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[Nummer 3]
C. Fasseur
Het ‘Indië’ van Multatuli
De rijke archieven - zowel overheidsarchieven als partikuliere collecties - die over
het negentiende-eeuwse Indië bestaan, zijn nog nauwelijks systematisch onderzocht.1.
Veel gegevens kunnen daaraan worden ontleend die nieuw licht werpen op het Indië
waar Multatuli als ambtenaar diende en daarmee indirect op hemzelf. Het wil mij
voorkomen, dat die archieven meer aandacht verdienen dan er tot dusver in de
Multatuli-literatuur aan geschonken is. Met enkele voorbeelden hoop ik deze stelling
in het vervolg van mijn betoog te staven. Allereerst bespreek ik de ‘geest’ van het
gouvernement, daarna de ‘geest’ van zijn ambtenaren en tenslotte de verhouding
tussen Europees en inlands bestuur op Java.
In zijn oratie ‘Het andere volk’ uit 1946 heeft de socioloog Den Hollander erop
gewezen hoe elk volk zich een ander volk waarmee het in nauwe aanraking komt
voorstelt als een persoon, die dan de drager is van de voor dat volk als specifiek
geldende combinatie van eigenschappen.2. De Javaan zag de belande b.v. - ik citeer
nu het lid van de Volksraad, de Javaanse regent Wiranata Kusuma in 1923 - als
‘iemand met een zware stem, een grooten stok in de hand en van wien men niets
anders hoorde dan “Perdom”. Zoo werd algemeen de Europeaan beschreven en van
ouder tot ouder werd den dessabewoners vrees voor hem ingeboezemd.’3.
Zulke getuigenissen vanuit de Javaanse bevolking over ons, waaruit overigens een
minder gunstig beeld van de Hollander oprijst dan waarmee wij ons misschien gevleid
hadden, zijn zeldzaam. Talrijker zijn de uitspraken die ons een indruk geven hoe het
Nederlandse bestuur de Javanen zag. Dat beeld had in de loop der tijd een zekere
ontwikkeling doorgemaakt. In het begin van de negentiende eeuw was die voorstelling
minder gunstig dan ze later zou zijn. In het rapport van een staatscommissie uit 1803
wordt nog gesproken van de ‘woeste’ Javaan, ‘gewoon’ - ik citeer - ‘bij de minste
strubbeling allen arbeid te laten vaaren en elke vermeende verongelijking met moord
en

1.

2.
3.

Zie voor een overzicht van deze archieven: F.G.P. Jaquet, Gids van in Nederland aanwezige
bronnen betreffende de geschiedenis van Azië en Oceanië 1796-1949 (acht afleveringen)
Leiden 1970 e.v.
A.N.J. den Hollander, Het andere volk. Een verkenning van groepsoordeel en groepsbeeld.
Leiden 1946, blz. 8
Vgl. B.J. Brouwer, De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging.
Kampen 1958, blz. 13.
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brand te wreeken’.4. De Java-oorlog die pas in 1830 met veel moeite bedwongen kon
worden, scheen dat beeld van de fanatieke, gemakkelijk op te ruien en bloeddorstige
Oosterling nog eens te bevestigen. Een andere, vaak geuite, klacht was, dat de Javaan
zo ‘lui’ was.
De waardering werd echter groter, toen gouverneur-generaal Van den Bosch in
1830 het kultuurstelsel op Java invoerde. Dit stelsel kwam erop neer, dat de bevolking
door het Nederlandse bestuur verplicht werd om koffie, suikerriet, tabak, thee en
andere gewassen, waarnaar op de wereldmarkt vraag bestond, te verbouwen tegen
een eenzijdig vastgesteld en laag plantloon. Vervolgens werden deze producten voor
rekening van het Nederlandse gouvernement verkocht, o.a. op de koffieveilingen
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amsterdam.
De geldelijke resultaten van het kultuurstelsel waren verbluffend. Al spoedig
vloeiden elk jaar vele miljoenen als Indische baten in de Nederlandse schatkist.
Tussen 1830 en 1877 - het jaar waarin voor het laatst een Indische bijdrage werd
ontvangen - in totaal en na aftrek van alle mogelijke kosten welke Nederland voor
zijn kolonie had gemaakt een bedrag van tenminste 700 miljoen gulden.5. Hoezeer
Indië of beter Java de ‘kurk’ was geworden waarop Nederland dreef, wordt nog eens
geillustreerd door het feit, dat in 1860, het jaar waarin de Max Havelaar verscheen,
bijna 35% van alle Nederlandse staatsinkomsten werd verkregen uit de veelgeprezen
Indische batige sloten.
Na 1830 ontstaat dan ook het beeld van de geduldige, lijdzame, Javaan die door
zijn arbeid het Nederlandse schip van staat drijvende hield, die het mogelijk maakte
dat in Nederland spoorwegen werden aangelegd en kanalen gegraven zonder dat de
Nederlandse burgerij daaraan een cent ten offer behoefde te brengen. Dit zachtste
volk der aarde had werkelijk wel aanspraak op enige dankbaarheid van de zijde van
zijn koloniale meester - en zo werd het ook gevoeld - mits dit maar geen consequenties
had voor het batig slot! Deze ambivalente houding vinden we bijvoorbeeld terug in
de correspondentie van gouverneur-generaal Merkus met de Minister van Koloniën
Baud in 1843:
‘Dat het de pligt van iedere verstandige, redelijke en zedelijke regering
is’, zo schreef Merkus, ‘de aan haar ondergeschikte bevolkingen niet enkel
als middel maar ook als doel te beschouwen, zal wel door niemand worden
betwist en de Nederlandsche regering in deze gewesten zal zonder onregt
nimmer beschuldigd worden, dien pligt uit het oog verloren te hebben.
Intusschen blijft diezelfde bevolking het eerste en noodzakelijkste
instrument der voordeelen van Nederland uit Indië. Ook als zoodanig
verdient zij dus alle liefde en zorgen’...6.

4.

5.
6.

Vg. P. Mijer, Verzameling van Instructien, Ordonnancien en Reglementen voor de Regering
van Nederlandsch Indië. Batavia 1848, blz. 137. Het betrof hier de in 1802 ingestelde
staatscommissie, waarvan o.a. Nederburgh en Van Hogendorp deel uítmaakten. Zie mijn De
geest van het gouvernement. Leiden 1977, blz. 5.
E. de Waal, Onze Indische Financiën. II. 's-Gravenhage 1877, blz. 67.
P. Merkus aan J.C. Baud, 17 mei 1843, no. 32 (semi-officieel), Archief Ministerie van
Koloniën (Kol) 4562.
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Gouverneur-Generaal J.C Baud (geschilderd door Raden Saleh).
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De kwestie van de zedelijke norm van het gezag - waarover Rob Nieuwenhuys7. en
Spigt8. de degens hebben gekruist - was, zoals het bovenstaande citaat nog eens leert,
voor de gemiddelde negentiende-eeuwse ambtenaar in Indië geen werkelijke kwestie.
Het beroep op de ‘zedelijke plichten’ die Nederland tegenover het Javaanse volk
had, kon samengaan met, ja zelfs dienen ter legitimatie van, de batig-slot-politiek.
De kleine Europese samenleving in Indië in het midden van de negentiende eeuw
- in 1860 omvatte ze inclusief het leger nog geen 45.000 mannen, vrouwen en
kinderen9. - was in zeer overwegende mate een ambtenarenmaat-schappij. In 1860
was slechts één op de zes Europeanen die een beroep uitoefenden werkzaam in
industrie, handel of vrij beroep en niet in gouvernementsdienst.10. Pas later, bij de
uitbreiding van de partikuliere ondernemings-landbouw na 1870, zou dit
niet-ambtelijke element in aantal en maatschappelijke status stijgen.
Het lag dan ook voor de hand, dat de jonge Douwes Dekker, toen hij in 1839 te
Batavia aankwam, zou trachten in het ambtelijke carrière te maken. Een loopbaan
die als in zoveel van zulke gevallen begon op een van de ambtelijke bureau's te
Batavia of Buitenzorg - in dit geval de Algemene Rekenkamer waar Douwes Dekker
als klerk geplaatst werd. Erg inspirerend kan het werk daar niet zijn geweest. Een
tijdgenoot van Douwes Dekker, Otto van Rees, die een fraaie Indische carrière maakte
- hij bracht het in 1884 zelfs tot gouverneur-generaal - wond er in 1842 geen doekjes
om:
‘Veel werken zonder hoop op een geregelde bevordering’, zo heet het in
een brief van de dan twintigjarige jongeling, ‘gaat bij het warme klimaat
in Indië niet, zoodat op de Algemeene Secretarie thans niemand veel meer
doet dan volstrekt noodzakelijk is’.11.
De benoeming van Douwes Dekker tot bestuursambtenaar op Sumatra's Westkust
was dan ook meer dan een fraaie promotie; ze moet tevens een welkome afwisseling
van werkkring hebben betekend!
Aan de Indische ambtenaren, of ze nu bureau- of bestuursdiensten verrichtten,
stelde men in die tijd nog geen bepaalde opleidingseisen. Kennissen waren doorgaans
belangrijker dan kennis. Na 1816, toen het Nederlandse gezag in de Indische archipel
was hersteld, kon men dan ook doorlopend

7.
8.
9.
10.
11.

R. Nieuwenhuys. ‘De zaak van Lebak’ in: Tussen twee vaderlanden. 2e dr. Amsterdam 1967,
blz. 157-58.
P. Spigt. ‘Lothario zal toch hangen’ in: Keurig in de kontramine. Over Multatuli. Amsterdam
1975, blz. 10, 12-13.
In dit cijfer waren ook de z.g. Indo-Europeanen begrepen. In 1860 was slechts een op de vijf
volwassen Europeanen in Nederland geboren; van de vrouwen slechts één op de tien.
Zie mijn dissertatie: Kultuurstelsel en koloniale baten. De Nederlandse exploitatie van Java
1840-1860. 2e druk. Universitaire Pers Leiden 1978, blz.5.
Otto van Rees aan J.P. Cornets de Groot, 28 december 1842, Collectie Cornets de
Groot (Koninklijke Bibliotheek).
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klachten beluisteren over de geringe kwaliteit, of zelfs volstrekte ongeschiktheid,
van de door het Ministerie van Koloniën naar Indië uitgezonden ambtenaren. Maar
al te vaak was zo'n uitzending geschied om zich te ontdoen van lieden die, hoewel
van ‘fatsoenlijke’ stand - met anderen had men gewoonlijk minder consideratie niet in staat waren in Nederland aan de slag te komen. Zo bevonden zich onder de
140 ambtenaren die in 1815 werden benoemd voor de dienst in Oost-Indië nogal wat
huisvaders met een talrijk kroost, oude patriotten, en overtollig geworden ambtenaren
of militairen die bij de Franse administratie hadden gediend.12. Zonen van patriotten,
zoals Rob Nieuwenhuys veronderstelt, zullen er ook wel onder hebben gelopen, maar
zij waren dan niet de dragers van nieuwe ideeën die hij hun toedicht, of ze hielden
die althans angstvallig voor zich.13. De gebreken van dit patronagesysteem werden
des te meer gevoeld naarmate de Nederlandse ambtenaren in nauwer contact kwamen
met de Javaanse bevolking en haar hoofden. Dit was in het bijzonder het geval na
de invoering van het kultuurstelsel in 1830.
Het wekt dan ook geen verwondering, dat Van den Bosch, de stichter van het
kultuurstelsel, in 1834 plannen maakte voor de opleiding van ambtenaren voor de
Indische dienst en voor de ambtelijke dienst aan het Ministerie van Koloniën zelf.14.
Maar eerst Minister van Koloniën Baud wist deze goede voornemens in 1842 te
verwezenlijken. Toen werd aan de Koninklijke Academie voor de opleiding van
ingenieurs te Delft een afzonderlijke opleiding voor Indisch bestuursambtenaar
ingesteld, welke opleiding in het begin van deze eeuw door Leiden, na 1925 ook
door Utrecht, is overgenomen.
Bij de opleiding te Delft werd veel gewicht gehecht aan een behoorlijke kennis
van het Javaans en Maleis, de rechtsinstellingen en gebruiken van de inheemse
bevolking en vergelijkbare onderwerpen. Het schijnt dat Baud zich bij deze maatregel
heeft laten leiden door een voorval, dat diepe indruk op hem had gemaakt. Een
rechtbank op Java, onder voorzitterschap van een Nederlandse bestuursambtenaar een onafhankelijke rechterlijke macht bestond nog niet - had drie Javanen ter dood
veroordeeld op beschuldiging van roof en moord. Toen Baud als gouverneur-generaal
het fiat executie op deze doodvonnissen moest verlenen, bekroop hem bij inzage van
de stukken de vrees, dat het gebrek aan kennis van de inheemse talen de voorzitter
van de rechtbank parten had gespeeld, waardoor mogelijk onschuldigen waren
veroordeeld. Op initiatief van Baud werden de drie veroordeelden in de gelegen-

12.

13.
14.

P.H. van der Kemp, Oost-Indië's Herstel in 1816. 's-Gravenhage 1911, blz. 121. Zie verder
Collectie-Goldberg (Algemeen Rijksarchief), no. 158; W.M. Zappey, De economische en
politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg. Alphen a/d Rijn 1967, blz. 115.
Rob Nieuwenhuys, Tussen twee vaderlanden. Amsterdam 1967, blz. 157/58.
Zie zijn memorie van 18 december 1834 ‘over de belangen van Nederland en deszelfs
Koloniën in onderling verband beschouwd’ in Archief Algemene Staatssecretarie, exhibitum
22 mei 1835, portefeuille 5780 (Algemeen Rijksarchief).
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heid gesteld gratie te vragen, terwijl de voltrekking van het doodvonnis zolang werd
opgeschort. Nog voordat op dit gratieverzoek was beslist, werd in hetzelfde district
een nieuwe roofoverval gepleegd, waarbij de daders werden gegrepen. Dezen
bekenden daarop ook de eerdere overval, waarmee de onschuld van de drie ter dood
veroordeelden kwam vast te staan.15.
De opleiding te Delft, waarvoor de belangstelling ten gevolge van de hoge kosten
niet groot was, heeft slechts zeer ten dele aan haar doel beantwoord. Ook na 1842
moest aan velen noodgedwongen het radikaal van Indisch ambtenaar worden verleend
zonder dat zij een specifieke vooropleiding hadden genoten. De klachten over de
onkunde of ongeschiktheid van de ambtenaren bleven dan ook aanhouden. Vooral
op de rechterlijke ambtenaren viel nog in de jaren vijftig veel aan te merken. Met
enkele voorbeelden wil ik dit toelichten; ze zijn ook te mooi om onvermeld te blijven.
In 1858 wendde de balie te Batavia zich met een aantal klachten over de
rechtspleging bij de Raad van Justitie op de hoofdplaats tot het Hooggerechtshof van
Nederlandsch-Indië. Die klachten kwamen er in substantie op neer, dat de leden van
de raad het geheim van raadkamer schonden door de stukken van advocaten, welke
later aan die advocaten werden teruggegeven, van allerlei aantekeningen te voorzien;
aantekeningen die voor de advocaten ‘krenkend’ waren. Verder moesten de advocaten
altijd één à twee uur wachten voordat de terechtzittingen van de Raad een aanvang
namen, niettegenstaande daarvoor een vast tijdstip was bepaald. Hield een advocaat
een pleidooi, dan hielden de rechters zich vaak ostentatief met andere zaken bezig,
zodat de pleidooien wegens de geringe attentie van de rechters soms maar werden
gestaakt. Ook was de raad uiterst punctueel ten opzichte van de voorgeschreven
kledij van de advocaten zonder het zelf erg nauw met de kledingvoorschriften te
nemen. Tenslotte, zo luidde een van de klachten, werden de leden van de balie vaak
zonder voldoende grond door de raad in de kosten veroordeeld.16.
Zoals toen gebruikelijk was en ook nu nog in dergelijke klachtzaken gewoonte is,
werd het adres van de balie in handen gesteld van het college waartegen de
beschuldigingen waren geuit, met het verzoek daarover aan het Hof te rapporteren.
De Raad vond echter het adres zó ongepast en van zó veel ‘strafwaardige
oneerbiedigheid’ jegens de rechtbank en haar leden blijk geven, dat hij besloot
onmiddellijk de twaalf advocaten die tezamen de Bataviase balie vormden voor de
tijd van drie maanden te schorsen en wel met dien verstande dat de schorsing van
het tweede zestal zou beginnen, zodra de eerste zes hun straf hadden ondergaan. Bij
gelijktijdige schorsing van alle

15.
16.

Vgl. P. Mijer, Jean Chrétien Baud. Utrecht 1878, blz. 563.
Adres van 23 juni 1858. Zie voor dit adres en de behandeling daaraan gegeven:
Gouvernementsbesluit van 26 oktober 1858, no. 1, te vinden in exhibitum 31 december 1858,
no. 32, Kol. 775.
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twaalf advocaten, zou immers ook de raad werkeloos zijn geworden! Bovendien
moesten de geschorste praktizijns ook de kosten van dit Raadsvonnis betalen. Niet
alleen trad de Raad, alle rechterlijke principes verloochenend, dus als rechter in eigen
zaak op, een van de leden van de Raad zou enkele dagen later in de Java-bode nog
een toelichting op het vonnis geven. Een ingezonden stuk dermate beledigend van
toon, dat de tot partiële werkeloosheid veroordeelde balie zich haastte ook dit stuk
eerbiedig onder de aandacht van het Hooggerechtshof te brengen.
Uiteindelijk zegevierde de gerechtigheid. Het Hof vernietigde het vonnis van de
Raad waarbij de balie was geschorst en twee leden van de Raad kregen hun ontslag
aangezegd, omdat zij de waardigheid van hun ambt op een verregaande wijze uit het
oog hadden verloren. In het bijzonder keurde het Hof af ‘de geest van
onverdraagzaamheid, onnoodige vitterij en zucht tot beleediging’ welke bij deze
rechters bestond en welke moest doen veronderstellen, aldus het Hof, dat zij geheel
onbekend waren ‘met de heilige en schoone roeping welke de regter te vervullen
heeft’. Onder de ontslagen rechters bevond zich ook de ingezonden-stukken-schrijver
in de Java-bode. Tot zijn verdediging had hij wat zwakjes aangevoerd, dat hij door
‘pecuniaire omstandigheden’ gedwongen zijn dagelijks maal aan ‘de publieke tafel’
moest nuttigen, met andere woorden door geldgebrek kon hij geen eigen huishouding
voeren. De wijze waarop in die openbare eetgelegenheid het vonnis van de Raad was
belachelijk gemaakt, had hem in woede naar de pen doen grijpen om het publiekelijk
toe te lichten.
Overigens was dit lid van de Raad niet het enige lid van de Indische rechterlijke
macht die in geldelijke verlegenheid verkeerde. Twee jaar later, in 1860, zag de
president van het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië - dezelfde die in 1858
het initiatief had genomen tot zuivering van de Raad van Justitie te Batavia - zich
genoodzaakt ontslag te vragen. Achtervolgd door zijn talrijke schuldeisers, had hij
erin moeten toestemmen, dat maandelijks op een deel van zijn tractement ten behoeve
van zijn crediteuren beslag werd gelegd, terwijl hij tevens zijn huis in de Bataviase
nieuwsbladen te koop had moeten aanbieden. In het geheel zou het gaan om een
schuld van f 120.000; onder de schuldeisers zouden zich ook diverse leden van de
balie te Batavia hebben bevonden.17.
Wanneer ik deze reeds lang vergeten feiten oprakel, is het om aan te tonen, dat
Douwes Dekker niet de enige Indische ambtenaar was die op te grote voet leefde of
met een kastekort kampte. Was hij excentriek, dan was hij in goed gezelschap. Dat
is geen onbelangrijke constatering. Te vaak immers hebben de critici van Multatuli
- de ‘deurwaarders’ zoals Du Perron ze placht te noe-

17.

J.J. Rochussen aan C.F. Pahud, 8 februari 1860, no. 218, Kol. 6531; idem, 9 juli 1860, no.
228, Kol. 6531. Vgl. Pahud aan Rochussen, 23 februari 1860, no. 243, Kol. 6528.
Zie ook verbaal 18 juli 1860, La O2, en 24 juli 1860, La R2, Kol. 5955.
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men - zijn ambtelijke en andere zonden aangegrepen om hem in een kwaad daglicht
te stellen, waarmee ze zich dan verder ontslagen hielden van de noodzaak zijn
zakelijke opvattingen - de aanklacht tegen het Nederlandse koloniale stelsel van die
tijd - te weerleggen.
Al bij het lezen van het manuscript van de ‘Max Havelaar’ in 1859 had Minister
van Koloniën Rochussen deze tactiek toegepast, toen hij de ‘Nederlandsche Beecher
Stowe’ ‘knap maar excentriek’ noemde.18. Een kwalificatie die intussen ook op
Rochussen zelf had kunnen slaan. Als gouverneur-generaal, tien jaar eerder, had hij
zich in de ogen van de man die toen Minister van Koloniën was, Baud, belachelijk
gemaakt door in alles Koning Willem II te willen imiteren, door in generaalsuniform
te lopen waarop hij niet eens recht had, door bij zijn binnenlandse inspectiereizen
als onderkoning van Indië naast de koetsier op de bok te zitten of, in de verwachting
zó nog diepere indruk te maken op de samengestroomde menigte, in galop te paard
aan te komen, ‘waardoor hij tweemaal’, zoals Baud noteerde, ‘ongelukkig met zijn
paard gestort is en met slijk bedekt is aangekomen’.19.
Garmt Stuiveling heeft er in 1938 al op aangedrongen - in een recensie van Du
Perron's ‘De Man van Lebak’ in het blad ‘Tijd en Taak’ - dat men die Indische
ambtelijke wereld, die tijdgenoten en collega's van Multatuli, eens systematisch in
kaart zou brengen.20. Tot nu toe heeft niemand die handschoen opgenomen. Toch is
het materiaal voor een dergelijk onderzoek aanwezig, namelijk in de Stamboeken
van de burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië.21. Ik twijfel er niet aan, dat aan
de hand van dit materiaal een boeiend boek te schrijven zou zijn, waardoor we ook
iemand als Multatuli in een beter perspectief zouden kunnen plaatsen. Wat
bijvoorbeeld te denken - om het bij dit ene geval te laten - van de bestuursambtenaar
Claas Rodenburg, die een eervolle carrière maakt bij het binnenlands bestuur, o.a.
op Sumatra's Westkust (Aijer Bangies) waar ook Douwes Dekker had gediend; in
1850 van verlof in Europa op Java terugkomt, dan als assistent-resident in Demak
wordt geplaatst, evenals Lebak een bekend armoegebied, om reeds een paar maanden
later te worden ontslagen, omdat hij storm loopt tegen bepaalde misstanden die door
het Nederlandse bestuur oogluikend werden toegelaten. ‘Oudtijds’, zo is het
commentaar van Rochussen, ‘stond hij bekend als een goed kuituurambtenaar, wel
bekend met de inlandsche huishouding. Hij is echter in den loop van dit jaar uit
Europa van tweejarig verlof terugge-

18.
19.
20.
21.

Vgl. mijn Kultuurstelsel en koloniale baten, blz. 189.
J. Zwart, A.J. Duymaer van Twist. Een historisch-liberaal staatsman 1809-1887. Utrecht
1939, blz. 241/2.
Tijd en Taak. Religieus-socialistisch weekblad, 12 februari 1938. Zie ook E. du Perron,
Verzameld Werk. IV, blz. 484/5, 643/4.
De stamboeken van de vóór 1836 naar Indië uitgezonden ambtenaren bevinden zich op het
Algemeen Rijksarchief; de latere berusten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
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keerd met zulke zonderlinge begrippen, dat hij zich niet heeft ontzien den Javaan
voor te spiegelen, dat zij geheel vrije menschen waren en niet verder tot heeren- of
kultuurdiensten verpligt, dan zij zelf verkozen!’22.
Tenslotte zou ik enkele opmerkingen willen maken over de positie van de Javaanse
regenten en hun verhouding tot het Europese bestuur. Daarmee raken wij aan het
conflict dat in de ‘Max Havelaar’ beschreven is. Zomin als men de loopbaan van
Douwes Dekker te veel op zichzelf moet beschouwen, zoals ik hiervoor heb betoogd,
zomin moet men de zaak van Lebak te zeer als een geisoleerd incident behandelen.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat sommige Multatuli-navorsers wel eens
in deze fout zijn vervallen.
De politiek van het Nederlandse koloniale bestuur op Java is steeds geweest, de
inheemse bevolking onder het gezag van haar eigen hoofden, de regenten in de eerste
plaats, te laten. De regenten werden bij erfopvolging aangewezen. In het Indisch
Regeringsreglement van 1854 vinden wij deze beginselen aldus verwoord:
‘Zooveel de omstandigheden het toelaten, wordt de inlandsche bevolking
gelaten onder de onmiddellijke leiding van haar eigen, van regeringswege
aangestelde of erkende, hoofden’ (art. 67) en verder: ‘Bij het openvallen
der betrekking van regent op het eiland Java wordt, behoudens de
voorwaarde van bekwaamheid, ijver, eerlijkheid en trouw, zooveel doenlijk
tot opvolger gekozen een der zonen of nabestaanden van den laatsten
regent’ (art. 69, laatste lid).
Een andere politiek was ook moeilijk denkbaar geweest, aangezien het korps
Nederlandse bestuursambtenaren op Java veel te klein was om direct bestuur te
voeren over de bevolking. In het midden van de jaren vijftig bijvoorbeeld omvatte
het ‘B.B.’ nog geen 200 ambtenaren, residenten, assistent-residenten en controleurs
en dat bij een inheemse bevolking van ± 12 miljoen zielen. De medewerking van de
invloedrijke Javaanse regentenfamilies, waartegen de gewone Javaan hoog opzag,
was dan ook onmisbaar voor een ordelijke Nederlandse gezagshandhaving. Die
coöperatie was des te onmisbaarder toen, na de invoering van het kultuurstelsel, de
regenten en lagere inlandse hoofden werden ingeschakeld bij het toezicht op de
aanplant en gedwongen kultuurdiensten. Hoe zwaar men aan de positie van de
regenten tilde, blijkt uit een vinnige brief van de Minister van Koloniën van den
Bosch aan de Indische regering in 1839.23.
De gouverneur-generaal had in de residentie Madioen enkele regentschappen om
redenen van bezuiniging opgeheven. Van den Bosch, anders bepaald niet afkerig
van inkrimping van de Indische uitgaven, keurde deze maatregel als gevaarvol en
onraadzaam af. De regenten zouden mogelijk erdoor worden verbitterd en wat begon
het bestuur zonder hun medewerking? Om herhaling te voorkomen, werd het de
gouverneur-generaal verboden voortaan regentschappen op te heffen of regenten af
te zetten zonder voorafgaande Konink-

22.
23.

Vgl. mijn Kultuurstelsel en koloniale baten, blz. 229 (noot 89).
Verbaal 31 december 1839, LaIJ, Koloniën 4428.
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lijke machtiging. Weliswaar moest deze oekaze al in 1841 worden ingetrokken,
omdat bij de slechte verbindingen het voorgeschreven overleg tussen Indisch bestuur
en minister veel te veel tijd in beslag nam, maar ze maakt duidelijk hoe het
spreekwoord in zwang kon komen, dat het gouvernement liever tien residenten
ontsloeg dan één regent.24. Op de juistheid van dit spreekwoord kom ik overigens
nog terug.
Het lag in de lijn van dit beleid om niet te veel aandacht te schenken aan gevallen
van afpersing of knevelarij, waaraan de - door het Nederlandse bestuur slecht
bezoldigde - regenten zich wellicht tegenover de bevolking schuldig maakten. Men
beriep zich daarbij op het eeuwenoud gebruik, de adat. Die adat rechtvaardigde op
Java zaken die in Europa misschien als onduldbare knevelarij zouden worden
bestempeld. ‘Het inlandsche bestuur’, heet het in een ministeriële aanschrijving uit
1839, ‘wemelt van deze zoogenaamde misbruiken, en niets kan ... meer tot de
ontbinding van dat bestuur, en tot eene lange reeks van heillooze gevolgen, leiden
dan het opzettelijk opsporen van die afwijkingen, en het toetsen derzelve aan
beginselen, geheel vreemd aan den maatschappelijken en zedelijken toestand der
Javanen.’25. Tengevolge van deze aanschrijving werd bij gouvernementsbesluit van
6 augustus 1840 de residenten nog eens ingescherpt, ‘om met het aanklagen,
suspenderen, dan wel het tot ontslag voordragen ... van Regenten en inlandsche
hoofden van aanzien, de meest mogelijke voorzigtigheid in acht te nemen en daartoe
niet dan om zeer gewigtige redenen, na rijpen rade, over te gaan’.26.
Ook bij andere gelegenheden ontbrak het niet aan waarschuwingen van hogerhand
om zich te hoeden voor ambtenaren, die ‘uit onverstandigen dienstijver, om van
geene meer laakbare drijfveren te gewagen’, de voorname inlandse hoofden met
overdreven gestrengheid beoordeelden.27. ‘Zoo het aan den eenen kant verkeerd zou
zijn als beginsel te stellen, dat inlandsche hoofden niet moeten worden vervolgd noch
gestraft, wegens knevelarij en misbruik van gezag, zou, aan den anderen kant, niets
gevaarlijker voor 's Gouvernements belang kunnen worden, dan eene onophoudelijke
en gestrenge navorsching van al hunne handelingen’.28. Pikante bijzonderheid hierbij
was, dat die overijverige en gestrenge ambtenaren door het opperbestuur vooral
gezocht werden in de kring van de jongere assistent-residenten. De residenten zouden
de behandeling en afdoening van rechtszaken te veel aan hun ondergeschikten hebben
overgelaten, toen zij na de invoering van het

24.
25.
26.

