1937 aan De Hart "zijn nu de brieven 
van Tine aan Potgieter gedrukt, op heel andere manier, 
dan wij bij 't begin dachten". (MM 1937:III:9)  
 
Naar de reacties in de pers wordt benieuwd uitgekeken, 
want Pée is van verschillende zijden gewaarschuwd dat 
hij vinnig aangevallen zal worden en hij is dan ook op 
het ergste voorbereid. (aan De Bom 28/09/35 en 
24/12/36 AMVC P 254/B/91463/149 en 44) Maar het 

valt allemaal nogal mee. In Vlaanderen in elk geval. De katholieke pers is minder positief, 
zoals te verwachten viel, en recensenten als August Van Cauwelaert in Elckerlyc (03/04/37), 
K. Cleynletter (= Johan De Maegt) in De Zweep (06/04/37) en de jezuïet Emiel Janssen in 
Streven (05/06/37) komen zelfs venijnig uit de hoek, maar tot Pée' s grote verbazing wijdt de 
katholieke krant De Standaard niet één, maar zelfs twee lovende bijdragen aan zijn boek, op 
20 en 27 februari. En daaruit blijkt bovendien dat het doel is bereikt, want:  
 

Vele grieven tegen Douwes Dekker, die tot dusver als gemeenplaatsen plachten versleten te 
worden, voornamelijk wat betreft [...] zijn verhouding tot zijn eerste vrouw en zijn beide 
kinderen, komen aldus te vervallen. 
 

Gerard Walschap eindigt zijn bespreking in Hooger Leven van 27 maart 1937 zelfs met 
"Hiermee weze het werk van Dr. Pée van harte aanbevolen". 
 
In Nederland is men terughoudender, minder positief en, vooral van confessionele en 
conservatieve zijde, uitgesproken negatief. (Wienecke aan Pée 12/06/37 MM 1937:III:92) 
Anton van Duinkerken noemt het boek van Pée in De Tijd (18-19/02/37) een "onbeduidend 
roddelboek" en Jan N[ieuwenhuis?] geeft zijn bespreking in De Maasbode (27/03/37) als titel 
"Een boek van een snuffelaar. Bouwstoffen voor een overbodige familiegeschiedenis". Maar 
de kroon op het werk plaatst A.J.G. van Emden, gepensioneerd Oost-Indisch hoofdambtenaar, 
die op 24 maart in de Nieuwe Rotterdamsche Courant een vernietigende bespreking 

                                         
104 Zie bijvoorbeeld De Bom aan Pée 09/02/37 AMVC B 708//B/84605/395, Everts aan Pée 11/02/37 AMVC P 
254/95370/2:56, Gerard Cornelis Douwes Dekker (1876-1944) aan Pée 12/02/37 LOK en 18-23/06/37 AMVC P 
254 95370/2:92-95, Wienecke aan Pée 20/02/37 AMVC P 254 95370/2:58, De Hart aan Pée 14/03/37 LOK, 
Guido Maximiliaan Douwes Dekker aan Pée 14-16/03/37 MM 1937:III:39 en 42 en Cohen aan Pée 29/03/37 
AMVC P 254 95370/2:77. 
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publiceert, waarin hij Pée's werkwijze volledig afkeurt als vooringenomen en subjectief, en 
besluit met "een waardeloos en onwaardig boek, welks verschijning in geen opzicht 
gerechtvaardigd is." Leuk zijn dergelijke aanvallen natuurlijk niet, maar anderzijds is Pée wel 
commercieel genoeg ingesteld om in te zien dat herrie rond een boek nog altijd de beste 
reclame is. Aan De Bom schrijft hij: "Eerst nu ben ik zeker dat mijn boek goed is. Het heeft 
gepakt. Anders ware de N.R.Ct koest gebleven. 't Zijn goede fijne vruchten waarop de wespen 
azen." (27/03/37 AMVC P 254/B/91463/77) 
 
Het is ook vanuit Nederland dat Pée in privébrieven de meeste bedenkingen toegestuurd krijgt 
over de manier waarop hij Edu heeft geschetst. Gerard Douwes Dekker vraagt in een brief of 
het nodig was "om zoozeer tegen den zoon uit te vallen, en dat terwijl zijne vrouw nog leeft". 
(18-23/06/37 AMVC P 254 95370/2:91) Ook totaal onbekenden nemen de moeite om Pée 
daarover aan te schrijven. Een zekere Rolf Van Hasselt vindt dat Pée "de kinderen van 
Multatuli wel wat hard beoordeelt" en S. van Rees vraagt, eveneens vanuit Den Haag, "meer 
clementie" voor Nonnie. (08/04/37 en 12/04/37 LOK) Mevrouw A. Dikkers-Leopold vindt 
Pée's "oordeel over Edu wel wat heel hard", verzekert dat ze nooit "[h]eerlijker lessen dan van 
E.D.D. [heeft] gehad" en voegt eraan toe: 
 

Hij las met zooveel gevoel. Me dunkt in dit opzicht was hij echt de zoon van Multatuli, ook 
dat onrustige, ongelijkmatige van natuur, nu eens heftig, dan weer kort aangebonden. [...] 
Hij had veel geniaals, maar was niet geschikt voor droge, lessen [...]. 
Dat hij abnormaal zou zijn door de bloedlijn zijner moeder, dat lijkt mij niet." (04/09/37 en 
28/11/37 LOK) 

 
Maar er klinkt in Nederland ook een zeer positief geluid, en dat komt nog wel van niemand 
minder dan Menno ter Braak (1902-1940). Ter Braak neemt het in Het Vaderland van 18 
februari op voor Pée en schaart zich achter diens conclusies, al distantieert hij zich van Pée's 
al te vurig en blindelings partij kiezen voor Multatuli. Ook Eddy du Perron (1899-1940) zal, 
met het nodige voorbehoud, de verdiensten van Pée en zijn boek in de verf zetten. Daarmee 
heeft Pée tot zijn eigen verbazing de twee grootste Nederlandse critici in zijn "kamp", en in 
augustus 1937 zal ook nog Greshoff zich daarbij aansluiten. 
  
En het blijft niet beperkt tot Vlaanderen en Nederland. Oud-leerling Jan Schepens zorgt 
ervoor dat er een bespreking komt in het Parijse Mercure de France (door Jean Baudoux), en 
schrijft zelf een recensie voor Le Thyrse, en zelfs voor het Frans-Italiaans maandschrift Dante. 
(Schepens aan Pée 18/20/37 en 25/03/37 LOK en Schepens 1937) Funke signaleert een 
bespreking in Le Populaire (14/03/37 LOK en Poulaille 1937)105 en het Brusselse Avant-
Garde van 6 maart neemt het artikel uit Le Thyrse over (Schepens aan Pée 24/03/37 en 
Verschraeghen 1937). Op 30 april 1937 heeft Pée al "in de 40 recensies, waaronder veel 
uitvoerige" (aan Monteyne 30/04/37 AMVC P 254/B/64878/8) en "ongelooflijk veel 
enthoesiaste brieven" (aan De Valck 23/04/37 AMVC P 254/B/115212/21), in mei al "meer 
dan vijftig critieken" (aan Van Suchtelen 14/05/37 MM 1937:III:81) en in augustus "reeds een 
zestig". (aan De Bom 14/08/37 AMVC P 254/B/91463/172) 
 
Salke (Salco) Tromp Meesters (1891-1937) 

 
Maar Pée was door de familie van Multatuli heel in het bijzonder gewaarschuwd voor een 
gegarandeerde reactie van Annette, de weduwe van Edu. Van Lessen had al op 4 mei 1936 

                                         
105 Het artikel van Poulaille (1937) is wel een artikel over Multatuli, maar geen bespreking van het boek van Pée. 
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geschreven: "En ook zal Annette zeker spektakel maken" (AMVC P 254/95370/1:85-88) en 
op 30 september nog eens herhaald: "De familie hier voorspelt u toch al moeilijkheden met 
haar, straks na verschijning van uw boek!" (AMVC P 254 95370/1:140-141) En de 
voorspelling komt inderdaad uit. 
 
Nadat de weduwe van Edu kennis heeft genomen van de positieve bespreking van Pée's boek 
door Ter Braak, en van de inhoud van dat boek, valt ze begrijpelijkerwijs ten prooi aan 
"hevige gespannenheid". Eind maart ontvangt ze in haar woonplaats Nice, een brief van de 
haar onbekende advocaat Salco Tromp Meesters (1891-1937), een gewezen 
"Multatulibewonderaar", die zijn "idool" verloren is nadat hij de brieven gelezen heeft. (Du 
Perron aan Pée 10/01/40 LOK) Tromp Meesters is zo verontwaardigd over het 
"weerzinwekkende boek" van Pée dat hij "zich geheel en al [heeft] ingewerkt in de quaestie 
en nu de beweringen van Pée [wil] logenstraffen en den smaad, Edu aangedaan, uitwisschen." 
Na vijf weken van stress en verdriet brengt deze brief voor Annette niet alleen troost en 
verademing, maar ook de complete ontlading, gevolgd door de "algeheele uitputting", 
waardoor ze "ernstig ziek" wordt. (aan Gerard Douwes Dekker 10/05/37 AMVC P 254 
95370/2:96-97) Op 12 april 1937 publiceert ze in Het Vaderland een "Open brief aan dr. 
Julius Pée", waarin ze haar "diepe smart en verontwaardiging" uitdrukt over de manier 
waarop Pée de nagedachtenis van haar pas zeven jaar tevoren overleden echtgenoot heeft 
beklad: "iemand die mij boven alles dierbaar is geweest, en die zich niet meer kan 
verdedigen". Ook de bespreking van Ter Braak heeft haar "doodelijk gewond". En ze 
voorspelt: "Ik wil er hier niet meer van zeggen; dat zal ik later elders wel doen", een belofte 
die ze, zoals we nog zullen zien, gestand zal doen. Haar open brief leidt tot een naschrift van 
Ter Braak en op 1 mei tot een open brief van Pée "aan dr Menno ter Braak" (en niet aan de 
weduwe omdat Pée, die nochtans niet gauw om een paar scheldwoorden verlegen zat, 
"[p]rincipieel" alle discussie weigert "met menschen, die schelden"), die ook weer voorzien is 
van een naschrift van Ter Braak. Ter Braak kan tot geen andere conclusie komen dan dat 
"[d]e getuigenissen [...] zoo scherp tegenover elkaar [staan], dat één van beide parti jen 
wel een verkeerde voorstelling van zaken moet geven omtrent bepaalde gegevens 
[...]." Hoewel hij zeer wijs besluit met "Maar met het probleem Multatuli houdt dit alles 
slechts zijdelings verband, en de sfeer, waarin deze discussie wordt gevoerd, is weinig 
verkwikkelijk, helaas", toch vormt de brief van Annette een stimulans voor de Multatulianen, 
Ter Braak op kop, om op zoek te gaan naar nog meer "bewijsmateriaal". En dat komt 
wonderbaarlijk snel aan de oppervlakte. 
 
Cor Bruijn (1883-1978), schrijver van streekromans en kinderboeken, bezorgt Ter Braak 
namelijk een achttiental onbekende brieven van Multatuli aan de Rotterdamse kunsthandelaar 
en boekhandelaar-uitgever Johannes van der Hoeven (1851-1882) uit 1879-1882, die hij van 
Van der Hoeven junior (1882-1952) ter inzage heeft gekregen. Het zijn brieven "waarin [...] 
de tragedie van vader en zoon veel sterker spreekt dan in de brieven van Multatuli aan 
Funke." (Ter Braak 1981:4) Ook hier noemt Multatuli, net als in de brieven aan Funke, zijn 
zoon "in zekeren zin krankzinnig", een "slechte jongen", "in 't zedelyke (door 'n hersenfout 
misschien) kleurenblind" en "een onverbeterlyken ellendeling", maar hij schrijft ook: "Als ik 
de macht had veroordeelde ik hem ter dood". (VW 20:58-59, 243, 456, 462) Uit de brieven 
blijkt bovendien dat Edu een waardevol horloge ontvreemd zou hebben bij mensen die zich 
zijn lot hebben aangetrokken, en bij Van der Hoeven, waar hij dankzij zijn vader een baantje 
zou hebben gehad, ervandoor zou zijn gegaan met 500 gulden. (VW 20:243 en 461-465 en 
Pée 1940c) Edu, zo juicht Pée, is dus nog een groter schurk dan men dacht, hij is ook nog 
"een dief en een oplichter". (aan De Bom 02/06/37 AMVC P 254/B/91463/79) Ter Braak 
maakt de vondst bekend in Het Vaderland van 31 mei 1937 en drukt er de aangebrandste brief 
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in af, wat natuurlijk weer aanleiding geeft tot ingezonden brieven en naschriften. In augustus 
1937 drukt hij álle brieven af in Groot Nederland en brengt ze ook nog eens als overdruk op 
de markt. (1937a en b) Met dit onomstotelijke bewijsmateriaal, zo denken de Multatulianen, 
is Edu's weduwe de genadeslag toegebracht. 
 
Maar zo gemakkelijk is Annette niet te verslaan. In de tweede helft van mei 1937, als ze zich 
wat beter voelt, komt ze naar Nederland om samen met Tromp Meesters te werken aan "het 
verweer" dat, zo voorziet zij op dat ogenblik, in de loop van juni klaar zal zijn. (aan Gerard 
Douwes Dekker 10/05/37 AMVC P 254 95370/2:96-97) De methode van Tromp Meesters is 
even eenvoudig als doeltreffend. Een voor een schrijft hij de getuigen à charge aan en dwingt 
ze om hun verklaringen in te trekken op straffe van vervolging en boete. Indien nodig, gaat hij 
ook nog een paar keren op bezoek. En het werkt: al de ex-collega's en oud-leerlingen van Edu 
komen op hun verklaringen terug, temeer daar ze zich toch al erg gedupeerd voelen omdat 
Pée hun brieven, op een enkele uitzondering na, zonder permissie publiek heeft gemaakt. 
(Everts aan Pée 16/03/40 MM 1940:III:7) Ook Meersmans kan zich plotseling niet meer 
herinneren dat Edu zijn vader in het café American een "ploert" zou hebben genoemd en 
uiteindelijk tekent zelfs de doodzieke Götze. 
 
De enige die niet tekent, is Wienecke. Hij neemt integendeel een advocaat in de arm, en 
protesteert op 21 juli 1937 bij de Orde van advocaten tegen de toon van Tromp Meesters' brief 
aan hem. Op 17 september verneemt hij echter tot zijn ontsteltenis van zijn eigen advocaat 
(nadat hij die nota bene eerst ƒ 40 voorschot heeft betaald op de proceskosten) dat er ƒ 2500 
schadevergoeding gevorderd zal worden als hij niet tekent, en dat bevalt hem niets, want hij 
moet "heel veel moeite doen om 40 gulden te verdienen" en als het zo verder gaat, komt hij 
vast en zeker "in finantieele moeilijkheden". (aan Pée 18/09/37 MM 1937:III:121) Eind 
oktober verstuurt zijn advocaat een verweerschrift naar Tromp Meesters. Op 8 december laat 
de Orde aan Wienecke weten dat de door Tromp Meesters gebruikte "uitdrukkingen" niet van 
die aard zijn dat er maatregelen genomen moeten worden "al kan erkend worden, dat met 
minder scherpe termen hetzelfde gezegd had kunnen worden." De Raad is echter van oordeel 
"dat het een advocaat niet vrijstaat, als schrijver van een brochure of andere publicatie gebruik 
te maken van correspondentie, die hij in zijne eerstgenoemde hoedanigheid onder zich heeft 
gekregen", en er is dan ook aan Tromp Meesters meegedeeld "dat het publiceeren daarvan in 
eenigerlei vorm, in strijd is met de eer van den stand van Advocaten." (MM COPIE) Dat zet 
Tromp Meesters natuurlijk behoorlijk schaakmat, al is dat niet de enige reden waarom zijn 
"verweer" niet klaar is in juni, zoals Annette had voorzien.  
 
Ook de publicatie van Multatuli’s brieven aan Van der Hoeven door Ter Braak zorgde voor 
oponthoud, want nu moesten Annette en Tromp Meesters ook nog weerleggen dat Edu een 
dief geweest zou zijn. Maar diezelfde brieven dienden merkwaardig genoeg ook Annettes 
zaak, want er bleek zonneklaar uit dat Multatuli zonder enige grond geweigerd had om 
toestemming te geven voor het huwelijk van zijn dochter (het enige punt waarop Pée hem 
later “volstrekt ongelijk” zou geven (1940d:4)), en in 1880 zijn eigen zoon was gaan 
aangeven bij de politie voor een moord die hij niet had gepleegd en onmogelijk had kunnen 
plegen. Zo’n goede vader was Multatuli dus kennelijk toch ook niet geweest. Maar nog 
afgezien van dat alles werd Tromp Meesters volgens Edu's weduwe "zoozeer door de stof 
gegrepen" dat de geplande "brochure" uitgroeide tot een "uitgebreide studie", die pas in 
december 1937 "in concept nagenoeg" gereed was. 
 
