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De vergadering van 7 Juli 1918, in Hötel "American" . 

a lhier, to t bijwoning waarvan het bestuur der Vereeniging 

"Het Mu.Îta tuli-Museum",. bekende· vereerders van Multa tul i 

in Nederland had uitgenoodigd en die a ls zeer goed geslaagd 

mag worden .genoemd, heeft, na zeer ampele bespreking, het 

bestuur opgedragen, zich enkele personen te assumeeren om 

met dezen een uitvoer~d-comité te vormen, welk comité de 

besproken herdenkingsplannen zou moeten ontwikkelen en 

voorbereiden . 

Op verzoek van het bestuur hebben de navolgende per

sonen zich bereid verklaard, met hem het ui tvoerend-comité 

te vormen : Mevrouw Dr. J. v. d . Bergh van Eijzinga-Elias 

en de Heeren: M . J. Brusse, B. Damme, W. Havers, Jos. 

Loopuit, Dr. H. C. Muller, B. Ponsteijn. C. C. Remmers-. 

waal. S. Surya N ingrat en Corn . Veth. 

Door en uit dit comité zijn drie sub-comité's saamgesteld , 

welke respectievelijk met de voorbereiding en eventueel de 

uitvoering van de na te noemen, door het uitvoerend-comité 

in hoofdlijnen vastgestelde, plannen zijn belast. 

Deze sub-comité 's is het recht verleend, personen uit te 

noodigen, met hen te willen samenwerken ; aan deze uit

noodiging hebben bereids gevolg gegeven de Heeren : 

Dr. H. P . Berlage, Dr. B. Mendes da Costa , D r. J. Prinsen 

Lzn . en P rof. R. N . Roland Holst. 



-------------------....---~--~~~~~~------------------------

PLANNEN : 

I. Totstandkoming van een gedenkteeken, de Heeren : 

Dr. H . P . Berlage, Dr. B. Mendes da Costa, Prof. 
R. N . Roland Holst, Corn . Veth en Mr. H . P . L. Wiessing . 

II. U itgave in Nederlandsch-lndië van in het M aleisch 

en in het Javaansch vertaalde w erken van M ultatuli, 

de · H eeren : A. J. H assoldt, C. A. Ikkink en S. Surya 

Ningrat . 

II I. Uitgave in Nederland van eenige der voornaamste 

w erken met toelichting en bloemlezing, Me vrouw 

Dr. J. v. cl. Bergh van Eijzinga-Elias en de Heeren ·: 

B: Damme, Dr. H . C. Muller en Dr. J. Prinsen Lzn. 

Aangezien de hierboven genoemde vergadering van 7 Juli , 

;:ia n het eind bepaalde, dat een vervolg-vergadering zou 

worden uitgeschreven en daar de dan in voorbereiding 

zijnde en ten deele reeds uitgewerkte plannen ter tafel 

zouden worden gebracht, acht het bestuur nu den tijd daartoe 

geko men. 

Dit ook om met U nieuwe gezichtspunten te bespreken . 

H et noodigt U daarom uit tot een 

TWEEDE BIJEEN KOMST 

op ZO N DAG 2 MAART 191~, 's namid. 2 uur, 

in het STEDELIJ K MUSEUM, 

(ingang PAULUS POTTERSTRAAT) AMSTERDAM 

ter behandeling van de navolgende 

• & ' AGENDA : 

1. Medèdeelingen. 

2. · Benoeming van een finantiëele commissie . 

3. Bespreking samenstelling plaatselijke comité's , 

4. Op welke wijze de propaganda _ voor en de herdenking 

door geheel Nederland zal dienen te geschieden . 

Ten slotte verzoeken wij U dringend, indi~n U eventueel 

beslist verhinderd mocht zijn bovengenoemde vergadering 

bij te wonen, hiervan te voren wel kennis te willen geven 

en tevens mede te deelen of U genegen is zitting te willen 
• 

nemen in een te uwer woonplaatse te stichten plaa~sel ijk 

comité én "(of) in ·de fi ~antiëele ~ón:iroissie: 

Amsterdam, 

20 Februari 191 9. 

Het Bestuur : 

KLAAS DE VRIES Sz .. Voorzitter. 

Mej. M. BERDENIS VAN BERLEKOM. 

Mej . T RUUS BEST. 

C. W . H. BAARD. 

A. J. HASSOLDT. 

C. A. IKKINK. Bibliothekaris. 

Mr. C. H. E . REE LFS, Penningmeester. 

Mr. H. P. L, W IESSING. 
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