Vb. 5 maart 1841, no. 2/88, Kol. 1356.
Vb. 27 april 1839, no. 8, Kol. 1225.

27.

Minister van Koloniën Van den Bosch 17 april 1839, LaZ4, Kol. 4423.

28.

Vb. 22 juni 1839, La K8, Kol. 44 24 (het citaat is ontleend aan een nota van Baud van 30
maart 1839).

Zie G.B. 6 augustus 1840, La L3, Kol. 4505.
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kultuurstelsel met een aanzienlijke uitbreiding van hun werkzaamheden waren
geconfronteerd.29.
De afloop van het conflict, dat bijna twintig jaar later in Lebak speelde, lijkt in
deze waarschuwingen al besloten te liggen. Toch zou de conclusie te simpel zijn,
dat op Java nooit een regent wegens knevelarij werd ontslagen en dat de
assistent-resident Douwes Dekker dus bij voorbaat kansloos was in zijn op zichzelf
volkomen legitiem verzet tegen de knevelende regent Radhen Adipatti Karta Natta
Negara van Lebak. Het Nederlandse bestuur bewoog zich tussen twee polen. Het
ene principe was dat men het inlandse bestuur, in het bijzonder de regenten, moest
ontzien; het andere - nog een verre naklank van het revolutionaire ideaal van 1789,
dat via de Bataafse Republiek zijn weg in de Indische staatsregeling had gevonden
- dat men de inlandse bevolking moest beschermen tegen willekeur, van wie ook,
regenten niet uitgezonderd.30.
Bij herhaling werden regenten die zich in ernstige mate hadden misdragen
tegenover de bevolking uit hun ambt verwijderd. Dit lot trof bijvoorbeeld de regent
van Kendal in 1851. De situatie daar vertoonde sterke gelijkenis met die in Lebak.
De regent had zich aan ergerlijke afpersingen ten koste van mindere hoofden en de
bevolking schuldig gemaakt. Zo had hij eigenmachtig dorpshoofden aangesteld en
afgezet en hiervan een bron van inkomsten gemaakt door de hoogste bieders met het
dorpsbestuur te belasten, ‘welk het plegen van veel onrecht tot gevolg had’. Ook had
hij zich een aanzienlijk deel van de sawahs toegeëigend, alsmede plantlonen voor
de koffie- en suikercultuur die de bevolking toekwamen. Verschillende lagere hoofden
hadden zijn ‘besmettelijk’ voorbeeld gevolgd. Kortom, het gehele inlands bestuur
in dit Midden-Javaanse regentschap was verziekt en het gouvernement schreef dan
ook hieraan toe, dat de bevolking van dit vroeger zo welvarende gewest tot armoede
was vervallen. Na een onderzoek onder leiding van de Procureur-Generaal bij het
Hooggerechtshof werd de regent ontslagen en als staatsgevangene naar Menado op
Celebes verbannen.31. Misschien heeft Douwes Dekker die toen als secretaris bij de
residentie Menado werkzaam was, hem daar nog wel ontmoet! Tenslotte werd van
dit ontslagbesluit alle residenten op Java officieel mededeling gedaan, waarbij werd
herinnerd aan de plicht van de bestuursambtenaren de bevolking tegen misbruiken
te beschermen. Overigens zou het onjuist zijn de Kendalse zaak op het crediet van
gouverneur-generaal Duymaer van Twist bij te schrijven, zoals latere verdedigers
van deze landvoogd tegen de aanvallen van Multatuli wel hebben gedaan. De
verwijdering

29.
30.
31.

Gouvernementsbesluit van 24 juni 1841, no. 2, nader toegelicht bij brief van de
gouverneur-generaal van 18 juni 1842, no. 18, Kol. 4561.
Vgl. art. 55 van het Regeringsreglement van 1854, dat in alle vroegere Regeringsreglementen
sinds 1818 voorkwam.
Zie gouvernementsbesluit van 11 augustus 1851, no. 1, Kol. 7124, waarin de beschuldigingen
tegen de regent zijn samengevat.
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Het Europees en inlands bestuur broederlijk bijeen: een ontvangst in de pendopo van de regent van
Bandung (vermoedelijk laatste kwart negentiende eeuw). Zo moeten ook Brest van Kempen en Douwes
Dekker door de regent van Lebak ontvangen zijn.
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van de regent, voorafgaand aan het onderzoek dat tot zijn ontslag zou leiden, had
reeds onder het bestuur van de voorganger van Duymaer van Twist, Rochussen,
plaats gehad.32.
Het ontslag van de regent van Kendal wegens knevelarij ten laste van de bevolking
stond niet op zichzelf. Als we bijvoorbeeld het z.g. Algemeen Overzicht van de
staatkundige gesteldheid van Nederlandsch-Indië over 1839 tot en met 184833. ter
hand nemen, dan blijkt dat in dat tiental jaren 12 regenten op Java werden ontslagen,
waarvan acht wegens knevelarij, een op verdenking van medeplichtigheid aan moord
op een Europese bestuursambtenaar, een wegens poging een moord op een ‘zinneloze’
inlander, door een familielid uitgelokt, te verheimelijken, een wegens opiumsmokkel
en een op grond van overmatig gebruik van dit verslavingsmiddel.
Niet ten onrechte kon de samensteller van dit rapport - de latere Minister van
Koloniën E. de Waal, toen nog referendaris bij de Algemene Secretarie te Buitenzorg
- concluderen dat de regering zich dikwijls verplicht had gezien om regenten wegens
knevelarij en misbruik van gezag uit hun ambten te ontzetten. Nam men daarbij in
aanmerking, dat de Javaan alleen ‘in den hoogsten nood’ klachten tegen zijn regenten
inbracht, dan mocht men wel aannemen - zo concludeerde De Waal verder - dat
slechts een gering aantal van de regenten die zich aan knevelarij schuldig maakten,
daarvoor werd bestraft. Maar veel viel hieraan niet te veranderen: ‘De gedragingen
en de aard der voorname inlandsche hoofden op Java nagaande, komt men tot het
besluit, dat het eene niet te miskennen, en zoowel voor het Gouvernement als voor
de bevolking bedroevende daadzaak is, dat zij over het algemeen de hoedanigheden
missen, welke zij als natuurlijke beschermers van de belangen der bevolking, en als
uitvoerders der bevelen van het Gouvernement zouden behooren te bezitten, om het
bestuur over, en de behandeling van den Inlander te doen zijn, geheel overeenkomstig
de goede inzigten van de Regering en de algemene beginselen van regt en
billijkheid’.34.
In de uitgebreide Multatuli-literatuur is, voor zover mij bekend, dit rapport, waaruit
ik het een en ander citeerde, nimmer ook zelfs maar genoemd. Toch voegt het aan
onze beoordeling van de Lebak-zaak, die zes jaar later speelde, wel een dimensie
toe. De assistent-resident Douwes Dekker stond in zijn conflict met de regent niet
zo zwak als het ons mogelijk voorkomt. De precedenten waren er, waarbij regenten
wegens misbruik van gezag en knevelarij waren ontslagen of vooruitlopend daarop
geschorst. Maar Douwes Dekker miste de tact en omzichtigheid die nodig waren om
in dit geval zijn doel,

32.

Bij gouvernementsbesluit van 9 januari 1851, no. 2, Kol. 7117, was de regent geschorst en
hem Cheribon als tijdelijke verblijfplaats aangewezen.

33.

Dit ambtelijke rapport - zie exh. 31 januari 1851, no. 27bis, Kol. 5823 - is in 1973 door het
Arsip Nasional te Jakarta in de oorspronkelijke Nederlandse tekst uitgegeven.
Vgl. Algemeen Overzicht, blz. 83.

34.
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de verwijdering en het ontslag van de regent, te bereiken. Hij handelde wel zeer in
strijd met de ambtelijke étiquette, niet alleen van zijn tijd maar van alle tijden, door
van zijn meerdere, de resident, te verlangen, dat deze de regent zou verwijderen
zonder feiten, laat staan bewijzen te geven, waarop de beschuldiging van knevelarij,
die deze maatregel moest rechtvaardigen, was gegrond. Men kan het de resident
Brest van Kempen niet kwalijk nemen, dat hij geen gevolg heeft willen geven aan
het verzoek van een ondergeschikte assistent-resident zich in een zo belangrijke
kwestie maar op diens oordeel te verlaten. Misschien heeft Brest van Kempen zich
herinnerd hoe het Engelhard was vergaan. Deze had in 1847 als resident van Jepara
eigenmachtig de regent van het gelijknamige regentschap gevangen laten nemen en
doen verwijderen omdat hij hem verdacht van medeplichtigheid aan de dood van
een minder inlands hoofd met wiens vrouw de regent een verhouding zou hebben
gehad. De resident had gemeend, dat zonder verwijdering van de regent deze zaak
niet tot klaarheid kon worden gebracht. Maar met hoeveel ijver hij vervolgens ook
getracht had het bewijs tegen de regent rond te krijgen, hij was daar niet in geslaagd.
Het gouvernement had daarop èn de resident èn een jaar later ook de regent, op wie
uit anderen hoofde het nodige viel aan te merken, uit 's lands dienst ontslagen.35.
Overigens was Engelhard - en het bewijst weer eens hoe gevleugelde uitdrukkingen
niet altijd stroken met de historische werkelijkheid - de enige resident die in al deze
jaren wegens een conflict met een regent werd ontslagen!
Uiteindelijk werd dan ook niet de regent ontslagen maar Douwes Dekker. Het is
bekend hoe hij daarna nog getracht heeft bij gouverneur-generaal Duymaer van Twist
zijn zaak te bepleiten en hoe deze hardnekkig weigerde hem in audiëntie te ontvangen.
Maar misschien moeten we achter die weigering niet te veel zoeken. Al in 1853 had
die verdienstelijke ambtenaar Otto van Rees zich beklaagd over ‘het afgetrokken en
minder handzaam karakter van den heer Van Twist, die er hoegenaamd geen werk
van maakt, zijne hoofdambtenaren, zoo als men zegt, lekker te maken en allen op
denzelfden voet, stijf en afgemeten behandelt... Zijne hoofdfout is, inzoover ik erover
mag oordeelen, den buitensporige vrees van zich te laten influenceren, welke bij zijn
energiek, soms tot koppigheid overhellend, karakter wel minder kan zijn; alles wordt
op stukken afgedaan, en zelden of nooit hoort de Gouverneur Generaal eens mondeling
hoe het hier toegaat...’36. Zo is het ook de ontslagen assistent-resident Douwes Dekker
vergaan.
Dit artikel is de tekst van een voordracht die op 27 november 1978 onder auspiciën
van het Leids Universiteitsfonds te Leiden gehouden is.

35.
36.

Zie Rochussen aan de Minister van Koloniën, 27 juni 1848, No. 73 (semi-officieel), Kol.
4567. Vgl. Algemeen Overzicht, blz. 29.
Otto van Rees aan J.P. Cornets de Groot, 24 maart 1853, Collectie-Cornets de Groot; vgl.
mijn Kultuurstelsel en koloniale baten, blz. 102.
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Paul van 't Veer
Dekker met verlof1.
De tweede helft van Eduard Douwes Dekkers Europees verlof in de jaren 1852-1855,
was na de te hooggespannen verwachtingen van de eerste in alle opzichten een weg
terug. Het was nu wel duidelijk dat hij zijn twee dromen over de verloftijd niet zou
kunnen verwezenlijken: hij zou niet rijk worden door Everdine's erfenis en geen
schrijver door zijn talent.
In het huis dat ze eind 1853 in Amsterdam aan de Singel hadden gehuurd voor
Eefje's bevalling die op 1 januari 1854 had plaatsgevonden, woonden ze niet lang.
Toen Dekker in april aan zijn broer Pieter in Den Helder schreef dat hij verlenging
van verlof had gevraagd, hadden ze alweer hun intrek genomen in Het Wapen van
Utrecht, een eenvoudig hotel aan het Rokin. Het kon niet in de schaduw staan van
de luxe hotels in de Doelenstraat waar ze eerder hadden gewoond.
Hoewel de brief bedoeld was Pieter weer om geld te vragen (Eduard wilde nu voor
drie jaar vijf tot zevenduizend gulden lenen en ‘dubbele renten’ geven), kon hij het
niet nalaten Pieter uit de hoogte te behandelen. Voorlopig konden ze niet naar Den
Helder komen, daarom zond hij ‘de rommel dien we anders zouden meegebragt
hebben maar hiernevens. Die winterjas ware overal elders dan aan Den Helder welligt
hors de saison maar dààr zal hij nog wel te pas komen. De rest is niet veel bijzonders,
maar Mietje zal er wel raad meê weten.’ De verlenging van verlof was nodig ‘daar
vrij belangrijke geldzaken mij nopen hier te blijven, ter afdoening van een historie
waarvoor men ons f 36/m biedt, doch die naar mijne berekening ruim driemaal zoveel
bedragen moet.’2.
Het klonk flink maar in feite was de hele laatste verlofperiode één worsteling om
aan geld te komen. Gedwongen vernederende bedelbrieven te schrijven dwaalde
Dekker steeds verder van de werkelijkheid af. Wie hem geen geld wilde lenen vond
hij kleingeestig of erger, wie het hem geleend had en het terug wilde hebben, nam
hij het kwalijk. Zijn schuldeisers deelde hij in bij zijn tegenstanders, allengs bij zijn
vijanden die hem het leven opzettelijk zuur maakten om te voorkomen dat hij zijn
claims op de erfenis kon realiseren.
Op 30 juni liet hij Pieter weten: ‘In Indië zou menige Chinees mij 50/m

1.
2.

Dit is het tweede deel van een artikel over Dekkers verlof dat aan Lebak voorafging. Het
eerste deel is geplaatst in het eerste nummer van dit tijdschrift.
Tirade december 1975: Brief wisseling Pieter en E.D.D.
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op mijn woord geven en hier in mijn lief vaderland laat men mij verlegen.’ Een dag
later voegde hij eraan toe dat hij onlangs drieduizend gulden had geleend tegen 33
1/3% rente en nog meer nodig zou hebben. ‘Verwonder U nu nog dat wij op zulk
een land schimpen.’
Toch waren er ook vrolijker ogenblikken waarin de verlofgangersmentaliteit boven
kon komen. In Den Haag had hij zijn oude Natalse vriend Carel van der Pool ontmoet
die ook met verlof was. Carel, intussen kapitein geworden, was in Nederland met
twee kinderen van drie en zes jaar die hij bij zijn Sumatraanse huishoudster had
verwekt en nu een Europese opvoeding wilde geven. Hij was 41 jaar - zeven jaar
ouder dus dan Dekker - en slaagde er maar niet in de kinderen ergens behoorlijk
onder dak te brengen. Natuurlijk had hij er niet over gepeinsd zijn njai mee naar
Nederland te nemen. Dat deed je niet. Het zou het einde van zijn militaire loopbaan
hebben betekend. Trouwen met een njai was uitgesloten. Het was al heel wat dat hij
zijn kinderen niet aan hun lot had overgelaten. (Dekker zelf had boter op zijn hoofd.
Hij had zijn Natalse njai Si Oepi Keteh ook naar haar huis teruggestuurd toen hij in
Padang in moeilijkheden was geraakt.) De kinderen van Van der Pool hadden al eens
bij Dekker en Tine gelogeerd, maar dat was geen oplossing. Daarom had hij besloten
te trouwen. Via een huwelijksadvertentie kwam hij in contact met een zekere
‘Mademoiselle Elise’ met wie hij poste restante in Voorburg correspondeerde. Dekker
was van het begin af bij de zaak betrokken en zou nu ook voor ‘Pool’ de zaak nader
onderzoeken.3.
Het onderzoek liep vast in Voorburg toen juffrouw Elise geen nader adres wilde
opgeven en Dekker het vermoeden dat ze boven een bekende herenmodewinkel aan
De Plaats in Den Haag woonde niet nader onderzocht. Wel stuurde hij Van der Pool
een drietal humoristische ‘Bulletins van 't toonel des oorlogs’ over zijn avonturen in
Voorburg, waar hij zich in een hotel onder de naam Gustaaf Holm (uit De Eerlooze,
o romantiek!) liet inschrijven, maar de zaak liep dood.
Had hij nog wat doorgezet dan had hij misschien ontdekt dat ‘M.lle Elise’ niet,
zoals zij had voorgewend, de pleegdochter van een Indisch heer was, maar de
maitresse van een van de rijkste inwoners van Den Haag, die Dekker op zijn minst
van naam zou hebben gekend. Zij was de 20-jarige Elise van der Meyde, hij de
60-jarige gepensioneerde resident van Rembang jhr O.C. Holmberg de Beckfelt, een
Suikerlord die in 1840 had geprofiteerd van de zo beruchte willekeur bij de uitgifte
van Indische suikercontracten en als gebruikelijk dan ook binnen enkele jaren schatrijk
was geworden.4.
3.

4.

Ook deze ‘Haagse’ kwestie is grondig uitgezocht door mr. J. Kortenhorst en beschreven in
diens artikel Eduard D.D. in Den Haag, Die Haghe 1969. De drie brieven die Dekker aan
Van der Pool schreef heeft Mimi gepubliceerd en becommentarieerd in WB Brieven II, pag.
133
Over Beckfelt: C. Fasseur: Kultuurstelsel en koloniale baten, Leiden 1975, pag. 152 e.v.
Twee jaar na haar Spielerei met Van der Pool en Dekker trouwde Elise alsnog met haar
Suikerlord, die zij als rijke weduwe meer dan een halve eeuw overleefde. De kinderen van
Beckfelt uit een eerder huwelijk moesten niets van hun jonge stiefmoeder hebben maar kregen
dankzij de relaties van pa en andere familieleden zelf ook weer voordelige suikercontracten
die in korte tijd tonnen - dus voor ons miljoenen - konden opbrengen.
Het allermerkwaardigste is misschien nog dat Elise als ‘douarière de Resfeldt’ voorkomt in
het boek ‘Uit de suiker in de tabak’ van P.A. Daum. Zij is dan een hupse weduwe die het er
in Brussel goed van neemt en ook de hoofdpersoon weet te bekoren. Zie mijn artikel: ‘Een
Haagse cocotte in de Indische literatuur’, Hollands Maandblad juni/juli 1978.
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Het was voor Dekker een vrolijk intermezzo in een sombere tijd. In september werd
hij door het ministerie gemaand om een bedrag van f 360 aan ten onrechte door hem
op Ambon uitbetaald domineestraktement. Hij had gedacht dat die zaak allang was
geregeld (in februari 1853 had hij er al een brief over gekregen) maar dit bleek niet
het geval en het geld zou nu van zijn eigen traktement worden afgetrokken. Bij
ongeautoriseerde uitgaven hield het Indische gouvernement niet van halve
maatregelen. Toen minister Pahud door de personeelsafdeling van zijn departement
erop werd gewezen dat Dekkers eerstvolgende kwartaalbetaling door zo'n inhouding
meer dan gehalveerd zou worden, schreef hij in de marge: ‘Hij heeft dit aan zichzelve
te wijten’, wat in dit geval nu eens niet juist was. Er was heel wat geschrijf voor
nodig, er moesten heel wat excuses op grond van ‘hevige ontstemming van het
zenuwgestel’ en ‘noodlottige irritatie’ worden gemaakt om in elk geval enig uitstel
te krijgen. Het geld zou nu worden ingehouden op het gebruikelijk reisvoorschot ten
bedrage van vier maanden salaris, dat Dekker bij zijn verwachte vertrek in november
zou toevallen.
Op het departement had hij een goede relatie gekregen. In september was Weddik
als secretaris-generaal opgevolgd door mr L.W.C. Keuchenius, lid van het Indische
Hooggerechtshof. Zowel Dekker zelf als zijn broer Jan waren met hem bevriend.
Gewoonlijk werd de post van secretaris-generaal op het kleine departement waar
maar enkele tientallen ambtenaren werkten en heel wat minder omging dan bij de
meeste afzonderlijke diensten in Batavia, waargenomen door een hoge koloniale
ambtenaar met verlof. Voldeed hij, dan had hij grote kans op een mooie promotie in
Indië, bijvoorbeeld benoeming in de Raad van Indië, waarvan de leden door de koning
(in de praktijk dus: de minister) werden benoemd. Door de relaties die hij als
secretaris-generaal in de kleine Haagse kring van Indische specialisten kon maken
was een ministerschap trouwens niet uitgesloten, wat meer dan één secretaris-generaal
zou bewijzen - onder wie Keuchenius zelf.
Diens bijzondere voorspraak had Dekker nog niet nodig toen hij inderdaad op 31
oktober het gebruikelijk reisvoorschot vroeg. Iedereen kreeg het. De reis duurde vier
tot vijf maanden, moest door de ambtenaar zelf vooruit betaald worden en het lag
voor de hand dat hij zijn salaris over die periode
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vooruit in plaats van achteraf kreeg uitbetaald. Dat zou voor Dekker met aftrek van
de bekende f 360 en de 10% pensioenpremies op niet meer dan welgeteld f 652,50
neerkomen. Het was zelfs al veel te weinig voor de scheepspassage die al gauw f
500 per persoon zou zijn op een schip met goede passagiersakkomodatie en niet met
provisorisch bijgetimmerde kooien zoals op vrachtscheepjes als De Harmonie
gebruikelijk was waarmee de Dekkers naar Nederland waren gekomen. Het zou
uitgesloten zijn voor dat geld ook nog iets van een tropenuitrusting aan te schaffen
en de maandenlange hotelrekening in Den Haag te betalen waar Dekker, Tine en
Edu de laatste tijd woonden.
Maar Dekker had dan ook heel andere bedoelingen met het geld. Nauwelijks had
hij het in handen of hij diende een heel ongewoon rekest bij de minister in waarvoor
hij wel de voorspraak van zijn vriend Keuchenius nodig had. Hij vroeg de minister
een maand buitenlands verlof en stelde ‘dat hij zoowel om huisselijke omstandigheden
als ter beëindiging van belangrijke geldelijke aangelegenheden gaarne voor zijn’
terugkeer naar Indië, eene reis naar België en Duitschland wenschte te ondernemen,
ten einde daarna per overlandweg naar Indië te retourneeren.’ Binnen het ministerie
was verzet tegen de inwilliging van het verzoek, dat op stilzwijgende verlenging van
het verlof zou kunnen neerkomen, maar Keuchenius sleepte de toestemming bij
Pahud uit het vuur. ‘Tot nadere toelichting van zijn Request heeft de heer Dekker
mij particulier geschreven dat hij iets gevonden had, waardoor hij spoedig een rijk
man zou wezen. Hij zegt niet: wat? In verband daarmee staat zijn buitenlandsche
reis.’
Dankzij Keuchenius kon de zaak in één dag worden afgehandeld. Dekker kreeg
toestemming, mits hij ervoor zorgde via de landroute toch nog ultimo februari 1855,
‘zijnde het tijdstip waarop zijn verlengd verlof geheel zal zijn verstreken’, in Batavia
te zijn.
Dekkers vondst die hem rijk zou maken was een uitvinding van de wanhoop. Het
was een onfeilbaar roulettesysteem, gebaseerd op inzetten volgens een vast schema,
dat hij bij zijn eerdere reis naar Spa door anderen had zien hanteren.
De geldzaken hadden hem nu zo overmand, de erfenissen, schulden, voorschotten,
aanmaningen, terugbetalingen en wat niet al, dat hij zich er alleen met een fantastische
slag uit zou kunnen bevrijden. Dat hij de slag in Zwitserland kon slaan geloofde hij
eigenlijk zelf niet meer, al twijfelde hij niet aan Everdines aanspraken. Hij had uit
Zwitserland wat papieren ontvangen, waaruit zou blijken dat haar vader niets meer
te vorderen had, maar wat zei zo'n rekening-courant? Een grote slag aan de speelbank,
dat was een andere zaak. Op een gewone manier zou hij toch nooit uit de schulden
kunnen komen. Het moest mogelijk zijn de factor geluk te beinvloeden door
systematisch te zetten: elk verlies compenseren door een hogere inzet en elk verliezend
nummer vervangen door een winnend, want volgens de kansbereking zou je daarmee
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op zijn ergst op een gemiddelde uitkomen en noch winnen, noch verliezen. Het geld
van de terugreis was alleen een investering die er zeker weer uit zou komen.
In de komende maanden reisde hij enkele malen heen en weer naar de speelzalen
van Spa, Wiesbaden en Hamburg, waar ook dit onfeilbare systeem - hoelang hij er
ook thuis aan had zitten knutselen - niet onfeilbaar bleek. In december werd Edu
ernstig ziek. Een spoedige terugreis leek uitgesloten, ontslag uit de Indische dienst,
op eigen verzoek of onvrijwillig nu hij zijn verlengde verlof alweer aan het
overschrijden was, kwam dichter en dichterbij. Op 26 december probeerde hij nog
weer eens bij Pieter geld los te branden. Verwijzend naar de ‘belangrijke Sommen’
die hij nog te goed had, bezwoer hij zijn broer niet toe te geven ‘in eene kleingeestige
bekommering omtrent iets wat ik U in den loop van 55 drie of viervoudig kan
teruggeven. Als gij hier waart, konde ik U toonen wat ik te ontvangen heb. Het is
enorm, en des te verdrietiger is het mij nu zoo telkens om sommen te moeten
rondloopen die binnen weinig tijds kleinigheden voor mij zullen wezen. Zendt mij
zooveel gij hebt. Geloof mij, het zal Uw voordeel zijn. Ik ben den laatsten tijd bijna
voortdurend in België en Duitschland geweest, en binnen weinig dagen weêr op reis,
maar zonder geld kan ik niets doen.’
Het laatste wees duidelijk genoeg op nieuwe avonturen aan de speelbank. Pieter,
die al bijna anderhalf jaar het niet malse bedrag van ruim veertienhonderd gulden
had uitstaan (haast driemaal zijn domineesjaarsalaris, tenslotte) voelde er niets voor
nog meer in die put te gooien. ‘Het spijt mij een weinig dat gy (het verzoek) gedaan
hebt want wij hebben toen de jongens te kooi waren gisteravond erover gesproken
en besloten daarin niet te treden. De redenen en gronden van dit besluit zou ik liever
zeggen dan schrijven, en gij, wetende wat wij onlangs gedaan hebben, zult het hoop
ik niet aan onwil of onhartelijkheid toeschrijven. Sta mij toe erbij te voegen: vraag
Kerkhoven, vraag Zondag, vraag Keuchenius’.
In januari vertrok Dekker opnieuw. Om Eef tijdens zijn afwezigheid de boze
blikken van hotelier Fuhri te besparen, had hij hem een wissel van f 500, - gegeven,
te betalen op 20 februari. Nu ja, 't was weer zes weken uitstel. Hij ging nu rechtstreeks
naar Wiesbaden en het naburige Bad Homburg, of wat voor rechtstreeks moest gelden:
per trein naar Arnhem, vandaar per rivierstoomboot naar Duisburg en weer per trein
via Keulen naar Wiesbaden. En als steeds was het of alle zorgen van hem afvielen
en door Grote Verwachtingen werden vervangen zodra hij met wat geld op zak ergens
heen op weg was. In zo'n opgewonden stemming beleefde hij allerlei grote en kleine
avonturen, vaak met een erotische ondertoon en werden de meest uiteenlopende
ervaringen scherp in zijn bewustzijn gegrift. Het was weliswaar niet allemaal even
vrolijk, maar dit leven op avontuur in het dynamische Europa van de jaren '50
(Duitsland nog steeds in opschudding na de mislukte of half gelukte revolutiepogingen
van 1848) was toch héél wat anders dan hem als Indisch bestuursambtenaar in een
doodstil stadje te wachten stond.
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Op 23 januari was hij terug in Arnhem. Zijn geld was op, hij had Everdine al een
telegram gestuurd om haar erop voor te bereiden dat zijn plan was mislukt. 's Avonds
alleen in zijn hotelkamer wilde hij haar een klein briefje met nader nieuws schrijven,
maar opeens kreeg hij de geest. In een brief van vele kantjes beschreef hij haar
uitvoerig zijn Duitse avonturen in dezelfde levendige stijl als waarin hij een paar jaar
geleden in Menado zijn grote door hem zo genoemde ‘praatbrieven’ had geschreven.
Zó schrijvend voor een ‘publiek’ dat in Tine was belichaamd beleefde hij alles
opnieuw en scherper dan eerst en werd de mislukking van het reisdoel haast nog in
een persoonlijke triomf omgezet. De ontmoeting met een aan lager wal geraakt
gezelschap Oostenrijkse revueartisten op de boot naar Duisburg en op de terugweg
zijn flirtation met een paar Duitse meisjes werden nu zijn persoonlijke overwinningen
die de nederlagen in de speelzaal ruimschoots compenseerden. Van slachtoffer was
hij regisseur geworden.
De artisten bleken in grote geldverlegenheid te zijn. Hij had ze van zijn eigen
armoedje nog geholpen. Scènes met wederzijds geschrei waren het resultaat geweest,
tot op het perron in Keulen toe. ‘En toen spoorde ik verder, en dacht na en sprak met
God. Of 't een gebed was of een lastering, - eene aanbidding of een loochening van
zijn bestaan, dit weet ik niet, maar zeker heb ik gezegd: als ge er zijt, zie naar mij.
‘Ah! zou Pieter zeggen, daar komt de aap uit de mouw. 't Was een schelvis voor
een kabeljauw - (Zulke woorden klinken plat, - dat kan niet anders als ik Pieters
woorden aanhaal na de mijne.) Ah zou hij zeggen - 't was om winst, 't was eene
speculatie. Je wou met God een accoord maken: ik geef de Oostenrijkers één, Gij
geeft daarvoor terug zeven maal zeven!
‘Pieter, - als dat zoo geweest ware, had ik nog niet anders gedaan dan Uw bijbel
leert; uw bijbel die die speculatie letterlijk voorschrijft.’
Maar daaraan had Dekker niet gedacht toen hij de Oostenrijkers hielp. Pas later
in de trein dacht hij aan zijn God die edel moest zijn en moest begrijpen. ‘En zoolang
ik zulk een God niet zie, geloof ik aan God niet.’
Het tweede avontuur dat hij Tine beschreef stond op een iets minder verheven
plan. Het was eigenlijk niet meer dan een liefdesavontuurtje in de postkoets en het
posthuis 's nachts. ‘Nu denk je dat het een gemeen meisje was, niet waar? Neen
geloof me. Dat woord eer en deugd in den gewonen zin genomen - ik hecht daaraan
als ge weet niet zooveel - moet ik zeggen dat ik dat meisje in eene kaserne van
kurassiers vertrouwen zou.’
En hijzelf? ‘Vraag je nu hoe is het mogelijk dat je in die stemming (ik keerde
huiswaarts!) zoo iets kon toegeven, - dat is mijzelf een raadsel, of liever ik begrijp
het wèl. Zij zag er goed uit. Ik was, in weêrwil van mijn toestand altijd ik.’
Tine begreep 't en vergaf. Avontuurtjes met meisjes die hij haar opbiechtte nam
ze hem niet kwalijk. Als Dekker vond dat zij daar ‘boven’ moest staan, wilde zij dat
ook. Als hij boos was op Pieter, was zij 't ook. Toen hij berooid
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uit Duitsland was teruggekeerd was ze bereid onder eigen naam maar op zijn dictaat
een bepaald onaangename brief aan Pieter en Mietje te schrijven die sinds december
niets meer van ze hadden gehoord en zich niet ten onrechte ongerust maakten. Die
hartelijkheid werd afgewezen.
‘O! waren wij op 't oogenblik bij Chineezen of onder Alfoeren (heidenen) dan
werden wij geholpen!!’ schreef Eef: En: ‘Mijn Dek die altijd hielp waar hij maar
kon, vindt nu overal gesloten harten of tenminsten gesloten beurzen. Gijl: zult nu
wel begrijpen dat wij aan geene hartelijkheid gelooven, t' geen ons wel zeer doet,
want onze harten zijn er maar al tezeer geneigd om lief te hebben. Hebt gijl: ons
werkelijk lief zoo helpt ons spoedig zoo niet, laten wij ons dan geen hartelijkheid
voorwenden die niet bestaat. O! indien gijl: ons nu hielp dan zouden wij innig
dankbaar en verheugd zijn en gijl: zoudt binnen één jaar ook reden tot groote vreugde
hebben. Zoo doende zouden wij tot elkanders geluk bijdragen.’
Pieter en Mietje waren danig geschrokken, maar verloren hun doopsgezinde
nuchterheid niet. ‘Mijn antwoord op het tweede verzoek zou misschien nog eenigszins
anders zijn geweest als niet Uw beide verzoeken door Uw Eef door en met het uitzicht
op groote voordeelen waren geargumenteerd’ schreef Pieter terug.
Voorzichtigheidshalve hield hij van de hele correspondentie aantekening.5.
Een paar weken later - Dekker had intussen van het ministerie een brandbrief
gekregen met de vraag waarom hij nog niet naar Indië vertrokken was - ontving
Pieter een uitvoerig antwoord met een openhartig zelfportret. Eduard begreep dat
zijn broer door het aanbod van winst verstoord was, maar vroeg begrip voor zijn
positie. ‘Sedert geruimen tijd leef ik in het vooruitzicht om rijk te worden. Dit moge
iets korter of langer duren maar gebeuren zal het. Rijk zijn komt met mijn geheele
wezen overeen, daar ik niets liever doe dan geven en helpen. Gij met uw bekrompen
inkomen naamt altijd een ruime plaats in de droomen en plannen onzer toekomst. Ik
wilde U ruimte geven in de middelen ter opvoeding Uwer kinderen, - gij moest een
goed eigen huis hebben - gij zoudt er onverwachts instappen, - het eigendomsbewijs
's middags onder Uw servet vinden, - daarbij zouden behooren eene vaste jaarlijksche
toelage, enz. - Dat was ten Uwen opzigte onze meening.’ Everdine had over winst
geschreven.’ Ook zij is gedomineerd geweest door de tegenstelling tusschen onze
plannen met U en Uwe reserve met ons. Die tegenstelling is dan ook nogal scherp.
Wij verheugden ons sedert een jaar met hetgeen wij voor U doen wilden, gij laat ons
in den steek nu wij om hulp vragen.’
De bewogen oproep om in hem niet de arme mislukking van nú te zien maar de
vrijgevige rijkaard van stráks eindigde met een nieuw verzoek om geld. ‘Als gij
misschien de vraag oppert waarom ik niet anders vraag, weet dan