De enige die buiten schot blijft, is merkwaardig genoeg Julius Pée zelf. Op zijn vraag hoe dat 
komt, antwoordt De Hart: "Dat de heer T. Meesters U niet vervolgt komt, omdat, volgens 
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hem, U niet als auteur voor dergelijke uitlatingen wettelijk verantwoordelijk bent." (24/09/37 
LOK AMVC P 254/95370/2:100-10) Maar daar gelooft de koppige Pée niets van. Zijn eigen 
verklaring is al even absurd als simplistisch: "Moest [Tromp Meesters] een Belgische 
rechtbank met zulke dwaasheden lastig vallen, men lachte zich hier een breuk. Dat voelt hij en 
daarom klaagt hij mij niet aan." (aan De Hart 27/09/37 MM 1937:III:124) Het heeft er alle 
schijn van dat Pée het jammer vindt dat hij niet aangeklaagd wordt, want dat zou hem de kans 
bieden om eindelijk eens voor een officieel tribunaal het grote gelijk van Multatuli te 
bepleiten. Wanneer hij in augustus 1937 plannen maakt voor Rondom Multatuli en de zijnen, 
een vervolg op Multatuli en de zijnen dat er nooit zal komen, overweegt hij ernstig om het 
boek in Vlaanderen uit te geven want: "Komt het tot een proces, dan sta ik liever hier te recht 
dan in Holland. Rechtuit gesproken, ik brom liever een paar maanden hier dan aan de 
overzijde van de Moerdijk." (aan De Bom 14/08/37 AMVC P 254/B/91463/172) 
 
Maar het noodlot beslist er anders over. In de week voor Kerstmis 1937 is Tromp Meesters in 
München voor particuliere zaken.106 Op de terugweg doet hij Bingen, Ober-Ingelheim en 
Nieder-Ingelheim aan, Multatuli's laatste woonplaats, om archieven te raadplegen in verband 
met zijn boek tegen Pée. Op Kerstmis aanvaardt hij de terugreis, met in zijn aktetas 
onvervangbare brieven en pas ontdekte documenten, maar rijdt, misleid "door een zwaren 
mist" bij Rüdesheim, de Rijn in, en verdrinkt. (Post van Leggelo 1939:3-4 en Post van 
Leggelo aan Petri 20/10/39 MM 1939:V:19) Een zekere Van der Veen schrijft aan Pée "Men 
zou háást gaan gelooven in buitenïssigheden [sic]" (19/01/38 LOK) en Du Perron meent "dat 
de geest van Multatuli [...] hem met auto en al in den Rijn heeft geduwd." (aan Pée 10/01/40 
LOK) Hoe tragisch ook, voor Wienecke is het toch een soort van opluchting, al komt de échte 
opluchting pas wanneer hij in april 1938 verneemt dat Annette ten gevolge van zijn 
verweerschrift van oktober 1837 haar "civiele actie" heeft teruggetrokken. (aan Pée 16/04/38 
AMVC P 254 95370/2:109) De vraag die nu nog rest, is of Annette de "uitgebreide studie", 
die "in concept nagenoeg" gereed was in december 1937, verder zal afwerken en publiceren, 
maar naarmate 1938 vordert, wordt dat met de dag onwaarschijnlijker, en op den duur gaan 
alle betrokkenen ervan uit dat er "van haar kant" niets meer zal komen. (Gerard Cornelis 
Douwes Dekker aan Pée 13/11/38 LOK) 
 
Den uitstekenden Multatulikenner Dr. Julius Pée 
 
Is het jaar 1937 voor Annette en Tromp Meesters een tragedie geworden, voor Pée is het een 
jaar van triomf geweest. Van Multatuli en de zijnen gaan in 1937, los van de 196 recensie- en 
auteursexemplaren, 1681 exemplaren over de toog "in abonnement" en 588 in verkoop.107 
(Van Suchtelen aan Pée 14/04/37 MM 1938:II:16) Lang niet slecht voor zo'n boek en zeker 
niet in tijden van crisis. De succesvolle verkoop van zijn boek zorgt overigens voor een boom 
in de verkoop van het werk van Multatuli tout court. Als George Lodewijk Funke junior 

                                         
106 Volgens Post van Leggelo 1939:3. Een ongedateerd knipsel uit een Vlaamse krant, dat zich in kopieboek 
AMVC P 254 95370/2 bevindt, vermeldt dat Tromp Meesters in Duitsland was "teneinde regelingen te treffen 
naar aanleiding van het overlijden van een broer". Pée schrijft aan De Bom: "Hij kwam uit Oostenrijk waar hij 
zaken van een overleden broer moest ordenen" (06/01/38 AMVC P 254/B/91463/51). Dat kan echter niet 
kloppen aangezien Tromp Meesters enig kind was (http://www.windgenealogie.org/re/re-
000241.htm#BM56375). 
107 Merkwaardig is dat er in de afrekening nergens melding gemaakt wordt van het feit dat het boek zowel met 
zachte als harde kaft verschenen is. Pée zelf vraagt ook expliciet om een aantal "gebonden" exemplaren. (aan 
Van Suchtelen 26/02/37 MM 1937:III:25) Het bedrag dat Pée voor de los verkochte exemplaren ontvangt is ook 
niet de op 23 april 1936 door Van Suchtelen beschreven ƒ 1 per exemplaar, maar slechts 35 cent. Pée ontvangt ƒ 
205,80 voor de verkoop in 1937. Op 7 juni 1938 schrijft Pée aan Everts "Ik moest [...] twaalf duizend frank voor 
het drukken storten (waarvan ik 3.500 fr terugkreeg, geheel onlangs [...])". (MM 1938:II:24) 
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(1896-1947) op 1 juni 1943 bij de firma Martinus Nijhoff vraagt naar Millioenenstudien, 
Verspreide stukken, Minnebrieven en Vrije Arbeid, krijgt hij als antwoord: "wij zullen zoeken, 
weten niet of die werken nog te krijgen zijn, want eenige jaren geleden is daar zoo'n enorme 
vraag naar geweest door het verschijnen van het boek van dr. Pee, Multatuli en de Zijnen". 
(Funke aan Pée 02/06/43 LOK) Niet alleen is Pée's reputatie als "uitstekenden 
Multatulikenner" (1937a:[63]) nu gevestigd, maar hij realiseert ook bijna alle projecten die hij 
in gedachten had. Zijn Multatuliana verschijnen in De Vlaamsche Gids én als afzonderlijke 
brochure, en naar gewoonte stuurt hij die kwistig rond. Zijn Bloemlezing uit Multatuli 
verschijnt bij De Garve en ook nu weer heeft hij het niet kunnen laten om in de inleiding te 
wijzen op de "onblusbare haat" van Edu en Nonnie, en beweert (zonder enige grond) dat 
Multatuli na de dood van Tine minder geschreven zou hebben ten gevolge van hun "liefdeloze 
handelwijze". (1937a:9) Hij spreekt op zondag 14 februari 1937 's namiddags een half uur 
voor Radio-Vlaanderen in Gent en op vrijdag 19 februari in Brussel voor de schoolradio van 
14.20 tot 14.45 uur en voor de "gewone" radio van 18.45 tot 19.00 uur. (aan De Hart 03/02/37 
MM 1937:III:9) Het is vermoedelijk ook op instigatie van Pée (via De Valck) dat het NIR 
(Nationaal Instituut voor de Radio-Omroep) in februari een "uitstekend geslaagd[e]" avond 
organiseert onder de titel "Multatuli herdacht", met muziek van de Vlaamse componist Karel 
Albert (1901-1987) op tekst van de Nederlandse dichter Martien Beversluis (1894-1966). (De 
Valck aan Pée 27/02/37 LOK) De publicatie van zijn Critische bibliografie, waarvoor hij 
intussen alweer aan het zoeken en speuren is, voorziet hij voor 1939 (aan Everts-de Kock 
medio 02/37 LOK), maar het zal uiteindelijk een niet-kritische en zeer onvolledige 
bibliografie worden, die pas in 1945 het licht zal zien en vrij snel haar betekenis zal verliezen 
omdat de gepensioneerde conservator van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, A.J. de 
Mare (°1868) in 1948 een veel uitgebreider (hoewel nog steeds zeer onvolledige) bibliografie 
publiceert van 2030 titels. Alleen van de plaatsing van de gedenksteen uit 1907 in de gevel 
van het estaminet "Au Prince Belge" komt helemaal niets terecht, want volgens August 
Vermeylen (1872-1945) is die steen doodeenvoudig nooit gemaakt. (aan Pée 16/03/36 LOK) 
Het zal nog tot 12 mei 1960 duren voor er wél een gedenkplaat aangebracht wordt boven de 
voordeur van het huis in kwestie, maar dan wel in brons en niet in steen. 
 
En er worden ook toekomstplannen gemaakt. Een zekere H.P Mesler vraagt aan Pée of er al 
sprake is "van een uitgave in andere talen", ook de Rotterdamse anarchist Piet Honig (1866-
1953) hoopt dat "er vertalingen van het licht zullen zien" en tot Pée's grote verbazing laat Van 
Suchtelen hem weten dat er inderdaad een aanvraag is voor "een Duitsche vertaling (in 
Oostenryk)", die er evenwel nooit zal komen, evenmin als de herdruk waarvan Pée luidop 
droomt. (27/04/37 LOK, 27/05/37 LOK, 28/07/37 MM 1937:III:108 en aan Van Suchtelen 
14/05/37 MM 1937:III:81) Lode Roelandt, pseudoniem van Jozef van Droogenbroeck (1902-
1979), droomt er dan weer van om Pages Choisies uit te geven in een eigen vertaling, en vindt 
in Pée uiteraard een bondgenoot. Om de uitgave te bekostigen zullen ze proberen om "150 à 
200 Multatulibewonderaars" te vinden, die elk tien gulden willen geven voor een genummerd 
exemplaar op speciaal papier, én maken ze een Nederlandstalige bloemlezing waarvan de 
verhoopte winst eveneens het vertaalproject moet dienen. In 1938 verschijnt in eigen beheer 
Multatuli de Beeldenbreker, een bloemlezing van een hondertal pagina's, met een inleiding 
van een vijftal pagina's, waarin Pée nog maar eens Edu en Nonnie beschuldigt van haat tegen 
hun stiefmoeder, Edu een "nietdeug" noemt en over Annette schrijft "Wel tracht zijn weduwe, 
die te Nice verblijft, hem wit te wassen, maar 't is de moriaan geschuurd." (Pée & Roelandt 
1938b:7) In zijn bespreking in Het Vaderland van 7 februari 1938 zal Ter Braak, die in de 
inleiding bij de bloemlezing als een gelijkgestemde opgevoerd wordt, heftig protesteren tegen 
dat "critiekloose 'Multatulianisme'", tegen de smakeloosheid waarmee Pée Edu nog maar eens 
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over de hekel haalt en tegen "[d]e neiging van dr. Julius Pée, om in alles eenzijdig schuld te 
zoeken, waar men slechts van een fatale botsing kan spreken". (Post van Leggelo 1939:408) 
 
De verkoop van de Beeldenbreker valt nogal tegen en het aantal "Multatulibewonderaars" dat 
bereid is om tien gulden op te hoesten, eveneens, en dat drukt Roelandt dermate terneer dat hij 
er ziek van wordt. (Aan De Hart 19/04/38 MM 1938:II:18) Maar Pée laat niet af, en 
uiteindelijk zien de Pages choisies de Multatuli, met een "Préface" van de Franse anarchist 
Henry Poulaille (1896-1980) en een "Notice biographique" van Pée in 1938 toch het licht, al 
moeten Pée en Roelandt heel veel geld bijpassen uit eigen zak. En ook nu weer kan Pée het 
niet laten om te wijzen op de "haine" van de kinderen "contre Mimi" (Roelandt 1938:23), 
maar evenmin om gratis exemplaren rond te sturen. Zelfs Edvard Beneš (1884-1948), de 
tweede president van Tsjecho-Slowakije, ontvangt er een in zijn ballingsoord Londen, en 
schrijft in zijn dankbriefje: "J'étais toujours admirateur de ce grand auteur". (06/01/39 MM 
1939:IV:1) Roelandt, die veel jonger is dan Pée, wordt de man die Pée's oude droom om 
Multatuli in Frankrijk bekend te maken, nieuw leven inblaast. Hij publiceert in tal van 
tijdschriften vertalingen en zal ook een Nederlandse én Franse Max Havelaar op de markt 
brengen. 
 
En van het een komt het ander. Na de kleine Multatuli de Beeldenbreker wil Pée een grotere 
bloemlezing samenstellen én een verkorte uitgave van Woutertje Pieterse én een keur uit 
Multatuli's brieven én "voor 1939 een bundel nieuwe Mult.-documentatie, hem schetsend als 
redenaar en als vriend". (aan De Bom 25/02/38 AMVC P 254/B/91463/105 en aan De Valck 
23/03/38 AMVC P 254/B/115212/26) Plannen genoeg, maar wat hem weerhoudt, is geld. 
Niet zonder bitterheid had hij in 1936 al aan De Bom geschreven: "Indien mijn werk een 
gelovige gold, dan vond ik hier al wat ik nodig heb." (03/05/36 AMVC P 254/B/91463/45) 
Op het einde van 1938 zal hij aan Monteyne schrijven: "Dat ik geen uitgever voor Keur vond, 
is natuurlijk. Als ze de naam van Multatuli horen, is 't al afgelopen. Voor een of andere 
pastoor zijn ze echter terstond bereid, 't mag nog zo'n onbenullig schrijven zijn." (21/09/38 
AMVC P 254/B/64878/19) Hij bedelt bij De Bom en via de Bom bij de loge, bij het 
Willemsfonds, en overal waar hij maar kan, maar tevergeefs.108 En daarom besluiten hij en 
zijn vrouw om voortaan zó zuinig te gaan leven ("zes maanden zonder vlees en zonder boter") 
dat ze de uitgaven zelf kunnen betalen. (aan De Bom 25/02/38 AMVC P 254/B/91463/105) 
Pée gaat onmiddellijk aan het werk. Al op 23 maart 1938 kan hij aan De Valck melden: "Ik zit 
nu aan de voorrede van de Keur uit Multatuli: de inhoudstafel is reeds vastgesteld." (23/03/38 
AMVC P 254/B/115212/26) In september ligt de Keur uit Multatuli er, samengesteld door 
Pée en Roelandt. Het is een zeer merkwaardige bloemlezing omdat de teksten met het oog op 
een publiek van "(ontwikkelde) [Vlaamse] werklieden" "verdietst" zijn. (aan Herreman 
20/09/38 AMVC P 254/B/87204/27). Roelandt en Pée zijn er namelijk van overtuigd dat "Al 
dat frans, en maleis, en latijn, duits etc. moet vertaald, want onze vlaamse lezer heeft daar een 
hekel aan" en waar de tekst te langdradig is, wordt die ingekort. (aan De Bom 03/04/38 
AMVC P 254/B/91463/56, vergelijk 1938a:14) En zelfs hier haalt Pée indirect uit naar Edu en 
Nonnie door een brief van Multatuli aan Waltman op te nemen van 20 oktober 1881, waarin 
Multatuli zich beklaagt over zijn kinderen (1938a:306-308), wat Pée op een beleefde 
reprimande komt te staan van de immer kritische Gerard Cornelis Douwes Dekker. (aan Pée 
13/11/38 LOK) Pée en zijn vrouw betalen voor de 1250 exemplaren 12 197,50 fr. (30/09/38 
MM 1938:II:34). Het boek wordt, afhankelijk van de gebruikte papiersoort, verkocht aan 250 
frank (Japans papier), 100 frank (Hollands papier), 35 frank (featherweight papier) en 20 
frank (houtvrij similipapier). Dat dit "verdietste" boek boven de Moerdijk slechts één enkele 
                                         
108 In 1937 had hij, met hetzelfde doel en eveneens tevergeefs, zelfs aangeklopt bij Louis Franck (1868-1937), 
toenmalig gouverneur van de Nationale Bank. (aan De Bom 14/03/42 AMVC P 254/B/91463/95)  
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koper vindt (namelijk Bernard Damme), wekt weinig verbazing, maar maakt voor Pée de 
financiële aderlating des te pijnlijker. (aan Damme 27/10/38 en 18/11/38 MM 1938:II:45 en 
52) In april 1940 zit hij nog altijd met 740 exemplaren van de Keur, 350 van de 
Beeldenbreker en 200 van zijn Courtmansstudie, die hij via Manteau alsnog aan de man 
probeert te brengen. (aan Closset 29/04/40 LOK en Manteau aan Pée 01/05/40 LOK) 
 
Met zijn plan voor een "keur" uit de brieven van Multatuli heeft Pée meer geluk. Wanneer hij 
aan Van Suchtelen de toelating vraagt om enkele brieven uit de brievenuitgave van de 
Wereldbibliotheek te mogen overnemen, krijgt hij te horen dat Van Suchtelen zelf ook een 
bloemlezing overweegt, en op diens vraag of ze dan niet beter kunnen samenwerken, is het 
antwoord natuurlijk een volmondig "ja". (14/04/38 en 21/04/38 MM 1938:II:17 en 18) Van 
Suchtelen dringt er wel op aan om "M's verhouding tot de zynen [nu] eens te laten rusten en 
alleen brieven te geven van algemeenen aard [...]". (04/05/38 MM 193.8:II:19) Wegens het 
vele andere werk kan Pée pas in oktober 1938 zijn volle aandacht schenken aan de selectie 
van brieven voor de Keur uit Multatuli's brieven, die hij van meet af aan beschouwt als een 
tegenhanger van zijn bloemlezing. (aan Everts 08/10/38 MM 1938:II:38) Eind november 
bezorgt hij aan Van Suchtelen een overzicht van op te nemen brieven, in januari 1939 geeft 
Van Suchtelen er zijn fiat aan en wordt een contract opgesteld waarin een vergoeding 
gestipuleerd wordt van ƒ 250, en in maart 1939 gaan de afschriften van de brieven, waaronder 
29 nog nooit gepubliceerde, naar Van Suchtelen, met de verzekering dat Pée zich in de 
aantekeningen "van alle critiek" onthouden heeft. (29/11/38, 18/01/39 en 09/03/39 MM 
1938:II:54, 1939:IV:5 en 19) 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat Pée in 1938 niet stilgezeten heeft, maar hij hield daarenboven 
ook nog voordrachten en slaagde er zelfs in om tussendoor een bloemlezing uit te geven uit 
het minder dan middelmatige dichtwerk van de pas overleden activist en oud-studievriend Jan 
Frans van den Weghe (1868-1937), voorafgegaan door een uitvoerige levensschets die hij in 
december 1937 nog net had weten te voltooien. (aan Bossier 09/12/37 en 27/12/37 PROV) 
Ook dat boekje verschijnt in eigen beheer en dus op eigen kosten, en wordt met de bekende 
gulheid verstuurd naar talrijke dankbare vrienden van weleer. Niet te verwonderen dus dat 
Pée in het najaar van 1938 toch wel even een dipje heeft en besluit om te spitten en te 
schoffelen teneinde zijn "zenuwen kalm te krijgen". (aan De Hart 20/10/38 MM 1938:II:47) 
Zenuwen ook omdat de benoeming van zoon Willem tot professor in Luik geboycot wordt 
door de klerikalen. (aan De Bom AMVC P 254/B/91463/62) Maar het loopt goed af, want in 
januari 1939 wordt Willem benoemd en op 7 februari zal hij zijn inaugurale les geven over 
"Géographie linguistique et grammaire historique". (aan Lefébure 29/01/39 LOK) En er 
vallen nog enkele meevallers te noteren. Nadat Pée op 14 december 1938 in Gent gesproken 
heeft over "Multatuli in nieuwe belichting", ontvangt hij van de Gentse kunstschilder Karel 
van Lerberghe (1893-1953) een album met kopieën van bekende brieven aan Van der Ghinst, 
maar er zit ook een drietal brieven in van Mimi aan Alois Van Lerberghe, een brief van Victor 
Resseler (1877-1955) én enkele bladzijden van het handschrift van Woutertje Pieterse, 
allemaal vondsten die (op de fragmenten Woutertje Pieterse na) een plaats zullen krijgen in de 
Reisbrieven die Pée in 1941 zal uitgeven. (Pée aan Everts 25/12/38 MM 1938:II:67) Maar de 
grootste meevallers heeft Pée te danken aan A. C. Everts. 
 
A.C. Everts 
 
Over juffrouw Everts, die, zoals reeds gezegd, 26 jaar met Mimi heeft samengewoond, is in 
de Multatuliliteratuur bijna niets te vinden. Haar naam komt niet voor in de Multatuli 
Encyclopedie en evenmin in Jongstra's De Multatulianen. Toen ik mailde naar de onvolprezen 
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conservator (sinds kort ex-conservator) van het Multatuli Museum, Jos van Waterschoot, om 
te vragen of hij wist waarvoor de initialen "A.C." stonden en wat de geboorte- en sterfdatum 
waren van Everts en hoe ze Mimi had ontmoet en leren kennen, moest hij, die op alle 
Multatulivragen het antwoord kent, het antwoord schuldig blijven. Wat speurwerk in 
archieven heeft mij echter geleerd dat "A.C." staat voor "Aleida Catharina", die, zoals reeds 
gesignaleerd, door het dagelijkse leven ging als "Toos". Zij werd geboren op 9 oktober 1879 
in Amsterdam en overleed in Den Haag op 11 oktober 1956, twee dagen na haar 77ste 
verjaardag. 
 