5.

Deze correspondentie tussen Eduard en Pieter in Tirade, december 1975, ook de volgende
brieven.
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dat “anderen” mij reeds ca f 35/m hebben gegeven, en dat degenen die mij meer
zouden kunnen en moeten geven, juist zij zijn wier belang medebrengt dat ik uitgeput
van geldmiddelen onverrigterzake naar de Oost terugkeer. Als ik mijn ontslag vraag
ga ik dadelijk weêr naar België en vandaar naar Duitschland.’
Als het bedrag van 35.000 gulden aan schulden niet overdreven was, moest Dekker
in deze twee verlofjaren samen met zijn eigen spaargeld van ongeveer achtduizend
gulden en zijn traktement een fortuin hebben uitgegeven. Pieter die per omgaande
antwoordde, was óók aan het rekenen geslagen. Voor zichzelf wist hij zijn eigen
schulden niet eens te kunnen betalen. En voor zijn broer: ‘Als ik eenigszins rekenen
kan, dan zijt gij (bij de altijd blijvende mogelijkheid - ja, ook zonder deze mede tellen
- van misrekenen in tijd en geld en in 1000 andere dingen) met een of twee duizend
van ons niet geholpen. Ik kan wel Uwe rekening niet maken - maar bij Uwe behoeften
en levenswijze - bij den tegenwoordigen drang (of hoe gij het noemen wilt) is de
genoemde som betrekkelijk zeer gering.’ Eduards edelmoedige plannen waren heel
mooi, maar ‘wij bidden en smeeken U Eduard! Doe en onderneem, waag niets om
onzent wille alleen.’
Dat duizend of tweeduizend gulden bij zooveel schulden niet veel was, daarin had
Pieter gelijk, maar bij Dekkers ‘systeem’ (het ene gat vullen met het andere) had zo'n
bedrag hem in elk geval in staat gesteld passage naar Indië te boeken. Teruggaan
naar Indië, een andere uitweg was er in maart 1855 niet meer. Daar kon hij rekenen
op een goed inkomen als assistent-resident of hoger. Langer wachten in Nederland
op de afdoening van de Zwitserse zaken was uitgesloten, speelgeld had hij niet meer
en verlofsalaris kwam hem niet meer toe.
In zijn antwoord aan het ministerie van koloniën zinspeelde hij erop dat hij ontslag
had willen nemen maar dat zijn geldelijke aangelegenheden te lang traineerden. Nu
zou hij binnen weinige dagen (het was inmiddels 8 maart geworden en hij had
eigenlijk al eind februari in Indië terug moeten zijn) kunnen vertrekken, hoewel
geldgebrek hem in de weg stond.
Keuchenius bepleitte bij Pahud Dekker nog tot eind april de tijd te geven, maar
de minister voelde er niets voor. Dekker riskeerde ontslag als hij nu niet met een
definitieve vertrekdatum voor de dag kwam. Pahud herinnerde zich door al dit gezeur
wat hij tien jaar tevoren als departementsdirecteur in Indië over Dekker bij diens
terugkeer uit West-Sumatra had gehoord. ‘De Hr D. heeft reeds jaren geleden
bewezen, dat hij een zonderling persoon is, met hem dient men voorzichtig te werk
te gaan. daarom zal eene geheel partikuliere uit welwillendheid voortspruitende
mededeeling verkieslijk zijn’, noteerde hij op 17 maart met potlood in de marge van
Dekkers brief. Hij zal er na Dekkers hint over zijn geldgebrek niet verbaasd over
zijn geweest dat deze een paar dagen later met een nieuw rekest om een voorschot
van vier maanden salaris aan kwam. Nu geen voorschot op verlofsalaris, want dat
had hij sinds februari
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niet meer tegoed, maar voorschot op zijn toekomstige Indische salaris. Een
borgstelling van twee Indische ambtenaren (onder wie zijn oude vriend Coorengel),
was er al bijgevoegd.
Op 24 maart wees Pahud het verzoek af omdat het in strijd was met de algemene
regel dat geen extra-voorschotten aan ambtenaren met verlof werden verleend. De
hartverscheurende brief die Dekker een dag later tot hem richtte zou een hart van
steen hebben vermurwd. Alle leed over financiële teleurstellingen en kinderziekten
werden daarin uitgestald, waartegenover de adressant mededeelde na de ministeriële
afwijzing geen andere keus meer te hebben dan te proberen de terugreis op krediet
te maken of eervol ontslag te vragen, ‘in welk geval hij binnen weinige dagen zonder
dak en voedsel wezen zoude.’
Het slot van de brief klonk als een klok, want ook Dekker had zo zijn herinneringen
van tien jaar geleden: ‘Dat hij - na veel lijdens gedurende zijn Indische carrière hiervoor wat zichzelven aangaat, minder vreest dan iemand. Het is niet voor het eerst
dat hij den dood - ook den hongerdood - met kalmte tegemoet ziet; ‘Dat hij zelfs voor zijne echtgenoote zich niet beroept op den kommer die haar in
dit geval treffen zou. Ook zij heeft geleerd te dragen en te lijden tot het uiterste; ‘Dat de keuze tusschen vertrek op die wijze, of hier blijven op die wijze gelijk staat
met de keus om zijn kind hier of op een schip te zien sterven ‘De adressant herhaalt eerbiedig zijn verzoek om voorschot!’
De briefwisseling die hier tussen 4 en 28 april weer op volgde zou zonder de
tussenkomst van Keuchenius ondenkbaar zijn geweest. De weigerachtige minister
werd eerst over de voorschotsdrempel van vier maanden verlofstraktement gesleept,
hoewel Dekkers verlof al twee maanden verstreken was, en na een nieuw rekest van
Dekker zelfs over die van vier maanden activiteitswedde (tweeduizend gulden)
waarvoor een speciaal Koninklijk Besluit nodig was.
Dekker had intussen voor zichzelf, Tine en Edu passage geboekt op het schip
India, een fregat van 885 ton, dus bijna viermaal zo groot als de notedop Harmonie
waarop hij was gekomen. Rederij A. van Hoboken & Zonen, moest het op verzoek
van het ministerie schriftelijk bevestigen want op zijn woord werd Dekker niet meer
geloofd. Het laatste voorschot was schoon opgegaan aan uitrusting en de dringendste
hotelschulden.
Op 17 mei ging Dekker met zijn gezin in Hellevoetsluis aan boord. Binnen een
paar dagen zouden ze uitvaren. De geldkoorts van de laatste maanden was nog niet
geweken. Letterlijk op de valreep deed hij een laatste beroep op Pieter. Een telegram:
‘Reeds aan boord schip India groot belang in Holland te blijven. Kunt gij mij nog
helpen aan het gevraagde
Eduard.’
Pieter antwoordde per brief op dezelfde dag. Hij bleef bij zijn afwijzing
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maar bood aan de schuld van veertienhonderd gulden kwijt te schelden. Als Dekker
dit aanbod afwees, moest hij maar zeggen waar Pieter van tijd tot tijd de rente kon
ontvangen en zou een schuldbewijs voor de hoofdsom welkom zijn. ‘Denk er ook
aan dat ik (bij leven en sterven) geen voldoend bewijs in handen heb dat de bewuste
som (f 1423,70) van U mij toekomt.’
Maar een laatste mededeling in deze laatste brief die Dekker in Holland ontving
was misschien wel het overtuigendste bewijs van zijn totale bankroet. Bij zijn eerste
bezoek aan Pieter na aankomst, die glorieuze entree van Oudjaar 1852, had Dekker
in zijn goedhartigheid op zich genomen een van de armste doperse gemeentenaren
van Den Helder, vrouw Jannetje Burger, een vaste uitkering te geven van vijftig cent
in de week. Hij had daarvoor af en toe geld gestuurd en Pieter had ook niet nagelaten
hem er zo nodig op te wijzen. Sinds kort had hij die betaling moeten staken. Nu
schreef Pieter: ‘Ook deel ik U mede dat wij aan de oude vrouw (Jann. Burgers) 7
weken 50 cts. per week voor U voorgeschoten hebben. Het zal U kwalijk voegen dit
voort te zetten, denk ik, en daarom zullen wij haar moeten zeggen dat dit weekgeld
gestaakt wordt.’
Op 20 mei zeilde de India uit bij gunstige oostenwind.

Schip ‘India’
Het schip India van Rederij A. van Hoboken & Zonen, waarmee Dekker en zijn familie terugvaren
naar Indië (Scheepvaartmuseum).
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Vragen aan Stuiveling
(Zonder twijfel is de voortzetting van de uitgave der Volledige Werken voor de
bestudering van Multatuli's leven en werk de belangrijkste gebeurtenis sinds jaren.
Voor ons was de verschijning van deel 11 aanleiding om Garmt Stuiveling te vragen,
iets over de geschiedenis van de editie te vertellen.
E.F./Em.K.)
Wil je iets vertellen over de oorspronkelijke Multatuli-plannen samen met Du Perron?
Is Ter Braak er ook bij betrokken geweest?
Mijn contact met Du Perron is helemaal literair begonnen. Toen hij in 1937 De
Man van Lebak had uitgegeven, heb ik daarover een recensie gepubliceerd. Ik had
toen een kritische kroniek in het religieus-socialistische weekblad Tijd en Taak van
Banning. De portie socialisme bij mij was wel heel wat groter dan mijn portie religie.
Maar Banning had mij destijds gevraagd de titel Tijd en Taak te mogen gebruiken,
die stond namelijk in mijn verzenbundel Elementen. En tegelijk vroeg hij mijn
medewerking voor een literaire kroniek. Ik vond zoiets wel een uitdaging, je kreeg
bovendien op een goedkope manier nieuwe uitgaven in huis en dat was echt een
attractie erbij. Zo kreeg ik dus ook De Man van Lebak. In mijn bespreking heb ik
toen blijkbaar een opmerking gemaakt waar Du Perron door getroffen werd. Als ik
me goed herinner ging het hierom dat een oordeel anno 1937 over Dekkers gedrag
als ambtenaar in functie en met verlof veel kans liep ernaast te zijn, zo lang men niet
wist hoe de koloniale ambtenaren over het algemeen zich toen gedroegen, hoe vaak
ze voorschot kregen enz. Toen Du Perron in Indië ‘Multatuli tweede pleidooi’ uitgaf,
haakte hij in op mijn kritiek en stuurde hij mij een exemplaar. We zullen toen
misschien wel een enkele brief hebben gewisseld, maar ik was toch erg verbaasd in
de voorzomer van 1939 opeens te lezen: ‘Wij komen naar Holland terug. Ik wil u
dan zo gauw mogelijk spreken. Ik heb grote plannen wat Multatuli betreft en reken
op uw medewerking.’
En Ter Braak?
Ja, ik kende Menno zo'n beetje, want hij kwam af en toe eten bij mijn aanstaande
schoonouders in Rotterdam. Thilde's moeder was een jeugdvriendin geweest van
zijn moeder - een zuster van Johan Huizinga -; vandaar
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dat hij als jong leraar in Rotterdam bij de Trippen werd uitgenodigd. Mijn verhouding
tot Menno, toen, was bepaald op afstand. Stellig wel van beide kanten. Zijn sympathie
voor een dienstweigeraar was, ondanks zijn doopsgezinde afkomst, niet groot, en
zijn sympathie voor een links socialist, gezien zijn autoritair karakter, nog minder.
Later zijn we bepaald goed bevriend geraakt, in '39 en '40, toen we beiden redacteur
waren van De Vrije Bladen. Ik weet natuurlijk niet wat er tussen Du Perron en Ter
Braak is besproken - of liever beschreven - maar het komt me voor dat het plan van
Du Perron in Indië is ontstaan, uit zijn confrontatie met de stukken. Mijn boekje over
de Nieuwe Gids en vooral de dokumenten-publikaties over Perk en Kloos waren
voor hem - en trouwens ook voor Menno - uitgaven van belang. Ik heb de indruk dat
beiden daaraan bemerkt hebben hoe noodzakelijk een exacte chronologie is, ook
voor de literatuur-geschiedenis.

Stuiveling toen

Toen Du Perron in de nazomer van '39 in het land was, hebben we elkaar
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ontmoet in de U.B. bij Multatuli's bureau - met de twee lijkbussen erop.

E. du Perron (foto E. van Moerkerken).

We konden direkt goed met elkaar overweg, we hadden geen van beiden last van
overmatig respect, noch ik voor de beroemde auteur, noch hij voor een akademische
titel. Ik vond Du Perron veel aardiger dan Menno. Die was vaak zuur en dor, Du
Perron was geestdriftig en genereus, veel minder geremd in de omgang. Maar zijn
plannen leken me nogal wild: álles moest strikt chronologisch, hij wou om zo te
zeggen de brieven aan Tine uit 1859 dwars door de tekst van de Havelaar heen
opnemen, met ook de volgorde van de hoofdstukken ánders. Dat leek hem een
haalbare kaart; mij niet. Bovendien dacht hij dat de gepubliceerde teksten, dus de
tien bandjes uit de WB, de briefwisseling met Roorda van Eysinga en nog zo wat
meer, een stevige basis zouden vormen. Als je dat chronologiseerde, had je het
voornaamste gehad. Wij hadden er geen idee van, dat Mimi lang niet alles ter
beschikking had
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gekregen, daarvan nog zoveel had weggelaten, en in de gedrukte teksten zo vaak had
gesnoeid. Maar in dat opzicht was ik vooral niet minder naief dan hij. Op zijn wens
ontwierp ik een soort model-contract, hij polste een uitgever, en op 10 april 1940
werden inderdaad de contracten getekend. Niet met Van Oorschot, maar met Contact.
Het ging, geloof ik, over twaalf delen. Vijf weken later was hij dood.
Wat was jouw eigen band met Multatuli? Was Multatuli voor de oorlog populair?
Mijn vader was in veel van zijn opvattingen Multatuliaan, maar ik denk dat dit
het geval is geweest met heel wat onderwijzers en leraren uit het begin van de eeuw.
Er waren bij ons thuis niet zo veel boeken, en dan nog voornamelijk duitse. Ik herinner
me dat er een Darwin-vertaling stond - in het Nederlands -, er was geen Multatuli.
Maar toen ik een jaar of twaalf, dertien was, logeerde ik bij vrienden van mijn ouders
in Haarlem. In het kamertje waar ik sliep, stond een grote boekenkast, en toen ik in
bed lag greep ik daar een boek uit omdat ik vond dat je altijd nog wel kon slapen.
Het was de Max Havelaar, een ingenaaid Elsevieruitgaafje, in twee kolommen. De
volgende morgen had ik het hele boek uit. Het heeft een enorme indruk op me gemaakt
en waarschijnlijk ook invloed gehad. Zoiets is moeilijk te analyseren. Ik heb wel
eens gedacht, dat er op dát ogenblik over mijn beroepskeuze werd beslist. Die lag
namelijk helemaal niet zo erg voor de hand, ik was niet op een gymnasium maar op
een hbs, en bezat bovendien een uitgesproken aanleg voor wiskunde. Maar ik las
natuurlijk graag en veel, in de latere jaren van mijn hbs ook Woutertje Pieterse en
Vorstenschool en Gorters Mei en De Kleine Johannes en Perk en Kloos en Van
Deyssel; trouwens ook de Vlamingen. Ik weet nog dat mijn literatuurlijst een veelvoud
was van wat men gewoonlijk bijeenbracht. Maar toen had ik al wel gekozen, denk
ik, ofschoon er natuurlijk nog een Staatsexamen Grieks en Latijn tussen zat.
Goed, dat betreft jou zelf; maar hoe stond ‘men’ tegenover Multatuli in die tijd?
Ik weet niet of mijn indruk-nu niet gekleurd is door latere gegevens. Maar als je
het per se wilt weten, denk ik dat het ongeveer zó is. In 1920, dus een eeuw na
Multatuli's geboorte, vonden de meesten hem een belangrijk negentiendeeeuwer,
begaafd maar voorbij. Men zag er geen actualiteit in. Ook een uitermate sympathiek,
humaan en progressief man als bijv. De Vooys, in Utrecht, dacht er zo over. Het
literaire leven - binnen en buiten de universiteiten - was nog altijd in de ban van de
Tachtigers. Zij hadden met hun licht alle anderen verduisterd. Zij vonden hun
voorgangers alleen belangrijk voorzover ze hún waren voorgegaan, ze noemden
Emants een Johannes de Doper, daarmee voor zichzelf de Christus-rol opeisend; ze
drongen Couperus opzij want
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die kwam uit Den Haag, niet uit Amsterdam, en uit de aristocratie, niet uit de kleine
burgerij. Multatuli kwam wél uit Amsterdam en waarachtig ook nog uit de kleine
burgerij, maar hij was te vroeg geboren. Bovendien, hij hield niet erg van poëzie en
paste helemaal niet bij hun l'art pour l'art.
Daar kwam bij dat Multatuli in het begin van de eeuw veel invloed had op de
arbeidersbeweging. Denk aan mensen als Van der Goes, Gerhard, Wibaut, Troelstra,
Gorter, je kunt wel doorgaan. Voor een groot deel van de literatoren, in en buiten de
universiteit, was dat een soort subcultuur. De hele schrijversgeneratie die bij Tachtig
aansloot en erop volgde, heeft zich natuurlijk nooit gerealiseerd dat ze met z'n allen
nog niet zoveel waard waren als Gorter of HRH alleen. Ik zonder nu Leopold en
Boutens uit, ik bedoel Robbers en Borel en Van Hulzen en Frans Mijnssen enzovoort.
De meeste schrijvers sterven echt niet aan bescheidenheid.
Als student heb ik tientallen malen 's avonds gesproken, meestal ergens in Friesland
voor de een of andere jeugdclub, of voor geheelonthouding, voor de vredesbeweging,
ook wel eens voor arbeidersontwikkeling. Soms logeerde ik dan bij de voorzitter of
de secretaris, op een ijskoud zolderkamertje. In hun huis was altijd wel een plankje
met zo'n zestig cm boeken, en dáar was dan steevast ook de Max Havelaar bij.
Pas in de jaren '30 is Multatuli meer naar voren gekomen, vooral natuurlijk door
Ter Braak en Du Perron; en juist door hen omdat zij Multatuli konden gebruiken als
een bondgenoot tegen de nog altijd dóorwerkende schoonheidscultuur van Tachtig.
Multatuli is immers de meest intelligente auteur van de negentiende eeuw, de meest
persoonlijke ook en de meest geëngageerde. Hij was dus voor de mannen van Forum
- niet eens voor alle! - de belichaming van een ander en moderner schrijverschap.
En zo'n bondgenoot konden ze zich niet laten ontgaan, vooral niet omdat zijzelf lange
tijd zo weinig publiceerden dat écht overtuigde. Ofschoon ik uit een heel ándere hoek
kwam en Forum in verschillende opzichten onverteerbaar vond, deelde ik natuurlijk
deze bewondering voor Multatuli volstrekt. Maar er komt, geloof ik, nog iets bij.
Ik heb altijd het gevoel gehad, en nóg, dat men Multatuli onrecht heeft gedaan,
allereerst natuurlijk in Lebak, later ook in Holland; het is voor mij nog altijd zo dat
Nederland een onafbetaalde ereschuld jegens hem heeft. En ik voelde me verplicht
die te helpen lossen. Het ergerde me dat er zoveel bewijsbare onzin over hem werd
gezegd. Ik dacht dat te kunnen corrigeren door een juistere kennis van zijn werk en
vooral van zijn brieven. De dingen te laten zien zoals ze wérkelijk geweest zijn, iets
anders heb ik eigenlijk nooit gewild. Men hoeft me niet aan te komen met
vraagstukken van interpretatie, en al die andere deels theoretische diepzinnigheden
meer. Die ken ik ook wel. Maar ik zie niet in wát er voor betrouwbaarheid aan inzicht,
oordeel, vonnis desnoods mogelijk is, zo lang het basismateriaal onvolledig
bijeengebracht en ondeskundig gepubliceerd is. Als Hermans schrijft dat de jonge
Eduard ‘te vroeg gespeend’ zou zijn, blijft dat een zinloos verzinsel; maar als uit een
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brief blijkt dat er enig contact is geweest tussen Multatuli en koningin Sofie is dat
een gegeven van de eerste rang.
Hoe is het gegaan na de dood van Du Perron?
Als ik me niet vergis, hadden we al vóór hij stierf ingezien dat we de werken en
de brieven moesten scheiden. In de oorlog waren natuurlijk wel de boeken bereikbaar,
maar men had de handschriften ergens in de duinen ondergebracht. Frad Batten had
een functie bij Contact, en alleen daardoor al werkten wij samen. Hij heeft de
verschillende drukken vergeleken en lange lijsten van varianten gemaakt. Het is
jammer dat die nooit zijn gebruikt voor een stijlkritische studie; daar zit een mooi
proefschrift in. Ik heb op basis daarvan de tekst vastgesteld zoals die in de Volledige
Werken staat. Die tekst is afgedrukt in de spelling zoals die in en na de oorlog werd
ingevoerd. Wie Multatuli wil lézen, kan geen betere uitgave nemen dan de onze;
maar wie de een of andere detailstudie wil maken, moet natuurlijk de authentieke
drukken raadplegen. Dat spreekt voor mij vanzelf, ik heb niet voor niets mijn halve
huis vol staan met eerste drukken! Maar wat de vakman nodig heeft, is ronduit ballast
voor de general reader. Die heeft recht - en Multatuli heeft recht - op een presentatie
in de nu gangbare vorm. Ik herinner me nog hoe Henriette Roland Holst zich in het
laatst van haar leven verzette tegen de mogelijkheid dat de komende generatie haar
werk ongelezen als verouderd terzij zou kunnen leggen, alleen omdat er ‘roode’ stond
en ‘ten deele’.
Maar bij de brieven ligt de zaak natuurlijk heel anders. Een dokument bestaat maar
op éen manier, het is zoals het is, in oude spelling, in nieuwe spelling, in helemaal
geen spelling, je moet het reproduceren zoals je het vindt. Vandaar dat ik in mijn
Memoriaal van Bredero alle dokumenten in facsimile heb opgenomen, met de
translitteratie erbij. Bij Multatuli kan dat niet, het hoeft ook niet, maar de lezer moet
er wel op kunnen vertrouwen dat de tekst volledig is en identiek aan het origineel.
Tot mijn spijt moet ik zeggen, dat Mimi zich in dit opzicht nogal vrijmoedig heeft
gedragen. Er zullen wel eens redenen zijn geweest dat er in de jaren '90 iets moest
worden geschrapt omdat er levenden mee gemoeid waren; maar in dozijnen gevallen
is dat niet het geval. Toen ik kort na de oorlog ertoe over ging die gedrukte brieven
met de bewaard gebleven originelen te vergelijken, schrok ik erg. In de ene brief
bleek een alinea verdwenen, in een andere een pittige halve zin, in een derde enkele
namen enzovoort. Men kan niet eens zeggen dat er systeem was ‘in this madness’,
ik heb eerder de indruk dat ze maar wat deed, te goeder trouw maar te kwader ure.
Bovendien raakte ze in ruimte-nood. Toen ze de periode Multatuli-Huet achter de
rug had, in de delen VII en VIII, had ze nog twee delen ter beschikking, en dat voor
een tijdvak van twintig jaar! En wát voor jaren: de Millioenenstudiën, de delen III
t/m VII van de Ideën, de Specialiteiten, de Vorsenschool met de reeks opvoeringen
daarvan, de lezingentournees. Zoals ik
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al zei: ook Du Perron en ik hebben ons in 1939 niet gerealiseerd dat in haar bundels
zóveel materiaal ongepubliceerd was gebleven.
Het einde van de oorlog betekende dus dat je weer bij de handschriften kon.
Ja, dat is zo. We hebben, toen Contact van het contract afzag, bij Van Oorschot
eerst de Werken gepubliceerd, zeven delen in plaats van de geschatte zes. Daarna
zijn we begonnen aan wat natuurlijk een veel tijdrovender werk was, de brieven en
dokumenten. Behalve Ett hebben ook Spigt en De Leeuwe toen geholpen. En later
ook nog. Intussen was de vereniging het Multatuli-Museum weer opgericht, waarin
ik onverwacht tot voorzitter werd gekozen. We hebben toen allereerst de naam
veranderd in Multatuli-Genootschap, omdat we er bijzonder weinig fiducie in hadden
ooit een echt museum te krijgen.
Dat is er dan toch gekomen.
Ja, in 1975! Maar in het begin van de jaren '50 was er niets anders dan het zaaltje
in de U.B., en daarvan het verste derde deel. Daar hebben we dus allereerst geprobeerd
al het beschikbare materiaal aan brieven en dokumenten te ordenen. Ett was toen
conservator, hij is de enige in het bestuur die ook al vóor de oorlog bestuurslid was,
en hij heeft er veel tijd in gezet de hele zaak globaal te chronologiseren. Daarna
begon het eigenlijke werk pas. Ik moet zeggen dat niemand er enig besef van heeft,
wat een tijd- en zenuwrovend karwei het is, zo'n deel van 700 à 800 bladzijden
persklaar te maken. Het staat er nu zo rustig bij elkaar, bladzij na bladzij, maar het
moest van links naar rechts, van boven en van beneden worden bijeengesleept. Het
bleek immers al gauw dat het Multatuli-Museum toch maar een onvolledige collectie
bezat; er lagen ook brieven in de UB Leiden, in de KB te Den Haag, in het AMVC
te Antwerpen, in het Letterkundig Museum in Den Haag en dan nog hier en daar bij
particulieren. Het meest enerverende is natuurlijk dat je uit de een of andere brief de
zekerheid krijgt van correspondentie met de familie X, en dat de intussen uiteraard
verspreide nakomelingen van X nergens van blijken te weten - of van zéggen te
weten. Want ik ben er helaas niet zeker van dat de medewerking altijd optimaal is
geweest. Dat is misschien wel verklaarbaar. Als je een groot aantal mensen, ongewild
of opzettelijk, tegen de schenen hebt geschopt, moet je erop rekenen wel eens een
schop terug te krijgen. Als het alleen om mij zou gaan, vind ik dat heel begrijpelijk;
voorzover het in dit geval om Multatuli gaat, vind ik het ronduit gezegd onvergeeflijk.
Ik heb gelukkig ook heel andere ervaringen gehad. Een paar keer hebben mensen
die ik toevallig ontmoette, mij een brief van Multatuli cadeau gedaan, soms voor het
museum, soms uitdrukkelijk voor mij persoonlijk. Nu ja, dat is dan een soort
tussenstation. Men heeft me ook wel eens iets toegestuurd als ik ergens over Multatuli
gesproken had. Zo'n jaar of twintig geleden kwam er een oude man bij mij thuis. Ik
was er niet, mijn vrouw liet hem binnen al wou
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hij alleen maar iets komen afgeven. Hij haalde uit zijn portefeuille een brief, een
dierbare brief, tevoorschijn en hij zei dat hij die altijd op zijn hart had gedragen. Die
was nu voor mij, hijzelf was ver over de tachtig. Toen ik thuis kwam uit Amsterdam,
had Thilde die brief neergelegd op een grote tinnen schaal waar anders vruchten op
liggen; als pronkstuk, als verrassing. Ik zag het direkt en zei: ‘Hoe komt die brief
van Jan hier?’ Ja, er stond Douwes Dekker onder, maar het was niet die éne. Ik heb
natuurlijk heel hartelijk bedankt maar ik had echt niet de moed een oude illusie te
vernietigen.
Hoe sta je tegenover de kritiek op de editie?
Dat lijkt me eigenlijk wel de juiste term: tegenover. In veel gevallen kun je uit de
kritiek met zekerheid afleiden dat de criticus zelfs bij benadering niet weet waar het
om gaat. Dat Multatuli tegenwoordig ‘in’ is betekent weinig anders dan dat we in
plaats van de negatieve onzin van vroeger nu een hoop positieve onzin te slikken
krijgen. Dat smaakt misschien wat zoeter, maar is even onvoedzaam. Ik zal van een
criticus wel te véel vragen, maar ik zou toch willen dat hij zich rekenschap geeft van
het verschil tussen wat er totnutoe bekend was en wat er van-nu-af bekend is. Ik denk
dan bijvoorbeeld aan de lange reeks Van den Rijn, honderden bladzijden opmerkelijk
interessante journalistiek, door een ooggetuige geschreven temidden van de
Europa-schokkende duitse gebeurtenissen uit de jaren 1866-69, en nooit herdrukt.
Dan zijn er, in de tweede plaats, de tientallen brieven waarvan niemand nog een letter
had kunnen lezen, omdat ze door Mimi waren terzij gelegd, of aangetroffen zijn in
particulier bezit. Dan zijn er in de derde plaats de vele dozijnen alinea's of woorden
die tevoren waren gesupprimeerd, soms om heel doorzichtige redenen. En in de
vierde plaats - en eigenlijk vind ik dit het belangrijkste van allemaal - is er de
nauwkeurige chronologie. Wie nu de Brieven en Dokumenten leest, ziet de dingen
als onder zijn ogen gebeuren, zonder voorschot op een nog totaal onbekende toekomst,
dingen boordevol onzekere mogelijkheden, boordevol hoop soms, die dan toch weer
teloorgaat, of erger: vernietigd wordt, door de halfheid van de vrienden of de rancune
van de vijanden. Multatuli heeft gelijk: de werkelijkheid - zoals men die hier in
handen heeft - is veel belangwekkender dan de mooiste gemaakte roman. Maar wat
moet ik nu beginnen met een criticus die over deel XI - dat met december 1866 afsluit
- opmerkt dat er jammer genoeg zo weinig in staat over die beruchte ménage à trois.
Krantepapier is geduldig (goedkoop kan men niet meer zeggen), als het ook maar
enige trots had, zou het geweigerd hebben dit op te nemen: want die treurige ménage
à trois hoort tot het jaar 1869 en komt dus pas in een volgend deel! Het is natuurlijk
jammer van die goede man, maar na zo'n lapsus kan de rest van zijn beoordeling mij
gestolen worden. Een ander geval. In het voorwoord van deel XI heb ik uiteengezet
wat de oorzaken zijn geweest van de afschuwelijke vertraging sinds 1960. Ik heb dat
beknopt en zakelijk gedaan, met een paar feiten die er echt niet om liegen. Goed zegt
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iemand in een overigens waarderend stuk: we zullen die verontschuldiging maar
aanvaarden. Nou zijn er in Holland honderden mensen van wie ik vind dat ze alle
reden zouden hebben zich schuldig te voelen tegenover Multatuli; dat ras is bepaald
nog niet uitgestorven. Maar daar hoor ik in elk geval niet bij. Wil men dit hoogmoed
noemen, mij best. Laten ze dan in een verloren ogenblik ook nog eens nalezen wat
Multatuli over hoogmoed en over nederigheid heeft opgemerkt.