Haar vader, Philip Pelgrim Everts (1839-1896), trouwde op 1 juni 1871 in Amsterdam met de 
twaalfenhalf jaar jongere Woutrina Gobius (1852-1879) en maakte er zo te zien meteen werk 
van, want van 1873 tot 1876 werd elk jaar een dochter op de wereld gezet.109 In oktober 1879 
volgde de vijfde en laatste: Toos, die meteen een halve wees werd, want achttien dagen na 
haar geboorte overleed haar mama. Vader Philip hertrouwde op 29 september1887 met 
Jeannette van der Waarden (1844-1908), anderhalve week voor Toos zeven jaar zou worden, 
en hij stierf toen ze bijna zeventien was. Getrouwd is Toos nooit. Op 27 januari 1939 schrijft 
ze aan Pée dat ze "in 1905 bij Mimi [kwam] inwonen" (MM 1939:II:3), en op 12 oktober 
1937: 
 

Of mevr. Mimi werkelijk een pension hield, vraagt u? Inderdaad: toen ik haar leerde 
kennen, woonde zij te Scheveningen op den Duinweg, eenigszins buiten, in een vrij groot, 
aardig huis, waarvan zij 's zomers zooveel mogelijk kamers verhuurde aan menschen die 
hun vacantie in de nabijheid van de zee wilden doorbrengen. Maar 's winters waren er 
gewoonlijk geen gasten, en was 't voor haar wel eenzaam. [...] Daarom wilde ze wel iemand 
voor meer blijvend in huis hebben, en zoo maakte ik kennis met haar, (door bemiddeling 
van mevr. Clant. v.d. Mijll, haar en Mult.'s oude vriendin.)110 Ik was toen allang een warme 
vereerster van Mult. (door zijn werken) [...]. Ik zocht een tehuis – máár vooral ook 
intellectueel contact, – en vond beide bij haar.– 
[...] 
Toen Mimi ouder werd, (wij waren intusschen bij elkaar gebleven), overreedde ik haar, het 
"pension" maar op te geven, daar wij toch, botje bij botje leggend, samen een huis konden 
huren; zij vond 't goed, en zoo werd 't leven rustiger en kregen we onze eigen huiselijkheid. 
Dat was ± 3 jaar na onze kennismaking. (MM 1937:III:129) 
 

En zo komt het dat Mimi, die 25 jaar lang vriendin en vrouw was geweest van een bijna 
twintig jaar oudere man, gedurende 26 jaar het gezelschap kreeg van een bijna veertig jaar 
jongere dame. 
 
Toen Mimi in september 1930 overleed, lag haar huis nog vol papieren, brieven en 
documenten van en in verband met Multatuli. Volgens advocaat Joan Muller, zoon van de 
Muller van het huldevoorstel van 1891, had zij Toos aangesteld als executrice en dat was 
volgens Muller niet echt de beste keuze. "In 't begin, na Mimi's dood," aldus Everts aan Pée 
op 16 maart 1940, "heb ik verscheidene pakken ongelezen en ongesorteerd naar 't Mus. 
gezonden; daar er een begin moest gemaakt worden met opruimen, en ik onmogelijk alles 
eerst lezen kon. [...] Later, toen ik wat op adem was gekomen [...], kon ik tijd nemen om te 
lezen en te sorteeren." (MM 1940:III:7) En dat was nu juist het probleem. Want acht jaar later 

                                         
109 De oudste, Geertruida Woutrina (Truida) zou in 1907 de tweede vrouw worden van Frederik van Eeden 
(1860-1932).. 
110 Adriana J.F. (Jeanne) Clant van der Mijll-Piepers (1842-1923). Zij publiceerde onder het pseudoniem 
"Holda". (Ter Laan 1995:204) 
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zat Toos nog altijd te lezen en te sorteren. In een tweetal brieven aan Pée schetst Muller de 
problematiek als volgt: 
 

Ik kan wel iets van haar gedaan krijgen, maar zij is langzaam en een beetje wantrouwig, en 
echt "ouwe jonge juffrouw". Het is wel héél jammer, dat de wed. D.D. juist haar tot 
executrice heeft aangesteld, want hoewel zij zéér minutieus is en van goeden wille, zeker, 
gaat deze taak hare krachten verre te boven. Nog altijd (nu al 8 jaar lang) ordent zij de 
litteraire nalatenschap en aangezien de erfgenaam (Bernhold) zich geen zier om de zaak 
bekommert, is er ook niemand, die haar aanspoort tot afwerken. "Alsmaar" blijft zij de 
brieven lezen (op zich zelf héél mooi) en verlegt ze dan weer. Maar komt er nooit uit! Af en 
toe slaakt zij de verzuchting, dat deze nalatenschap haar een nachtmerrie is. Zij heeft 
absoluut hulp noodig en ik geloof, dat zij in U ook wel vertrouwen stelt. Dus – wat dunkt u? 
Ik ben tot uwen dienst. (19/10/38 LOK) 
 
Strikt vertrouwelijk deel ik U mede, dat zij niet van plan is U het geheele Multatuli-
materiaal ter hand te stellen; zij wil eerst zelve alles doorgelezen en nagezien hebben. [...] 
Een echte ouwe-jonge juffrouw: langzaam, schwerfällig, eigenwijs, achterdochtig. [...] 
Zoo "bereddert" zij nu al 8 jaar lang "'t nalatenschapje". Jammer, dat juist zij het uiterst 
belangrijke en interessante materiaal moet beheeren. (29/11/38 LOK) 

 
Muller had inderdaad scherp gezien dat Toos een groot vertrouwen had in Pée. Zoals reeds 
vermeld, correspondeerde hij al met haar van in 1931 en hij wist het bijzonder diplomatisch, 
tactisch én doeltreffend aan te leggen. Toos werd door Pée op de hoogte gehouden van alles 
wat hij deed. Steeds vroeg hij naar haar mening en, voor hij tot publicatie overging, om haar 
goedkeuring. Dat Mimi heel veel voor haar betekende, vergat hij evenmin. Was Multatuli en 
de zijnen niet geschreven uit bewondering en respect voor Mimi? Op 17 februari 1938 schrijft 
hij: "Het is u bekend dat Mevrouw 'Mimi' op 14 December 1839 te Venlo geboren werd. 
Zouden wij de honderdste verjaring van die geboorte niet herdenken, door haar een boekje op 
te dragen?" (MM 1938:II:7) Dat vindt Toos natuurlijk "erg aardig" en ze vraagt of hij daarbij 
denkt aan de Keur uit de brieven van Multatuli, die hij dan al in gedachten heeft. (28/02/38 
MM 1938:II:9) Een van de aardige neveneffecten is dat Toos nu meer dan ooit bereid is om 
onuitgegeven brieven op te sturen, want daardoor wordt de brievenbundel voor haar vereerde 
vriendin natuurlijk exclusiever. Muller heeft dus in alle opzichten het goede ogenblik 
uitgekozen om "iets van haar gedaan" te krijgen. En het resultaat is dat ze sneller en 
systematischer dan in de vorige acht jaren pakketjes brieven leest en doorstuurt naar Pée, die 
ze op zijn beurt ontcijfert, kopieert en desgevallend publiceert, waarna hij ze doorstuurt naar 
het Multatuli Museum. 
 
Dat Everts per se alles wat ze verzendt, eerst wil lezen, heeft natuurlijk te maken met (haar 
herinneringen aan) Mimi, met de streling van haar eigenwaarde als onmisbare tussenpersoon, 
en misschien nog het meest met haar bekommernis om alles wat reputaties kan schaden of 
echt te gortig is, te weren of, erger nog, te vernietigen. Op 26 mei 1931 legt ze aan 
conservator De Hart uit dat "brochures en artikelen" die "contra" Multatuli geschreven zijn, 
volgens haar alleen maar in het Multatuli Museum opgenomen mogen worden als ze 
"behoorlijk van antwoord gediend [zijn] door ter zake kundige personen." En ze gaat als volgt 
verder: 
 

Maar ik vraag me af: is 't billijk (en dienstig tot beter begrip van M.) om verder alle 
kwaadwillige nonsens over hem, waar geen beantwoording van voorhanden of te krijgen is, 
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in 't museum te vereeuwigen, alsof 't waarde had? En dat alleen omdat er een uitgever voor 
te vinden is geweest? (MM 1931:I:96) 
 

Erger is dat ze ook brieven vernietigt. Op 28 februari 1938 krijgt een verbijsterde Pée te lezen: 
 

Enkele brieven van den bundel 1878 b.v. heb ik moeten verscheuren; tè ongegeneerde 
uitlatingen en intimiteiten, o.a. over familieleden zoowel van Dek als van Mimi, lieten niet 
toe dat ik ze verder zond, zij 't aan nòg zoo goed gezinde vrienden. (MM 1938:II:9) 
 

En op 9 juli 1939: 
 
Verder kwam ik ook tegen: een paar brieven van Marie Anderson, aan Mimi, en één aan 
"Dek". Deze epistels zijn echter dèrmate ordinair, dat ik me zou schamen ze te zenden. Zou 
ik ze dan maar niet vernietigen? (1 Maart, 10 Maart, 15 Maart en 6 April 1875.) (09/07/39 
AMVC P 254 95370/2:147) 
 

Van de vier genoemde brieven is alleen die van 1 maart 1875 terug te vinden in de VW, en 
dus heeft Everts de andere drie inderdaad vernietigd, ook al bezweert Pée haar om dat niet te 
doen. (13/07/39 MM 1939:IV:36)111 

 
In dezen moeilyken tyd 
 
Hoe dan ook, het is door de pakketjes die Everts opstuurt, dat Pée oude plannen laat varen en 
nieuwe (en betere) kan smeden. In de loop van 1938 onvangt hij verschillende zendingen 
brieven die Multatuli aan Mimi geschreven heeft toen hij in de jaren 1878-1881 rondreisde in 
Nederland om door voordrachten wat geld te verdienen. De reden waarom Everts deze 
brieven uitkiest, is dat ze "betrekking hebben op de trieste geschiedenis van Edu & zijn 
vader", die voor Pée intussen een regelrechte obsessie is geworden. (Everts aan Pée 10/02/38 
LOK)112 In augustus 1938 laat Pée al weten dat hij ze "zeer belangwekkend" vindt en 
naarmate hij er meer ontvangt, geraakt hij steeds dieper "onder de indruk" (03/08/38 en 
07/12/38 MM 1938:II:29 en 60), al is dat vooral omdat ze nog maar eens de these weerleggen 
dat Multatuli zijn kinderen "aan hun lot zou hebben overgelaten". (aan Muller 19/10/39 MM 
1939:IV:49) Vanaf zijn eerste lectuur ziet hij die brieven, die hij al snel "reisbrieven" gaat 
noemen, dan ook als "een vollediging, een aanvulling van mijn 'Multatuli en de Zijnen'. Ze 
bevestigen, ze verstevigen, ze verruimen mijn thesis". (aan De Hart 22/12/38 MM 1938:II:66) 
Het staat meteen vast dat hij ze zal uitgeven, maar hij twijfelt lang over de manier waarop. In 
eigen beheer? Via een uitgever? Of, zoals zoon Willem hem aanraadt, in een paar honderd 
exemplaren, niet in de handel, enkel bestemd voor vrienden en kennissen en voor 
bibliotheken, waar iedereen ze kan raadplegen, zonder winstbejag en zonder "miserie met 
verkoop". (Pée aan Damme 27/10/38 MM 1938:II:45) Het staat ook al gauw vast dat niet 
langer de Keur, maar dit boek opgedragen zal worden aan Mimi. (Aan Damme MM 05/04/39 
1939:IV:24) 
 

                                         
111 Op 16 oktober 1938 schrijft Muller aan Pée: "Bij een dezer bezoeken zeide mej. E. mij, dat zij een aantal zéér 
intieme brieven van M. aan Mimi wilde vernietigen. Ik heb haar dringend ontraden dit te doen, maar weet niet of 
't intusschen tòch niet geschied is!" (16/10/38 LOK) 
112 Op 9 februari 1937 had Everts deze brieven, samen met brieven aan Haspels en Kallenberg van den Bosch, al 
ter lectuur meegegeven aan Muller, die beloofde ze binnen de twee maanden terug te zullen brengen. (Everts aan 
Pée 10/02/38 LOK) 
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Terwijl Pée nog volop in de ban is van deze "reisbrieven", die hij razendsnel ontcijfert en 
kopieert, kondigt Everts al nieuwe zendingen aan die in de loop van 1938 en 1939 zullen 
volgen: de correspondentie met Haspels, Bruinsma, Kallenberg van den Bosch en Vosmaer, 
voor een goed deel ook weer in verband met Multatuli en zoon Edu. Dat Everts de brieven in 
kwestie niet meteen opstuurt, heeft niet alleen te maken met haar dwangmatige behoefte om 
alles eerst zelf te lezen, maar met haar al even dwangmatige behoefte om eerst na te gaan wat 
er al van gepubliceerd is en wat niet, een tijdrovende (en nogal nutteloze) bezigheid, die haar 
bovendien zeer vermoeit. (Everts aan Pée 06/08/38 AMVC P 254 95370/2:112-113) Maar Pée 
blijft vriendelijk en geduldig en dat blijkt de beste strategie om deze brieven in handen te 
krijgen en af en toe ook andere. Tussen die andere zit een aantal aan Willem Pik (1853-1942), 
een leraar Nederlands, die Multatuli nog persoonlijk heeft gekend én nog in leven is. Het 
spreekt vanzelf dat Pée meteen aan het corresponderen gaat, en dat gelukkig tot wederkerige 
vreugde van Pik. Pik blijkt zelfs getuige te zijn geweest van het bezoek van Edu aan Multatuli 
van december 1877, dat in Multatuli en de zijnen op bladzijde 261 aan bod komt. (aan 
Stuiveling 31/03/42 MM 1942:I:22) In elk geval kan Muller aan het einde van 1938 met recht 
en reden aan Pée schrijven: "Wij zijn dus thans in de voor U goede richting!" (10/12/38 LOK) 
Meer zelfs, ook de bijna zestigjarige Toos is na enige tijd vastbesloten om "met de papieren 
door [te] gaan" want ze verlangt ernaar "dat alles op zijn bestemming komt" omdat dat haar 
"rust" zal geven. (aan Pée 08/09/39 MM 1939:II:13) 
 
Terwijl Pée plannen zit te maken om, op eigen kosten en in eigen beheer, nog in 1939 de 
reisbrieven uit te geven, en in 1940 de brieven "aan Vosmaer en andere vrienden" (aan Everts 
03/06/39 MM 1939:IV:31), werkt hij de kopij voor de Keur uit de Brieven van Multatuli af. 
Op 9 maart 1939 verstuurt hij die kopij naar Van Suchtelen en vermeldt – allicht onder het 
motto "wie niet waagt niet wint" – dat de "reisbrieven aan Mimi en de epistels aan Vosmaer, 
die in mijn bezit [zijn] een publicatie [zouden] verdienen". (MM 1939:IV:19) Van Suchtelen 
antwoordt dat hij zal proberen om de Keur in het voorjaar van 1940 te publiceren, maar ook 
dat "die Reisbrieven" hem zeker interesseren en dat hij "gaarne met het handschrift kennis 
[zal] maken", al voegt hij er meteen aan toe dat ze in geen geval nog in 1940 gepubliceerd 
kunnen worden omdat twee brievenboeken in één jaar commercieel niet interessant is. 
(15/06/39 MM 1939:IV:33) Everts vindt het natuurlijk "prachtig" dat de Wereldbibliotheek 
geïnteresseerd is, maar ook wel spijtig dat het boek dan toch "niet op Mimi's honderdsten 
verjaardag" op 14 december 1939 zal kunnen verschijnen. (09/07/39 AMVC P 254 
95370/2:147) Voor Pée is de belangstelling van de Werelbibliotheek een geweldige opsteker, 
en met verdubbelde ijver gaat hij aan de slag. Op 11 september 1939 stuurt hij "het 
handschrift van de 'Reisbrieven'", compleet met inleiding en noten, aangetekend naar Toos, 
met verzoek de tekst aandachtig door te nemen, en te schrappen, recht te zetten of te 
vervolledigen waar zij het nodig acht, want "Gij zijt [...] de enige persoon, die mij door kennis 
van zaken en strenge objektiviteit kùnt behulpzaam zijn." (Aan Everts 26/08/39 en 06/09/39 
MM 1939:IV:44 en 45) Een dergelijke uiting van vertrouwen doet Toos natuurlijk weldadig 
goed en streelt haar ijdelheid, maar brengt haar tegelijk in paniek, want al die zaken die Pee in 
zijn brief vraagt, durft ze doodeenvoudig niet op zich te nemen omdat ze zich daartoe niet 
"competent genoeg" acht. (aan Pée 08/09/39 MM 1939:II:13) Met een regeling waarbij zij het 
eerste hoofdstuk "Mimi en Multatuli" voor haar rekening neemt en Joan Muller de rest, kan ze 
echter wel instemmen, en zo komt het dat ze op 2 november 1939, met een gerust gemoed, het 
handschrift van de reisbrieven, nagelezen door haar én Muller, naar Van Suchtelen kan sturen, 
die al op 13 november aan Pée laat weten dat hij de reisbrieven zal uitgeven en nog wel vóór 
de Keur uit Multatuli's brieven om de eenvoudige reden dat de Reisbrieven aan Mimi, zoals 
ze intussen officieel heten, minder omvangrijk zijn. De jaargang 1940 zit namelijk al erg vol 
en "bovendien moet men 'in dezen moeilyken tyd' inkrimpen". (MM 1939:IV:59) Pée laat 
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daags daarop al weten dat hij volledig akkoord gaat. (14/11/39 MM 1939:IV:62) Op 4 januari 
1940 stuurt conservator De Hart hem echter totaal onverwacht nóg een twintigtal reisbrieven 
uit 1881 toe, die hij "na veel zoeken" gevonden heeft in een pakketje met opschrift 
"Lezingen", wat nog maar eens aantoont hoe weinig systematisch de overdracht van 
Multatuli's nalatenschap gebeurt en is gebeurd. (De Hart aan Pée 04/01/40 LOK) Pée is er 
dolgelukkig mee, want hij had maar drie brieven uit 1881, en nu heeft hij er ineens 21! (Pée 
aan De Hart 08/01/40 MM 1940:IV:6) En gelukkig stemt Van Suchtelen ermee in om ze mee 
op te nemen in de Reisbrieven. (31/01/40 MM 1940:IV:12 keerzijde) 
 
Maar, zoals Van Suchtelen schrijft, het is een "moeilyken tyd", want bovenop de crisis die al 
een paar jaar aansleept, komt de inval van Hitler in Polen op 1 september 1939 en de 
oorlogsverklaring van Frankrijk en Engeland aan Duitsland twee dagen later. Onrust alom. 
Een jaar vroeger al, had Pée aan Emmanuel de Bom geschreven: "wat een geluk dat we niet in 
Duitsland wonen. Reeds uw voornaam was u noodlottig geweest." (19/11/38 AMVC P 
254/B/91463/22) Maar nu verzuchten velen met Pée: "Als we maar buiten de oorlog blijven!" 
(aan Meertens 11/03/40 MM 1940:IV:32) Intussen woedt in Nederland nochtans een andere, 
kleinere, maar toch erg hevige oorlog: de oorlog tussen de Multatulianen en de schoondochter 
van Multatuli, Annette Post van Leggelo, die haar belofte van 12 april 1937 niet vergeten is. 
 
De waarheid over Multatuli en zijn gezin 
 
Vanaf juni 1939 zijn de Nederlandse Multatulianen ervan op de hoogte dat er een boek zit aan 
te komen van Multatuli's schoondochter, gebaseerd op het onafgewerkte "verweer" van 
Tromp Meesters. Diens weduwe heeft namelijk alles wat hij wel afgewerkt en verzameld had, 
afgestaan aan Annette Post van Leggelo, en die heeft er ijverig aan voortgewerkt. (Pée aan 
Everts 17/07/39 MM 1939:IV:39) Dat het een pleidooi zal worden ter rehabilitatie van Edu en 
dat er talrijke brieven en documenten in opgenomen zullen zijn, staat vast, maar ook dat Pée 
en Ter Braak de volle lading zullen krijgen en dat 
Multatuli er misschien nog gehavender zal uitkomen 
dan na Van Vlotens Onkruid onder de tarwe van 1875. 
(Ett aan De Hart 29/06/39 AMVC P 254 95370/2:149) 
 
Post van Leggelo is een vrouw die van aanpakken weet 
en heel veel over heeft voor de nagedachtenis van haar 
beminde echtgenoot, ook financieel. Omdat Van 
Suchtelen het verzoek van Tromp Meesters om zijn 
brochure bij de Wereldbibliotheek uit te geven destijds 
afgewezen heeft (Post van Leggelo 1939:461 en aan 
Bossier 27/12/39 PROV), moet Annette op zoek naar 
een andere uitgever en vindt W.P. van Stockum & 
Zoon uit Den Haag bereid, al moet zij het volledige 
risico zelf dragen. Overeengekomen wordt dat het boek 
450 pagina's (33 vel) dik zal zijn, exact hetzelfde 
formaat zal hebben als Multatuli en de zijnen en 
gedrukt zal worden in 800 exemplaren voor de prijs 
van ƒ 1200. (03/07/39 MM 1939:V:1) Het contract met 
directeur A.W. Petri wordt ondertekend op 6 juli 1939 
en een voorschot van ƒ 480 wordt twee dagen later 
overgemaakt. (MM 1939:V:4 en 6) Het boek zal 
verkocht worden aan ƒ 3.90 of 65 fr. voor de ingenaaide 

Annette Douwes Dekker-Post van Leggelo 
(1870-1962) 
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en ƒ 4.90 of zo'n 80 fr. voor de ingebonden versie (Pée aan Ter Laan 06/10/40 MM 
1940:IV:5), wat voor een boek van die omvang "spotgoedkoop" is. (Pée aan De Bom 
22/12/39 AMVC P 254/B/91463/52) Per verkocht boek ontvangt Annette ƒ 1.95. Voor de 
exploitatie in België zal de Standaard boekhandel instaan (Petri aan Post van Leggelo 
27/12/39 MM 1939:V:25) Herhaaldelijk vraagt Annette of het moment niet "allerongunstigst" 
is, maar men verzekert haar dat de mensen in deze tijden van onzekerheid en angst, juist rust 
en verpozing zullen vinden in een boek als het hare. (aan Petri 31/08/39 en 09/09/39 MM 
1939:V:14 en 15) Toch zijn er ongunstige voortekenen. Zo wordt bijvoorbeeld de toer van de 
handelreizigster, die op 1 september had moeten beginnnen, uitgesteld tot er "wat meer rust in 
het land" komt. Maar die rust komt er, zoals wij nu weten, niet, en het is dus maar de vraag of 
het boek überhaupt aangeboden is in de boekhandels. (Petri aan Post van Leggelo 06/07/39 en 
16/09 39 MM 1939:V:3 en 16) Wat er ook van zij, begin december is het kant en klaar. Het is 
520 pagina's dik geworden, draagt als titel De waarheid over Multatuli en zijn gezin. Een 
antwoord aan: Julius Pée, Menno ter Braak e.a. van de schoondochter en is opgedragen aan 
wijlen Tromp Meesters. Het boek bestaat voor ¾ uit een rehabilitatie van Edu en voor de rest 
uit scherpe, vaak virtuoos sarcastisch geformuleerde uitvallen naar Pée en naar de orthodoxe 
Multatulianen in het algemeen, maar vooral naar aartsvijand Ter Braak. Er zijn twee foto's in 
afgedrukt van Edu op ruim 40-jarige en 70-jarige leeftijd, en een foto van Tine met de 
kinderen van 1 juni 1867, de dag dat Nonnie tien jaar werd. De laatste 57 bladzijden zijn 
bijlagen, waaronder brieven, krantenartikels en vooral Duitstalige documenten in verband met 
de nalatenschap van Multatuli. Het boek bevat, naast de herroepen verklaringen van oud-
leerlingen en oud-collega's van Edu, talrijke nieuwe zeer positieve getuigenissen (in elk geval 
veel meer dan de negatieve die Pée ontvangen had). Technisch is de uitgave uitstekend 
verzorgd. Jammer genoeg ontbreekt een register. Dat was nochtans klaargemaakt door een 
vriendin van Annette, al moesten de paginaverwijzingen nog nagekeken worden, maar 
Annette heeft ervan afgezien omdat het veel "lastig zetwerk" en "onnoodige uitbreiding" met 
zich mee zou brengen, en ze er eigenlijk het nut niet van inzag: "à quoi bon eigenlijk". (aan 
Petri 09/09/39 MM1939:V:15) 
 
De eerste besprekingen verschijnen op 14 december 1939. De Nieuwe Rotterdamsche 
Courant publiceert een korte recensie onder de titel "Schandaal in Holland", anoniem, maar 
volgens een aantekening van Pée van de hand van P.J.G. Korteweg (1913-1987). (LOK PK) 
De recensent begrijpt maar al te best dat Edu's weduwe dit boek wou en moest schrijven, 
maar vindt haar argumenten even zwak als die van Pée, want het gaat in beide gevallen om 
"getuigenissen van menschen wier betrouwbaarheid toch ook weer eerst bewezen zou moeten 
worden". Ook de "roddel- en kijftoon" bevalt hem niet, evenmin als het naar beneden halen 
van de mens Douwes Dekker teneinde zijn zoon op een voetstuk te plaatsen. 
 
Op dezelfde dag publiceert de in het boek zwaar geviseerde Ter Braak zijn bespreking 
"Multatuli en zijn zoon" in Het Vaderland met als veelzeggende ondertitel "Simplistisch 
schema van zwart en wit". Hier hetzelfde begrip voor de nood van de weduwe, dezelfde 
ergernis over "den ononderbroken kijftoon" en over het bedenkelijke gebruik van 
ongecontroleerde "getuigenissen", maar ook toenemende ergernis over Pée, "die met dergelijk 
soort getuigenissen het paard van Troje heeft binnengehaald". En ten slotte de fundamentele 
vraag wat dat alles nog te maken heeft met literatuur en met Multatuli's betekenis als 
schrijver. 
 
En net als in 1937, na het verschijnen van Multatuli en de zijnen, volgen de kritieken elkaar in 
snel tempo op. D. Hans heeft het in De Avondpost van 19 december 1939 over "een zeer 
onverkwikkelijken strijd". Anton van Duinkerken concludeert in De Tijd van 4 januari 1940: 
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"Zijn [= Pée's] geknoei is thans voldoende 
aangetoond, zijn misvattingen en onwaarheden zijn 
thans voldoende rechtgezet en – mede in het belang 
der gezondheid van mevrouw Douwes Dekker – is 
het nu maar raadzaam, dat zij zich houdt aan haar 
eigen, zoo duidelijk waargemaakte uitspraak over 
dr. Julius Pée: 'Een biograaf kan men den man niet 
eens meer noemen, slechts een verzamelaar van 
achterklap.'" De anonieme recensent van het 
Rotterdamsch Nieuwsblad van 8 januari stelt vast 
dat "Dr. Menno ter Braak [gezwicht] is voor het 
feitenmateriaal" en concludeert: "De heele historie 
is met dat al een onaangenaam incident geworden, 
waarbij de reputatie van Multatuli geleden heeft. 
Dat is het eenige wat dr. Pée met zijn apenliefde 
heeft bereikt, behalve dan dat hij drie 
Nederlandsche litteratoren van naam in de 

gelegenheid stelde, zich in de vingers te snijden." E. 
D. komt in de Nieuwe Haagsche Courant van 9 

januari 1940 tot de conclusie "dat na de publicatie van mevrouw Douwes Dekker de 
onderzoekingen van de heeren Pée en Ter Braak wel op losse schroeven zijn geraakt." D. 
Hans stelt in De Avondpost van 29 januari onder de titel "Multatuli-kabaal" vast dat de 
schoondochter "in haar streven is geslaagd" en dat "het boek van dr. Pée in menig opzicht als 
een onverdedigbare publicatie" gebrandmerkt moet worden, en vraagt zich geïrriteerd af of 
het nu eindelijk "uit [zal] zijn met dit vuile-wasch-bedrijf in het publiek?" Op zijn stuk volgen 
alleen al in dezelfde krant in februari: een instemmende lezersbrief van S. J. von Wolzogen 
Kühr,113 een reactie van conservator De Hart, een lezersbrief van Du Perron én een naschrift 
van de redactie. En dat gaat zo maar door. Pée komt er, zo blijkt meer en meer, maar bekaaid 
van af. Zelfs in Vlaanderen, waar hij toch altijd nog op meer krediet kan rekenen, rijzen 
kritische vragen rond de waarde van zijn werk, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de bespreking 
door Monteyne in De Dag van 28 januari 1940. 
 
Ter Braak, aldus Du Perron aan Pée, heeft er intussen "schoon genoeg van". (10/01/40 LOK) 
Du Perron zelf zet zich aan het schrijven van een repliek die hij nog in januari voltooit en 
begin maart bij Contact uitgeeft onder de titel Multatuli en de luizen. (1940a) (Ett aan Pée 
16/03/40 LOK) Zijn repliek is overigens minder venijnig dan de titel laat vermoeden. Op vele 
punten distantieert hij zich van Pée, hij begrijpt Annette en geeft haar soms gelijk, en ziet Edu 
in elk geval niet als een mislukkeling, maar bijna integendeel als een jongeman die, in 
weerwil van het feit dat hij in zijn hele leven slechts een paar jaar onderwijs heeft genoten 
(19) en "gezien de werkelik zeer verwaarloosde opvoeding die hij als jongen kreeg", 
bewondering verdient omdat hij zich "in de strijd om het maatschappelik bestaan, uitzonderlik 
goed heeft gedragen". (23) Na deze zeventig bladzijden tellende repliek heeft ook Du Perron 
er "schoon genoeg van". (26/01/40 LOK) 
 

                                         
113 In de krant staat "S.J.", maar het gaat om mejuffrouw Dr. S.I. von Wolzogen Kûhr, oud-lerares 1ste Stedelijk 
Gymnasium te 's-Gravenhage, die samen met mejuffrouw A.J.A. von Wolzogen Kühr, oud-lerares Gemeentelijk 
M.O. te Haarlem, reeds op 3 mei 1938 een lange protestbrief geschreven had aan Pée (AMVC P 254/B/95360/1). 
Uit een brief van A.W. Petri aan Post van Leggelo van  10 augustus 1939 valt af te leiden dat de mejuffrouwen 
Von Wolzogen von Kühr kennissen waren van Annette. (MM 1939:V:12) 

Edu op ruim 40-jarige leeftijd 



 80 

De enige die er maar niet genoeg van kan krijgen, is Pée zelf. Aan De Bom schrijft hij: "Mijn 
'antwoord' (avant la lettre) ligt reeds in handschrift bij van Suchtelen" (22/12/39 AMVC P 
254/B/91463/52), daarbij doelend op de Reisbrieven aan Mimi, die hij nu meer dan ooit 
beschouwt als het documentaire vervolg op en het bewijsmateriaal voor Multatuli en de 
zijnen. Maar daar zal Van Suchtelen een stokje voor steken. Op 8 maart 1940 schrijft hij: 
 

Het geschryf dat door uw M en de Zynen en nu onlangs weer door het boek van Edu's 
weduwe werd ontketend, maakt het m.i. noodzakelijk om de Reisbrieven niet voor te stellen 
als een vervolg op uw eerste boek, zooals u in uw voorwoord zegt. Wanneer de nieuwe 
brieven uw kyk op de verhoudingen bevestigen zal 
dit den lezer vanzelf wel blyken; het lykt my veel 
waardiger en taktischer om thans alle verdere 
conclusies aan de lezers over te laten en iedere 
aanleiding tot polemiek te vermyden. (MM 
1940:IV:29) 
 

Van Suchtelens voorstel om alles uit de inleiding te 
schrappen wat hiertegen ingaat, krijgt "zonder 
voorbehoud" de instemming van Pée. (11/03/40 MM 
1940:IV:31) En toch zal er in de gedrukte versie nog 
één venijnig zinnetje staan, dat Van Suchtelen 
misschien is ontgaan: 
 

Ze [= Mimi] had er [= aan de uitgave van Multatuli's 
brieven] wellicht nog een paar delen ter vollediging 
kunnen aan toevoegen, ze had dan echter haar 
stiefkinderen in hun waar daglicht moeten plaatsen. 
En dat wilde ze niet. (1941:41) 

 
Dat de Reisbrieven niet gepresenteerd zullen worden 
als een antwoord op Annette, vermindert Pée's strijdlust 
niet. Integendeel. Aan Everts schrijft hij op 9 maart 1940: "En na de oorlog, zodra Hitler van 
de baan is, begin ik in 't Duits, om [Annette] dáár aan de schandpaal te spijkeren. Zonder 
genade!" (MM 1940:IV:30) Aan Du Perron laat hij weten dat hij van plan is om de "strijd met 
de schoondochter in het fransch te leveren", iets wat Du Perron hem ten stelligste afraadt. 
(31/03/40 LOK) Het lijkt echt wel alsof Pée van tijd tot tijd alle zin voor proporties 
kwijtraakt. In januari 1938, bijvoorbeeld, liep hij ook al met het plan rond om de door Edu 
gepleegde "diefstal bij van der Hoeven [...] in het frans [sic] [te behandelen], met heel de rest" 
(aan De Hart 27/01/38 MM 1938:II:4), net alsof er ergens een soort van internationaal 
tribunaal bestond dat Multatuli in deze kwestie finaal gelijk zou kunnen geven. In diezelfde 
diefstal zag hij trouwens meteen de oorzaak van Multatuli's astma, die immers volgens hem 
veroorzaakt kon worden door verdriet. En aangezien Multatuli aan zijn astma gestorven was, 
was hij dus eigenlijk ook een beetje door Edu vermoord. Een totaal ridicule redenering 
aangezien Multatuli levenslang, en in elk geval na zijn ontslag te Lebak al aan astma leed, 
zoals Everts nuchter liet weten. (aan De Hart 03/06/37 MM 1937:III:87, aan Everts 09/06/37 
MM 1937:III:89 en Everts aan Pée 18/17/37 MM 1937:III:104) Maar er zijn nog wel meer 
Multatulianen die in deze kwestie hun kritische redelijkheid tijdelijk kwijtspelen. Ett 
suggereert dat Annette eigenlijk een Duitse spionne is (aan Pée 21/01/40 LOK) en de Hart is 
er nu ineens achtergekomen dat Tromp Meesters, toen hij het Museum bezocht, "naar de 
drank" stonk en al te "vrijpostig" deed tegen de dame die hem te woord stond. (aan Pée 
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01/01/40 LOK) Pée, van zijn kant, maakt in zijn brieven gebruik van steeds gespierder taal: 
"Ik ga de schoondochter aanpakken" (aan De Hart 08/02/40 MM 1940:IV:15), "Ik zal 
volharden" (aan Muller 22/02/40 MM 1940:IV:21), "De leugenaarster zit in de val!" (aan 
Damme 24/02/40 MM 1940:IV:23) en "Ik houd [Annette] voor pervers". (aan Everts 01/03/40 
MM 1940:IV:27) 
 
Twee hatelijkheden 
 
Tijdens zijn lectuur van De waarheid over Multatuli en zijn gezin blijft Pée's blik haperen aan 
"twee hatelijkheden", die uitgroeien tot ware obsessies. (Pée in De Dag 18/02/40) De eerste 
"hatelijkheid" betreft de relatie tussen Multatuli en Nonnie. Op pagina 307 van haar boek 
citeert Annette een stukje van pagina 65 van Versluys' Een en ander over Multatuli uit 1889, 
en voegt tussen haakjes en aan het einde iets toe. (De "hij" in de parenthese is uiteraard 
Versluys). 
 

"Dat de verhouding tusschen haar en haar beroemden vader niet zoo was als deze het wel 
wenschte, (hij had eens moeten weten! A.D.D.) is m.i. in hoofdzaak toe te schrijven aan een 
onjuiste opvatting zijnerzijds"... 
Inderdaad! Maar 't was alleen een beetje anders dan Versluys zelf kon vermoeden. 
 

En op pagina 317: 
 

Vader en dochter hadden in 1878 voorgoed met elkander gebroken. 
 
In de inlas en de toevoeging uit de eerste passage leest Pée meteen een laag-bij-de-grondse 
suggestie van incest tussen de grote Multatuli en zijn dochter. Talrijke vrienden waarschuwen 
hem ervoor dat er in de tekst geen enkele duidelijke aanwijzing te vinden is voor zo'n 
interpretatie en dat Annette Pée wel eens zou kunnen verwijten er iets in te zien waaraan zij 
zelfs niet heeft gedacht, maar dat baat niets. (Gerard Douwes Dekker 11/02/40 LOK, 
Wienecke 08/03/40 LOK en Everts 16/03/40 MM 1940:III:7) Pée is vastbesloten om tegen 
deze vuige laster ten strijde te trekken en in één moeite door de bewering op pagina 317 te 
ontkrachten. Hij heeft namelijk een briefje in zijn bezit van Nonnie aan haar vader, daterend 
van februari 1880, en dat is zo lief opgesteld dat het volgens Pée onmogelijk geschreven kan 
zijn aan een incestueuze vader met wie defintief gebroken is. Ook op de zwakte van die 
argumentatie wordt Pée door zijn vrienden gewezen, maar dat baat evenmin. (De Bom aan 
Pée 21/04/40 AMVC B 708/81605/414) 
 
De tweede "hatelijkheid" betreft de vechtpartij tussen Edu en Multatuli, die volgens Annette 
in 1870 plaatshad, en die ze op pagina 255 van haar boek beschrijft. 
 

Eens – het is bijna te afgrijselijk om het neer te schrijven, maar ik kàn den vader in dezen 
niet sparen, – keerde Multatuli zich in zoo'n krankzinnigen toestand tegen zijn vrouw en 
toen is zijn zoon hem aangevlógen.... 
Een sterke, robuste jongen, die zijn moeder verdedigde tegen den onwaardigen vader, – en 
in een minimum van tijd had de tengere Multatuli het onderspit gedolven. 

 
Dát nu, houdt Pée voor verzonnen, al heeft hij eigenlijk geen andere argumenten dan dat het 
verhaal pas in 1939 voor het eerst opduikt, dat Edu een leugenaar was, en dat Multatuli zich 
tot 1880 voor hem ingespannen zou hebben. Al met al ook maar een zwakke argumentatie. 
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Voor zijn requisitoir krijgt Pée van Monteyne niettemin twee volle pagina's in De Dag van 17 
en 18 februari 1940, waarin hij de "twee hatelijkheden" lang en breed mag "weerleggen". De 
"weerlegging" van het incestverhaal doet hij nog eens over in het bibliografisch tijdschrift van 
uitgeverij Manteau Onderzoek (1940d) en die van de vechtpartij in het Tijdschrift voor 
Levende Talen (1940b). Beide artikels verschijnen ook als overdruk. 
 