Stuiveling nu

En hoe staat het nu eigenlijk met de verdere delen?
O ‘eigenlijk’ uitstekend. Deel XII is ter perse, dat kan in maart '79 in de winkel
liggen. Het is een dik deel, al omvat het maar anderhalf jaar. Maar die kronieken
Van den Rijn nemen zoveel ruimte in beslag. Het zijn ontzettend volle en boeiende
maanden: de contacten met Vlaanderen, de gratie-verlening, de ministeriële
droomkastelen in het begin van '68, de engelse vertaling van de Max Havelaar. Bij
het samenstellen van dit deel is men mij bijzonder hulpzaam geweest, bij het
Rijksarchief in Den Haag, in de bibliotheken te Antwerpen, Leiden, Leeuwarden,
Deventer, de gemeentearchieven in Groningen en Sneek. Overal zitten natuurlijk
vrij jonge mensen en die stellen er blijkbaar een eer in, een beetje hoffelijk te zijn
tegen een man op jaren zoals ik nu ben. Deel XIII zal, denk ik, ook wel vol zijn met
maar anderhalf jaar; daarna houden de Van-den-Rijntjes op. Misschien komen er
van 1870 af nog vier delen, met, hoop ik, niet al te moeilijke problemen. Het enige
échte probleem ben ik natuurlijk zelf: ik kan niet blijven dóorgaan met mij te gedragen
of ik nog altijd begin vijftig ben.
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G.W. Huygens
Voltaire en zijn nawerking bij Multatuli*
In dit herdenkingsjaar van Frankrijks grootste en veelzijdigste schrijversfiguur vraag
ik uw aandacht voor enkele aspecten uit zijn oeuvre, die een duidelijke doorwerking
hebben gehad in het werk van Multatuli - direct of indirect. Want ook onze Multatuli
mag Voltaire onder zijn illustere voorgangers rekenen; vooral voor de jaren omstreeks
1860, dus die van zijn eerste contacten met Dageraadskringen, was die invloed
aantoonbaar.
In Idee 482 spreekt hij over ijverige, onbevreesde landarbeiders die erin slaagden,
een waardeloos veld vol distels en dorens om te werken tot een akker waarop iets
goeds kon groeien. Tientallen namen noemt hij, maar voorop staan Meslier, Rousseau,
Voltaire, Diderot en d'Alembert. Met uitzondering van de ongelovige priester Jean
Meslier waren het medewerkers aan de Encyclopédie, het monument van de Franse
Verlichting.
Hoe het precies met hun invloed gesteld is valt niet gemakkelijk uit te maken,
want Multatuli schreef weinig over zijn lectuur en hij placht het gelezene heel
zelfstandig te verwerken, maar het is bekend dat hij veel aan de Franse 18de eeuw
verschuldigd was. Zonder de ‘philosophes’ is de achtergrond van zijn werk niet
denkbaar. Ik bepaal mij hier voornamelijk tot Voltaire.1.
Vergeleken bij Douwes Dekker heeft de jonge Arouet de omstandigheden
meegehad. Hij werd in 1694 geboren als zoon van een hooggeplaatste Parijse
ambtenaar met invloedrijke relaties. In Parijs kreeg François-Marie uitstekend
onderwijs bij de Jezuïeten op het Collège Louis le Grand, tezamen met jonge-

*

1.

2.

Bewerkte en uitgewerkte tekst van een voordracht, gehouden tijdens de jaarvergadering van
het Multatuligenootschap op 4 maart 1978 te Amsterdam. Deze ten dele geïmproviseerde
causerie had niet de pretentie, het onderwerp tot in details te behandelen, maar was bedoeld
als een bescheiden bijdrage aan het herdenkingsjaar van Voltaire, die op 30 mei 1778 te
Parijs overleed.
Voor het volgende is, behalve van de werken en brieven van Voltaire zelf, gebruik gemaakt
van de bekende biografieën van Desnoiresterres, Lanson, Ph. de Vries, Jean Orieux, en in
het bijzonder van R. Pomeau, La Religion de Voltaire (Paris 1956) en Th. Besterman,
Voltaire2. (London 1970). Het werk van Voltaire is geciteerd uit edities in eigen bezit, vnl.
uit Oeuvres complètes de Voltaire (Paris 1835-1838) en Mélanges (Bibliothèque de la Pléiade
1961). De in het Nederlands overgebrachte citaten zijn eigen vertaling. Multatuli is geciteerd
uit Volledige werken, Amsterdam 1950 e.v.
Ook wel bekend als Lettres sur les Anglais.
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Voltaire. Buste door J.A. Houdon (Musée du Louvre, Parijs).

Over Multatuli. Delen 3-4

36
lui van goeden huize voor wie een roemrijke toekomst weggelegd zou zijn. Het was
een degelijke, klassieke opleiding met de nodige theologie, maar ook in echt
humanistische geest, waardoor zijn liefde voor de schone letteren vergroot werd, en
ook zijn kritische zin. Onder zijn jezuïetische leermeesters bevonden zich verlichte
mannen als paters Tournemine en Porée. Wat dat betreft moeten we het 18de-eeuwse
Frankrijk niet onderschatten. Onder de oude Lodewijk XIV heersten weliswaar
despotisme, willekeur, censuur alsmede een geestelijk monopolie van de r.k.
autoriteiten, waarbij het dogmatische jansenisme nog invloed had; maar het waren
tevens de jaren van wat Paul Hazard genoemd heeft ‘la crise de la conscience
européenne’; het kritisch zelfstandig denken was in opmars. Mede onder buitenlandse
invloeden drong de geest van vrijzinnigheid door in vooraanstaande kringen van de
adel, de burgerij, en ook van de intellectueel geschoolde geestelijken zoals veel
jezuietenpaters en abbés.
Toen nu in 1715 de absolutistische Lodewijk XIV stierf en de niet heel ingetogen
levende Philips van Orléans als regent optrad, bleef het stelsel wel bestaan maar nam
de vrijzinnige kritiek openlijker vormen aan. We zien in die jaren de jonge François
Arouet schitteren in het gezelschap van de Temple, een troep bijzonder losbandige
literaten van goeden huize met aanhang. De bejaarde Chaulieu, vermaard als
genotzoeker, spiritueel dichter en bijtijden als deïstisch filosoof, was de leidende
geest in dit gezelschap, dat niet alleen uitmuntte door conversatie en satirische poëzie,
maar ook door ware bacchanales. Zij konden zich in dubbele zin libertijnen noemen.
De jonge Arouet kwam daar tot het inzicht dat hij de door zijn vader gewilde
opleiding voor jurist maar moest opgeven om ‘homme de lettres’ te worden. Ondanks
vaderlijke tegenwerking slaagde hij hierin op een voordien ongekende wijze. Nadat
zijn scherpe pen en de roddelpraat hem in 1717 met de Bastille hadden laten
kennismaken werd hij iets voorzichtiger. Met zijn treurspel Oedipe (1718) behaalde
hij zijn eerste grote succes; de door hem aangenomen naam Voltaire was daarmee
eens en voor al gevestigd, en alle kringen stonden voor hem open. Daar kwam bij
dat hij door slimme en kundige financiële transacties een welgesteld, later zelfs een
zeer vermogend man werd. Zo bereikte hij datgene wat voor Multatuli nooit
weggelegd zou zijn: een onbezorgd en onafhankelijk bestaan, waardoor hij kon
schrijven wat en zo veel hij verkoos.
En toch niet in alle rust, want zijn scherpe tong en dito pen brachten hem heel
vaak in moeilijkheden, en het roemruchte pak ransel dat de chevalier de Rohan hem
in 1726 door lakeien liet toedienen mocht hem eraan herinneren, dat er nog een brede
kloof lag tussen edelman en burgerman, ook al muntte die burgerman uit door geest
en genie. Hij heeft zijn levensloop een wending gegeven; hij bleef evenwel niet bij
zijn rancune neerzitten maar wist zich door zijn genie schitterend te revancheren:
naar hem zou de eeuw genoemd wor-
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den, en de naam van een Rohan zou later nog eens opduiken in de miserabele
geschiedenis van het collier en Marie-Antoinette!
Voltaire heeft verscheidene buitenlandse reizen gemaakt, die in sommige gevallen
weghadden van een ballingschap of een vlucht. Ook trok hij zich vaak terug op het
landgoed van een of andere bevriende relatie. Overigens verschenen zijn meest
gedurfde geschriften anoniem, en zo nodig loochende hij met goed volgehouden
verontwaardiging het auteurschap; de ingewijden wisten wel beter. Clandestiene
uitgaven vonden gemakkelijk hun weg naar de lezers en sommige exemplaren naar
de brandstapel, maar gewoonlijk liet men de auteur met rust, want op de censor rustte
de bewijslast. Zolang men zijn auteurschap maar ontkende gebeurde er niet veel.
Niettemin achtte Voltaire het soms geraden, zich tijdig uit de voeten te maken,
bijvoorbeeld toen hij na zijn verblijf in Engeland (waar hij grote geesten en een
betrekkelijk ruime mate van politieke en geestelijke vrijheid bewonderde) de briljante
Lettres philosophiques2 schreef. Het werk werd niet door hemzelf uitgegeven, maar
in 1734 verscheen het toch, en de auteur vond een toevlucht op het kasteel Cirey in
Lotharingen, bij zijn geleerde vriendin en levensgezellin de Marquise du Châtelet.
Tien jaar later ziet men hem weer in Parijs en zelfs in Versailles, dank zij
invloedrijke relaties, en in 1746 wordt hij - hoogste onderscheiding voor een literaat!
- opgenomen in de Académie Française, maar in hofkringen mag men hem niet. In
de kostelijke roman Zadig (1747) herinneren de slechte belevenissen van de
hoofdpersoon aan zijn eigen ervaringen aan het hof. Tussen 1750 en zijn sterfjaar
1778 kan hij zich in Parijs niet meer vertonen. Eerst verblijft hij enige tijd bij de
verlichte despoot Frederik II te Potsdam, wat ook weer op moeilijkheden uitloopt.
In 1755 heeft hij het buitengoed Les Délices bij Genève, en sinds 1760 bewoont hij
een eigen domein in het Bourgondische Ferney, waar hij als landheer een welvarend
dorp van zal maken, en vanwaar hij zijn scherpste pamfletten zal uitzenden in zijn
strijd tegen willekeur en onverdraagzaamheid. Het ‘écrasons l'infame’ wordt nu pas
goed de leus. Het rechtsherstel voor de nagedachtenis van Jean Calas maakte hem
populair. Hij heeft de voldoening gehad, dat hij in zijn laatste levensdagen te Parijs
als een vorst werd ingehaald en toegejuicht.
Voltaire was een zoeker naar waarheid zoals Multatuli na hem. Daarom moet hij al
vroeg getroffen zijn door de discrepantie die er bestond tussen de officiële waarheid,
door altaar, troon en sabel in stand gehouden, en het ongeloof daaraan in de voorname
en intellectuele kringen die hij bezocht. Bovendien bleek de levenswandel die hij
alom opmerkte ook niet bepaald in overeenstemming met de officiële moraal. Voltaire
reageerde hierop gewoonlijk op de wijze die met zijn temperament overeenkwam,
die van de
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ironische humor. In latere jaren kon hij ook scherp uitvallen, of bracht hij zijn
verontwaardiging op bewogen en ernstige wijze tot uitdrukking, zoals hij deed na
de rechtsverkrachting bij de zaak-Calas in het waardige geschrift Traité sur la
tolérance.
Naarmate hij ouder werd nam zijn pessimisme met betrekking tot mens en wereld
toe. Een scepticus was hij eigenlijk al heel lang; het optimisme van Leibnitz wees
hij af, evenals het uitgangspunt van Rousseau als zou de mens van nature goed zijn.
Voor Voltaire was de mens noch goed noch helemaal slecht, maar alles bijeengenomen
was het ‘passabel’, zoals hij in die aardige novelle Babouc3. constateerde. De
aardbeving van Lissabon in 1755 met de talloze slachtoffers was voor hem het
zoveelste bewijs dat het met het goddelijk bestel in deze wereld maar droevig was
gesteld; hij was er diep door aangegrepen, getuige zijn Poème sur le désastre de
Lisbonne (1756), een gedicht dat aanstoot gaf aan veel gelovigen, en ook aan J.J.
Rousseau. Het antwoord aan hen die in de natuurlijke goedheid van de mens en in
de doelmatigheid van de schepping nog wel iets zagen, werd naar de maatstaven van
onze tijd zijn meesterwerk: de roman Candide ou l'optimisme (1759), een doorlopende,
mede op historische feiten gefundeerde persiflage op de stelling als zouden we in de
beste aller werelden leven. Beroemd werden de slotwoorden, door de teleurgestelde
idealist Candide gericht tot zijn leermeester Pangloss, die alle doorstane rampen toch
weer met zijn filosofische woordkramerij ten goede wilde uitleggen: ‘Cela est bien
dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin.’
Gedurende een lang leven heeft Voltaire gewerkt om zijn tuin te verzorgen, om
de voor de hand liggende zaken op pragmatische wijze aan te pakken - want hij was
nu eenmaal geen vaag idealist - en om de dorens en distels uit te roeien waarvan
Multatuli zou gewagen. Enorm is de lijst van zijn geschriften: poëzie in alle genres,
drama's, verhandelingen, een filosofisch encyclopedietje, schotschriften, romans en
niet te vergeten de omvangrijke historische studies. Niet alleen de ironie was zijn
wapen, ook het kritisch wetenschappelijk onderzoek paste hij toe, terwijl de
emotionaliteit hem evenmin vreemd was als Multatuli.
Maar de rede bleef zijn toetssteen, en zijn verhandelingen berustten op een ernstig
en kritisch onderzoek. Metafysische speculaties wees hij af; hij wist waar de grenzen
van het menselijk kenvermogen lagen, en daar trad hij niet buiten.
Zijn kritische houding met betrekking tot de godsdienst verbindt hem met Multatuli.
Hij heeft wel niet veel nieuwe ideeën op dit gebied ontwikkeld, maar hij bestudeerde
de problemen grondig, en door zijn glasheldere geschriften zouden ze gemeengoed
worden. Hij moet er veel tijdgenoten mee tot wanhoop gebracht hebben, en eigenlijk
is dit alzo gebleven tot op deze dag.

3.

Le monde comme il va, vision de Babouc (1746).
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Hij kreeg tal van bewonderaars, maar door anderen werd zijn naam met afgrijzen
genoemd - bij ons bijvoorbeeld door de voor Nederlandse begrippen zo verlichte
Betje Wolff. Over de religie als mystieke beleving spreekt hij niet: die wereld was
hem vreemd. Zijn kritiek gold die zaken, die aantoonbaar onwaar, onbewijsbaar of
moreel verwerpelijk waren, doch waarop de officiële leer dan toch maar berustte.
Met name de onverdraagzaamheid heeft hij in zijn latere jaren fel bestreden.
Voltaire staat te boek als deïst of theïst - zelf gebruikte hij deze voor ons
verschillende termen voor hetzelfde begrip, en het atheïsme wees hij even nadrukkelijk
af als een geopenbaarde godsdienst. Een kwestie van tactiek of van overtuiging?
Doorgaans verdedigt hij het bestaan van een opperwezen op grond van de rede, want
hoe kan een ingewikkeld uurwerk bestaan zonder klokkemaker? Het bekende
standpunt van ‘le dieu horloger’, iets wat Multatuli ongetwijfeld te ver ging, hoewel
diens leer van de noodzakelijkheid ook niet veel uitkomst biedt. Een Voltairekenner
als Theodore Besterman, die als editeur van duizenden brieven beter dan wie ook
bekend was met de openlijk uitgesproken en de verborgen gedachten van de auteur,
heeft het verantwoord geacht hem een agnosticus te noemen.4. Dit herinnert ons aan
de titel van het geschrift ‘Le philosophe ignorant’ (1766), de filosoof die zich na de
lectuur van vele beroemde autoriteiten een onwetende moet noemen.
Maar het opperwezen hield Voltaire aan, en hij was eerlijk genoeg om met
betrekking tot de traditionele godsdienst op te merken dat een plotselinge
omverwerping van het kerkelijk geloof een ramp zou betekenen, omdat de belonende
en straffende god vooralsnog voor de maatschappelijke orde onmisbaar was: ‘Het
zou ongetwijfeld te wensen zijn dat het afgodsbeeld omvergeworpen werd, en dat
men God zuiverder eerbewijzen zou bieden, maar het volk is dat nog niet waard.
Voor het ogenblik is het voldoende dat onze kerk in haar begrensdheid blijft
voortbestaan. Hoe verlichter de leken worden, des te minder kwaad zullen de priesters
kunnen doen. Laten we proberen henzelf te verlichten, hen te laten blozen om hun
dwalingen, en hen er geleidelijk toe brengen goede staatsburgers te worden.’5.
Het was dus consequent dat het r.k. kerkje te Ferney zijn plaats in de gemeenschap
vervulde als elders. We moeten daarbij ook in het oog houden, dat Voltaire allerminst
een radicaal of revolutionair man was. Niet ten onrechte vreesde hij de losgeslagen
massa, maar wel degelijk stond hij geleidelijke verbetering voor: de toegenomen
welvaart van Ferney getuigt het. Hij mag dan ook maar onder voorbehoud tot de
wegbereiders van de grote revolutie gerekend worden; wel heeft hij invloed gehad
op de denkbeelden der gematigden als Mirabeau en Siéyès. Als zij was hij een man
van het midden,

4.
5.

Theodore Besterman, Voltaire2 (London 1970), hoofdstuk 17 (Voltaire's god), blz. 207-224.
Slot van ‘Examen important de Milord Bolingbroke’, Mélanges (Paris 1961) blz. 117. Ook
elders heeft hij zich meermalen in deze geest uitgelaten.
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vandaar dat hij het in zijn eigen tijd kon vinden met verlichte despoten. Ook in dit
opzicht is er dus een lijn die hem met Multatuli verbindt.
Maar sterker is Multatuli met Voltaire verbonden door de kritische houding met
betrekking tot kerk, bijbel en religie. Reeds de jonge Arouet heeft zich intensief met
problemen daaromtrent beziggehouden, en de slechte verhouding met zijn
jansénistische oudere broer Armand moet zijn afkeer vergroot hebben van de gedachte
aan tirannieke en wrekende god en aan de uitverkiezing. In de vriendenkring van de
Temple zal zijn twijfel aan heilige zaken wel vergroot zijn.
Al omstreeks 1715, ongeveer twintig jaar oud, schijnt hij de ode Le vrai dieu
geschreven te hebben, waarin hij zich medelijdend en ironisch uitlaat over een god
die zich liet kruisigen ... met zúlk resultaat. In diezelfde jaren werkte hij aan zijn
drama Oedipe en gebruikte hij de klassieke materie om aan te tonen, dat Oedipus en
Jokaste de onschuldige slachtoffers waren van goddelijke willekeur en wreedheid.
De ongekende bijval die het werk bij opvoering behaalde zal wel voor een deel toe
te schrijven zijn aan rake, aforistisch aandoende passages die Voltaire - als later Shaw
- zijn acteurs de zaal laat inslingeren, zoals de woorden van de ongelukkige Jokaste:
Nos prêtres ne sont point ce qu'un vain peuple pense,
Notre crédulité fait toute leur science.

Het werden gevleugelde woorden inzake priesterbedrog. Multatuli kende ze van
buiten en verwerkte ze omstreeks 1870 in zijn Millioenenstudiën, maar hij dacht toen
dat ze van Molière waren en legde ze Tartuffe in de mond...6.
Het is ondoenlijk, de lijn door het gehele oeuvre van Voltaire te volgen, maar bij
één betrekkelijk vroeg gedicht moet ik nog stilstaan, de Epitre à Uranie, ook wel
bekend als Le pour et le contre. Het ontstond in 1722, toen hij in het gezelschap van
de markiezin de Ruplemonde van Holland naar Brussel reisde om zich vandaar
huiswaarts te begeven; in Holland was men weer geconfronteerd geweest met een
veelheid van openlijk beleden overtuigingen, en het gedicht bevatte een antwoord
op de vraag van deze vriendin naar wat ze nu eigenlijk moest geloven. In
werkelijkheid was het een respons op een dichtstuk van de streng katholieke Louis
Racine, de zoon van de beroemde toneeldichter. Deze Louis Racine had in 1720 La
grâce gepubliceerd, een zeer jansénistisch gekleurd werk waarin de ongelovigen van
alle tijden en alle werelddelen maar even van de genade werden uitgesloten.7. Voltaire
had er al met een kort versje op gereageerd:
Cher Racine, j'ai lu dans tes vers didactiques
De ton Jansénius les leçons fanatiques.

6.
7.

Multatuli, Volledige Werken V blz. 205.
Merkwaardig genoeg zou het bij ons vertaald worden door Jacob van Lennep, zij het in diens
vrome jeugdjaren: De genade, Amsterdam 1827, later opgenomen in de Poëtische Werken.

Over Multatuli. Delen 3-4

41
Quelquefois je t'admire, et ne te crois en rien.
Si ton style me plaît, ton Dieu n'est pas le mien:
Tu m'en fais un tyran; je veux qu'il soit un père;
Ton hommage est forcé, mon culte est volontaire;
Mieux que toi de son sang je reconnais le prix:
Tu le sers en esclave, et je l'adore en fils.
Crois-moi, n'affecte plus une inutile audace:
Il faut comprendre Dieu pour comprendre sa grâce.
Soumettons nos esprits, présentons-lui nos coeurs,
Et soyons des chrétiens, et non pas des docteurs.

De hoofdgedachte keert bijna woordelijk terug in zijn Epitre à Uranie van 1722,
waarin hij overigens openlijk verklaart, geen christen te zijn. Maar hij hield het in
portefeuille! Het is een kunstig opgebouwd dichtstuk, in overeenstemming met de
toenmalige eisen aan de poëzie gesteld, en inzettend met een charmante hommage
aan zijn dame en aan de bewonderde epicurist Lucretius, bestrijder van bijgeloof:
Tu veux donc, belle Uranie,
Qu'érigé par ton ordre en Lucrèce nouveau,
Devant toi, d'une main hardie,
Aux superstitions j'arrache le bandeau;
Que j'expose à tes yeux le dangereux tableau
Des mensonges sacrés dont la terre est remplie...

Niet als een profaan lasteraar wil hij het geloof benaderen, maar met eerbiedige tred
afdalen naar de diepten der geheimnissen van de god die men verkondigt:
Je veux aimer ce Dieu, je cherche en lui mon père:
On me montre un tyran que nous devons haïr.

Deze god schiep mensen naar zijn gelijkenis, alleen om hen te vernederen. Hij deed
de schepping door de zondvloed verdwijnen om nog bozere menselijke wezens op
aarde te brengen. Hij werd mens en stierf voor hen zonder resultaat, en liet bovendien
de talrijke verre volken in onwetendheid van dit alles waardoor zij verdoemd waren,
dus:
Je ne reconnais point à cette indigne image
Le Dieu que je dois adorer:
Je croirais le déshonorer
Par une telle insulte et par un tel hommage.
Entends, Dieu que j'implore, entends du haut des cieux
Une voix plaintive et sincère.
Mon incrédulité ne doit pas te déplaire;
Mon coeur est ouvert à tes yeux:
L'insensé te blasphème, et moi, je te révère;
Je ne suis pas chrétien; mais c'est pour t'aimer mieux.

Na deze voor Voltaire zeer emotionele passage toont hij nog het visioen van een
Christus als overwinnaar over het kwade, die de mens met zijn goddelijke
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moraal tot steun is; als hij zijn leer dan al fundeert op bedrog, dan is het nog een
geluk zó bedrogen te worden. Na deze overwegingen wendt de dichter zich tot Uranie
met de slotwoorden:
Entre ces deux portraits, incertaine Uranie,
C'est à toi de chercher l'obscure vérité,
A toi, que la nature honora d'un génie,
Qui seul égale ta beauté.
Songe que du Très-Haut la sagesse éternelle
A gravé de sa main dans le fond de ton coeur
La religion naturelle;
Crois que de ton esprit la naïve candeur
Ne sera point l'objet de sa haine immortelle;
Crois que devant son trône, en tout temps, en tous lieux,
Le coeur du juste est précieux;
Crois qu'un bonze modeste, un dervis charitable,
Trouvent plutôt grâce à ses yeux
Qu'un janséniste impitoyable,
Ou qu'un pontife ambitieux.
Eh! qu'importe en effet sous quel titre on l'implore?
Tout hommage est reçu, mais aucun ne l'honore.
Un Dieu n'a pas besoin de nos soins assidus:
Si l'on peut l'offenser, c'est par des injustices;
Il nous juge sur nos vertus,
Et non pas sur nos sacrifices.

We zien uit dit alles dat ook de jonge Voltaire sterk gepreoccupeerd was door
problemen inzake godsdienst en moraal, dat hij zich al vóór zijn verblijf in Engeland
(1726-1729) van het christendom gedistancieerd had en zich een deïst kon noemen;
een man in wiens levensbeschouwing de eis van deugd en gerechtigheid vooropstond.
Ongetwijfeld is zijn verblijf in Engeland voor zijn verdere ontwikkeling van grote
betekenis geweest, maar de kern van zijn levensbeschouwing had hij al uitgedrukt
in zijn Epitre à Uranie; zijn gedachten zouden in de eeuw der verlichting doorwerken;
zelfs in Rousseau's geloofsbelijdenis van de Savoyse kapelaan (het enige stuk uit de
langdradige Emile waarvoor Voltaire waardering had) vinden we ze terug, en een
Nederlandse echo vinden we in Multatuli's Geloofsbelijdenis (1859) en in zijn Gebed
van den onwetende (1861).8. In laatstgenoemd stuk is de toon rethorischer, en verwant
aan de geciteerde emotionele passage bij Volteire (Entends, Dieu, que j'implore),
terwijl het slot (o God, er is geen God) van verdergaande strekking is; met dat al,
men kan het uit de hierboven geciteerde plaatsen aflezen, zijn er frappante punten
van overeenkomst.

8.

Overigens schreef hij al tijdens zijn verlofperiode, op 23 januari 1855 in deze geest in een
brief aan Tine. Na met afkeer de belonende en straffende god van broer Pieter en de bijbel
te hebben afgewezen, vervolgt hij: ‘Ik dacht aan mijn God; - mijn God die edel moet zijn en
groot en mij moet begrijpen en beminnen of niet zijn. En zolang ik zulken God niet zie,
geloof ik aan God niet. Openbaar u aan mijn hart, als gij er zijt.’ (V.W. IX blz. 370). Het
zijn reeds de bewoordingen van ‘Gebed van den onwetende’.
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Ik moet nu voorbijgaan aan tal van verdere activiteiten in het leven en werk van
Voltaire om de aandacht te vragen voor zijn bijbelkritiek, waarmee hij het opnam
tegen de geopenbaarde godsdienst, kerkelijke tirannie en priesterbedrog. Het gaat
hier om de verbreiding van denkbeelden die officieel onduldbaar waren, hoewel ze
in bepaalde intellectuele kringen, vooral in Engeland, verre van onbekend waren; in
Frankrijk was Richard Simon voorgegaan, in Engeland hadden figuren als Matthew
Tindal, John Toland en Anthony Clarke de consequenties uit het deïsme getrokken
en hun kritische verhandelingen openbaar gemaakt.
Voltaire heeft zijn voornaamste aanvallen in zijn laatste twintig jaar gelanceerd,
dus vanuit Les Délices en Ferney, maar daar was een belangrijke tijd van voorstudie
aan voorafgegaan. We lezen bij Pomeau, dat hij zich al sinds 1735 met ernstige
bijbelstudie occupeerde,9. dus na zijn Engelse jaren, gedurende zijn verblijf op Cirey,
toen hij zich samen met zijn toenmalige levenspartner Emilie du Châtelet ijverig had
geworpen op wetenschappelijke onderzoekingen in het algemeen. Zoals bekend was
Emilie zeer bedreven in de exacte wetenschappen; minder bekend is het dat zij
Hebreeuws geleerd had, de geografie van het Heilige Land kende en werkte aan een
Examen de la Genèse, dat in manuscript bewaard is.
Zij en Voltaire bestudeerden niet alleen de bijbel, maar daarnaast tal van exegetische
geschriften, en zij maakten ruim gebruik van het nieuwe werk van Dom Augustin
Calmet, een Benedictijner abt met wie zij bevriend waren en die als bijbelexegeet
en historicus een grote naam had. Hij was o.m. de schrijver van een veeldelige
Commentaire littéral sur tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Men
ging in die tijd steeds verder met zuiver historisch onderzoek naar de oudheid, en
Voltaire zelf zou een nauwgezet bronnenonderzoek verrichten toen hij zijn Essai sur
les moeurs opzette, die baanbrekende cultuurgeschiedenis. De brave Dom Calmet
heeft als bijbelgeleerde en historicus ongetwijfeld gemeend het christelijk geloof
met zijn werk een dienst te bewijzen, zoals dat ook de illusie van Erasmus geweest
was. Toen nu Voltaire door zijn werk de achtergronden leerde kennen van bijbel en
christendom, nam zijn afkeer toe van de wrekende god uit het Oude en de mensgod
uit het Nieuwe Testament. Zoals Pomeau het formuleerde: ‘Le Bible a encore heurté
son sentiment du divin.’10.
In dit verband moeten nog een tweetal namen genoemd worden: Jean Meslier en
Lord Bolingbroke. Jean Meslier11. was een plattelandspastoor uit Champagne, die bij
zijn dood in 1729 een zeer omvangrijke verhandeling

9.
10.
11.

René Pomeau, Le religion de Voltaire (Paris 1956), blz. 159 e.v.
t.a.p. 183.
Over Meslier de inleidingen van J. Deprun, R. Desné en A. Saboul tot de nieuwe driedelige
editie der Oeuvres complètes (Paris 1970-1972), waarin verdere literatuuropgave. Men zie
ook: Tristan Haan, Het testament van Jean Meslier (Rekenschap XVI, 1969, blz. 156 e.V.).
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naliet in drie eigenhandige afschriften. Het was een felle, uitvoerig gemotiveerde
aanval op het christelijk geloof en tevens op de maatschappelijke ongelijkheid en
onrechtvaardigheid, en er circuleerden na enige tijd tal van nieuwe afschriften. Het
is gebleken dat Voltaire al in 1735 door bemiddeling van zijn vriend Thieriot zo'n
exemplaar in handen kreeg. We horen er dan niet meer van, maar een kleine dertig
jaar later, in 1762, herinnert hij zich het geschrift weer. Hij maakt er een uittreksel
van in bewerkte vorm, dat hij in hetzelfde jaar, natuurlijk anoniem, publiceert: Extrait
des sentiments de Jean Meslier. Hij moet er veel van hebben verwacht, getuige de
voor zijn doen nogal naïeve woorden die hij schreef aan d'Alembert: ‘Tous ceux que
le lisent demeurent convaincus; cet homme prouve et discute.’
Het resumé heeft het geschrift voor vergetelheid behoed. Men kende het op de
duur slechts in deze vorm en men nam het terecht op in de werken van Voltaire. Deze
had overigens meer weggelaten dan gepubliceerd, de stijl gefatsoeneerd en de gehele
atheïstische strekking omgebogen in deïstische zin. De felle maatschappelijke
passages, waardoor Meslier een socialist avant la lettre werd, kwamen te vervallen,
die lagen buiten de belangen- en belangstellingssfeer van Voltaire; van de harde
kritiek op bijbel en geloof kwam althans genoeg over om diepe indruk te maken.12.
Het oorspronkelijk testament raakte in vergetelheid, en daarmee de echte Meslier,
totdat Multatuli's vriend en uitgever R.C. d'Ablaing van Giessenburg een afschrift
in handen kreeg en dit in 1864 publiceerde. Max Havelaar en Minnebrieven waren
toen al geschreven; Dekker werkte aan zijn tweede bundel Ideën, waarin nummer
482 over de landarbeiders voorkomt.
Deze d'Ablaing had in 1857, dus vóór het ontstaan van de Havelaar, een werk van
Voltaire vertaald waarin een uitvoerige soortgelijke bijbelkritiek voorkwam: Examen
important de Milord Bolingbroke ou le tombeau du fanatisme. Hij liet het verschijnen
als eerste deel van zijn serie Boekerij der vrije gedachte. Het oorspronkelijk werk
was uitgekomen in 1767, hoewel Voltaire beweerde dat het dertig jaar eerder, dus
in de dagen van Cirey geschreven was, er is inderdaad veel in teruggevonden van de
bijbelstudie, door hem en Emilie du Châtelet daar beoefend. Maar het bewuste boekje
verscheen na de dood van Bolingbroke; er zijn gedachten van deze in verwerkt en
de voorstelling overheerst ook dat hij aan het woord is, maar overigens is het een
typisch geschrift van Voltaire.
Lord Bolingbroke (1674-1751) was een bekend Engels Tory-politicus en denker;
hij behoorde tot die verlichte aristocraten die een niet onaangename vorm van
levenskunst wisten te verbinden met een diepgaande belangstelling voor letteren en
wetenschappen, en het is dus niet vreemd dat we deze

12.

In de nieuwe Meslier-editie 1970-'72 is Voltaire's Extrait nog eens afgedrukt, en in de tekst
van het origineel wordt er steeds naar verwezen, hetgeen vergelijking mogelijk maakt.
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Engelse deïst onder de oude vrienden van Voltaire aantreffen. Tijdens de regering
van Queen Ann was hij minister van buitenlandse zaken geweest, maar nadat hij in
ongenade was gevallen bracht hij een goed deel van zijn verdere leven in Frankrijk
door.
De Examen important legt reeds in zijn titel de nadruk op zelfstandig onderzoek,
een zaak waarin de mensen indolent zijn: ‘Un très petit nombre d'hommes examine’13.
...en dat is toch nodig als men temidden van alle mogelijke godsdiensten, richtingen
en secten een standpunt wil bepalen. Onderzoek is een plicht die niemand in twijfel
kan trekken; iemand die zijn geloof ontvangt zonder onderzoek verschilt eigenlijk
niet van een os die men ergens voorspant. Het zijn woorden en gedachten die weer
preluderen op Multatuli. Het onderzoek strekt zich in genoemde verhandeling uit
over de gehele bijbel: het Oude zowel als het Nieuwe Testament worden op hun
waarde en hun waarheid getoetst, waarbij de historische onbetrouwbaarheid en de
grote hoeveelheden omgerijmdheden breed worden uitgemeten. Daarna behandelt
de auteur het ontstaan van het christendom en de kerk van Rome, de vervalsing van
diverse geschriften, de vorming van de christengemeenten, de martelaarslegenden
etc. Evenals in Essai sur les moeurs en andere geschriften van Voltaire wordt veel
nadruk gelegd op keizer Constantijn die het christendom tot staatsgodsdienst maakte,
die zijn schoonvader, zijn schoonzoon, zijn zoon Crispus en zijn vrouw Fausta liet
ombrengen en andere wandaden beging.14. Daarop wordt het verdere verloop van het
christendom gevolgd met de schisma's, de ontelbare ruzies, sectevormingen,
ketterbestrijdingen, godsdienstoorlogen en massamoorden als de Bartholomeüsnacht.
Conclusie: ieder verstandig mens moet de christelijke secte verafschuwen, men kan
alleen theïst zijn en als enig evangelie het grote boek van de natuur aanvaarden om
als ‘honnête homme’ te leven. En na de afwijzing van het christendom roept de auteur
uit: ‘Wat moeten we ervoor in de plaats stellen? zegt gij. Hoe nu! een wild dier heeft
het bloed van mijn naasten opgeslorpt, ik zeg u dat ge u van dat beest moet ontdoen
en gij vraagt mij wat we daarvoor in de plaats moeten krijgen! ...ik antwoord u: God,
de waarheid, de deugd, wetten, straffen en beloningen. Predik de rechtschapenheid
en niet het dogma.’15.
De vertaling van d'Ablaing uit 1857 valt betrekkelijk aan het begin van onze
Dageraadsgeschiedenis; het tijdschrift van die naam, in 1855 opgericht door Junghuhn,
d'Ablaing, Günst e.a., droeg aanvankelijk een deïstisch karak-

13.
14.

15.

Mélanges, blz. 1020.
Vergelijk Multatuli, Idee 180 (V.W. II blz. 395): ‘Wat hebt ge gemaakt van de wereld, gy
moordenaar Constantijn? Dat ge zoveel leden uwer familie ombracht, vergeef ik u. 't Zullen
er personen naar geweest zyn, en uw familie was te uitgebreid, dat erken ik.’ (...) ‘Maar dit
vergeef ik u niet, dat ge, om Keizer te worden, aanleiding geeft tot het smeden der ketens
waarin 't menselijk geslacht nu sedert eeuwen gebonden ligt.’
Mélanges, blz. 1117.
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ter, en het was hierin dat (in 1859) voor de eerste maal de naam Multatuli te lezen
was, onder de korte parabel Geloofsbelijdenis, waarmee Voltaire zeker zou hebben
ingestemd. d'Ablaing of R.C. Meyer had zich als boekverkoper gespecialiseerd in
buitenlandse werken. De inleiding tot Minnebrieven (1861) maakte gewag van ‘Meyer
op den Vygendam, waar Voltaire te koop ligt, en 't Gebed van den Onwetende, van
den krankzinnigen Multatuli, en veel ander zedeloos geschryf. By zulk volk moet
ge wezen!’16. Voltaire was in die jaren dus in omloop.
Gedurende de laatste decennia van zijn leven heeft Voltaire zijn bijbelkritiek
herhaaldelijk in geschriften17. verwerkt en zijn argumenten aldus verbreid. Nu eens
was het een luchtige schets, dan weer een uitvoerig betoog of een felle aanval, maar
altijd was de strekking deze, dat de godsdienst in overeenstemming moest zijn met
de moraal en met de waarheid. In zijn Sermon des cinquante zei hij het nadrukkelijk:
het is onder dat dubbele aspect van verdorvenheid en onwaarheid (‘perversité et
fausseté’) dat wij in dit betoog de boeken van de Hebreen en van hun opvolgers
bestuderen. Laten we eerst bekijken of die boeken in overeenstemming zijn met de
moraal; vervolgens zullen we zien of ze enige schaduw van waarschijnlijkheid
hebben.18.
Wat dit laatste betreft toonde hij onweerlegbaar aan dat de bijbelboeken historisch
onbetrouwbaar waren, en bepaald niet in overeenstemming met de geschiedschrijvers
van andere volken. Om maar wat te noemen: de pentateuch kon met geen mogelijkheid
geschreven zijn door of in de tijd van de toch al onwaarschijnlijke figuur van Mozes,
doch zij stamde uit een veel latere eeuw, noemde namen van plaatsen die in die
oertijden niet bestonden en bevatte elementen die ook in andere mythologieën te
vinden waren, terwijl de schrijvers elkaar in allerlei opzichten tegenspraken, te
beginnen al met het dubbele scheppingsverhaal. Met betrekking tot het Nieuwe
Testament was het hem niet ontgaan, dat de welingelichte Joodse geschiedschrijver
Flavius Josephus onbekend was met de verhalen uit het evangelie, en de Romeinse
geschiedschrijvers evenzeer. Ook daar trof hem het aantal tegenstrijdigheden. En
wat de morele kant van die vertellingen over aartsvaderen, koningen en profeten
betrof, daar had hij maar te putten uit een arsenaal van ongerechtigheden.
Ik kan hier niet ingaan op de talrijke geschriften waarin hij zijn variaties gaf op
dit soort bijbelthema's. Het is op grond van d'Ablaings vertaling waar-

16.
17.

18.

V.W. II. blz 21.
Behalve de in deze causerie genoemde werken zijn daar bijvoorbeeld: Cathéchisme de
l'honnête homme; Dialogue du douteur et de l'adorateur; Mandement du père Alexis; de
‘Homélies’; Dieu et les hommes; Histoire de l'établissement du Christianisme; Questions
sur les miracles; Le bible enfin expliqué, etc. Voorts natuurlijk plaatsen in Essai sur les
moeurs en in de Dictionnaire.
Mélanges, blz. 254.

Over Multatuli. Delen 3-4

47
schijnlijk dat Multatuli de Examen van Bolingbroke kende toen hij de Max Havelaar
schreef, en met betrekking tot de vormgeving van de bijbelvragen die Frits aan ds.
Wawelaar voorlegde (en waarvoor hij, zoals we zullen zien, Voltaire later als
voorbeeld noemde) is het zeer wel mogelijk dat hij geïnspireerd werd door een
geschriftje uit 1767: Les questions de Zapata.19. Deze Zapata wordt daarin voorgesteld
als een jong, pas afgestudeerd theoloog uit Salamanca, die zich tot zijn leermeesters
richt met 67 bijbelvragen. Hij behoort tot het in de verhalen en romans van Voltaire
(zoals Babouc, Zadig, Candide, l'Ingénu) vaak voorkomende type van de onbevangen,
zich van geen kwaad bewuste mens, die als goedwillende underdog meestal in de
hoek zit waar de slagen vallen. Hij zit in grote verlegenheid met problemen als daar
zijn:
- Hoe moet ik het aanleggen te bewijzen dat de Joden, die wij bij honderden laten
verbranden, gedurende vierduizend jaar Gods uitverkoren volk waren?
- Moet het boek Genesis letterlijk of allegorisch worden opgevat? Nam God
werkelijk een rib van Adam weg om er een vrouw van te maken? en waarom is er
in het daaraan voorafgaande gezegd: man en vrouw schiep hij hen? hoe schiep God
het licht voordat de zon er was? hoe scheidde hij het licht van duisternissen - de
duisternis is immers niets anders dan het wegvallen van licht? hoe maakte hij het
dag voordat de zon gemaakt was?
- Wat moet ik beginnen met de zondvloed, met de sluizen van de hemel die
helemaal geen sluizen heeft, met alle dieren die aangekomen waren uit Japan, uit
Afrika, uit Amerika en uit de Australische landen, opgesloten in een grote kist met
hun voorraden om gedurende een jaar van te drinken en te eten?
- Zal mijn gehoor mij geloven wanneer ik ga vertellen dat de vrouw van Loth
veranderde in een zoutpilaar? Wat moet ik antwoorden aan de lieden die me daar
zullen zeggen dat dit misschien een grove nabootsing is van de oude fabel van
Eurydice, en dat het beeld van zout niet bestand was tegen de regen?
- Wat moet ik zeggen als het nodig is, rechtvaardiging te vinden voor de zegen op
het hoofd van de rechtvaardige Jacob die zijn vader Isaac bedroog en zijn schoonvader
Laban bestal?
- Als ik de geschiedenis moet doornemen van de afschuwelijke wreedheden die
bijna alle koningen van Judea en Israël hebben begaan, dan vrees ik de zwakken
meer aanstoot te geven dan hen te stichten. Al die koningen hebben elkaar een beetje
te vaak vermoord.
- Wanneer twee concilies over elkaar de banvloek uitspreken, wat al twintig keer
gebeurd is, welk is dan het onfeilbare concilie?
Voltaire besluit: ‘Zapata ontving in het geheel geen antwoord, en hij begon heel
eenvoudig God te prediken. (...) Hij onderwees en beoefende de deugd. Hij was
zachtmoedig, weldadig en bescheiden, en hij werd verbrand te

19.

t.a.p. blz. 949 e.v. Een vertaling door schrijver dezes is in voorbereiding.
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Valladolid, in het jaar der genade 1631. Bid God voor de ziel van de brave Zapata.’
Men ziet, Multatuli was inderdaad een en ander aan Voltaire verschuldigd, en zijn
ingenomenheid met de patriarch van Ferney was in de jaren omstreeks 1860 vrij
groot, dus in de tijd van Geloofsbelijdenis, Havelaar, Gebed van de onwetende,
Minnebrieven, Japanse gesprekken, Ideën I en II. In Minnebrieven vinden we plaatsen
waaruit blijkt dat hij Voltaire goed gezind is: enkele overbekende aanhalingen en
een toespeling op de zaak Calas. Ook lezen we: ‘Voltaire - met wien ik niet alles
eens ben, dat weet ge - Voltaire is een prul in de ogen van Kantianen, Hegelianen,
Spinozisten, Cartesianen en Leibnitzers. Waarom? Omdat hy niets heeft gezegd wat
niet ieder kan begrypen, en omdat hy geen stelsel heeft saamgeknoeid ... wat hy toch
met zyn vernuft heel goed had kunnen doen. Hy toont aan: wat niet waar is, en dat
willen de mensen niet, tenzy men hun iets anders in de plaats verteile, wat evenmin
waar behoeft te wezen. Men hongert naar leugen, Zodra ik een slecht mens word, ga
ik aan 't systeemmaken. Ik zie er kans toe.’20.
We zien in dit citaat wat Multatuli met Voltaire verbond: het zoeken naar waarheid
door de ontmaskering van wat aantoonbaar onwaar is, zijn afkeer van filosofische
en andere stelsels die immers, onverschillig van welke kant ze komen, altijd weer
de tendentie hebben om de vrije geest aan banden te leggen en te verstikken, en ook
de voorkeur om zich duidelijk uit te drukken. Beiden hebben dit gedaan, met de
voortreffelijke taalbehandeling en de spottende humor die hen zo leesbaar maakt. Er
zijn parallellen genoeg aan te wijzen, bijvoorbeeld in parabels als de Geschiedenissen
van gezag, of in de Japanse gesprekken: ook Voltaire liet, misschien op voorbeeld
van Montesquieu's Lettres persanes, graag pseudo-oosterse figuren in hun
onbevangenheid commentaar leveren op westerse ongerechtigheden.
Wanneer Multatuli in Idee 181 e.v. de aandacht vraagt voor de vernederende
toestand van de vrouw, en een nieuwe lezing voorstelt van Mattheus XIX, dan citeert
hij vol afschuw de Paulinische uitspraak: ‘Vrouwen, weest uw mannen onderdanig.’21.
Ook hierin was Voltaire hem voorgegaan, en wel in de korte satire Femmes, soyez
soumises à vos maris,22. waarin de weduwe van maarschalk de Grancey zich in een
gesprek met (de overigens toch nog wel vrijzinnige) abbé de Châteauneuf hevig
gechoqueerd toont over de onhebbelijke uitspraak van de H. Paulus,en het opneemt
voor het recht op zelfstandigheid en ontwikkeling van de vrouw. Het verhaal doet
even denken aan het bekende Colloquium van Erasmus over de abt en de ontwikkelde
dame, maar

20.
21.
22.

V.W. II blz. 89.
t.a.p. 396.
Mélanges blz. 1279 e.v.
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dat van Voltaire munt uit door Franse charme en esprit. In zulke stukken toont hij
zich als schrijver de meerdere van Multatuli.
In latere jaren blijkt Dekker heel wat minder ingenomen met Voltaire. Zijn verbittering
is dan in het algemeen toegenomen en richt zich op bijna alles en iedereen. Als hij
in 1872 aantekeningen schrijft voor de herdruk van Ideën II, dan toont hij zich
verwonderd omdat de tien jaar tevoren door hem zo vereerde arbeiders op het veld
van onafhankelijk denken ‘na eenmaal zich zó ver te hebben verwijderd van 't gebaand
pad, niet nog enige stappen verder durfden gaan. Zelfs van den achtenswaardigen
Spinoza komt het my niet uitgemaakt voor, dat hy een doordenker was, gelyk hy
door Dr. van Vloten genoemd wordt.’23. Hij beveelt daarom ten zeerste het Testament
van Meslier ter lezing aan zoals dat naar het ‘honderdjarig handschrift’ voor het eerst
werd uitgegeven door d'Ablaing, en hij voegt eraan toe: ‘Men zal daaruit o.a. ontwaren
hoe Voltaire dien man geplunderd heeft.’ - een onbillijke uitspraak, alleen al omdat
er van letterdieverij geen sprake is en Voltaire zijn anoniem geschrift nadrukkelijk
als uittreksel van Mercier had gepubliceerd. En wie zou nog van Mercier vernomen
hebben zonder Voltaire? Maar het is waar dat deze slechts openbaar gemaakt heeft
wat hij gebruiken kon.
Drie jaar later, in 1875, verzorgde Dekker voor het eerst zelf de herdruk van Max
Havelaar, de vierde druk. Omdat hij niet meer de beschikking had over het
oorspronkelijke handschrift kon hij niet alle door Van Lennep aangebrachte
veranderingen herstellen. De allernoodzakelijkste wijzigingen bracht hij aan en de
beruchte stippeltjes vulde hij in. Het ontging hem niet dat de befaamde reeks
bijbelvragen was geschrapt. In een aantekening verklaarde hij daaromtrent: ‘Frits
had allerlei vragen gedaan, zegt Droogstoppel. Van die vragen kwamen er in 't Hs.
'n paar voor, maar de heer V. Lennep heeft gemeend ze te moeten supprimeren.
Waarom? Toch niet omdat de Wawelaars verlegen zitten met het antwoord? 't
Komiekste is dat V.L. zelf, hier hofmakende aan 't bekrompenste bygeloof, dikwyls
met de bybelse vertellingen den spot dreef. Hy hield van Voltaire meer dan ik, en
was zeer in z'n schik als men hem zeide dat-i op dien oppervlakkige denker geleek,
wat in z'n laatste levensjaren werkelyk 't geval was. Dat hy in weerwil van deze
geestesrichting, toch geen vryheid voelde, Frits te laten vragen: “vanwaar toch Noach
z'n ysberen voor de Ark gehaald had? ” e.d. bewyst, dunkt me, de gegrondheid myner
opmerking op noot blz. (....). Z'n orthodoxe vrindjes te Amsterdam mochten niet
gekrenkt worden in hun keukenmeidengeloof. Gelukkig dat het aantal ongerymdheden
in den bybel zo groot is, dat niemand verlegen hoeft te staan om de hier
gesupprimeerde “neuswyzigheden” van Frits met beliebige uitbreiding aan te vullen.’24.