't is ondoenlijk – en 't zou toch niet helpen 
 
Maar Pée's "argumenten" maken op Annette niet de minste indruk. In een brief aan Monteyne 
schrijft ze: "Het dwaaste van die Multatulianen is wel, dat zij ze [= Multatuli's brieven] altijd 
willen laten doorgaan voor documenten en bewijzen, terwijl ze in waarheid zoo door en door 
onbetrouwbaar zijn." (aan Monteyne 26/02/40 AMVC P 254/B/64879/30) En zelfs waar ze 
min of meer betrouwbaar zijn, laten ze toch altijd maar een kant van de werkelijkheid zien. 
(aan Muller 05/03/40 MM 1940:V:8) 
 
Wat het "lieve" briefje van Nonnie betreft, wijst ze in een brief aan Muller op de ironie die 
erin aanwezig is (en die ook De Bom al had gesignaleerd aan Pée (21/04/40 AMVC B 
708/81605/414)), op de diplomatie die de kinderen steeds weer aan den dag moesten leggen 
om "Dek" niet te ontstemmen en geen scène te krijgen. En ze concludeert: "Dat het voor 
buitenstaanders 'uiterst moeilijk' is om 'een volkomen objectief oordeel te hebben', zooals U 
schreef, is inderdaad zéér waar. Ik voeg er bij: het is eenvoudig onmogelijk." (aan Muller 
05/03/40 MM 1940:V:8, vergelijk aan Monteyne 16/03/40 AMVC P 254/B/64878/29) 
 
Het zijn wijze woorden van Annette Post van Leggelo, die in de Multatuliliteratuur (en dat is 
de enige waarin ze ter sprake komt) altijd afgeschilderd is als een kijvend wijf en een 
verongelijkte weduwe, die maar wat wild om zich heen schopte bij gebrek aan degelijke 
argumenten. Wie echter de tijd neemt om haar boek aandachtig te lezen, moet toegeven dat 
het helemaal niet zo slecht geschreven en gecomponeerd is als de Multatulianen wilden doen 
geloven, en zeker niet slechter dan bijvoorbeeld Pée's Multatuli en de zijnen. Ook in haar 
brieven is de stijl altijd fris, de toon vastberaden en de structuur glashelder. Monteyne loofde 
terecht haar "slagvaardigheid" en haar "heldere uiteenzettingen". (aan Monteyne 26/02/40 
AMVC P 254/B/64879/30) Voeg daarbij dat ze behoorlijk ondersteboven moet zijn geweest 
door wat haar totaal onverwacht was overkomen, daarbovenop nog de tegenslag met Tromp 
Meesters moest incasseren, zich op zeer korte tijd in een onoverzienbare massa literatuur, 
brieven en documenten moest inwerken, waaruit ze moest selecteren, en die ze vervolgens 
moest ordenen en uitschrijven tot een pleidooi, én dat alles op een tijdstip dat ze bijna 
zeventig jaar oud was, dan verdient ze toch wat meer respect dan haar tot nu toe is gegund. 
Des te meer daar ze Multatuli's talent als schrijver en kunstenaar altijd is blijven erkennen én 
in staat was om haar ongelijk toe te geven. 
 
Toen Joan Muller haar een zeer boze brief schreef omdat ze in haar boek de naam van zijn 
vader had besmeurd, schreef ze hem een lange brief waarin ze de zaak toelichtte, maar gaf 
haar fout ruiterlijk toe: 
 

Intusschen doet het me veel genoegen te vernemen, dat uw vader dit verwijt niet kan treffen 
en het spijt me dus zéér, dat ik mij vergist heb; dat verwijt was niet op zijn plaats in mijn 
antwoord waarvoor ik U gaarne mijn excuses aanbied. (05/03/40 MM 1940:V:8) 
 

Dat aanbieden van excuses was overigens geenszins een teken van zwakte of angst, want waar 
ze vond dat ze het gelijk en het recht aan haar zijde had, bleef Annette onwrikbaar op haar 
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standpunt. Dat heeft Garmt Stuiveling (1907-1985) aan den lijve ondervonden toen hij in mei 
1944 probeerde om de documenten waarover zij beschikte, minstens ter inzage te krijgen en 
nog liever voor het Multatuli Museum te verwerven, uitsluitend om "objectief" de 
"wetenschappelijke waarheid" te dienen, zoals hij haar op 9 mei 1944 zeer diplomatisch 
schrijft. (09/05/44 MM 1944:I:21) Maar daar trapt Annette zo gemakkelijk niet in. "Objectief" 
en "wetenschappelijk" hebben voor haar een verdachte bijklank gekregen na wat ze heeft 
meegemaakt, en ze wil eerst wel eens weten wat Stuiveling van "die verstokte en verdwaasde 
dr. Pée" denkt, al laat ze ook nu weer niet na om te wijzen op Multatuli's "groote beteekenis 
als schrijver". (16/05/44 MM 1944:I:22) Stuiveling antwoordt bepaald oneerlijk dat hij 
"misschien ook Pée, maar dan zeer kort" gerecenseerd zou kunnen hebben, maar die recensie, 
die toch helemaal niets voorstelt, niet zo gauw kan opdiepen. (22/05/44 MM 1944:I:23) 
Blijkbaar is hij vergeten dat op de laatste bladzijde van de intussen verschenen Reisbrieven 
een stuk uit zijn lovende bespreking afgedrukt staat bij wijze van reclame voor Multatuli en 
de zijnen. Maar Annette is dat niet vergeten, en ze laat het ook duidelijk weten in een 
epistolaire stijl om van te snoepen – want schrijven kan ze, en ze is verdraaid goed 
geïnformeerd en laat in elk geval niet met zich sollen –, maar ook nu weer heeft ze de eerlijke 
gentilesse om eraan toe te voegen: "Uw artikelen zijn – ik erken het – knap gecomponeerd" 
(07/06/44 MM 1944:I:29). Stuiveling reageert met een erg gepikeerd en geëmotioneerd 
epistel van vijf getikte bladzijden, maar Annette blijft kalm en waardig, en dient hem 
meesterlijk van repliek, met als een van de klinkende conclusies: 
 

Hetgeen ik in mijn boek in ongunstigen zin over M. heb geschreven was noodig tot 
eerherstel van zijn kinderen, maar verder wil ik niét gaan. Immers, het is nóóit in mij 
opgekomen een boek tegen M. te schrijven, doch Pée en uw vriend ter Braak hebben mij 
genoodzaakt een boek vóór de kinderen te schrijven. (06/07/44 MM 1944:I:40) 

 
"Verder" is ze inderdaad nooit gegaan. Op geen enkele van de brochures en artikels die na 
haar boek zijn verschenen, heeft ze gereageerd. En ook dat siert haar. Ze had gezegd wat ze te 
zeggen had en haar boek in het licht gegeven met "het volle vertrouwen om het oordeel van 
den objectieven lezer". (1939:463) En daaraan heeft zij zich gehouden.114 
 
Bovendien had haar boek effect en overtuigingskracht, zoals al gebleken is uit de 
besprekingen in de kranten en uit Multatuli en de luizen van Du Perron, die ook al in zijn 
bespreking in het Bataviaasch Nieuwsblad van 24 februari 1940 had toegegeven dat de 
"rehabilitatie" van Edu, "voor een groot deel" geslaagd was. Joan Muller was zelfs zo onder 
de indruk van Annettes boek dat hij, ook al werd zijn vader erin beledigd en ook al had hij 
toen nog niet de zopas vermelde excuses ontvangen, zijn mening over Pée, Multatuli en Mimi 
compleet en radicaal herzag.  
 
Toen Joan Muller duidelijk maakte dat hij voortaan anders dacht over Multatuli en Mimi, 
geraakte Everts er helemaal de kluts door kwijt en vroeg vertwijfeld aan Pée: "Maar hoe velen 
raken op dezelfde manier onder invloed van A's boek?". (Everts aan Pée 26/02/40 LOK) 
Everts geraakte trouwens ook helemaal in de war van al dat geruzie, dat volgens haar toch 
nergens toe zou leiden en waaraan nooit een einde zou komen. "Ik kàn niet gelooven dat het 
wederzijds prikkelen van tegenpartijen verheldering brengt", schreef ze op 28 april 1940 aan 
Pée. (MM 1940:III:14) Met haar scherpzinnige nuchterheid en zin voor objectiviteit wees ze 
Pée even vaak als tevergeefs op het begrijpelijke van de houding van Edu en Nonnie 
tegenover de vader die ze bijna nooit gezien hadden en die hen volledig aan hun lot had 
                                         
114 En dat tot grote frustratie van Pée. Zie Pée aan Meertens 26/11/41 MM 1941:II:32 en aan Claessens 23/01/42 
LOK.  
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overgelaten, en tegenover Mimi – nochtans haar hartsvriendin –, van wie ze niet kónden 
houden omdat zij de plaats had ingenomen die hun zo geliefde moeder toekwam. Toen Everts 
begin 1940 in de dagboeken van Mimi begon te lezen, "frappeerde" het haar zelfs dat Mimi 
dat niet ingezien had. (aan Pée 24/01/40 AMVC P 254/95370/2:181) Bijna wanhopig schrijft 
ze op 26 februari 1940 aan Pée: "De heele zaak wordt eigenlijk hoe langer hoe moeilijker; 
dáárvoor was ik al héél in 't begin bang." En in tegenstelling tot Pée, die nogal kinderlijk 
juicht: "Ik heb mijn doel bereikt. La Vérité est en marche. Die houdt niemand meer tegen." 
(aan De Hart 03/01/40 MM 1940:IV:3), beseft Everts dat juist het omgekeerde aan het 
gebeuren is: "'t Versterkt háár positie, in de ogen van 't publiek, en verzwakt de uwe." (aan 
Pée 26/03/40 MM 1940:III:7) 
 
Als afsluiter van dit gedeelte over wat het laatste grote publieke debat over Eduard Douwes 
Dekker als mens, echtgenoot en vader zal blijken te zijn, kan ik niets beters bedenken dan 
Everts nog eens aan het woord te laten in een passage uit een brief aan Pée, waarin haar 
scherpzinnigheid ronduit postmodern wordt: 
 

Er kàn, dunkt me, geen zuivere, duidelijke oplossing uit voortkomen, uit de hele actie niet, 
voor u niet, voor háár niet, als personen, – voor Mult. en Mimi niet, voor Edu en Non niet 
[...]. – Voor elke drakenkop dien u de tegenpartij afslaat, komen er tienduizend terug. U 
geeft bewijzen (met documenten), en zij geeft als antwoord op diezelfde bewijzen – háár 
bewijzen (met documenten.) En hoe komt 't? Zij laat háár licht erop schijnen, met de 
ervaringen van háár kant, – u dito van uw kant. – (16/03/40 MM 1940:III:7) 

 
En als aforistische conclusie: 
 

't is ondoenlijk – en 't zou toch niet helpen. – 
 
Helaas was Annette Post van Leggelo, die toch al een en ander had moeten incasseren, nog 
niet aan het einde van haar ontgoochelingen. Vrij snel na de publicatie van haar boek, stelde 
ze vast dat ze er ongelooflijk veel zetfouten in had laten staan, maar dat was natuurlijk haar 
eigen schuld. Erger was dat de eindafrekening in plaats van ƒ 1200, ƒ 1624,75 bedroeg omdat 
het boek 70 bladzijden (5 vel) dikker was geworden dan voorzien, drie portretten bevatte (wat 
ook niet voorzien was) en vooral omdat het zetloon de pan uitrees aangezien Annette massa's 
ingrijpende correcties had aangebracht in reeds gezette tekst, wat in de tijd van het loden 
zetwerk een dure zaak was. Men had zelfs ¼ vel opnieuw moeten drukken. Annette, die zich 
nooit liet doen, wist toch nog ƒ 71 af te dingen omdat de zetters volgens haar mede 
verantwoordelijk waren, en ontving ƒ 179,40 voor de 92 verkochte exemplaren, maar moest 
toch nog ƒ 174,35 toeleggen. (Petri aan Post van Leggelo 16/08/40 MM 1940:V:1+11 en Post 
van Leggelo aan Petri 26/08/40 en 01/09/40 MM 1940:V:12 en 13) Nog erger was dat de 
distributie te wensen overliet. Op 20 februari 1940 schrijft ze gealarmeerd aan directeur Petri 
dat haar boek in "nog niet één" Amsterdamse boekhandel te vinden is. (MM 1940:V:5) Maar 
het ergste van allemaal is dat de verkoop zo vreselijk tegenvalt. Op 23 februari laat Petri haar 
weten dat de verkoop "niet naar verhouding [is] tot de interesse in de pers" en in augustus 
1940 deelt hij haar mee dat er in 1939 (in de praktijk dus in de tweede helft van december) 
slechts 92 exemplaren verkocht zijn en dat de verkoop "beneden verwachting" blijft. 
(16/08/40 MM 1940:V:11) Niet zonder bitterheid antwoordt ze dat "Ter Braak en zijn kliek 
[...] letterlijk alles gedaan [hebben] wat in hun bereik was, om te voorkomen, dat het werk 
gelezen zou worden" (26/08/40 MM 1940:V:12) en dat is misschien nog letterlijker waar dan 
ze vermoedt, want om de verkoop te boycotten verkondigt Pée, die in zijn 
privécorrespondentie haar boek "spotgoedkoop" noemt, in het publiek dat het een "duur boek" 
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is, waar bovendien "een reukje aan is". (1940a) De tegenvallende verkoopcijfers vormen 
Annettes laatste "groote teleurstelling" in heel deze kwestie, maar zelfs nu versaagt ze niet, en 
stelt voor om de exemplaren dan maar gratis te verspreiden in leeszalen en bibliotheken (aan 
Petri 26/08/40 MM 1940:V:12), wat prompt uitgevoerd wordt. Op 10 september 1940 laat 
Petri weten dat het boek aan "circa 100 Bibliotheken en Leeszalen" cadeau wordt gegeven, 
met vermelding "aangeboden door de schrijfster". (MM 1940:V:15) En dat brengt Annette ten 
slotte toch nog enige troost, want de openbare leesruimtes en bibliotheken in de buurt van 
Stockum verzekeren haar in december 1941 dat haar boek veel gelezen wordt. Dat de Nieuwe 
Orde "een afkeer van den mensch Mult." blijkt te hebben, schenkt haar ook voldoening, al heb 
ik niet kunnen achterhalen of dat de verkoop tijdens de oorlogsjaren ten goede is gekomen. 
(aan Petri begin dec 1941 MM 1941:II:36) 
 
Niets doen 
 
Op 10 mei 1940 valt Hitler België, Nederland en Luxemburg binnen. Vanaf het eerste 
ogenblik besluit Pée om, nog veel radicaler dan in de Eerste Wereldoorlog, overal buiten te 
blijven. De geheime formule daartoe: "Niets doen, zodra en zolang ons land in nood is. 
Niets." (aan Monet 23/11/43 AMVC P 254/B/49751/13) Dat slaat uiteraard alleen op politiek 
en bezetting, want zoals we zullen zien, doet Pée juist heel veel. Om te beginnen werkt hij nu 
meer dan ooit op het land en verzorgt zijn fruitbomen, want aardappelen, groenten en fruit 
worden van levensbelang om de oorlog door te komen. Vlees wordt peperduur, maar in het 
voorjaar van 1943 en 1944 brengen de wonderbare visvangsten van miljoenen haringen voor 
de Noordzeekust (levaard) enig soelaas en vanaf 1943 wordt in Staakte begonnen met de 
kweek van konijnen, alles onder het wakend oog van Schweik, de "engelse fox", die zijn 
naam gekregen heeft van zoon Willem en altijd aan de ketting ligt omdat hij zo gevaarlijk is, 
behalve binnenshuis, waar hij de beste vriend wordt van de tweede bewaker, Wolf, de 
herdershond. En bewaking is nodig want, aldus Pée aan De Bom, "we leven hier in een 
dievenwijk". (aan Everts 04/09/40 MM 1940:IV:48, aan Lefébure 09/03/43 LOK, aan De 
Bom 11/07/40, 30/01/42, 12/04/43 en12/01/45 AMVC P 254/B/91463/67, 15, 24 en 11, en 
aan Meertens 12/01/44 MM 1944:I:6) 
 
Elke zondagavond vertrekt Willem, "geladen als een muilezel", naar Brussel, waar hij sinds 1 
februari 1941 is gaan wonen om dichter bij Luik te zijn en waar voedsel, zoals in alle steden, 
schaarser is en elke dag schaarser zal worden. (aan Meertens 16/02/41 MM 1941:I:26 en aan 
De Bom 16/05/44 AMVC P 254/B/91463/21) In hetzelfde jaar scheidt Willem van zijn eerste 
vrouw, Elza,115 bij wie hij een dochtertje heeft dat intussen tien jaar geworden is, Hilde. Uit 
zijn nieuwe relatie met Germaine wordt medio 1942 Mien geboren en twee jaar later Veerle, 
en dan wordt de wekelijkse bevoorraading uit Staakte natuurlijk nog belangrijker om te 
overleven. (aan De Bom 20/10/41 en 07/08/44 AMVC P 254/B/91463/92 en 82, aan Meertens 
17/01/43 en 12/05/45 MM 1943:I:12 en MM 1945:I:3) 
 
Niettemin is Pée medio 1941 toch al 7 kilo (en zijn buikje) kwijt, en zijn vrouw 8, en in 
januari 1942 zijn ze alle twee "zeer vermagerd". (aan De Bom 29/05/41 AMVC P 
254/B/91463/70, aan Meertens 27/07/41 MM 1941:II:5 en aan ? 08/01/42 MM 1942:I:3) 
Wat zijn vrouw betreft, heeft dat ook te maken met die noodlottige avond van 9 september 
1941, toen ze plotseling onwel werd en van de dokter dezelfde nacht nog onder het mes moest 
voor een galoperatie. Gelukkig is ze zestien dagen later alweer thuis en recupereert goed, al 
beseffen zij en Pée maar al te best dat ze op haar leeftijd "door het oog van een naald" 

                                         
115 Ook Elsa, Elze en Else. 
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gekropen is. (aan ? 08/01/42 MM 1942:I:3, aan Lefébure 13/10/41 LOK en Vervarcke aan 
Pée 16/09/41 LOK) In de steden valt het leven nog zwaarder. Wienecke schrijft vanuit 
Bilthoven dat hij intussen weer zo weinig weegt als toen hij 25 was, en Everts klaagt vanuit 
Den Haag: "en intusschen wordt men magerder en magerder". Om nog maar te zwijgen over 
het gebrek aan (dure) kolen en de barre kou die daarvan het gevolg is. (aan Pée 05/03/42 LOK 
en 24/04/42 MM 1942:I:37) 
 
De hele oorlog door blijven Pée en zijn vrouw kalm de gebeurtenissen afwachten. Hoeveel 
bommen er in de buurt ook vallen, hoeveel "vliegende bommen" na de bevrijding van België 
ook boven hun hoofden passeren richting Engeland, altijd blijven ze in de slaapkamer slapen 
en nooit gaan ze schuilen. Ze noemen zichzelf "fatalisten". (aan De Bom 01/01/45, 06/03/45 
en 16/05/44 AMVC P 254/B/91463/10, 20 en 21) Ook wanneer Lokeren, waarvan Staakte een 
gehucht is, op 11 mei 1944 zwaar gebombardeerd wordt door de geallieeren met 85 doden tot 
gevolg,116 blijven Pée en zijn vrouw kalm, en delen gelukkig niet in de brokken. Het dagritme 
en de leefstijl die ze aanhouden, zijn Spartaans, al kost hun dat geen moeite, want voor de 
oorlog leefden ze ook al zo: "'s Avonds ± 8½ gaan wij slapen, te 6 uur 's morgens staan wij 
op. Alkohol wordt nooit gebruikt [...] uitnodigingen te dineren nooit aanvaard." (aan Everts 
30/03/40 MM 1940:IV:37)117 
 