23.
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V.W. III blz. 414 e.v.
V.W. I blz. 356. De bijbelvragen vindt men aldaar op blz. 228 e.v.
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De in dit citaat bedoelde noot heeft betrekking op het bekende geschrift van Jacob
van Lennep over diens vader en grootvader, het in 1861/62 verschenen vierdelige
Leven van Mr. C. en van Mr. D.J. van Lennep, waaromtrent Multatuli opmerkt:
‘Godbewaarme dat ik schandaal zou aanpryzen, maar de menskundige lezer voelt by
't volgen van de biografieën der beide van Lennepen, dat er hier en daar iets moet
overgeslagen zyn. Hoe dankbaar ook voor de kostbare bydragen tot de kennis der
zeden van dien tyd, wordt toch het oog vermoeid van de vlekkeloosheid der twee
brave Hendriken waaraan de auteur 't aanzyn dankt. Het gekste is dat Jakob van
Lennep zelf noch “brave Hendrik” was, noch lust had er voor door te gaan. Ik gis
dus dat de gapingen waarop ik doel, voldoen moesten aan den smaak en de eisen van
zeker soort van Publiek, aan welks invloed Mr. Jakob van L. zich - jammer genoeg!
-nooit wist te onttrekken. Juist 'n mensenvrees van zódanigen aard belette hem de
Havelaarszaak dóór te zetten zoals aanvankelyk inderdaad z'n plan was.’25.
In deze aantekening verwijst Multatuli dus zelf naar Voltaire als bron voor de
bijbelvragen, die hij overigens op dat ogenblik kennelijk de moeite van het
reconstrueren niet meer waard achtte. Dat hij Voltaire oppervlakkig noemde was een
van zijn gebruikelijke gemelijke uitvallen; het was maar tot op zekere hoogte waar
en het doet geen recht aan het feit dat Voltaire als veelschrijver voor een uitgebreider
publiek de journalistieke duidelijkheid in acht moest nemen, die Dekker eens in hem
had bewonderd. Geschriften als Traité sur la métaphysique zijn trouwens verre van
oppervlakkig en werden dan ook niet populair.
In zijn latere Ideën kreeg Voltaire nog enkele malen een sneer, en daar bleef het
dan bij. Multatuli had kennelijk ook weinig bewondering voor de persoon van
Voltaire, zoals deze zich misdragen zou hebben tegenover Rousseau26. - een
ingewikkelde zaak die men voor een juiste beoordeling ook van de andere kant moet
bekijken: zonder de rancuneuze vijandelijkheden van Jean-Jacques zou er geen
onenigheid zijn geweest, en men weet ook niet wat men van allerlei latere
voorstellingen moet denken. Wel blijkt dat Dekker in de loop van de jaren een en
ander van Voltaire gelezen heeft; ook dat hij in 1873 tijdens het schrijven van Ideën
V diens werk niet ter contrôle onder bereik heeft,27. en dat hij ook over hem gelezen
had. De aan anecdotische bijzonderheden zo rijke achtdelige biografie door
Desnoiresterres verscheen tussen 1867 en 1876, maar of Dekker in die jaren dat
nieuwe werk gekend zal hebben lijkt me twijfelachtig.
Hoe dit alles zij, de Voltairebewondering was sterk bekoeld. De deïst zal voor de
atheïst dan ook wel geen ‘doordenker’ geweest zijn en had zijn werk gedaan, en de
tactische opportunist uit Ferney kan nooit een man naar het
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t.a.p. 318.
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hart van Multatuli zijn geweest. Het verschil in temperament springt in het oog zodra
men hun geschriften naast elkaar legt. Wanneer Multatili optrekt tegen vooroordelen,
schijnheiligheid, de ‘geloverij’, leugens, de rekbare fatsoensmoraal, de door niets
gerechtvaardigde pedanterie en schoolse geleerdheid, en dat alles met de hem eigen
humor en de heldere betoogtrant van de meeste Ideën, dan herinnert hij ons aan
Voltaire; ook wanneer hij opkomt voor zelfstandig onderzoek en vrije studie. Maar
zijn nerveuze aanleg en zijn precaire omstandigheden stelden hem niet in staat, een
omvangrijk oeuvre van goed gebouwde en afgeronde geschriften voort te brengen.
Voltaire kon dit wel; hij moet onder alle omstandigheden hebben kunnen schrijven,
en behalve geleerd en getalenteerd was hij ook nog buitengewoon veelzijdig. Het is
eenvoudig niet waar, wat zijn vijanden tot op deze dag beweerd hebben, dat zijn
werk eigenlijk verouderd is. Het mag voor een deel gelden voor zijn dicht- en
toneelwerken, die naar de vorm sterk aan de tijd gebonden waren, en voor de stand
van zijn historische wetenschap die dit ook was. Maar zijn geschiedkundige werken
zelf, zijn verhandelingen, dialogen, facéties, zijn contes philosophiques, de artikelen
uit zijn Dictionnaire philosophique, ze zijn leesbaar gebleven tot op vandaag, en ze
zouden bovendien als pleidooien voor redelijkheid, verdraagzaamheid en
gematigdheid ook nu nog veel nut kunnen stichten wanneer de mens niet hardleers
was. Al was deze verfijnde stilist er de man niet naar om bekentenisliteratuur te
schrijven en zich in ongelimiteerde oprechtheid te geven (wat hem trouwens in zijn
dagen duur te staan zou zijn gekomen), op de achtergrond van zijn werk is hij wel
degelijk aanwezig als een zeer grote persoonlijkheid, evenals Erasmus.
Wat dat betreft was Multatuli anders. Hij schreef zich uit zoals het hem inviel,
naar de stemming van het moment, maakte uitstapjes, sprong niet zelden van de hak
op de tak en sloeg zijpad na zijpad in om tot ieders verwondering telkens toch weer
op de hoofdweg terecht te komen. Zijn ironie werd vaak sarcasme, waarin hij al door
Huet een virtuoos genoemd werd; meer dan Voltaire kon hij plotseling uitvallen, en
soms vervallen in een preek, want Hollander wàs hij nu eenmaal.
Wanneer onze moralist zich te zeer door zijn emotionaliteit liet meeslepen en naar
het woord van Ter Braak ‘larmoyant’ werd, dan had hij meer weg van Voltaire's
antipode, van Jean-Jacques Rousseau - die hij in zijn jonge jaren eveneens bewonderd
had, aan wie hij eveneens schatplichtig was, en die hij in later jaren eveneens te licht
bevond, en leugenachtig bovendien. Dit laatste was Multatuli niet, maar die
overrompelende, diep aangrijpende emotionaliteit, die roep om gerechtigheid tegen
alle reële mogelijkheden in, die overtuiging van eigen gelijk, die bereidheid tot het
martelaarschap, die persoonlijke aanwezigheid in zijn werk, dat alles herinnert ons
aan (de overigens humorloze) Rousseau, de gevoelige romanticus, die lang niet vrij
was van tegenstrijdigheden en soms in tegenspraak was met zichzelf, maar erin
slaagde om hele generaties tot diep in de ziel aan te grijpen.

Over Multatuli. Delen 3-4

52
Maar zoals gezegd: ook Rousseau wees hij uiteindelijk af, nadat hij in ruime mate
de invloed had verwerkt. Douwes Dekker werd geen Nederlandse Voltaire noch een
Nederlandse Rousseau; hij was ten dele door hen gevormd, maar ging zelfstandig
verder om zijn eigen weg te volgen. Hij was en bleef Multatuli. Voor ons ligt hierin
zijn grootheid.
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Garmt Stuiveling
Uit het Multatuli-museum
II. Een brief van J. Bosscha jr.
Al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw hebben bewonderaars hun best gedaan om
alle geschriften van en over Multatuli bijeen te brengen. Het bewijs daarvan ligt in
enkele reeksen soms fraaie, vaker saaie banden, die in de loop der jaren aan het
museum zijn geschonken of gelegateerd. Tot die bewonderaars hoorde ook Abraham
Seyne Kok (1831-1915).1. Als kind opgevoed in de geest van het Réveil, als
‘kwekeling’ meegezogen door het profetisch pathos van Da Costa, ontgroeide hij als
jong ondermeester tijdens een studieverblijf in Engeland aan alle dogmatiek. Hoewel
later meest bezig met Shakespeare en met Dante - wat in 1896 zelfs uitliep op een
utrechts eredoctoraat - verrijkte hij samen met Louis D. Petit de Multatuli-literatuur
met zijn aardige bundel Multatuliana: Verspreide en onuitgegeven stukken met
bibliographie. Daarin kan men lezen dat hij Multatuli in 1861 leerde kennen bij een
toevallige ontmoeting in de boekwinkel van R.C. Meijer. Multatuli had toen juist de
Minnebrieven gepubliceerd, Kok het jaar daarvóor zijn Hamlet-vertaling. Het gesprek
ging over de Hamlet, de Max Havelaar en over vertalen in het algemeen. Het verslag
ervan, ofschoon veertig jaar na dato, doet aan als authentiek. Het is bij deze ene
ontmoeting niet gebleven; Kok is ook eens op bezoek geweest op de befaamde zolder
boven Meijers winkel, dus na eind juni 1864. Denkelijk wel vóor september van dat
jaar, want toen werd hij leraar aan de pas gestichte Rijks-H.B.S. in Roermond. In
augustus 1867 namen beiden deel aan het Nederlands Letterkundig Congres te Gent;
ze spraken er in dezelfde afdeling vlak na elkaar. Er zijn wel meer ontmoetingen
geweest en ook werden er af en toe brieven gewisseld; van twee, uit het najaar van
1876, geeft Kok de complete tekst.2.
Behalve de royaal gebonden Multatuli-reeks van Kok bezit het MM ook zijn
exemplaar van Pruisen en Nederland door J. Bosscha, de nationale ‘bemoediging’
die Multatuli de gal deed overlopen. Kok kreeg deze brochure, kennelijk op zijn
verzoek, ten geschenke van Bosscha's zoon. Diens 'aanbiedingsbrief werd aangetroffen
vóor in dit exemplaar. Het is een dubbel velletje postpapier, tot bovenaan blz. 4
beschreven. Als antwoord op Bosscha's daar

1.
2.

Levensbericht in Handelingen Mij. Ned. Lett. 1910-1915 (Leiden 1915) blz. 78-108.
Multatuliana (Baarn Hollandia-drukkerij 1903), blz. 43-47 en 48-49.
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gestelde vraag heeft Kok onder de tekst in potlood genoteerd: ‘Dit is het No der
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 12 Sept.r 1887, waarin het bedoelde artikel
voorkomt. A.S.K.’ In feite echter blijkt het de krant van 11 september te zijn. De
Illustere School te Breda, het Collegium Auriacum - of met een minder gebruikelijke
variant Arausiacum - werd in september 1646 door Frederik Hendrik gesticht, met
o.a. de voormalige leidse hoogleraar André Rivet (1572-1651 )3. als een van de
curatoren. Christiaan Huygens studeerde er rechten bij Johann Henryk Dauber
(1600-1672). De brief van Bosscha luidt aldus:

Haarlem 14 Nov. 1887.
Waarde Heer Kok,
'k Heb eenigen tijd in boeken en papieren moeten zoeken, om nog een overtollig
exemplaar van Pruisen en Nederland te vinden. Thans zend ik het U met eene
weemoedige gedachte aan den edelen schrijver, die het, door verlichte vaderlandsliefde
gedreven, in tijden van gevaar samen stelde, toen de bittere Pruisenhaat uit de
hofkringen van koningin Sophie aangeblazen, elders ongeduld en wrevel in
bedenkelijke mate begon op te wekken. Het geschrift wekte zoozeer haar toorn ...
dat Multatuli de pen opnam. De Schrijver oogstte slechts miskenning en spot ... in
Nederland. Maar hij had de stille voldoening dat zijne woorden hunne werking niet
gemist hadden. Ik herinner mij nog hoe een paar jaren na de verschijning de
vredelievende Koningin van Pruisen bij gelegenheid eener receptie van afgevaardigden
van het Roode Kruis, in de Witte zaal van het Koninklijk slot te Berlijn, toen haar
mijn Vader werd voorgesteld op het vernemen van zijn naam, deze eenvoudige
woorden sprak ‘Vous avez rendu un grand service à votre patrie’
Maar ik laat mij te ver voeren. Voor dergelijke, zelfs vertrouwelijke mededeelingen,
is het thans de tijd nog niet. Gij zult dit gewis in acht nemen.
Het was mij aangenaam U een kleinen dienst te kunnen bewijzen, maar ik neem
er de waarde aanstonds van weg door U een wederdienst te vragen. Gij hebt eenigen
tijd geleden in de Nieuwe Rotterd. Courant een en ander medegedeeld over het
Collegium Arausiacum door Frederik Hendrik te Breda gesticht en dat door de zonen
van Constanter bezocht werd. In de Oeuvres Complètes de Christiaan Huygens
waarvan het eerste Deel weldra door de zorg der Hollandsche Maatschappij van
Wetenschappen zal verschijnen komen onderscheidene brieven voor gewisseld door
Vader Constantijn met Dauber, en Rivet, bijzonderheden bevattende over de
Bredasche school. Gaarne zou ik nu een afdruk van uwe mededeelingen bezitten.
Wellicht kunt gij aan mijn wensch voldoen, en mij het nummer bezorgen der N. Rott.
Courant waarin

3.

Bij Van der Aa, in het NNBW en de WP staat ten onrechte als sterfjaar 1671. Met dank aan
Dr. F.A. Brekelmans, gemeentearchivaris van Breda, voor zijn inlichtingen.
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het voorkomt. Zoo U dit niet mogelijk is kunt ge mij denkelijk wel datum en
volgnummer van het Blad opgeven.
Ontvang, inmiddels, vriendschappelijke groeten van Uwen toegenegen
JBosscha
Ofschoon geschreven tegen het eind van de 19de eeuw, heeft deze brief alle
kenmerken van een fossiel. Hij stamt uit het stenen tijdvak vóor het oedipuscomplex,
toen het nog mogelijk was zonder de minste iconie je bloedeigen vader een ‘edelen
schrijver’ te noemen. Maar bij Bosscha Jr. was méer mogelijk. Ook de mening dat
die armzalige brochure van zijn vader echt van invloed was geweest op de
internationale positie van Nederland in het Europa van Bismarck en Napoleon III.
Ook de zotte veronderstelling als zou koningin Augusta van Pruisen een ingewijde
zijn geweest in de geheimen der hogere politiek. Ook de ijdele illusie dat haar franse
passepartout-frase mocht worden opgevat als een compliment voor een hollands
geschrift dat zij uiteraard niet had gelezen en zelfs niet had kúnnen lezen.
Maar het opmerkelijkste van deze brief is wel de insinuatie als zou het koningin
Sofie zijn geweest die Multatuli in januari 1867 had aangezet tot zijn vervaarlijke
polemiek. Dat die twee elkander hebben ontmoet, staat vast; zie VW XI, blz. 96, 106
en 115-116. Maar dan zijn we in het voorjaar van 1863. Van enig verder contact is
totnutoe niets gebleken. Wel zijn er goede gronden voor de stelling dat haar ongemene
persoonlijkheid meespeelt in het karakter van koningin Louise, evenals het meer
gemene personage van Willem III in de karikatuur van koning George. Maar als
Multatuli medio december 1866 aan Huet vraagt hem Bosscha's brochure te willen
sturen die zelfs tot Keulen niet was doorgedrongen (VW XI, blz. 771), doet niets
vermoeden dat er een ándere aanleiding zou zijn dan persberichten over dat uitgaafje.
En toch: is die opmerking van Bosscha Jr. wel een insinuatie? Wat wist hij, wat
wist men in en rondom de haagse hofkringen anno 1866-1867? Zijn er ergens nog
brieven, aantekeningen, dagboeken bewaard gebleven, waar zwart op wit staat wat
nu niet méer lijkt dan een giftig verzinsel? Want met hoeveel voorbehoud men deze
zoon van die ‘edelen schrijver’ ook wil bekijken, het is toch nauwelijks denkbaar
dat hij iets van dit gewicht na meer dan twintig jaar zo maar uit zijn duim zuigt om
het dan ook nog mee te delen aan iemand die tot de vrienden en bewonderaars
behoorde van de aldus verdacht gemaakte Multatuli. Of moet men de insinuatie met
een insinuatie beantwoorden, en is het Bosscha's bedoeling geweest Kok op deze
manier van zijn bewondering te genezen? Het zijn, als zo vaak, meer vragen dan
feiten. Und nur ein Narr wartet auf Antwort.
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Ingezonden
Naar ik meen kan ik enige opheldering verschaffen omtrent het op blz. 58 van de
aflevering 2 afgedrukte portret van R.C. d'Ablaing van Giessenburg.
De heer A.C. Beekhof geeft in zijn verslag de naam Zonneveld, welke naam echter
moet luiden SONNENBERG. Daarmee klopt dan ook de aanduiding op de achterzijde.
De ondertekening moet dus worden gelezen als Joh. S.
In het weekblad DE VRIJDENKER, 19e jaargang no. 26, 26 juni 1937 verscheen
op pag. 4 het volgende bericht:
Uit de beweging - Amsterdam in memoriam Johan Sonnenberg
Den 13en Juni overleed plotseling de in Amsterdamsche Dageraadskringen
zoo bekende kunstschilder Johan Sonnenberg.
Te Amsterdam geboren, 10 Maart 1886, werd hij oorspronkelijk opgeleid
voor het decoratiewerk, leerling van de Teekenschool voor Kunstambachten
onder J. Visser Jr. Geleidelijk ontwikkelde hij zich tot modern schilder
van Stilleven, Figuur en Landschap.
De laatste jaren was hij lid van de vereeniging van beeldende kunstenaars
‘De Onafhankelijken’. Op de jubileum-tentoonstelling van deze
vereeniging, gehouden in Februari van dit jaar, trok vooral een door hem
zeer verdienstelijk geschilderd stilleven de aandacht.
Hoewel geen lid van ‘De Dageraad’ was de heer Sonnenberg een geregeld
bezoeker van haar vergaderingen en lezingen. Voor propagandawerk voor
‘De Dageraad’ en ‘Multatuli-Muscum’ klopte men nooit tevergeefs bij
hem aan. De figuur van Johan Sonnenberg blijft bij ons in aangename
herinnering.
J. DE LEEUW*
Sonnenberg maakte zijn portretten inderdaad ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum
van ‘De Dageraad’. Als bron heeft hij klaarblijkelijk gebruik gemaakt van het
gedenkboek uit 1906. Hij tekende naar de daarin opgenomen foto's. Vandaar ook de
overgenomen vergissing in het sterfjaar. Het lijkt mij uitgesloten dat Sonnenberg
d'Ablaing naar het leven schilderde. Bij diens overlijden was Sonnenberg amper 18
jaar. Haans kwalifikatie van het portret lijkt me juist.
In de toelichting wordt gesproken van een tentoonstelling van ‘Dageradia’. Dit
woord moet luiden ‘Dageradiana’, zoals Beekhof het terecht aanduidde in een ander
overzicht van zijn hand, dat ik ter inzage heb gehad.
Wat die naamsverwarring betreft is het wel grappig dat een 40 jaar later de

*

De heer De Leeuw, bestuurslid van o.a. De Weezenkas en het Ned. Vrijdenkersfonds,
is enkele maanden geleden in Castricum overleden.
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cabaretier Wim Sonneveld in een van zijn sketches zijn naam door iemand laat
verbasteren in Sonneberg!
Er is nog iets met de naam d'Ablaing van Giessenburg. In het boek van Meersmans
staat onder het portret de handtekening met één s in Giesenburg. Toch schrijft men
de naam alom met dubbel -s. Iemand die de spelling met één s handhaaft is bv. Joan
A. Nieuwenhuis in EEN HALVE EEUW ONDER SOCIALISTEN op pp. 12, 17,
19 en 20. Wie heeft gelijk?
H.M. Visman
IJmuiden

(antwoord van T. Haan:)
Deze brief doet mij veel plezier, omdat wij er op een paar punten duidelijk verder
mee komen.
Om maar met wat makkelijke dingen te beginnen, uit de Vrijdenker (1931, nr. 50)
en uit het aangehaalde verslag van Beekhof nam ik de term ‘Dageradia’ en de naam
Zonneveld precies zo over. Het eerste kan een drukfout zijn, maar dat hoeft niet, die
verminkte naam is een veel grappiger geval. Al gaat het maar om een kleinigheid,
het is een prachtig voorbeeld van de manier waarop iemand die midden in de
vrijdenkersbeweging stond, de gebeurtenissen in alle betekenissen van het woord
heeft meegemaakt, gegevens kan verstrekken waar men later geen kant mee uit kan.
Dat komt veel voor, in de gedenkboeken van de ‘De Dageraad’ bij het vijftig- en het
honderdjarig jubileum zo goed als in het genoemde werk van Joan A. Nieuwenhuis,
Een halve eeuw onder socialisten (Zeist 1933). Aan kleine variaties in de schrijfwijze
van negentiende-eeuwse persoonsnamen hoeft men misschien niet al te zwaar te
tillen. Hoe zit het bijvoorbeeld met dat Douwes, dat op een gegeven moment als
achternaam aan Dekker werd toegevoegd, is dat ooit als naamsverandering officieel
bekrachtigd? Nieuwenhuis spelt Giessenburg met enkel s. Bij zijn geboorte werd
d'Ablaing aangegeven als Rudolf Carel Meyer (Gemeente-Archief Amsterdam, Geb.
1826, deel 4, folio 130v). Hijzelf spelde altijd Meijer en dat bleef ook zijn naam voor
de burgerlijke stand, totdat hij op 22 maart 1861 werd erkend als natuurlijke zoon
van Johanna Maria d'Ablaing van Giessenburg (Gemeente-Archief Amsterdam,
Register van geboorte-erkenning, jaar 1861, folio 5). Maar op dat stuk tekent zijn
moeder, die waarschijnlijk nauwelijks kon schrijven, aan het slot met ‘Gisenburg’.
D'Ablaing zelf schreef dat vanaf 1861 meestal Giessenburg, maar zijn uitgeversnaam
bleef ook daarna altijd R.C. Meijer.
Intussen is dank zij de heer Visman de toeschrijving van het portret van d'Ablaing
geen probleem meer. Vast staat dat het van Johan Sonnenberg is en wij mogen wel
aannemen dat het in 1931 of kort daarvoor tot stand kwam. Daarmee is niet alles
opgelost, want wij weten nog niet of het ooit in De Vrijdenker of ergens anders is
afgedrukt. Maar wie beschikt over een volledig exemplaar van de aflevering die de
meeste kans maakt, het jubileumnummer
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van De Vrijdenker uit 1931 (13e jaargang, no 51-52)? Ook op een volgende vraag
valt het antwoord nog niet met zekerheid te geven, al is de waarschijnlijkheid dat
het inderdaad zo is gegaan wel groter geworden: nam Sonnenberg het gedenkboek
van ‘De Dageraad’ uit 1906 tot voorbeeld? (D'Ablaings portret daarin is hetzelfde
als dat in het boek van Meersmans).
In elk geval zijn er niet veel autentieke portretten. Men weet dat d'Ablaing er een
afkeer van had geportretteerd te worden, zoals blijkt uit een in de Volledige Werken
deel XI opgenomen brief (blz. 410). Bekend zijn alleen een foto, en een tekening
door F. Althaus. De eerste vindt men afgedrukt in De raadselachtige Multatuli van
Hermans, op bladzij 94. Het is een foto uit het bezit van het Multatuli-Museum, die
hem op ongeveer veertigjarige leeftijd (dus omstreeks 1866) voorstelt. Ik heb me
over die foto eerlijk gezegd nog nooit het hoofd gebroken en weet ook niet waar die
eventueel voor het eerst is gepubliceerd. Men zou nieuwsgierig zijn naar de
bijbehorende verantwoording. Misschien berust die uitsluitend op mondelinge
overlevering in het Museum, beslist geen faktor om te onderschatten, al zou ik er in
dit konkrete geval geruster op zijn als de identifikatie door Meersmans was
bekrachtigd, omdat die d'Ablaing vanaf 1895 tenminste goed heeft gekend. Ik denk
eigenlijk wel dat de identifikatie klopt, maar wij weten er zo weinig van en mijn
aarzeling komt voort uit het getuigenis van Meersmans, die op bladzij LIV-LV van
zijn boek beschrijft hoe het hem met grote moeite lukte d'Ablaing te laten poseren
voor een ‘levensgroot’ portret door Althaus. Het klinkt bijna alsof er geen enkele
afbeelding bestond. Wel komt door deze bron de periode vast te staan van die tekening
naar het leven: in elk geval niet vóór 1895. Die stelt dus een zeventigjarige of nog
oudere grijsaard voor. Overigens is ook de tekening misschien niet bewaard gebleven,
maar na d'Ablaings dood in 1904 liet J.M. Schalekamp in Buiksloot er een lithografie
van drukken. Het M.-M. bezit daarvan een exemplaar en een fotografische afdruk is
te vinden in de twee al aangehaalde gedenkboeken.
Is nu het portret van Sonnenberg, ook als het niet autentiek zou zijn, van minder
waarde? Integendeel, maar wel van een andere waarde en daar doelde ik ook op toen
ik het tot een ‘opgesmukte impressie’ bestempelde. Aangenomen dat het niets zegt
over d'Ablaing zelf, is het op zijn manier toch bijzonder welsprekend als men er het
vermoedelijke voorbeeld naast legt. Waar het voorbeeld de indruk wekt van een
eerlijk ouderdomsportret, een zeker verval en misschien een wijsgerige berusting of
zelfs mismoedigheid onderstreept, geeft Sonnenberg een gloedvolle en strijdlustige
grijsaard. Daarin kan natuurlijk iets van een artistieke opvatting schuilgaan, maar op
zichzelf beschouwd geeft deze visie nauwkeurig aan hoe de vrijdenkers anno 1931
hun negentiende-eeuwse voorgangers graag zagen: eigenlijk wel erg veel mooier
dan ze waren. De behoefte aan zo'n visie is wel verklaarbaar uit de maatschappelijke
positie van de vrijdenkers in de jaren dertig en daarin is dan ook het belang van
Sonnenbergs portret gelegen. Het maakt nieuwsgierig naar zijn afbeeldin-
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gen van Multatuli en Domela Nieuwenhuis, misschien lukt het nog wat van zijn werk
bijeen te brengen?
In de overweldigende hoeveelheid saaie archieven die d'Ablaing heeft nagelaten,
voor de liefhebber overigens nog altijd te weinig, want er is veel verloren gegaan,
komen twee levendige schetsjes voor. Ik geef ze hier graag, als een staal van de
vrijdenker door zichzelf beschreven. Het eerste is een beeld van zijn dagelijks leven
ongeveer twee jaar voor zijn huwelijk, in een brief aan zijn papierleverancier. De
armoede is zeker niet overdreven, in het voorgaande jaar had hij zich openlijk
materialist verklaard, zich bezondigd aan een onverantwoord aantal - natuurlijk
onverkoopbare - uitgaven, waarvoor hij nu voor het eerst de maatschappelijke prijs
moest betalen. De schets van zijn toestand is overigens tegelijk een droombeeld,
want d'Ablaing gaat bij dit alles uit van de veronderstelling dat hij zijn zaak heeft
gelikwideerd en zijn schulden afbetaald. Het antwoord op zijn wat benauwde vragen
is nu wel te geven: bij zijn dood in 1904 liet hij een schuld achter van vele
tienduizenden guldens. Het uitgeven van vrijdenkersliteratuur was geen profijtelijke
zaak. Pas jaren later kon aan de schuldeisers een uitkering van twee en een kwart
procent worden gedaan. Het zijn cijfers om niet uit het oog te verliezen bij de
voorstelling die Multatuli zich in sommige dokumenten in deel XI en XII van de
Volledige Werken blijkt te maken over winsten en welstand van zijn uitgever. Uit
d'Ablaings beschrijving van zijn eigen kleding blijkt duidelijk dat de perikelen die
Multatuli op dat gebied beleefde - zie het uitvoerig verhaalde avontuur met de broek
in Zwolle (VW XI, 306-308) - volstrekt niets uitzonderlijks hadden. Alleen, Multatuli
voelde zich toen kennelijk te veel heer om er voor zover het hem zelf aanging
inderdaad ook niets uitzonderlijks in te zien. In het tweede, haastig geschreven
fragment meldt d'Ablaing aan een zakenrelatie in Parijs hoe hij er uit zal zien als hij
daar uit de trein zal stappen. Het is de periode van zijn nauwste betrekkingen met
Multatuli. Hij was toen zevenendertig jaar, was blijkbaar rossig, en moet een
kakelbonte aanblik hebben opgeleverd. Misschien had hij zich inmiddels een wat
beter kostuum veroverd, maar het getuigenis meldt niet of hij daar ook ondergoed
bij droeg. Dank zij dat ene onbewaakte ogenblik in het eerste fragment weten wij
dat zoiets enkele jaren daarvoor nog een overbodige luxe was en dat de uitdrukking
‘geen hemd aan zijn gat’ ongedacht letterlijk van toepassing was:
Bezit ik niets meer dan weet ik ten minste, dat ik mijne schulden afbetaald
heb, en er geene nieuwe te wachten heb, want, hoe weinig ik verdien, voor
mijne behoeften is het altijd genoeg, ik heb mij gelukkiglijk in mijne rijkste
dagen geoefend, trapsgewijze alles af te wennen, wat niet
hoogstnoodzakelijk is, om het leven te behouden, en thans - ik zou niet
weten, wat ik mij nog zou kunnen ontwennen, zonder mijn ligchaam te
slopen of la décence te kwetsen. Ik eet zeer weinig, drink hoogstens één
half glas water, (of zonder eenige voorkeur één half kop thee en pour la
contenance, eene of twee teugen bier, die ik liever niet zou drinken.) ik
heb niets aan dan wat men uitwendig ziet. Ziedaar wat ik mijne behoeften
noem, daarboven ga ik niet. Kan ik dat bekostigen, dan heb ik nog voor
woning, bewasschink, papier, pen en inkt mede gedekt zijnde, niets meer
noodig, ik heb dus geene schulden en ik ben rijk.
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Ziedaar mijn luchtkasteel, maar zal het verwezenlijkt worden? zal ik ooit
zoo veel kunnen verdienen, zonder mijnen kostbaren tijd aan
kantoorwerkzaamheden of andere knechtendienst op te offeren?
(Aan T. van Lohuizen, Vaassen, 11 april 1859, Kopieboek I, bladzij 432,
MM).
If you have time and mind to be at the station you please note a man of
middle stature, with a healthy complexion, strongly marked features, fair
hair, a full grown beard, including mustaches, of a rather sunny hue, - but
by far not so glow[i]ng as our good Funck's, - a pair of spectacles, in dark
coloured dress, white handkerchief in the right hand, and carpet-bag with
chining [shining] colours, (scarlet etc) My age is 37. - I trave[l] first class,
- railroad carriage.
(Aan E. de Bary Esq., Paris, 7 augustus 1863, Kopieboek I, bladzij 639,
MM).
Tenslotte vestig ik graag de aandacht op de impulsen die er vanuit België komen ter
bestudering van de vrijdenkersbeweging. Het voortreffelijke Centrum voor de Studie
van de Verlichting van de Vrije Universiteit in Brussel (Pleinlaan 2, gebouw B 416,
B 1050 Brussel) is al een aantal jaren bezig om in moeilijke materiële omstandigheden
iets tot stand te brengen. Twee afleveringen van het Tijdschrift voor de studie van
de Verlichting zijn gewijd aan ‘Nederlandse vrijdenkers van Spinoza tot Hemsterhuis’
(2e jrg., 1974, no 34 en 3e jrg., 1975, no 1). Een door Els Witte samengesteld nummer
van hetzelfde blad heet ‘De Belgische Vrijdenkersorganisaties (1854-1914)’ (5e jrg.,
1977, no 2). Men wacht verder al geruime tijd op het verschijnen van deel I van het
Woordenboek van Belgische en Nederlandse vrijdenkers. Dit projekt bestrijkt de
periode van de middeleeuwen tot 1940 en elk deel zal steeds een alfabetisch geordende
keuze van de in aanmerking komende personages beschrijven. Deel I brengt onder
andere R.C. d'Ablaing van Giessenburg, Adriaan Beverland, David van Dinant, F.
Domela Nieuwenhuis, Eduard Douwes Dekker (door Dina van Berlaer), Herman
Gorter, Adriaan Koerbagh, Socialistische vrijdenkersorganisaties in Vlaanderen,
1880-1930, Modeste Terwagne, Siger van Brabant en Hendrik Wyermars. Bij deze
opsomming leg ik naar verhouding wat veel nadruk op Nederlandse namen. Elke
bijdrage zal tenminste een biografie van de beschreven figuur bevatten, een
bibliografie, in dit geval niet alleen een opsomming van in druk verschenen titels,
maar voor zover doenlijk ook een beschrijving van de bewaard gebleven
archief-bronnen, en tenslotte een hoofdstuk ‘Denken’.
T.H.
P.S. Ik heb mij beklaagd over het voorkomen van nonsens in verscheidene
gedenkboeken, maar de onzin kan altijd en bij iedereen toeslaan. In Over Multatuli,
2, liet ik een wonderlijke drukfout staan: bladzij 46, regel 16, vervolgens moet
natuurlijk volgens zijn. De benaming drukfout gaat helaas niet op voor noot 23,
bladzij 67: ik had daar moeten schrijven dat de eerste drie hoofdstukken van de
Havelaar in de Revue moderne van november 1867 uitkwamen.
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[Nummer 4]

Paul van 't Veer presenteerde Over Multatuli bij de Heemsteedse boekhandel Blokker (18 maart 1978).
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In memoriam Paul van 't Veer
Er zijn mensen die zo weinig op zichzelf lijken dat ze verplicht zijn zich bij elke
nieuwe ontmoeting weer voor te stellen. Tot die categorie behoorde Paul van 't Veer
bepaald niet. Wie hem eenmaal had gezien, zou zijn intelligente en geestige kop
hebben herkend temidden van honderden, waar en wanneer dan ook. Op de
jaarvergaderingen van het Multatuli-Genootschap zat hij meestal wat opzij; we
groetten elkaar op afstand, want zelfs in de pauze was er geen gelegenheid om eens
rustig te praten. Maar soms liep hij het museum binnen om er iets te brengen of op
te zoeken. Zo'n zeldzame kans voor een langer gesprek liet ik me dan niet ontgaan.
Wij waren het net genoeg eens om prettig van mening te kunnen verschillen.
Zijn bewondering voor Multatuli ging samen met een gezonde dosis voorbehoud.
Zijn kritiek op de omvangrijke Multatuli-literatuur betekende vooral dat hij meer
wou weten om minder te hoeven geloven. De brokstukken van zijn eigen
Multatuli-biografie-in-wording zijn in dat opzicht duidelijk genoeg. Hij ontdekte het
subtiele verband dat er bestaat tussen het befaamde rapport van Dekker over de
pepertuinen nabij Natal en de kleine freule Si Oepi Keteh die toen zijn huis en zijn
bed deelde. Hij bracht een archiefstuk aan het licht dat overtuigend bewijst hoe goed
Dekker in zijn Menadose jaren op de hoogte was van de rechtsverhoudingen in het
negentiende-eeuwse Nederlands-Indië. Hij dokumenteerde een aantal gebeurtenissen
uit de verloftijd, die tot nu toe alleen als literaire anekdotiek bekend waren. Hoe
interessant ook op zichzelf, dit alles ontleende z'n belang toch vooral aan wat er
daarna zou komen: de eigen visie op de zaak-Lebak, op de principes die daar hebben
gebotst, op de kansen die dáar zijn teloorgegaan, op de mensen die dáar hebben
gefaald.
Indien er éen groep is die reden heeft om diep bedroefd te zijn om het plotselinge
heengaan van Paul van 't Veer, zijn het de Multatulianen. Zij wisten dat hij in hun
midden éen der weinigen was van wie ze veel mochten verwachten. Zij weten nu,
dat de Multatuli-biografie van zijn hand een Unvollendete zal blijven, voorgoed. Garmt Stuiveling
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Em. Kummer
Multatuli: aforisticus van de waarheid
Idee 1 en 2
‘Misschien is niets geheel waar, en zelfs dát niet’. Het begin is aarzelend: ‘misschien’,
‘geheel’. Het tweede deel van de zin zegt iets over het eerste deel en betekent op het
eerste gezicht dat dat aarzelende begin doorgestreept moet worden: niets is geheel
waar. Helaas kan ik niet voorwenden een naïeve lezer te zijn die met een fris oog
het eerste idee voor zich krijgt en leest; ik ken Multatuli's kommentaren op dat idee
en bovendien speelt ook de rest van zijn werk een rol bij het interpreteren daarvan.
Niet dat daar iets op tegen is, integendeel. Multatuli heeft er de lezer herhaaldelijk
op gewezen, dat de Ideeën ondanks een schijnbaar chaotisch verloop toch ook weer
niet los van elkaar gezien moeten worden. Het systeemloze wordt tot systeem. Zo
rimpelloos als ik het nu voorstel zit echter de betekenis van Idee I ook niet in elkaar.
Een nadere analyse van de twee delen van de uitspraak brengt allerlei moeilijkheden
naar voren, die ik in mijn eerste, door de aanwezigheid van het hele werk besmette
interpretatie, heb weggewerkt.
Je zou bijvoorbeeld kunnen stellen, en nu volg ik voor alle gemak Meyer1. in zijn
artikel ‘Multatuli als vrijdenker’: ‘Misschien = het is mogelijk’ waardoor je het
volgende krijgt als ik de zin invul: ‘a) Het is mogelijk dat niets geheel waar is; en b)
het is mogelijk dat ook deze bewering niet waar is, dat er dus iets waar is’. Waaruit
volgt: Het is mogelijk dat niets geheel waar is en dat er iets waar is. ‘Voor wie nu
aanneemt dat men niet tegelijkertijd hetzelfde ontkennen en bevestigen kan, behelst
dit ... onzin’. Zo dacht de vrijdenker erover die tot bovenaardse paapse vreugde van
Padberg2. zich nogal kritisch uitliet over het wijsgerig denken van Multatuli, vooral
als het o.a. verpakt werd, zoals hier, in ‘de gedaante der paradox’. Hans Gomperts
pluisde in zijn kolleges van 1965 de onderlinge verhoudingen van beide delen van
de zin nog gedetailleerder uit. Hij vat ‘misschien’ op als ‘het kan zijn’ en ‘niets’ als
‘geen enkele stelling’. Idee 1 wordt dan: a. Het kan zijn dat geen enkele stelling
helemaal waar is (en) b. Het kan zijn dat die stelling ook niet

1.
2.

W. Meyer, ‘Multatuli als vrijdenker’. De Gids 1910, II, 255-262. Citaat op blz 262.
H. Padberg S.J., Multatuli. De mensch - de denker - de literator. Nijmegen-Antwerpen 1920.
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helemaal waar is. Gomperts ziet dan vier kombinatiemogelijkheden voor a en b, waar
ik verder niet op inga, maar komt dan tot de konklusie, dat daarmee de niet zo
originele stelling bedoeld wordt dat sommige dingen waar zijn en andere niet. Een
banaliteit die ons lezers dwingt de beide delen van de zin niet tegelijkertijd te lezen.
Integreer je dit in de lectuur van de Ideeën, dan kom je tot de slotsom dat de lezer
de nodige scepsis moet bezitten als hij Multatuli's werk leest. Maar dat sommige
ideeën ook wel waarheid kunnen bevatten.
Ik laat nu voorlopig de houdbaarheid van beide interpretaties voor wat ze is. Mij
gaat het erom, te laten zien hoe zeer je met de konstruktie en de betekenis van deze
zin bezig moet zijn, wil je begrijpen wat er staat. En dat is nu precies de functie van
een paradox. Het aardige van Idee 1 is dat, als je het op de keper beschouwt, de
stelling zinloos is, niet verifieerbaar. Ze behoort tot het genre kretensische paradoxen.
De man die van zichzelf zegt: ‘Ik ben een leugenaar’. Daar kun je ook niets mee
beginnen. ‘Misschien is niets geheel waar’ gaat net zo goed op voor de uitgesproken
zin, die is misschien ook niet waar. Je haalt op die manier twee taalniveau's door
elkaar en de zin moet een uitspraak over zichzelf doen, waartoe hij eenvoudig niet
in staat is. Dat zeggen logici, maar voor ons die Multatuli lezen kan zo'n konklusie
nooit bevredigend zijn want we weten dat hij er wel degelijk een betekenis aan heeft
willen geven.3.
Afgezien van de zojuist geconstateerde logische onhoudbaarheid van Idee I, kan
ik stellen dat het een paradox is, en dat deze konstruktie de lezer aan het denken zet.
In ons geval vooral over de taal. Deze lijn zet zich voort als ik het tweede idee nader
onderzoek: ‘Twee linker handschoenen maken geen paar handschoenen. Twee halve
waarheden maken geen waarheid’. Het parallellisme ‘twee.. maken geen’ versterkt
de indruk dat beide beelden: ‘linker handschoenen - halve waarheden’ en ‘paar
handschoenen - waarheid’ ook in hun vergelijking overeenkomsten moeten hebben.
Had je alleen maar het tweede deel van Idee 2, dan zou je je kunnen afvragen waarover
Multatuli zich wel druk heeft gemaakt. Twee halve waarheden zijn helemaal geen
hele waarheid, twee helften van verschillende gehelen zijn ook niet met elkaar te
vergelijken. Je kunt het ook in verband brengen met de uitspraak ‘slechts de halve
waarheid vertellen’. Dat is geen hele waarheid, en daar heeft men niets aan. Maar
door de vergelijking van de waarheid met een paar handschoenen kunnen we op 't
eerste gezicht aannemen dat het inderdaad over twee gelijke halve waarheden van
een hele waarheid gaat. En dan werkt de paradox heel goed, want twee helften van
één geheel zijn aan elkaar gelijk en daardoor zou je best kunnen volstaan met de helft
om het geheel te reconstrueren. Maar daar gaat het juist om: twee linker handschoenen
vormen geen paar; dát bestaat uit een rechter en een linker handschoen. Aan de andere
kant is het wel zo, dat

3.

Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin en Don D. Jackson, De pragmatische aspecten van
de menselijke communicatie. Deventer z.j. (1977), 167-173.
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twee linker handschoenen precies dezelfde vorm hebben, de duim rechts van de
vingers. Met twee linker handschoenen doe je eigenlijk niets, waardoor de stelling
wordt: twee halve waarheden zijn net als precies gelijkgevormde (linker)
handschoenen: nutteloos. Hoe het oordeel over deze interpretatie ook mag zijn, ze
heeft mij in ieder geval tot een nadere beschouwing over taal en werkelijkheid
gebracht. Wat bedoelt Multatuli, hoe werkt dat beeld van die handschoenen precies,
hoe verhoudt een abstract begrip als ‘waarheid’ zich tot een konkreet voorwerp als
een paar handschoenen. Beide ideeën hebben dezelfde uitwerking op de lezer gehad:
wat voor een betekenis moet eraan gegeven worden. Er zijn gelukkig andere
overeenkomstige kenmerken die ze vergelijkbaar maken. Elk idee is afzonderlijk
genummerd, ze staan uit elkaar met meer wit ertussen dan bij andere zinnen het geval
is. Daarmee is aangegeven dat het autonome uitspraken betreft, die allebei in de
tegenwoordige tijd geschreven zijn. Ze hebben een atemporeel en onpersoonlijk
karakter. Het lijken wel konklusies die het resultaat zijn van óf diepe reflexie en
uitgebreid onderzoek óf van een flitsende gedachte, van een indruk die de schrijver
trof. Zo'n konklusie wordt dan gepresenteerd als een waarheid en wel op zo'n
kernachtige manier dat ze daardoor een probleem gaan vormen voor de lezer. Een
idee in een paradox gevat. Dat is nu precies wat Multatuli heeft gewild.
In het pak van Sjaalman is er al sprake van ‘losse gedachten, sommige werkelijk
heel los’, maar in de beroemde aankondiging van de Ideeën (Over Vryen Arbeid
V.W. II, p. 261) treffen we bij alle vormen waarin hij ze wil aanbieden de term
paradox. Verbinden we dit woord met de fundamentele opzet van Multatuli's Ideeën:
‘Ik hoop dat er een idee zal liggen in elk verhaal, in elke mededeling, in elke
opmerking’, dan krijg ik een idee in een paradox gepresenteerd. (V.W. II, p. 261)
Bij deze intentieverklaring is het echter niet gebleven, woord en zaak zullen met
het voortschrijden van zijn arbeid herhaaldelijk gepreciseerd worden. Zo verklaart
hij in 1872 naar aanleiding van de moeilijkheden die de lezers hebben om de Ideeën
te begrijpen en van zijn poging daar alles aan te doen: ‘Het is waar... dat ik in zulke
perioden van stemming uitvoeriger ben, dan voor sommigen nodig wezen zou.
Hiertegenover staat dat ik, voortgezweept door m'n wens om zoveel waarheid mogelyk
te geven in kort bestek, op andere plaatsen de zaken aforistisch afdoe’. (Bylagen by
de vijfde uitgave, V.W. II, p. 662) In 1874 betreurt Multatuli dat hij verplicht is af
te wijken van ‘den aforistische vorm’ waarin ‘hij ‘z'n denkbeelden kleedde’.
Bovendien konstateert hij in datzelfde stuk dat de vermeerdering van het aantal
nummers in de derde bundel niet beter uitgevoerd is. ‘Of deze splitsing nauwkeurig
uitviel, en steeds beantwoordde aan den eis der behandelde zaken, is te betwyfelen.
Doch men houde in 't oog dat de zaak alleen neerkwam op 't gemakkelyker aanwyzen
van 'n passus, en dit doel is bereikt, of... nagenoeg,
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want ik had verder moeten gaan, en méér zinsneden stempelen tot citablen tekst, tot
aspirant-spreekwoord’. (Naschrift bij den tweeden druk, V.W. IV, p.677)
Bij deze passage verwijst hij naar Idee 281 (V.W. II, p. 478-79) dat mét het
volgende handelt over spreekwoorden, spreuken en puntige gezegden, teken van
echte wijsheid opgestoken uit de realiteit en verwerkt door de ‘leek’, de dilettant. En
dat natuurlijk in tegenstelling tot de beroepsintellectuelen in Nederland, die zich voor
zo'n volks genre te hoog achten. Ironiserend over het onbegrip van de lezers tegenover
zijn Ideeën, schrijft Multatuli in Idee 962: ‘Als ik dat Idee (het gaat over 959, Em.K.)
uitleg, zal men 't niet begrypen. Zonder uitlegging ook wel niet, maar dan blyft me
toch de kans dat het zich baan breekt door den apofthegmatische vorm’ (V.W. IV,
p. 156). En om helemaal volledig te zijn beroep ik me op de Ideeën 1050 b en 1051
(V.W. VI, p 449, 457) waarin sprake is van Maxime dat ‘veeleer een paradox’
genoemd kan worden en ‘op de klank af, gelden kan als een leus’.
Paradox, Idee, aforisme, maxime, spreekwoord, puntig gezegde en apofthegma,
het zijn allemaal woorden voor één zaak: een korte puntige uitspraak. Daar wil hij
naar streven en daar moet hij van afwijken, door allerlei omstandigheden, waaronder
zijn wens begrepen te worden.

Het woord en de zaak
Het is natuurlijk altijd prettig als woord en zaak elkaar goed dekken, maar dat is nu
eenmaal niet vaak het geval in de literatuurkunde. En zeker niet bij termen die voor
een genre staan dat nooit de volle aandacht van ‘grote’ theoretici heeft gekend.
Nu hebben we al gezien dat bij Multatuli het woord ‘aforisme’ niet in z'n eentje
de zaak bepaalt, dat daarvoor een reeks andere termen gebruikt worden. Bovendien
is die zaak ook niet bijster scherp afgetekend. Een terminologische chaos voor een
nogal vage inhoud. Het probleem is in de eerste plaats of al die woorden precies
dezelfde betekenis hebben en hoe het met de ontwikkeling van die woorden ten
opzichte van elkaar staat. Er bestaat gelukkig wel een uitgebreide literatuur over het
aforisme waarin iedereen precies kan vinden hoe de zaak en het woord los van elkaar
een historische ontwikkeling hebben doorgemaakt. Hoe er een integratie heeft plaats
gevonden in de 19de eeuw zodat al die verschillende termen synoniemen voor één
en dezelfde zaak zijn geworden. Dat is trouwens wel na te gaan als men een aantal
moderne handboeken over literaire termen openslaat. Spreekwoorden, maximes,
spreuken, aforismen, sententies, epigrammen, gedachten, fragmenten en apophtegma's
verwijzen naar elkaar met als grondbegrip: kernachtige uitspraak, zelfstandig en zo
kort mogelijk. Vermeende verschillen tussen bepaalde termen snijden bij nader
onderzoek geen hout. Of nu een ‘spreekwoord’ ‘volkser’ is dan een ‘spreuk’, of een
‘fragment’ ‘opener’ dan een ‘aforisme’, is allemaal min of meer afhankelijk van de
auteur die men onder de loep neemt.

Over Multatuli. Delen 3-4

8
Ik heb geen zin de hele geschiedenis van het aforisme als verzamelterm voor een
genre uit de doeken te doen, maar een aantal punten zijn voor mij van groot belang
en in verband daarmee licht ik uit de historische ontwikkeling van het begrip de
periode van de maximes uit het Frankrijk van de 17de en 18de eeuw. Dat doe ik
mede omdat Multatuli zelf een groot konsument is geweest van dat soort aforismen,
getuige een passage uit de Nederlandsch Spectator, geciteerd door dr. A.S. Kok, naar
aanleiding van Multatuli's voordracht in Den Haag op 22 januari 1880: ‘Dis-moi qui
tu hantes, je dirai qui tu es; zeg mij hoe gij u vermaakt, ik zal er uit opmaken wie gij
zijt. Niet wat den mond ingaat verontreinigt maar wat den mond uitgaat. Aan deze
en dergelijke aforismen, die de spreker ontleende en toelichtte, knoopte zich dan
telkens eene uitweiding, vol vernuftige, voor sommigen ook wel paradoxale zetten.
(...) Zoo werden nog spreuken van Vauvenargues, van La Bruyère, la Rochefoucauld
behandeld’.4.

De Franse moralisten,
La Rochefoucauld, Réflexions ou Sentences et Maximes morales.
La Bruyère, Les Caractères ou les Moeurs de ce siècle.
Vauvenargues, Réflexions et Maximes.
Chamfort, Maximes et Pensées, Caractères et Anecdotes. (Fragmenten die
posthuum onder deze titel werden uitgegeven).
Met opzet heb ik een paar werken onder elkaar geplaatst om te laten zien hoe al in
de titels verschillende termen gebruikt worden, die kennelijk onderling verwisselbaar
zijn. Men spreekt 't meest van ‘maximes’. Om de opkomst en de bloei van de maxime
in de vorm zoals die bij de grote moralisten uit de 17de en de 18de eeuw gebezigd
wordt te begrijpen, moeten we niet vergeten dat er aan de basis daarvan twee heel
belangrijke stromingen in het Franse cultuurleven van die tijd aanwezig zijn geweest:
de grote mode van psychologische analyse in mondaine kringen en de niet geringe
voorliefde voor moraliserende spreuken. De verschillende intellectuele groeperingen
uit die periode: jansenisten, precieusen, libertijnen en diegenen die het ideaal van de
‘honnête homme’ nastreven, zoeken met de grootste ijver en nauwlettendheid naar
de motieven van het menselijk gedrag, die dan tot in de kleinste details beschreven
worden. Wèl vanuit verschillende standpunten: de jansenist zal de nietigheid van de
mens op het oog hebben ter meerdere glorie van de hemel, de precieusen volgen in
het bijzonder alle kronkelige paden van de liefde en de honnête homme maakt zich
druk over een gedragskode die het ‘zich niet druk maken’ als kern heeft. De
menskunde als hobby en het ontmaskeren als doel, dat is het wel. Liefde, haat,
egoïsme, ijdelheid en roem als mogelijke verklaringen voor het handelen van de
mens. Het zijn wereldbeschouwingen

4.

A.S. Kok, Multatuliana, Baarn 1903, p. 60-61.
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van een groep die tot één en dezelfde toplaag intellectuelen behoort, die elkaar kennen
en maatschappelijk gezien een vrij marginaal leven leiden ten opzichte van de politieke
macht: de koning en het hof.
De moralistische literatuur die ik in verband met de opkomst van de maxime als
stroming vermeld heb, heeft zich al sinds de 15de eeuw en al eerder ontwikkeld en
bestaat hoofdzakelijk uit verzamelingen citaten: o.a. sententies, adagia, apoftegma;
het zijn gezegden en spreuken geplukt uit Griekse en Latijnse werken en
bijeengebracht met didactische bedoelingen. Erasmus kan daarvoor goed als voorbeeld
gelden. Ook Montaigne, die zijn Essays in het begin opgezet heeft als een bundel
spreuken, helemaal in de traditie van het humanisme uit die tijd en die ze later heeft
aangevuld en uitgewerkt met opmerkingen van heel persoonlijke aard. Deze laatste
vooral is niet weg te denken uit de maxime cultuur. Bij al de grote aforistici uit de
17de en de 18de eeuw zullen de invloeden van de door hen gebruikte stoïcijnse en
epicuristische literatuur duidelijk aanwezig zijn. Zo kunnen we stellen dat in die
beide eeuwen stijl, vorm, bepaalde visie en voorliefde als voedingsbodem voor de
bloei van de maxime als genre aanwezig zijn geweest. En zoals dat vaak gaat met
een doorbraak van een bepaald soort literatuur, de uitschieters zullen er de nodige
luister aan geven en de lust tot navolging aanwakkeren. De eerste grote van de reeks
maxime schrijvers is La Rochefoucauld. Een belangrijk gegeven is dat hij mede de
maximes uit de sfeer van louter didaktiek tilt en ze binnen de literatuur haalt. De
esthetische vormgeving gaat een belangrijke rol spelen.
Globaal zijn de volgende kenmerken van maximes vast te stellen naar het voorbeeld
van het werk van La Rochefoucauld:
1. Ze zijn kort, bondig en verrassend. De paradox is een veel gebruikte stijlfiguur.
2. Ze zijn in eerste instantie autonoom en moeten per stuk gelezen en beoordeeld
worden.
3. De opeenvolging van de maximes is systeemloos. Maar dat wil nog niet zeggen
dat het geheel geen bepaald systeem aangeeft.
4. Het zijn uitspraken die een hoge graad van algemeenheid bezitten. Ze doen zich
voor als een onpersoonlijke konklusie vaan een persoonlijke ervaring of
onderzoek. Hoe de auteur aan het resultaat gekomen is wordt niet vermeld. Men
heeft op grond hiervan wel eens beweerd, dat dit genre tussen wetenschap en
literatuur inhangt.
5. De interpretatie van de lezer is, gezien het voorafgaande, van het hoogste belang.
De structuur van het aforisme dwingt hem tot invullen van ontbrekende gegevens.
Bovendien speelt zijn eigen ideologie een beslissende rol in de verwerking van
de uitspraak. Hij moet namelijk de morele strekking van de maxime integreren
in zijn persoonlijke opvattingen over allerlei zaken. Is hij het ermee eens of niet,
daar gaat het om.
Aan deze algemene kenmerken, die zoals gezegd betrekking hebben op de
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Maximes van La Rochefoucauld, wil ik nog een aantal opmerkingen toevoegen die
eveneens van belang zijn voor het onderzoek naar Multatuli als aforisticus.
Om te beginnen zal de strengheid van dit model bij de latere schrijvers losgelaten
worden; de maximes zullen, mede onder invloed van sociale en culturele
verschuivingen, zich aanpassen aan de eisen van het ogenblik. Vauvenargues en
vooral Chamfort doorbreken allengs het koele konstaterende en het generaliserende
van La Rochefoucauld en voeren daarvoor in de plaats een meer geëngageerde vorm
in: maximes in de ik-vorm, in de vraagvorm en ook in de dialoogvorm. Bij Chamfort
doen sarcasme en ironie hun intrede, de romantiek staat voor de deur. Niet voor niets
heeft Schlegel zijn eerste fragmenten een kritische Chamfortiade genoemd en daarmee
de lijn van het maxime naar de Duitse ‘Fragmente’ aangegeven.
Maar ik blijf nog even bij de maximes van La Rochefoucauld, want er zijn nog
een aantal aspecten van zijn werk die relevant gevonden worden voor de studie van
het aforisme. Om te beginnen de structuur; het is begrijpelijk dat als je zijn werk
leest, je de behoefte voelt zijn maximes naar structuur en stylistische variaties te
beschrijven en te klassificeren. Zoiets geeft vaak het gevoel dat je daardoor greep
op de stof krijgt. Zo heeft Pagliaro5. ze verdeeld in verklarende en paradoxale
aforismen en deze laatste weer in grammaticaal gepolariseerde en niet gepolariseerde.
Met gepolariseerde bedoelt hij dat de tegenstelling in de tekst zelf uitgedrukt wordt.
Dan maakt hij nog binnen de paradoxale maximes allerlei onderverdelingen die
betrekking hebben op de onderlinge relaties van de eenheden van de zin. Het zijn
stijlfiguren zoals antithese, synthese etc. Hoewel ik in het algemeen afkerig ben van
strenge klassificaties omdat ze zo vaak de pretentie hebben uitputtend en dwingend
te zijn, is in dit geval het voordeel groter dan het nadeel. Op die manier word je met
je neus op taal en werking van dit genre gedrukt, want het mooie aforisme bestaat
bij de gratie van een goed stylistisch effect. Teveel woordenspel doet afbreuk aan
de inhoud, te vlakke formulering degradeert al gauw tot een banaliteit. Dat laatste is
trouwens een probleem waar ik op terug zal komen.
Nog anders gaat Serge Meleuc6. te werk, die gaat uit van de hypothese dat de
maxime een didactisch genre is en naar algemene geldigheid streeft. Hij laat zien
hoe beide kenmerken de aforisticus dwingende regels voorschrijven bij het maken
van zijn uitspraken. Je zou kunnen spreken van een grammatica van het genre.
Afgezien van de houdbaarheid van zijn methode heeft hij konklusies getrokken die
nogal verstrekkend zijn en een ander aspect van het werk van La Rochefoucauld
raken. Voor Meleuc is het zo, dat de maximes

5.
6.