Vanaf het begin voorspelt Pée wat de gevolgen zullen zijn voor de Vlaamse Beweging. Een 
aantal ex-activisten en nieuwe collaborateurs zal zich halsoverkop in de collaboratie gooien, 
na de oorlog gestraft worden en de hele Vlaamse Beweging een zeer slechte dienst bewijzen. 
Net als in de Eerste Wereldoorlog waarschuwt Pée zijn Vlaamsgezinde vrienden daarvoor, al 
moet hij zich van zijn vrouw en zoon Paul inhouden, want de zwarten kunnen zijn brieven 
openen en doorgeven aan de Gestapo, maar net als in 1914-1918 is zijn moeite meestal 
tevergeefs. Als hij de destijds als activist veroordeelde filoloog Constant Peeters (1880-1951), 
die hij kent uit zijn Diestse tijd, in 1943 waarschuwt, krijgt hij als antwoord "Heil Hitler!" 
(aan De Bom 06/03/45 en 30/01/45 AMVC P 254/B/91463/20 en 15) Het grootste verschil 
met 14-18 is volgens Pée dat de collaborateurs nu bijna allemaal klerikalen zijn en dat de 
gevolgen veel erger zullen zijn: "'t Is alsof er een vloek rustte op de Vlaamse Beweging". (aan 
De Bom 22/01/42 en 25/08/43 AMVC P 254/B/91463/93 en 160) Dat mensen als "Grauls, de 
Pillecijn en zoveel anderen dat niet inzien" gaat zijn verstand te boven. (aan De Bom 29/05/41 
AMVC P 254/B/91463/90) Dat de activisten van 14-18 nu met grote ijver dossiers indienen 
bij de "Commissie tot uitvoering van de herstelverordening van 6-9-40" 
("Wiedergutmachungsausschus" of kortweg "Bormsfonds") teneinde geld in hun laatje te 
krijgen, verbijstert hem niet alleen wegens de schraapzucht, maar evenzeer wegens de 
domheid, want Pée is er vanaf het begin van overtuigd dat Hitler een smadelijke nederlaag zal 
lijden en dat de begunstigden van het Bormsfonds dan de rekening dubbel en dik 
gepresenteerd zullen krijgen, wat overigens ook het geval zou zijn. En het gaat om degoutant 
veel geld. Pée's oude studiemakker, de aartsactivist Pieter Tack, in 1917 voorzitter van de 
Raad van Vlaanderen, meldt op 8 januari 1941 dat de Commissie de oudsten eerst aan de 
beurt laat komen en dat hij er dus snel bij zal zijn. Voor Pée, die altijd aan het werk is 

                                         
116 Dat is het aantal slachtoffers volgens heemkundige André De Munck. Volgens Pée waren er op 16 mei al 99. 
Volgens De Munck gebeurde het bombardement per vergissing. Zie Dirk van Reusel, "Bemanning drukte op 
verkeerde knop". Gazet van Antwerpen, 7 mei 2009 (http://www.gva.be/oost-vlaanderen/lokeren/lokeren-
heemkundige-onthult-waarheid-bombardement-blz-43.aspx). 
117 Op 20 maart 1934 schrijft Pée aan Bossier: "Ge weet, Herman, dat wij zelden onze kluis verlaten. Wij gaan 
nergens. Ik sla alle uitnoodiging af. Schouwburg & cinema zijn ons onbekend, ook concerten enz. Onze eenige 
weelde zijn boeken en nieuwsbladen." (PROV) 
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gebleven en nooit veroordeeld is, zal het wel niet veel uitmaken, vermoedt Tack, maar voor 
hemzelf gaat het om een fortuin: 
 

Voor pensionnering [sic] gaat men uit van de betrekking die men voor het uitbreken van den 
wereldoorlog (1914) had, en men rekent al de jaren van 14 tot de pensioengerechtigde 
leeftijd, alsof men in dienst gebleven was. Ook het in al die jaren ontbeerde salaris krijgt 
men terug, alsook de stoffelijke schade die is toegebracht. Gij hebt dus ook recht op het 
verschil tussen uw salaris als prefekt te Brugge en dat als leraar te Gent en nadien als prefect 
te Diest. Ik weet niet of dat veel uithaalt voor u. Ook op hoger pensioen, indien uw salaris 
van Brugge een hoger pensioen zou geven. Ook kunt u vernietiging krijgen van het besluit 
dat u te Brugge afstelde en de titel krijgen van eere-prefekt. Ik kan moeilijk van hieruit 
beoordelen, of dit alles de moeite loont, dat gij er werk van maakt. (08/01/41 T 113 
95137/1) 

 
Met zulke zaken houden de "idealisten", die Vlaanderen wilden doen herleven, zich dus 
bezig. Daar doet Pée niet aan mee. En zijn "geheime formule" indachtig, weigert hij alles wat 
hem gevraagd en aangeboden wordt, al is dat niet altijd zonder gevaar. 
 
Wanneer hem gevraagd wordt om op 18 januari 1941 de première van een toneelbewerking 
van Max Havelaar in de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg in Gent in te leiden met een 
causerie over Multatuli, weigert hij "wegens gezondheidsredenen" en gezien zijn "leeftijd", 
ook na een tweede dringend verzoek. De directeur van die Schouwburg is op dat moment Staf 
Bruggen (1893-1964), die dankzij de steun van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) op 
23 augustus 1940 tot directeur is benoemd, en die benoeming na de oorlog uiteraard 
kwijtspeelt. (Jef Crick aan Pée 06/01/41 en 09/01/49 en aan Crick 07/01/41 LOK) Wanneer 
Jozef Muls (1882-1961), die in november 1940 benoemd is tot directeur-generaal voor 
"Schoone Kunsten & Letteren" bij het ministerie van openbaar onderwijs, maar in 1944 door 
de Duitsers afgezet wordt en vervangen door Filip de Pillecyn, Pée uitnodigt om te zetelen in 
de jury van de "Groote Regeeringsprijs voor Vlaamsche Letterkunde" voor verhalend proza, 
tijdvak 1939-1941,118 weigert Pée resoluut met een brief die bestaat uit slechts één enkele zin: 
"De huidige omstandigheden in aanmerking genomen, is het mij onmogelijk uw voorstel te 
aanvaarden." (23/10/42 en 24/10/42 LOK) Moeilijker wordt het wanneer Pée op 22 december 
1941 van niemand minder dan René Lagrou (1904-1969), secretaris-generaal van de 
Bormscommissie en sinds september 1940 de eerste leider van de "Algemeene SS-
Vlaanderen", een verzoek ontvangt om, met het oog op de toekenning van een 
"herstelbetaling", te bevestigen dat Achiel van Caneghem, oud-leerling van Pée, inderdaad 
"de Vlaamsche herwordingsgedachte onder de bevolking [heeft] gepropageerd" en "als 
Vlaamsch aktivist werkzaam is geweest". (22/12/41 LOK) Pée begint zijn antwoord met de 
mededeling dat hij zich het "liefst niet meng[t] in andermans zaken", bevestigt dat zijn oud-
leerling activistische propaganda heeft gevoerd, maar weet niet of hij "alleen uit idealisme 
heeft gehandeld". Hoogst merkwaardig is dat Pée ook schrijft dat hijzelf en zijn vriend Frans 
Retsin "scherp anti-aktivistisch" waren. Althans, dat staat in de conceptbrief, en het is dus niet 
zeker dat het ook in de eindversie terechtgekomen is, want die heb ik niet teruggevonden. 
(26/12/41 LOK) De Militärbefehlshaber vindt Pée's verklaring echter te vaag en maant hem 
op 30 januari 1942 aan om "genaue Tatsachen" mee te delen "aus denen sich die Tätigkeit 
v.C.'s ergeben wird", maar wat Pée hierop geantwoord heeft, heb ik ook niet kunnen 
terugvinden. (30/01/42 LOK) 
 
                                         
118 De overige jurleden waren, naast Muls zelf, de flamingantische priester-leraar Karel Elebaers (1880-1961), de 
secretaris van het ministerie Albert Van Hoogenbemt (1900-1964) en Gerard Walschap (1898-1989). 
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Pée's zonen houden zich eveneens aan de "geheime formule". Wanneer men Willem voorstelt 
om in Duitsland lezingen te houden over dialectgeografie, wijst hij dat af. Wanneer "de 
Dinaso's" medio 1941 binnenvallen in de redacties van de krant Vooruit en van het weekblad 
Voor Allen, waar Paul werkt, neemt hij ontslag en gaat drieënhalf jaar lang, zonder werk, weer 
bij zijn ouders wonen. "Dat was een zware opoffering," zal Pée na de oorlog schrijven, "maar 
het moest. Er blijven zou gelijk staan [sic] hebben met verraad en zelfmoord. Daarover waren 
wij het allen eens, gelukkig." (aan Monet 23/11/43 AMVC P 254/B/49751/13 en aan De Bom 
06/03/45 AMVC P 254/B/91463/20) 
 
Moffrika 
 
Geen wonder dus dat Pée na de oorlog geen greintje begrip of medelijden kan opbrengen voor 
al wie wel heeft meegedaan met de Duitse bezetter, op welke wijze ook. Hij was er trouwens 
van overtuigd dat de Duitse overheid collaborateurs even laag schatte als hijzelf, en nu ze bij 
het keren der kansen ook nog eens zo rap mogelijk op de vlucht sloegen om hun hachje te 
redden, daalden ze in zijn achting nog meer. (aan De Bom 22/01/42 AMVC P 
254/B/91463/93) De oude Constant Peeters (1880-1951), die met "Heil Hitler!" had 
geantwoord en geld gekregen had van het Bormsfonds, zat nu in Moffrika, want zo zou Pée 
na de oorlog zijn ooit zo geliefde Duitsland noemen. (aan De Bom 30/01/45 AMVC P 
254/B/91463/15) Waren eveneens naar Moffrika gevlucht: Cyriel Verschaeve (1874-1949), 
August Borms (1878-1946), Hendrik Jozef Elias (1902-1973) en Jef Van de Wiele (1903-
1979), die in het begin van de jaren dertig miserabel larmoyante brieven naar Pée geschreven 
had om te weten te komen of hij enig talent had als schrijver (wat hij in het geheel niet 
had).119 "[W]ie gevlucht is, veroordeelt zichzelf", schreef Pée op 25 maart 1945 aan De Bom, 
en "Bewuste verraders zijn onverdedigbaar". (25/03/45 AMVC P 254/B/91463/14) Tot die 
bewuste verraders rekende hij onder meer Filip de Pillecijn (1891-1962), die van het begin tot 
het eind van de oorlog directeur-generaal van het middelbaar onderwijs was geweest, Borms, 
die van de commissie waarvan hij nota bene zelf voorzitter was, 1 050 000 frank 
schadevergoeding had ontvangen plus een jaarlijks pensioen van 281 000 frank, terwijl Pée, 
die zeker niet slecht betaald werd, met een pensioen van 47 680 frank moest rondkomen.120 
Voorts Jan Grauls (1887-1960), die onder meer het voorzitterschap had aanvaard van de 
commissie voor de herziening van de schoolboeken, die die schoolboeken "zuiverde" van 
joodse elementen, Jozef Muls (1882-1961), de directeur-generaal voor "Schoone Kunsten & 
Letteren", die Pée gevraagd had om in de jury te zetelen, Felix Timmermans (1886-1947), die 
in 1942 de Rembrandtprijs in ontvangst had genomen uit de handen van "een Duitse schurk", 
Stijn Streuvels (1871-1969), die toegelaten had dat De vlaschaard in Duitsland werd verfilmd 
tot Wenn die Sonne wieder scheint (1943), Ernest Claes (1885-1968), allicht omdat hij in 
augustus 1940 het manifest van de Volksbeweging mee ondertekend had en uitstekende 
relaties onderhield met het VNV,121 enzovoort. 
 
Nochtans werd Pée geenszins gedreven door wraakzucht, want waar de vervolging 
onrechtvaardig geschiedde, kwam hij in in opstand. Hij vond het bijvoorbeeld volkomen 
onterecht dat Herman Bossier (1897-1970), redacteur van De Standaard, aangehouden en vijf 
weken opgesloten werd, dat men de inboedel van Jozef Goossenaerts (1882-1963) kort en 
klein geslagen had omdat zijn zonen zwarten waren, en dat Leo Goemans (1869-1955), 
secretaris van de Academie, aangepakt werd omdat hij aanwezig was geweest bij de 

                                         
119 Van de Wiele aan Pée op 18/12/27, 11/01/28, 13/01/30, 23/09/32 en 24/01/1933. (LOK) 
120 Op 9 november 1939 schrijf Pée aan Lefébure dat zijn pensioen "werd gebracht op 47.680. Dat is een 
vermeerdering van 3650 fr." (LOK) 
121 Enkel bij Claes noemt Pée geen reden waarom hij hem als collaborateur beschouwt, vandaar "allicht". 
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inhuldiging van de steen in het geboortehuis van Camille Lemonnier (1844-1913). (aan De 
Bom 22/09/44, 23/11/44 en 25/03/45 AMVC P 254/B/91463/6, 8 en 14 en een Bossier 
04/01/45 PROV) 
 
Maar, zoals gezegd, de verraders hadden hun straf verdiend. Met genoegen zag Pée dat al de 
collaborateurs uit de Vereniging van Letterkundigen, waarvan hij lid was, werden geschrapt, 
dat in Vooruit in Gent "allen die iets misdreven" hadden, werden "buitengezet", en hij drong 
er bij De Bom op aan dat men ook de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en 
Letterkunde zou zuiveren van "aangebrande leden", waartoe hij ook Joris Eeckhout (1887-
1951) rekende. (aan De Bom 23/11/44 AMVC P 254/B/91463/8) 
 
Hij gruwde van de hypocrisie van de in hoofdzaak klerikale collaborateurs die hij dag na dag 
met eigen ogen had kunnen constateren. Aan de Bom schrijft hij: 
 

Ik heb hier de V.N.Vers en de Vlaggekudde aan 't werk gezien. Smerig. Elke dag in de kerk, 
aan de communiebank – daarna winstgevende propaganda. Al de Lokerse 
gemeenteonderwijzers (32 op 40, allen gediplomeerd van papennormaalscholen)122 zijn 
aangetast, dus geschorst. Nooit komt er hier in de lagere school een leerkracht binnen met 
een diploma van de Staat. (22/09/44 AMVC P 254/B/91463/7) 

 
Niet te verwonderen dus dat Pée nog "antiklerikaler" werd dan hij al was. (aan De Bom 
22/09/44 AMVC P 254/B/91463/7) Daarbovenop kwam dan nog de gruwel van de 
concentratiekampen "die Paul Pée reeds in 1936 aan de kaak stelde" (aan De Bom 21/06/45 
AMVC P 254/B/91848/11), maar waarvan nu de ware omvang steeds duidelijker werd. 
"Jarenlang", aldus Pée aan De Bom, "vertaalden Paul en ik elke week 2 of 3 artikelen van dr. 
Rudolf Breitscheid voor Vooruit. Die Breitscheid, oud minister van binnenl. zaken, was naar 
Parijs gevlucht, werd door die ellendige Pétain uitgeleverd en overleed - naar men ons 
mededeelt - in een duits concentratiekamp doodgemarteld." En: "Meer dan een millioen 
huizen in Engeland door duitse bommen verwoest!" (aan De Bom 30/01/45 AMVC P 
254/B/91463/15) Voor Pée heeft Moffrika afgedaan. Hij is "sedert een halve eeuw" al 
"uitgesproken russophiel" en ziet met genoegen "hoe de Russen naar Berlijn oprukken en 
onze gewetensvrijheid daar redden". (aan De Bom 30/01/45 AMVC P 254/B/91463/15) 
Moffrika was nochtans het land waarvan hij de taal sprak en de cultuur kende alsof hij er 
geboren was, het land waar hij had gestudeerd en van waaruit hij zijn eerste 
Multatulipublicaties de wereld had ingestuurd, maar ook het land, waar hij toén al de felle 
haat tegen Engeland had gevoeld, die mede tot deze "onmenselijke slachting" had geleid. (aan 
Elze Wattez 28/02/46 AMVC P 254/B/84606/24 en aan De Bom 30/01/45 AMVC P 
254/B/91463/15) 
 
Er is geen papier 
 
Tot zover een en ander over Pée en de zijnen tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog, 
maar hoe zat het met Multatuli en de zijnen? De inval van Hitler in Nederland zorgde meteen 
al voor een bijzonder groot verlies voor de Multatulistudie in het bijzonder en voor de 
Nederlandse literaire kritiek in het algemeen. Op de avond van 14 mei 1940, nadat het 
Nederlandse leger gecapituleerd had, maakte Ter Braak een einde aan zijn leven om uit de 
handen van de nazi's te blijven, en wond Du Perron zich over diezelfde capitulatie dermate 
op, dat zijn hart het begaf.  
                                         
122 Aan Lefébure schrijft Pée op 22 september 1944: "Allen kwamen uit de Kath. Normaalschool van St Niklaas. 
Laat ik hier bijvoegen dat kandidaten-onderwijzers, gediplomeerd van Tienen, verstoken zaten." (LOK) 
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Door de oorlog werd alle postverkeer eerst onmogelijk en later erg moeilijk, maar altijd 
riskant. Het gevolg was dat de Multatulidocumenten die Pée voor de oorlog ontvangen had, in 
Staakte bleven liggen tot ze in het voorjaar 1947 eindelijk meegenomen werden door 
Stuiveling,123 de voorzitter van het "Multatuli-Genootschap", zoals de vereniging na de 
Algemene vergadering van 2 maart 1946 officieel heette. Nieuwe zendingen geraakten niet 
over de grens en later werd uit veiligheidsoverwegingen gewoonweg niets meer verstuurd. 
Wat Everts betreft, die had gelukkig voor de oorlog het meeste al afgestaan, en ze gaf ook nog 
wel eens wat mee aan Ett, die overigens zelf 7/8 van zijn "boekerij" zou kwijtraken in de 
oorlog. (aan Pée 24/10/46 LOK) Gelukkig dat Muller en Pée er nog net voor de oorlog in 
geslaagd waren om Everts zo ver te krijgen, want tussen haar evacuatie in Den Haag in 
februari 1943 en het einde van de oorlog, dat in Nederland pas op 6 mei 1945 viel, verhuisde 
ze niet minder dan vijf keren. (Everts aan Pée 26/05/44 LOK) De waardevolste brieven en 
documenten van het Multatuli Museum waren al sinds november 1939 ondergebracht in de 
kluizen en brandkasten van de universiteitsbibliotheek van Amsterdam, waar ze beter 
beveiligd waren tegen bominslag en brand. (De Hart aan Pée 26/11/39 LOK en Stuiveling aan 
Everts 22/04/42 MM 1942:I:35) 
  
Tot ieders verbijstering bleek voorzitter De Hart lid te zijn van de Nationaal Socialistische 
Beweging (NSB), iets waar hij na de inval van Hitler openlijk voor uitkwam, inclusief zwart 
uniform en colportage van Volk en Vaderland. Deze ideologische keuze staafde hij overigens 
met citaten uit Multatuli's werk, wat nog maar eens bevestigt dat men met Multatuli, net als 
met de bijbel, werkelijk álle kanten uit kan. (10/41 MM 1941:II:21) Toen het bestuur hierover 
zekerheid had gekregen, nam het in oktober 1941 collectief ontslag (volgens H.A. Ett 
gedwongen). De Hart ging op zoek naar een nieuw bestuur, uiteraard van NSB-signatuur, 
maar vond slechts twee bereidwilligen, onder wie W. Couzy, de nieuwe conservator én 
penningmeester, die zo fel Duitsgezind was dat hij in de cartotheek van het Museum de 
gegevens van Duitse boeken systematisch in gotische letters noteerde en daar op geen enkele 
manier van af te brengen was. (Ett aan Pée 24/09/45 LOK) 
 
Een ander gevolg van de bezetting was dat papier schaars werd en dat er vanaf nu 
toestemming nodig was om boeken uit te geven. Daardoor komt het dat de Reisbrieven niet in 
1940 op de markt kwamen, zoals voorzien was, maar pas eind februari 1942 (ook al vermeldt 
de titelpagina het jaar 1941). (aan Meertens 26/11/41 en 28/02/42 MM 1941:II:32 en MM 
1942:I:8) De Keur uit de brieven van Multatuli, waarvan het handschrift al sinds maart 1939 
bij Van Suchtelen lag, zou zelfs pas in juni 1944 verschijnen – en dan nog zonder dat Pée 
drukproeven te zien kreeg –, omdat de toelating pas in november 1943 werd gegeven. (Van 
Suchtelen aan Pée 26/11/43 MM 1943:I:43, Guido van Suchtelen aan Pée 30/06/44 MM 
1944:I:42 en Pée aan De Bom 16/05/44 AMVC P 254/B/91463/21) Overigens bleef 
papierschaartste ook nog lang na de oorlog haar belemmerende rol spelen, zoals Ter Laan aan 
den lijve zou ondervinden. In december 1946 schrijft hij aan Pée "Er is geen papier, en wat 
nog veel erger is, er is ook geen volk in de drukkerij en in de binderij" en in april 1948 is er 

                                         
123 Op 21 april 1947 schrijft Everts aan Pée "Dr. Garmt Stuiveling schreef mij [...] dat hij u te Lokeren had 
bezocht en al uw papieren betreffende Mult. had meegenomen." (LOK) Eigenaardig is wel dat Pée Stuivelings 
verzoek om op visite te mogen komen op maandag 31 maart 1947 had afgewezen wegens de precaire 
gezondheidstoestand van zijn vrouw. (LOK en 17/03/47 MM 1947:I:153) Is Stuiveling niettemin toch 
langsgegaan? Of heeft hij alles al meegenomen tijdens zijn bezoek het jaar tevoren op zondag 2 juni 1946 en 
komt dat pas een jaar later in een brief ter sprake? Onmogelijk is dat niet, want tussen 31 december 1945 en 21 
april 1947 is geen enkele brief van Everts aan Pée bewaard en allicht ook niet geschreven, want Pée wist niet 
meer waar ze nu eigenlijk woonde aangezien hij in maart 1947 om haar adres vroeg aan Ett. (Ett aan Pée 
30/03/47 LOK) 
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wel papier, maar "geen goed papier". (aan Pée 18/12/46 en 18/04/48 AMVC L 
103/B/84605/196 en 197) 
 
In februari 1941 vraagt Pée aan de nog piepjonge uitgeverij Manteau of er interesse is in een 
uitgave van de brieven aan Bruinsma aan Multatuli. Kennelijk vermeldt hij ook de brieven 
van Multatuli's veel beroemdere correspondent Carel Vosmaer, want Manteau laat niet alleen 
weten dat de Bruinsma-uitgave overwogen wordt, maar vraagt zélf of de Vosmaer-brieven 
niet geschikt zijn voor een deeltje van de "Basis-reeks voor non fictie". (Manteau aan Pée 
21/02/41 LOK) Pée stelt echter voor om ze samen in één boek op te nemen, met die van 
Kallenberg van den Bosch er ook nog bij, want de brieven aan Bruinsma en Kallenberg van 
den Bosch houdt hij "voor de meest intieme, de meest ophelderende, die ooit door Multatuli 
werden geschreven" en – voor Pée het belangrijkste – "bij diegenen, die [...] de strijd volgen 
die de schoondochter ontketende, zullen ze wis en zeker grote belangstelling wekken." 
(13/03/41 LOK) En het werkt, want op 13 juni 1941 laat Manteau weten dat de kopij voor de 
brieven van Vosmaer, Kallenberg van den Bosch én Bruinsma verwacht wordt tegen 1 
augustus. Het boek verschijnt in 1942, bijna op dezelfde dag als de Reisbrieven, als "tweede 
nummer van de serie DOCUMENTEN". Het is een zeer mooie uitgave, à 75 fr., waarvan 
zeventien genummerde exemplaren op "Hollandsch Papier Pannekoek" en geen twintig zoals 
voorzien, omdat dat papier zo moeilijk te vinden is. (Manteau aan Pée 13/06/41 LOK en 
28/11/41 MM 1941:II:33, Pée aan Manteau 17/06/41 LOK en 1942:[271] en aan Meertens 
28/02/42 MM 1942:I:8) 
 
Papierschaarste zou er ook toe bijdragen dat een groot Multatuliproject dat we tot nu toe nog 
niet vermeld hebben, zelfs na de oorlog nog uitgesteld moest worden. In het najaar van het 
Multatuli-jaar 1937, dat tevens een Vondeljaar is, oppert Ter Braak, voor een goed deel uit 
ergernis over al de eer die Vondel te beurt valt terwijl niemand hem nog leest, het plan voor 
een zo volledig mogelijke Multatuli-editie. Du Perron is onmiddellijk enthousiast en ook de 
letterkundige Stuiveling – op dat moment nog meer Tachtigerspecialist dan Multatulikenner – 
wordt erbij betrokken. Maar ook Pée wordt door Du Perron om medewerking gevraagd, 
terwijl Ter Braak uit het project verdwijnt. (Du Perron aan Pée 10/01/40 LOK) Uitgeverij 
Contact verklaart zich bereid tot de uitgave, maar moet er in de oorlog van afzien, niet alleen 
wegens de leegte die Du Perron achtergelaten heeft, maar evenzeer "vanwege papiernood". 
(De Neve aan Stuiveling 20/09/41 MM 1941:II:18) Als Stuiveling na de oorlog weer aan de 
slag wil, krijgt hij zelfs in april 1947 nog te horen "dat er ook voor zijn grote nieuwe 
Multatuli-uitgave geen papier toegestaan wordt" en wanneer hij het papier wel heeft, ziet 
Contact van de uitgave af. (Ter Laan aan Pée 17/04/47 LOK en Stuiveling aan De Neve 03/48 
MM 1948:I:148) Het zal Van Oorschot worden die de Volledige werken zal uitgeven, een 
onderneming die 45 jaar zal duren en 25 dikke boekdelen zal opleveren. Om die onderneming 
op te starten, zoekt Stuiveling overheidssteun, maar biedt ook een luxe-editie aan voor ƒ 500 
en daarop tekent Pée onmiddellijk in. (Pée aan De Leeuwe 27/04/49 MM 1949:I:120) Die 
Volledige werken, waarvan Pée alleen het eerste deel nog te zien zal krijgen,124 vormen in 
zekere zin de bekroning van heel zijn streven, maar zullen tegelijk heel wat van zijn 
publicaties, waaraan hij zo hard heeft zitten zwoegen, op termijn overbodig maken. 
 
Aan het begin van de oorlog wordt Funke junior uit zijn ambt als hoogleraar botanica aan de 
Gentse Universiteit ontzet. Waarom precies is niet duidelijk. Pée schrijft dat men hem voor 
joods hield (wat hij niet was), maar het is dan wel vreemd dat hij de hele oorlog door 
ongemoeid aan het werk kon blijven in het Botanisch Instituut in Leiden. De lectuur van de 
                                         
124 Het eerste deel werd op zaterdag 9 december 1950 officieel gepresenteerd in het Victoria Hotel in Amsterdam 
(De Leeuwe aan Pée 07/11/50 LOK) 
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twee brievenboeken van Pée uit 1942, brengt hem ertoe nu eindelijk eens de circa 
zevenhonderd brieven te lezen die zijn grootvader en Multatuli met elkaar gewisseld hebben, 
en na de lectuur vraagt hij zich af of de uitgave ervan niet de moeite zou lonen. Het antwoord 
van Pée is uiteraard een volmondig "ja". In juli 1943 heeft Funke al beslist welke brieven hij 
zal opnemen – driehonderd van de zevenhonderd – en is ook het voorbericht klaar. Maar het 
is pas als hij in juli 1945 terug aan het werk is in Gent, dat hij kans ziet om zijn manuscript 
aan Pée voor te leggen, die hem uiteraard met raad en daad bij staat. Bedoeling is dat het boek 
het licht ziet in het voorjaar van 1947, maar het wordt uiteindelijk december van dat jaar. 
Tragisch genoeg sterft Funke op 8 maart 1947 aan de gevolgen van een gesprongen 
appendicitis, zodat hij de verwezenlijking van zijn boek, waarop hij zich volgens zijn zuster 
"zoo kinderlijk" had verheugd, niet meer kan meemaken. En zo heeft Pée, die in de inleiding 
allerhartelijkst bedankt wordt, weer een goede vriend verloren en onrechtstreeks bijgedragen 
tot de conservatie en verspreiding van Multatuli's nalatenschap. In De Vlaamse Gids van juni 
1948 bespreekt Pée het boek van zijn "zo dierbare vriend" uitvoerig en met de grootste lof. 
(Funke junior aan Pée 11/07/43, 26/07/45 en 17/09/45 LOK, Joanna Funke aan Pée 22/04/47 
LOK, Pée:1948a:8 en 1948b) 
 
De Schatkamer 
 
Na de oorlog publiceert Pée geen nieuwe bundels of boeken meer van of over Multatuli. Maar 
stilzitten kan hij natuurlijk ook niet. Uitgever Gabriël Opdebeek (1895-1979), de zoon van 
Lode Opdebeek, heeft hem al tijdens de oorlog gevraagd om tegen betaling oude Vlaamse 
romans en novellen te hertalen, te herspellen en te bewerken voor heruitgave, en dat doet Pée 
tijdens, maar ook nog na de oorlog.125 Aangezien zoon Paul tijdens de oorlog thuis is, doen ze 
dat dan maar samen en wel op de volgende manier: Paul leest luidop en Pée schrapt en 
verbetert. Wetenschappelijk is het allerminst, maar dat is ook niet de bedoeling. Het gaat erom 
"De Schatkamer"126 van de Vlaamse letterkunde voor het volk te openen en dan is de 
conclusie van Pée over bijvoorbeeld het werk van Conscience eenvoudig deze: "Consc. mag 
in zijn oorspronkelijken vorm niet meer herdrukt worden." (aan Opdebeek 10/03/43 LOK) Tal 
van romans en novellen gaan door de handen van Pée en het spreekt vanzelf dat hij ze bij 
voorkeur voorziet van een "voorbericht" en, indien er geen "levensbericht" van de auteur 
voorhanden is, ook daar weer werk van maakt, niet door samen te rapen wat her en der al bij 
elkaar gesprokkeld werd, maar door te corresponderen met de nabestaanden. Pée neemt onder 
andere werken onder handen van Anton Bergmann (1835-1874), Hendrik Conscience (1812-
1883), Jan de Schuyter (1889-1952), Pieter Ecrevisse (1804-1879) en Lode Opdebeek zelf, 
maar ook de sprookjes van Grimm. (aan Opdebeek 14/12/42, 13/02/43 en 11/03/43 LOK)127 
Vanuit Brugge vraagt men hem of hij Jan Vleminx, een verhaal uit den tijd van de opkomst 
der christene democraten in Vlaanderen van de daensistische flamingant Hector Plancquaert 
(1863-1953) wil klaarmaken voor een herdruk, en Pée besluit natuurlijk om ook Plancquaerts 
levensschets te schrijven. (aan De Bom 04/01/44 AMVC P 254/B/91463/96) Jan Vleminx zal, 
mét levensschets, in 1944 het licht zien bij Van den Abeele uit Aalst. Op eigen houtje 
probeert Pée Manteau ertoe te overhalen om Een Vlaamsche jongen, het Multatuliboek van de 
jonge Amand De Vos ofte Wazenaar (1840-1906) opnieuw uit te geven, maar het gaat niet 
                                         
125 In 1950 voor 20 fr. per uur. (Gabriël Opdebeek aan Pée 31/05/50 LOK) 
126 Zie Gabriël Opdebeek aan Pée 31/05/50 en 08/06/50 LOK. 
127 Van Conscience "herziet" Pée in 1942-1943 de volgende werken (in de volgorde waarin ze in de betreffende 
briefwisseling voorkomen) De Leeuw van Vlaanderen, Bavo en Lieveken, De loteling, Baes Gansendonck, 
Moeder Job, Rikke-Tikke-Tak, De baanwachter, Het geluk van rijk te zijn, De oom van Felix Roobeek, De schat 
van Felix Roobeek, Bella Stock, Eene O te veel, De jonge dokter, Het ijzeren graf, Bella Stock, De arme 
edelman, Houten Clara, Blinde Roza en De koopman van Antwerpen. (Pée aan Opdebeek 30/11/42, 26/12/42, 
25/01/43, 08/02/43 18/02/43 en 10/03/43 LOK) 
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want er is ... te "weinig papier". (aan Opdebeek 26/12/42 LOK en Manteau aan Pée 05/02/43 
en 02/03/43 LOK) Hij verzamelt informatie over Lodewijk de Raet (1870-1914) en is een 
hele tijd intensief bezig met onderzoek naar het Brussels letterkundig gezelschap De Distel, 
heeft een keuze klaar uit de Zuid-Vlaandersche novellen van Omer Wattez (1857-1935), met 
"levensbericht", en zoekt naar informatie over Gustaaf Segers (1848-1930). Enzovoort. 
(Lamberty aan Pée 21/05/43 LOK, aan De Bom 25/08/43 en 16/05/44 AMVC P 
25/B/91463/160 en 21, en Elze Wattez aan Pée 02/03/45 LOK en aan Elze Wattez 28/02/46 
AMVC P 254/B/84606/24) 
 
Mevrouw Courtmans, zijn oude liefde, wordt ook niet vergeten. Aan het begin van de oorlog, 
op 24 september 1940, heeft hij nog een huldeblijk kunnen organiseren in Maldegem, waarop 
"vele sympathieke toehoorders" zijn komen opdagen en waarover hij "zeer tevreden" was. 
(aan De Bom 24/09/40 AMVC P 254/B/91463/64 en aan Bossier 04/10/40 PROV) Nu het 
einde van de oorlog nadert, bereidt hij een uitgave voor van de brieven van Courtmans aan 
haar oudste zoon, uiteraard met "inleiding". (aan De Bom 16/05/44 AMVC P 
254/B/91463/21) Aan het einde van 1949 zit hij zelfs nog plannen te smeden om Het 
geschenk van den jager opnieuw uit te geven. (Peeters aan Pée 30/10/49 LOK) Maar het blijft 
bij plannen.128 Vrouwe Courtmans, zo valt te vrezen, behoort na de oorlog definitief en 
onherroepelijk tot het verleden. Gabriël Opdebeek moet in 1950 tot zijn schade vaststellen dat 
alleen Genoveva van Brabant een "eenigszins bevredigende bijval" kent, maar dat niemand 
nog geïnteresseerd is in Courtmans' ander werk, zodat hij "moet afzien van [z]ijn voornemen 
om nog andere van hare werken in 'De Schatkamer' op te nemen." Vrouwe Courtmans, aldus 
nog Opdebeek, "blijkt wel degelijk dood en begraven". (Gabriël Opdebeek aan Pée 31/05/50 
LOK) 
 
Wanneer de spellingregels in 1946 nogal drastisch gewijzigd worden door het Spellingbesluit 
van de Prins-Regent van 9 maart 1946 is er natuurlijk weer werk aan de winkel en alweer doet 
Gabriël Opdebeek een beroep op Pée om oude schatten (en nu ook schoolboeken en juridische 
teksten) om te spellen. Nu Paul weer aan het werk is, moet Pée het alleen doen. Maar de 
belangstelling van de Vlamingen voor de Vlaamse schatten blijkt zo gering dat Opdebeek 
veiligheidshalve toch maar enkele buitenlandse schatten opnieuw uitgeeft, zoals James 
Fenimore Coopers (1789-1851) De roode vrijbuiter en Laatste der Mohikanen, teneinde zijn 
"deerlijk gestelde 'Schatkamer'" alsnog van het failliet te redden. (Gabriël Opdebeek aan Pée 
31/05/50 en 03/07/50 LOK) 
 
Cuba 
 
Intussen tikt de tijd verder en eist zijn tol. Clémentine, die op 23 januari 1946 83 jaar 
geworden is, wordt op 25 februari getroffen door een beroerte. Duidelijk spreken gaat niet 
meer. Dag en nacht blijft Pée nu bij haar om voortdurend op haar te passen. "Pas d'église", 
zegt ze als ze weer kan spreken, en: "Tu sais que 'cela' doit arriver un jour". En als het zo ver 
is, wil ze verast worden in Ukkel. Half mei kan ze zich weer behelpen. Ze is niet meer 
bedlegerig en eet weer goed. Maar niettemin blijft Pée altijd bij haar. Hij gaat niet naar de 
Multatulitentoonstelling die van 16 tot 30 maart te zien is in Antwerpen en zoveel succes 
heeft dat ze vandaar nog naar Mechelen verhuist. Zelfs naar de huldiging van zijn grote vriend 
Julius Sabbe in het najaar 1946 gaat hij niet, "om haar niet ongerust te maken". Bezoek 
ontvangen ze nu ook niet meer. Zelfs niet van Stuiveling en zijn vrouw. (Van de Fackere aan 

                                         
128 De brieven zijn in 1964-1965 later uitgegeven door Gilbert Degroote in Handelingen Koninklijke Zuid-
Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 18:121-168 (inleiding) en 19:63-263 
(brievenuitgave). Ook als overdruk verspreid. 
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Pée 06/03/46 LOK, aan Lefébure 09/03/46 LOK, aan De Bom 13/05/46 en 13/08/46 AMVC P 
254/B/91848/12 en 14, aan Stuiveling 17/03/47 MM 1947:I:153 en Stad Mechelen aan 
Schmook 24/03/47 MM 1947:I:159a) 
 
De broosheid van het leven, die zich zo fel en onverwacht heeft laten zien in wat Clémentine 
is overkomen, doet Pée vaker en vaker mijmeren over vroeger. Hij schrijft en publiceert 
herinneringen aan Frans Laurent (1946a), aan Julius Sabbe (1946b), aan Willem Rogghé 
(1947a), aan Julius Vuylsteke (1949), aan Paul Fredericq (1950a). "Oude herinneringen" (aan 
De Bom 13/08/46 AMVC P 254/B/91848/12), raak getypeerd, trefzeker geformuleerd, en nog 
altijd boeiend om te lezen. Geen toeval dat Pée juist nú een eigen verhaal publiceert met de 
titel Het broze Geluk. "Leest gij Hebdo?" vraagt hij aan De Bom, "Zo ja [...] Het broze Geluk 
[...] is van mij." (aan De Bom 13/05/46 AMVC P 254/B/91848/14) In 1950 zal hij zijn 
verhalen aanbieden aan Opdebeek, maar die houdt de boot af, want slecht zijn Pée's verhalen 
zeker niet, maar creatief schrijven is nu toch ook weer niet zijn sterkste kant: "Wat nu uwe 
novellen aangaat? [...] Daarmede zou natuurlijk een bundeltje zijn samen te stellen, indien de 
tijdsomstandigheden ook maar eenigszins gunstiger waren." Diplomatie of papierschaarste? 
Wie zal het zeggen? (Gabriël Opdebeek aan Pée 31/05/50 LOK) 
 
Stilaan is nu ook de tijd aangebroken voor erkenning en huldebetoon. De betreurde Du Perron 
heeft zijn publicatie over "Multatuli's portretten" uit 1940 nog opgedragen aan Pée als blijk 
van waardering, maar ook omdat Pée hem aan een paar geschikte afdrukken van de 
Mitkiewicz-foto heeft geholpen (met dank aan Judels, de fotograaf uit 1894!). (1940b, Du 
Perron aan Pée 02/02/40, 06/02/40 en 27/03/40 LOK) Op 2 maart 1946 wordt Pée tot erelid 
benoemd van het Multatuli-Genootschap, samen met onder meer Everts, Du Perron en Ter 
Braak. (aan De Leeuwe 17/03/47 MM 1947:I:154 en Boekje Multatuligenootschap 05/03/49 
MM 1945:I:41) In 1949 draagt Schmook zijn Multatuli in de Vlaamse gewesten 1860-1900 
aan Pée op. (07/02/47 MM 1947:I:64 en Schmook 1949:4) 
 
Maar voor het grootste blijk van erkenning zorgen, tot Pée's eigen verbazing, zijn Brugse 
leerlingen, ook al is hij bijna dertig jaar niet meer in Brugge geweest. Al sinds 1943 wordt 
eraan voorbereid en eigenlijk had de viering in 1946 moeten plaatsvinden, toen Pée 75 jaar 
werd, maar toen had het Willemsfonds de handen vol met de Julius-Sabbeherdenking. Op 31 
augustus 1947 is het zover. Pée heeft eerst nog geweigerd, maar tegen het enthousiasme van 
de organisatoren blijkt geen kruid gewassen. Jammer dat Clémentine er niet bij kan zijn, want 
het wordt een onvergetelijke dag in de Frans Retsinzaal – een naam met symboolwaarde – in 
het Zwart Huis, daar in Brugge. Om 10.30 uur feestelijke zitting met vijf sprekers en 
afsluitende repliek van Pée. Om 13.00 uur banket in de Singe d'Or, waar natuurlijk weer 
gespeecht wordt. Er is zo'n honderd man – waaronder oude studiemakkers uit Brussel, 
Oostende en Blankenberge, mensen van bijna tachtig jaar – en het hadden er meer kunnen 
zijn, ware het niet dat de datum op het laatste moment gewijzigd is, waardoor trouwe vrienden 
als Ter Laan en nieuwe vrienden als Ger Schmook er niet bij kunnen zijn. Ook de media 
besteden aandacht aan de viering, zelfs De Standaard en Wereldomroep Leopoldstad! Ook 
aan een blijvend aandenken is gedacht, en wel in de vorm van een "Keur" uit de circa 200 
krantenartikels die Pée in 1913-1914 in Het Laatste Nieuws en na 1930 in Vooruit geschreven 
heeft, gedrukt in driehonderd exemplaren en "Opgedragen aan Mevr. Clémentine Pée-
Poncelet, die haar echtgenoot steunde in zijn strijd om het ideaal". (1947b:2) Dat boekje van 
bijna 200 bladzijden, verlucht met een paar karakteristieke foto's, vormt, aldus Pée, "het 
mooiste aandenken, dat mijn zonen en kleinkinderen van ons kunnen hebben". Maar het 
allermooiste is dat hij 's avonds per auto terug naar huis wordt gebracht door de gebroeders 
Bonte, twee oud-leerlingen, die, toen ze respectievelijk 17 en 19 jaar oud waren, naar Cuba 



 95 

zijn getrokken, daar een zaak hebben opgestart en door keihard werken rijk geworden zijn. En 
met die rijkdom bezorgen ze hun ouders een zorgeloze oude dag. Ze zijn op vakantie in 
België. Het zijn voorbeeldkinderen. Geen kinderen als Edu en Nonnie. Maar kinderen zoals 
Edu en Nonnie voor Multatuli, Tine en Mimi hadden kúnnen zijn. (aan Damme 17/09/39 MM 
1939:IV:47, Van de Fackere aan Pée 20/03/43 LOK, aan Lefébure 26/05/43, 08/01/46, 
10/09/47 LOK, Uitnodiging 08/08/47 MM 1947:I:236, aan Damme 16/08/47 MM 1947:I:237, 
Wereldomroep aan Pée 26/08/47 MM 1947:I:239, aan De Bom 14/09/47 en 01/10/47 AMVC 
P 254/B/91463/19 en 81, De Jongh aan Pée 20/09/47 LOK, Thoné aan Pée 23/09/47 LOK en 
Ter Laan aan Pée 18/04/48 AMVC L 103 AMVC 84605/197) 
 
De kunst van 't Briefschrijven 
 
Maar er komt ook eerbetoon onder andere, stillere vormen. Bijvoorbeeld doordat totaal 
onbekenden – en gelukkig veelal jongeren – niet aarzelen om op Pée een beroep te doen als ze 
vragen hebben over Multatuli. Frans Claessens uit Antwerpen, die "eerlang" een "studie over 
Multatuli" wil laten verschijnen, verzoekt Pée om illustratiemateriaal (dat hij niet heeft). 
(23/01/42 LOK) Jan van der Rol verzamelt vanuit zijn "liefde voor onzen grooten schrijver 
Multatuli" zoveel mogelijk van en over hem en vraagt Pée hoe hij diens brievenuitgave van 
Vosmaer kan bemachtigen. (20/08/42 MM 1942:I:45) Henri Louis Dirkx (1904-1980) wil van 
Pée te weten komen hoe de kaft van de eerste druk van Max Havelaar er precies uitzag. 
(02/08/46 MM 1946:I:131) Multatulispeurneus Jan Kortenhorst (1913-1990) klopt in 
september 1948 aan bij Pée om informatie en hulp voor zijn Multatulistudie. (16/09/48 MM 
1948:I:250) De 24-jarige Petrus (Piet) Spigt (1919-1990), die na de oorlog tot het bestuur van 
het Multatuli Genootschap zal toetreden, begint zijn brief van 23 december 1943 met: "Sta 
mij toe, sans phrase, U thans als hoogste instantie te beschouwen." (Spigt aan Pée 23/12/43 
MM 1943:I:84)  
 
Pée blijft bij dat alles niet alleen zeer behulpzaam, maar ook uiterst bescheiden. Hoe vaak De 
Bom hem ook vraagt om lid te worden van de Academie, altijd weigert hij. "Ik dank u voor 
uw goede mening over mijn kandidatuur Vl. Ac.", schrijft hij op 21 juli 1940, "Ik wil wel, 
maar stel één voorwaarde: niet vòòr ik de honderd jaar heb bereikt!" (aan De Bom 21/07/40 
AMVC P 254/B/91463/66) Liever dan zittingen van de Academie bij te wonen, zit Pée thuis 
te lezen en artikels te schrijven. En brieven natuurlijk, massa's brieven, niet alleen voor 
zichzelf, maar ook voor anderen. In april 1948 schrijft hij, terugblikkend op de afgelopen 
vijftien jaar, dat hij "oneindig meer brieven voor anderen geschreven [heeft] dan voor 
[zich]zelf": 
 

Er ging geen dag voorbij dat ik er niet moest neerpennen, gewoonlijk voor wildvreemde 
lieden, die soms van verwijderde dorpen kwamen en te doen hadden met het beheer der 
rechtstreekse belastingen, de dienst voor "déblocage" of voor wederopbouw, de kas voor 
gezinsvergoedingen, geboortepremiën enz., allerlei ministeries en konsulaten, gemeente- en 
provinciale besturen. Ontelbare personen verzochten mij hun rechten te doen gelden tot het 
bekomen van een pensioen of een schadeloosstelling, zodat ik mij, altijd in hun naam, tot 
kommissarissen en auditeurs, notarissen, geneesheren, advokaten en deurwaarders wenden 
moest. Voor dozijnen heb ik een betrekking aangevraagd en verkregen; voor nog meer 
wellicht heb ik een vermindering van geldboete of gevangenisstraf bekomen. (1948a:1) 
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Het klinkt misschien allemaal wat overdreven, 
maar dat is het zeker niet. In het gigantische 
archief van Pée zijn talloze sporen achtergebleven 
van deze werken van barmhartigheid. 
Dankbrieven van gevangenen wier strafmaat 
lichter is geworden of die vrijgekomen zijn door 
Pée. Moeders die hem danken voor wat hij 
gedaan heeft voor hun gestrafte of werkloze 
zonen. Oude mensen van wie het pensioen 
dankzij Pée eindelijk geregeld of niet langer 
geschorst is. Onbekende mensen, onbekende 
namen, voor wie Pée niet de beroemde 
Multatuliaan, maar "de wijze man van Staakte" 
was. En sinds hij na de Tweede Wereldoorlog 
zijn baard had laten groeien, zag hij er ook 
werkelijk uit als een wijze kluizenaar, of een oud-
testamentische profeet, of een joodse rabbi. En 
ook dat was de "schuld" van de Moffrikanen, 
want "tot de scheerzeep toe hadden zij ontstolen." 
(aan Damme 23/11/45 MM 1945:I:79 en Willem 
Pée 1975:115) 
 
Als Pée geen "klanten" had, verzonk hij in de wereld van de letterkunde die hij zo liefhad. In 
1947 leest hij met veel genoegen Streuvels' Avelgem opnieuw – "t Zijn memoires van de 
allerbeste soort" –, en spoort De Bom aan om ook zijn memoires neer te schrijven, zoals hij 
het destijds gevraagd had aan Julius Sabbe, die echter al te ziek was. (aan De Bom 06/04/47 
AMVC 91848/18) Want Pée wil alles bewaren en vastleggen voor het nageslacht en het bij 
voorkeur ook nog systematiseren. In zijn kopieboeken kopieert hij zelfs brieven die aan hem 
gericht zijn, teneinde ze via de registers die hij aanlegt, gemakkelijker terug te vinden. En dat 
alles gebeurt in het sierlijkste handschrift dat men zich maar kan indenken, altijd even 
verzorgd en leesbaar. Onverminderd tot de dag van zijn dood. 
 
Tegelijk werkt Pée onder andere aan de vertaling van de Contes van Guy de Maupassant en 
leest opnieuw de vier delen Lettres de Flaubert, die hij een halve eeuw vroeger al gelezen 
heeft. (aan De Bom 06/04/47 AMVC 91848/18 en Pée 1948a:5) Want brieven zijn altijd zijn 
grote liefde gebleven. En nu hij een kast vol brievenuitgaven heeft in alle talen die hij kan 
lezen, besluit hij een Brievenboek te maken.129 In december 1947 is het klaar en Pée hoopt dat 
het in 1948 zal verschijnen onder de titel De kunst van 't Briefschrijven. (aan De Bom 
30/12/47 AMVC P 254/B/91463/165) Hij heeft zelfs al gevraagd aan Léonce Vervarcke, de 
drukker uit Oostkamp, die zich nu in Antwerpen gevestigd heeft, om het te zetten en in te 
binden. (Vervarcke aan Pée 26/04/47 LOK) Maar voor zover ik heb kunnen nagaan, is het 
nooit gedrukt. Ik heb slechts twee gestencilde exemplaren gevonden, getiteld Het 
briefschrijven. Met een Keur van oorspronkelijke en vertaalde Brieven en gedateerd 1948, één 
in de bibliotheek van de HUB, en dus zonder enige twijfel afkomstig uit Pée's eigen 
bibliotheek, en één in de bibliotheek van de Boerenbond-INFODOC, afkomstig uit de 

                                         
129 Pée schrijft dat hij de briefwisseling geheel of gedeeltelijk heeft gelezen van onder anderen Bilderdijk, Bloy, 
Dickens, Disraeli, Droste-Hülshoff, Engels, Flaubert, Freytag, Goethe, Heine, Kant, Lawrence, Lessing, Marx, 
Multatuli, Nietzsche, Potgieter, Renan, Sacco, Schiller, Schopenhauer, Schücking, Thackeray, Van Gogh, 
Vanzetti, Vondel, Von Kleist, Von Liliencron, Vosmaer, Willems, Zola. (1948a:5-8) Uit de selectie die hij 
presenteert, blijkt echter dat hij nog veel meer brieven en brievencollecties bezat en/of gelezen had. 

Julius Pée, "de wijze man van Staakte" 
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"Speciale voorbereidingsschool tot de secretarisberoepen" (SVS). Maar er moet nog een paar 
exemplaren bestaan of bestaan hebben, want Bossier en De Bom kregen er van Pée elk een 
cadeau. (aan Bossier 07/10/48 PROV en De Bom aan Pée 08/10/48 AMVC B 
708/B/84605/479) Het boek is opgevat als een schoolboek in twee delen: het eigenlijke 
brievenboek en de Praktische oefeningen waaraan ook Paul heeft meegewerkt.130 Beide 
boeken samen behandelen verschillende soorten brieven, compleet met lesvoorbereidingen, 
taken en zelfs verbeteringen van die taken, maar vooral met 49 schitterende brieven 
waartussen natuurlijk twee van Multatuli. Uit één daarvan – hoe zou het anders kunnen? – 
blijkt dat Multatuli geld stuurde naar Nonnie en dus ... een goede vader was geweest. 
(1948a:127) Zoals Pée voor Clémentine altijd een goede echtgenoot was geweest. Bezorgd 
om haar niet te verliezen, bereid om alles voor haar te doen. 
 
Een standbeeld met een medaillon 
 
"Mijn vrouw is ziek." schrijft Pée op 13 juni 1948 aan De Bom, "Leverziekte." En hij ziet 
nauwlettend toe op haar regime: "meelspijzen, melk, vruchten". En al wil het spreekwoord 
ons doen geloven dat de liefde alles overwint, de echte overwinnaar is en blijft de dood. 
"Beste vriend", schrijft Pée aan De Bom op 14 september 1948, "mijn brave vrouw is 
vanmorgen te zes uur zacht overleden. [...] De organen, zei de dokter, zijn versleten, maar de 
geest is wonderbaar helder gebleven. Zij wordt verast. Volgens haar laatste wilsbeschikking 
weigert zij elk bericht van overlijden, bloemen en kronen, alles. Ik heb alles aan die vrouw te 
danken, die 50 j. met mij in de beste eendracht heeft geleefd." (AMVC P 254/B/91463/2) Aan 
Lefébure, die andere grote vriend, die tot Pée's grote vreugde naast hem was komen zitten aan 
de feesttafel in de Frans Retsinzaal, schrijft hij een dikke week later: "Zij was opgeleefd en 
graatmager geworden. De laatste twee weken nam zij alleen nog een slokje water. Haar 
organen waren versleten." (10/09/47 en 23/09/48 LOK) 
 
Het is een zware slag, al houdt Pée zich kranig en blijft hij aan het werk. Hij wil per se blijven 
waar hij is, zelfs al wonen beide zonen nu in Brussel, wat het huis wat leger en stiller, en de 
eenzaamheid nog een beetje groter maakt. (aan Ter Laan 01/11/49 MM 1948:I:216) Er is 
alleen nog zijn trouwe Duitse schaper, Wolf, en de werkster die elke morgen het huishouden 
komt doen en 's middags voor eten zorgt. (Willem Pée 1975:15) "Ik had u allang eens moeten 
schrijven," zegt Pée in een brief aan De Bom van 24 april 1949, "maar door de dood van mijn 
goeie kameraad, mijn onvergetelijke vrouw, ben ik wat uit mijn haak geraakt." En ook: "Ik 
hoef u niet te zeggen dat ik mij – voor de eerste maal in mijn leven – eenzaam voel." (AMVC 
P 254/B/91463/162) 
 
Voor Opdebeek blijft hij oude boeken omzetten in nieuwe spelling en hij schrijft ook de 
herinneringen aan Vuylsteke en Fredericq die we hoger al vermeld hebben, en werkt aan zijn 
herinneringen aan Vercoullie, die onvoltooid zullen blijven. (Uyttersprot aan familie Pée 
18/03/51 AMVC P 254/B/196726/31) Maar ook Multatuli laat hem niet los. Koppig als hij is, 
zit hij nog steeds te zoeken naar verklaringen voor het gedrag van Multatuli's kinderen. Aan 
Ter Laan vraagt hij in november 1949: "De kwezelachtigheid van Nonnie verklaarden wij 
door erfelijkheid, maar zouden Edu's hersenen soms niets [sic] door de verlostang beschadigd 
zijn geworden?" (aan Ter Laan 21/11/49 MM 1948:I:224)131 In De Vlaamse Gids van 1950 

                                         
130 Op de kaft van de Praktische oefeningen staat "Uitgeverij BAUDE Brussel", terwijl het nochtans om een 
typoscript gaat. Beide boeken zijn tot een boek samengebonden. 
131 In het laatste hoofdstuk van Max Havelaar zegt Havelaar tot Tine over kleine Max: "– Het was in den Haag, 
toen Max ziek was en we zo geschrokken waren omdat de dokter zei dat hy een zo ongewoon gevormd hoofd 
had, en dat er zoveel zorg vereist werd om aandrang naar de hersenen te voorkomen [...]." (VW 1:279-280) 
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publiceert hij een terugblik op wat in 1949 gepubliceerd is over Multatuli, waaruit blijkt dat 
hij de Multatuliactualiteit nog steeds op de voet volgt. (1950b) Het is het laatste wat van hem 
nog over Multatuli verschijnt in een tijdschrift. Op 12 maart 1951 velt een hartaderbreuk hem 
aan zijn werktafel. Volgens zijn wens wordt hij in Ukkel verast. (Willem Pée 1975:116)132 
Zoon Paul sterft vier maanden later, op 30 juli 1951. Willem schenkt in september 1953 
"Multatuliana" uit de nalatenschap van zijn vader aan het Multatuli Museum (Ett aan Willem 
Pée 20/09/53 LOK) en in december 1973 de brieven van Du Perron aan het Nederlands 
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag. (18/12/73 LOK) De rest zal 
terechtkomen in de toenmalige UFSAL in Brussel en bevindt zich thans in het stadsarchief 
Lokeren.133 
 
Kort voor zijn dood had Pée nog een artikel over Multatuli bezorgd aan Het Laatste Nieuws. 
Het werd, als postuum eerbetoon, twee dagen na zijn overlijden afgedrukt en eindigt met: 
"Later zal Nederland een standbeeld voor die schrijver oprichten. Maar dan hoop ik, dat zijn 
beide vrouwen, Tine en Mimi, in het voetstuk hun medaillon zullen krijgen, omdat zij voor 
onze geniaalste kunstenaar van de 19e eeuw van zo grote, onloochenbare waarde zijn 
geweest." (1951) Het beeld van Multatuli staat er sinds 1987, maar een medaillon waarin Tine 
en Mimi de nodige eer bewezen wordt, was overbodig. Daarvoor had Pée al gezorgd. 

                                         
132 Arthur Bossier spreekt in zijn rouwbrief van maart 1951 aan Willem Pée van Julius Pée's "laatste ziekte en 
gelukkige herstelling". (AMVC P 254/B/196726/16) In een brief van 9 november 1950 schrijft Pée aan Herman 
Bossier: "Ik was opgestaan, mocht opzitten, maar had kamerarrest: met ± 22° warmte binnenblijven. [...] Een dag 
is lang, als men binnen blijven moet." (PROV) 
133 Kort na de dood van Willem Pée in 1986 is diens archief verkocht aan de UFSAL. Daarin bevond zich 
kennelijk het restant van brieven, boeken en documenten van Julius Pée dat nog niet in andere archieven 
ondergebracht was. (Everaert & Fabré-Meeus 1997:375) 
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