H.E. Pagliaro, ‘Paradox in the Aphorisms of La Rochefoucauld and Some Representative
English Followers’. PMLA LXXIX (1964), 42-50.
S. Meleuc, ‘Structure de la maxime’. Langage 13 (1969), 69-99.
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voor iedereen gelden en dat er niet gesproken kan worden van een bepaalde ideologie
of van een polemiek tegen heersende meningen. En dat is voor mij nu precies de
kern van de zaak: hoe ligt de relatie auteur - tekst - lezer in zo'n specifiek genre als
het aforisme? Heeft het verrassende effect alleen te maken met de formele kant ervan,
de stijl dus, of is het ook zo dat de inhoud, misschien is het beter te spreken over de
som van inhouden binnen een bundel, een visie van de auteur vertolkt die in vele
gevallen de gevestigde opinies moet doorbreken. Inhoudelijk subversief maar daardoor
ook aan tijd gebonden. Veel argumenten wijzen op dat laatste.
Er zijn boeken vol geschreven over het pessimisme van La Rochefoucauld en de
plaats van de eigenliefde in zijn werk. Het is ook bekend, dat vele van zijn tijdgenoten
en vrienden onthutst waren toen zij zijn bundel onder ogen kregen. Ze voelden zich
geschokt. Veel van zijn aforismen zeggen ons, moderne lezers, niets meer; de sociale
omstandigheden zijn veranderd, we zitten met andere klasse- of groepstegenstellingen.
Onze ideologische interpretatie van de psychologische werkelijkheid is vergeleken
met die van de 17de eeuw gewijzigd. En ken je, zoals Meleuc, een belangrijke plaats
aan de didaktiek toe, dan zit je so wie so in de sfeer van ‘Waarden’ die vergankelijk
en polemisch zijn. De aforisticus heeft misschien de bedoeling gehad algemeen
geldige uitspraken te formuleren, maar eenmaal op papier gezet valt hij door de mand.
De ideologie treedt aan. Toegegeven dat het niet zo makkelijk is om uit de hele
bundel van La Rochefoucauld een absoluut sluitende filosofie de destilleren. Het feit
alleen al dat de interpretatie bij zijn maximes van groot belang is, maakt de zaak er
niet lichter op. En in die tijd waren de auteurs erg op hun hoede, de omstandigheden
waren er niet naar om vrijelijk en onbekommerd je mening te spuien. Het is dan ook
niet eenvoudig hem ergens onder te brengen: was hij libertijn, heimelijk jansenist,
of heeft hij als goed katholiek juist de moraal van zijn omgeving aan de kaak willen
stellen op een manier die vele kerkvaders zonder blozen onderschreven zouden
hebben, zoals hij dat zelf stelt. Bovendien was het ‘ik’ verfoeilijk bij de Franse
klassieke schrijvers, ook al niet meteen gunstig voor spontane ontboezemingen. Bij
de latere maximeschrijvers wordt dat al heel wat doorzichtiger. En dan praat ik maar
niet over alle pogingen die gedaan zijn om biografische gegevens van de auteurs te
projekteren op hun literaire producten. Ik wil geenszins de moeilijkheden bij het
vaststellen van de auteursintentie onder tafel praten, maar ik blijf erbij, dat het doenlijk
is daar achter te komen. En zeker bij die Franse moralisten die niets anders doen dan
de mensen overtuigen dat ze zichzelf voor de gek houden als ze doorgaan met te
geloven in bepaalde duidelijk omschreven waarden. Of het nu de heersende ideologie
of een subideologie betreft, dat moet een historische analyse maar proberen uit te
maken.

Multatuli
Dit uitstapje naar de Franse moralisten is in zoverre verhelderend dat ik in de
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eerste plaats heb kunnen zien, dat de algemene kenmerken, in het begin van Multatuli's
Ideeën afgeleid, niet veel verschillen van die van de maximes. Het zijn dus algemene
kenmerken van het genre. Zo algemeen trouwens dat je je er geen buil aan kan vallen.
Ze moeten bijgesteld worden met bijzonderheden van de auteur zelf. En dan heb ik
aan Multatuli een goede aforisticus, zowel inhoudelijk als stylistisch: menskunde en
ontluistering, en dat zo verrassend mogelijk gepresenteerd. Bovendien is hij iemand
die er zich, direkt of indirekt, konstant mee bezig houdt. Zijn bedoeling is duidelijk:
‘Het was myn plan slechts teksten te leveren, omdat het leven zo kort is. Het toelichten
en duidelyk maken, had ik liever overgelaten aan jongeren..... Waarschynlyk wacht
men met commenteren myner werken, tot ik overleden ben, omdat alsdan 't stupide
doodzwygen z'n reden van bestaan zal verloren hebben.’ (Bylagen by de vyfde uitgave,
V.W. II, p. 662). 't Lijkt alsof hij het opgeeft en van het aforistieke genre afstapt
omdat hij vreest niet begrepen te worden. Het aantal aforismen neemt dan ook na de
derde bundel zodanig af, dat je ze nog sporadisch als nummer ontmoet. Maar toch
is hij in feite bij zijn oude plan gebleven, alleen gooit hij het nu op een akkoordje
met zijn temperament en zijn verlangen begrepen te worden. Bij de moeilijkheden
om zijn ideeën opnieuw in te delen, komt hij er nog eens op terug. ‘De hierdoor
verkregen ruimte was te nauw (om zijn Ideeën nog meer op te splitsen, Em.K.). Om
daarvan één voorbeeld te geven, ik geloof dat uitdrukkingen als byv. deze op blz
319:
Profeten maakten School,
Doch geen profetenschool bracht Zieners voort. op zichzelf hadden moeten staan.
Zo zyn er meer. Ik hoop dat de lezer ze vinden zal. En ... merken!’ (Naschrift bij den
tweeden druk, V.W., IV, p. 677) Met andere woorden, ze zijn er heus wel, die
aforismen, maar we moeten ze uit het gewone proza halen. Dit geeft overigens wel
de indruk van een Multatuli, die, geplaagd door gebrek aan begrip, er in de loop der
jaren van afziet zijn paradoxen in de vorm van aforismen aan te bieden. Hij geeft
zelf de kommentaren en verwijst naar andere nummers, ook een manier om datgene
wat wellicht niet makkelijk te begrijpen valt aan te vullen. En de noten natuurlijk.
Nu is het curieuze, dat hij vanaf het begin getwijfeld heeft aan de mondigheid van
zijn publiek. Wat willen we ook. Multatuli beschikte niet over een uiterst geraffineerde
lezerskring, homogeen, die niet alleen in staat was goed te lezen, maar ook, als het
nodig was geweest, goed te schrijven. Een aktief publiek, getraind in salons. Aan
wie de geestesprodukten voorgelegd kunnen worden om ze te laten beoordelen
volgens een waardenschaal die ze zelf mee had helpen handhaven. Kortom het ideale
publiek van de grote moralisten uit het Frankrijk van de 17de en de 18de eeuw. Hij
had te maken met de lezers van het 19de eeuwse Nederland, tot aan hun strot toe vol
met leugens. Kruideniers, grootgebracht met strontvervelende en ‘stichtelijke’
(tautologie)
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literatuur van Bilderdijk, Van der Palm, Van Koetsveld, Hasebroek, Helmers, noem
ze maar op. Voorzover trouwens de Nederlander ooit van ze had gehoord. Nu ja, een
volk beschikt over de schrijvers die het verdient. Zo'n publiek moet je alles
voorkauwen en dat is in strijd met het aforistieke genre dat Multatuli graag vaker
had willen gebruiken. Het is opmerkelijk hoe snel hij zich geroepen voelt de lezer
bij de hand te nemen en hem wegwijs te maken in het labyrinth van uitspraken, wat
de Ideeën op het eerste gezicht ook zijn. Ga maar na, de eerste twee Ideeën gaan over
de waarheid, dan komt er één dat het beter-weten tot onderwerp heeft. Vervolgens
6 Ideeën over samenstelling en waarde van een vergadering, uitlopende op de
beroemde uitspraak: ‘Daarom zou ik stemmen tegen parlementaire regeringsvormen
als ik iets beters kon vinden.’ (V.W. II, 9, p. 312). 15 gaat over het schoolgaan en
mens maken, 16 over het schrijven van ideeën zelf: ‘Als ik het woord “ziel” noem,
doe ik dat by wyze van spreken...’. Daar kan ik meteen nummer 18 aan toevoegen:
‘...het woordje is gebruik is tot verkorting van: “zou misschien etc....”. En zo kan ik
wel doorgaan.
Elk Idee is een afgerond geheel, sommige vormen vervolgens een blok over
hetzelfde onderwerp: waarheid, vergadering-beslissing, definiëren etc. En daaraan
ten grondslag ligt in zijn meest algemene vorm het probleem van de waarheid.
Abstrakt, konkreet, in verschillende uitwerkingen: bij de ander, bij groepen, met
schrijven etc. Hoe ziet die waarheid er uit, waar kan ik haar vinden. Het gaat bij
Multatuli om een paar grondideeën die in verschillende schikkingen opgediend
worden. En tegen deze achtergrond verliest bijvoorbeeld Idee iets van zijn banaliteit.
Want een radikale scepsis is natuurlijk niet het meest originele wat men bedenken
kan. De jezuïet Padberg7. haalt er dan ook kraaiend van plezier de Griekse wijsgeer
Pyrrho bij die dat allemaal al heel wat eerder gezegd heeft.

De indrukkentheorie
Nu is het ook zo, dat het groeperen van een aantal Ideeën om hetzelfde onderwerp
het verrassingseffekt, voorzover aanwezig, dreigt te annuleren. Zeker als ze groter
en explicieter worden. Met als gevolg dat je aan de ene kant paradoxen hebt, moeilijk
direkt te interpreteren, en aan de andere kant overduidelijke uitspraken waarop de
lezer je gemakkelijk kan vastpinnen. Vooral als je terminologisch glibberige zaken
aanpakt als geloof, liefde, ziel, politiek, etc. Kortom, alle terreinen waarop het
menselijk denken en voelen zich kan bewegen. En nu kun je wel van het ene
onderwerp op het andere springen, maar als je zelf ook al konstateert dat al die
verschillende uitspraken in feite op een paar grondideeën steunen, dan is de kans op
hetzelfde terug te komen nogal groot. Met daarbij het risico dat je jezelf tegenspreekt.
Zeker als

7.

Zie noot 2.
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je wilt optreden als de grote dilettant, die in een superieure flits de kern van de zaak
doorheeft en dat zo scherp mogelijk wil neerschrijven. Bij het lezen van de Ideeën
ga je onwillekeurig denken aan het grote ideaal van de ‘honnête homme’ uit de Franse
17de eeuw, samengevat in de gedachte van Pascal ‘poète, non honnête homme’, vrij
vertaald: als dichter, specialist, ben je geen honnête homme. De specialisatie als rem
voor de ontplooiing van de supermens in het perspektief van die dagen. Liever een
beetje van alles dan alles van een beetje, was de leus toen. Voor Multatuli was
specialisatie een rem voor het scherpen van het gezond verstand en kritisch inzicht.
Of er een wezenlijk verschil tussen beide opinies ligt is maar de vraag. Gelukkig
heeft Multatuli het niet alleen bij flitsen gehouden en heeft hij zich onder meer
gebogen over vormgeving en lezerseffekt. Hij neemt de lezer bij de hand door het
labyrinth, zoals ik al eerder zei. We moeten z'n Ideeën niet te letterlijk opvatten, het
zijn geen voorschriften maar wenken, er is inspanning nodig om ze te begrijpen we
moeten tussen de regels door lezen, ook hij maakt fouten en spreekt zich tegen, in
de systeemloze opzet zit toch ook weer een systeem etc. Dat laatste is van belang,
vooral als we 't in verband brengen met zijn opvattingen over het ontstaan en
verwerken van zijn Ideeën. En dat kan, want hoe vaak gunt Multatuli de lezer niet
een uitgebreide kijk in de werkplaats van zijn Ideeën. We mogen er allemaal bijstaan
en er iets van opsteken. En zo komen we bij zijn opvattingen over indrukken en
uitdrukkingen.
Eerst heb je, volgens hem, aandoeningen waarvan niets verloren gaat. Die
aandoeningen wordt de mens zich bewust: dat bewustzijnsproces moeten we ons
eveneens voorstellen als een aandoening: pijn, vreugde etc. Het gevoel van
aandoeningen is de basis van het opvangen en uitwerken van indrukken. Ook
indrukken ontloopt de mens niet, hij krijgt ze. Een indruk is een bewustgeworden
aandoening. Het uitbouwen en besturen van die indrukken gebeurt door gevoel,
mening, opinie, zeden, wetten. Ook door het milieu: bekrompen bewoning geeft
bekrompen indrukken, zie het gezin Pieterse. Het realiteitseffekt van de indrukken
wordt buiten de mens om bepaald door de opgelegde gedragskode en sociale
omstandigheden. Aldus wordt de indruk gedachte. Gedachten heeft iedereen, maar
van die gedachten beelden maken en ze tot denkbeelden vormen, dat is slechts voor
weinigen weggelegd. En met het uitwerken van die denkbeelden tot uitdrukkingen
komen de reële moeilijkheden op de proppen. Een zo groot mogelijke overeenkomst
tussen indruk en uitdrukking moet bereikt worden, een volledige harmonie als het
kan. Daarin schuilt het talent van de schrijver. En dat van de wijsgeer, want voor
Multatuli moet daartussen geen verschil zijn.
Bij de overgang van aandoening naar indruk is bewustzijn nodig, zoals ik al eerder
heb opgemerkt, van indruk naar denkbeeld: gevoel en logika, gevoelslogika dus, en
bij de passage van denkbeeld naar uitdrukking: trefzekerheid in de definitie. Maar
ook kleur, vorm en beweging. De echte dichter-wijsgeer is een ambachtsman nadat
hij zich als psycholoog en logicus heeft gemani-
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festeerd; zijn produkten, inhoudelijk niets anders dan een weerspiegeling van de
realiteit, wel een ‘geschikte’ of gearrangeerde realiteit, moeten zich spontaan
aandienen. Kortom, het volle pond op de stijl. En tegen deze achtergrond kunnen we
nu de relatie auteur - lezer goed plaatsen. Het gaat er bij Multatuli niet zozeer om de
lezer te overtuigen, in de zin van een sluitend betoog te houden zodat er geen speld
tussen te krijgen is. Het gaat er hem om dat de indrukken die vertolkt worden bij de
lezer indrukken oproepen, van hetzelfde soort, veronderstel ik, die hem tot denken
en besluiten aanzetten. Deze opvatting is heel goed verklaarbaar vanuit zijn haat
tegen elke dwang, systeem, voorschrift. Nu zijn er voor de dichter, zoals trouwens
voor een ieder die zich op het denken toelegt, duidelijke verschillen tussen
‘gebeurtenissen’, ‘denkbeelden’, ‘begrippen’ en ‘indrukken’, je hebt bijvoorbeeld
indrukken van een lager en van een hoger soort. Maar de een is nodig voor de ander
en de ware kunstenaar onderscheidt ze goed, maar stelt er zich wel boven; die
schijnbare tegenstellingen zal hij in een superieure beweging met elkaar verbinden.
Dat heeft overigens ook te maken met Multatuli's curieuze natuuropvatting: alles is
in alles. ‘Maar de wysgeer ... die geroepen is tot het verkondigen van algemene
slotsommen, moet samenvatten om te begrypen en te oordelen. Wy beginnen met
distinctie, analyse, antithese. Wy behoren te eindigen met synthese en conjunctie.’
(V.W. III, 491, p. 236). Nou daar staat het dan: de slotsommen zijn de Ideeën in
aforistieke vorm, het materiaal vinden we in de realiteit, de wijze waarop het denken
zich voltrekt wordt verklaard in de indrukkentheorie, de methode is die van distinctie
en konjunktie. Eerst de verschillende indrukken goed onderscheiden en dan in een
tweede fase de tegenstellingen met elkaar in verband brengen, niet zo maar, het
gebeurt in een synthese. Zo breng je twee totaal verschillende zaken als waarheid en
handschoenen met elkaar in verband. (Idee 2) Je zou hierbij haast van een dialektische
methode kunnen spreken, temeer daar Multatuli bij het vatten van het te bestuderen
objekt herhaaldelijk van beweging spreekt. Het kennend subjekt moet er steeds op
uit zijn, de schijnbare tegenstellingen op te heffen om vervolgens de gevonden
synthese weer te overschrijden. Zo zal de kennis van de werkelijkheid zich hoe langer
hoe meer uitbreiden. Het blijft per slot van rekening een streven naar waarheid. Om
het een beetje gunstig voor Multatuli uit te drukken: we zijn voortdurend bezig met
interpreteren van de realiteit, of die nu psychisch of stoffelijk is. Elk bereikt resultaat
vraagt om meer. Dat geldt voor de denker, dat geldt eveneens voor de schrijver.
Hoe moeten we nu in dit licht het systeemloze systeem van zijn Ideeën plaatsen?
Bij de Franse moralisten heb ik al naar voren gebracht dat in de maximes, ondanks
de verscheidenheid van uitspraken, toch wel een systeem te ontdekken valt. Onder
systeem bedoel ik dan een organisatie in de verschillende aforismen die erop duiden
dat er een algemene lijn in zit. Een filosofie. Terwijl de opzet van zo'n bundel er juist
op wijst, dat alle nadruk op
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elke uitspraak afzonderlijk gelegd moet worden. Natuurlijk levert het zoeken naar
zo'n systeem moeilijkheden op. Bij La Rochefoucauld (en hij is zeker de enige niet)
vindt men vlotweg elkaar tegensprekende maximes. Zo schrijft hij ‘Ontrouw wordt
vergeven maar niet vergeten’ naast ‘Ontrouw wordt vergeten maar niet vergeven.’
Lanson heeft daar een heel mooie verklaring voor gegeven. Hij beweert zonder een
spier te vertrekken dat deze tegenstelling prima is, ‘want de realiteit geeft ons
voorbeelden van beide gevallen. De kunst is één van beide uitspraken te kiezen of
uit te sluiten.’8. Multatuli zou overigens zo'n bewering best tot de zijne hebben kunnen
maken. Hijzelf schrijft immers naar de indrukken van het ogenblik: ‘Zonder my te
bekommeren, noch om verband noch om homogeniteit, noch om eindelyke conclusie’
(V.W. II, noot Idee 34, p. 669). Maar dan gaat hij verder en voegt eraan toe: ‘Er ligt
alzo in dit gebrek aan methode, een soort van ... methode. En deze is - onder zekere
gegevens - de slechtste niet. Wie steeds naar z'n beste weten zegt wat hem voorkomt
waar te zyn, kan nooit met zichzelf in tegenspraak komen. De hieruit voortspruitende
harmonie tussen de gedachten die op onderscheiden tydstippen en in geheel
verschillende omstandigheden geuit werden, getuigt misschien voor waarheid, doch
ongetwyfeld voor oprechtheid. En juist uit deze overeenstemming ontstaat ten slotte
één geheel, dat klemmender betoogt dan verhandelingen waarin een onaangenaam
partipris al te gemaniëreerd tussen kop en staart is gezet.’ (V.W. II, noot Idee 34, p.
670). Bij de volgende noot spoort hij de lezer nogmaals aan tussen de regels door te
lezen en verband te zoeken: ‘het spreekt vanzelf dat dit verband niet tussen alle op
elkaar volgende nummers bestaat, doch 't ontbreekt daarom niet overal waar 't niet
terstond in 't oog valt.’ (V.W. II, noot Idee 35, p. 670).
Deze lange citaten hebben niet alleen tot taak om ten overvloede te bewijzen dat
de onderzoeker het recht heeft allerlei verbanden tussen de Ideeën te leggen,
aangespoord door de auteur zelf, maar ook om de aandacht te vestigen op de door
hem zo nadrukkelijk geformuleerde methode van oprechtheid als basis van zijn werk.

Opnieuw Idee 1
Que sais-je? Wat weet ik? Stelt Montaigne in de sceptische periode van zijn leven.
Wat weet ik, in de vragende vorm om elke schijn van zekerheid omtrent de waarheid
uit te bannen. Dat was een kwestie van vorm: je had best kunnen beweren: ik twijfel,
of: niets is waar. De twijfel beroerde in die dagen heel wat intellektuelen, weer in
aanraking gekomen met half- of helemaal vergeten Griekse en Latijnse auteurs. Ook
met het scepticisme. En dat was niet alleen maar een geestelijk spelletje, althans niet
voor Montaigne, verstrikt als hij was

8.

G. Lanson, L'Art de la prose. Paris 1909, p. 138.
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in de elkaar tegensprekende filosofen. Eerst een totale opruiming op basis van die
twijfel om dan tot eigen denken te geraken. Zelfstandig denken.
Er bestaat dus een universele intellektuele houding die regelmatig in de
geschiedenis van het denken opduikt en dan, wil ze niet voor al te banaal versleten
worden, om een nieuwe uitdrukkingsvorm vraagt. Dat betekent immers ook, zoals
bij Montaigne, dat zo'n attitude niet los te denken is van een traditie die doorbroken
moet worden. Dat geldt evenzeer voor Multatuli. Hij moest de lezer opschrikken en
aan 't denken zetten. De lezer van een prekapitalistisch Nederland dat aan de ene
kant tot in de botten toe verstard is in een regentenideologie. Produkt van een niet
overdadig goed funktionerende standenmaatschappij. Maar waar aan de andere kant
juist iets begint te veranderen. Van een vóórindustrièle maatschappij glijdt dit land
allengs naar een industriële maatschappij. Dat heeft allemaal konsekwenties. Ontstaan
van politieke partijen, groei van de pers, verandering van onderwijs,
kiesrechthervormingen, sociale wetgeving, het betreft politieke, sociale en vooral
ekonomische problemen, waardoor we zonder meer op het ideologische vlak terecht
komen. De moderne massabeweging, de onderwijshervormingen in dienst van
verbetering van arbeidskrachten, wat onherroepelijk specialisatie betekent, de politieke
rol van de pers, de roep om een betere kieswet, meer aangepast aan de
maatschappelijke verschuivingen, zijn aanleiding tot hevige ideologische konflikten.
Het ‘moderne’ doet zijn intrede in Holland. Multatuli heeft zich niet afzijdig gehouden,
integendeel, hij ziet in wat gaat komen, verzet zich daartegen, maar kiest evenmin
voor de oude koers. Eigenlijk vecht hij op twee fronten, vandaar verbrokkeling,
twijfel, hang naar een charismatisch leiderschap en uiteindelijk een houding die erg
hij anarchisten zal aanslaan. En niet alleen bij het Nederlandse anarchisme.
De strijd is totaal, dat moeten we niet vergeten; hij keert zich tegen de nieuwe
vormen van maatschappelijke en ideologische strukturen, door de heersende klasse
aangehangen om een andere konsensus te bereiken. De sociale veranderingen, in
Nederland geproduceerd door ekonomische groei, vragen nu eenmaal om een
bijstelling van het ideologische apparaat. Maar ook verzet hij zich vinnig tegen de
bestaande opvattingen. Oude en nieuwe waarheden moeten op de korrel genomen
worden.
Multatuli wil ontmaskeren, opruimen, weghameren, strijden tegen een glibberige
berg van zelfvoldane middenklasse-notabelen die dag en nacht de diepe plooi van
het zeker weten op hun voorhoofd dragen. Hun ronde tevredenheid grondig aantasten.
De waarheid vernietigen van hen die het voor het zeggen hebben of zullen krijgen:
christenen, liberalen, reaktionairen, socialisten, spoorwegaandeelhouders, hoogleraren,
allemaal één pot nat. En die gesteund worden door een van bekrompenheid
kromgetrokken kleinburgerdom, het ergste van alles. Elke autoriteit zal de grond in
geboord dienen te worden, maar ook het gladde geschipper gaat met één slag van
tafel. Hij weet dit allemaal goed te zeggen, en op een toon die men ook nu niet
‘passend’ zou vinden.
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Vandaar het aforisme als wapen, een algemeen ideologische basis die later ingevuld
wordt; vandaar het grote belang van Idee 1 als introduktie van zijn werk dat je moet
samenvatten met: twijfel. Mochten we een waarheid vinden, dan is die altijd voorlopig.
Vandaar het grote belang van de formele en inhoudelijke organisatie van zijn Ideeën.
Net zo goed als de keren dat hij verzucht van zijn dierbare wens te moeten afzien
om uitgebreid op een ander onderwerp in te gaan. Want dat kan niet, hij heeft een
roeping te vervullen, een opdracht, een zending. En er is natuurlijk ook geldgebrek,
en gebrek aan tijd.
Het twijfelen en het zoeken naar waarheid zijn voor hem elkanders komplement.
Zijn kweest daarnaar is vaak een wonderlijke gang. Een ieder die in zijn Ideeën
probeert te systematiseren wat hij daaronder verstaat, kan er van meepraten. Je staat
voor de meest curieuze verrassingen.

Waarheid en wetenschap.
Er zijn genoeg schampere opmerkingen gemaakt over Multatuli's amateuristische
kennistheoretische fantasieën. Het ligt niet in mijn bedoeling, daar binnen dit kader
uitgebreid op in te gaan. Wel wil ik een paar punten naarvoren brengen die naar mijn
mening noodzakelijk zijn om zijn strategie te begrijpen en mede om aan te tonen dat
hij niet op zijn achterhoofd gevallen was.
Om te beginnen is er duidelijk onderscheid bij hem tussen wetenschap en geloof
in wetenschap. Wie dat niet ziet of niet wil begrijpen staat voor raadsels. En daarmee
bedoel ik niet alleen de op z'n zachtst gezegd vreemde personifikaties van de natuur:
‘de lieve, domme, geestige, naieve, almachtige, onwetende, kinderlijke, tokoachtige
natuur’ (V.W. II, 373, p. 540), een passe-partout waarmee hij met de toverformule:
‘alles is in alles’ op elk raadsel van het universum een pasklaar antwoord heeft, maar
ook dat gedoe met een waarheid die ‘met al haar eenvoud, () hartelyk, kleurig en
beeldrijk’ staat tegenover een ‘rechtlynige, afgepaste en dorre’ leugen (V.W. III,
513, p. 257). Om dan maar niet te spreken over het door elkaar klutsen van begrippen
als: waarheid en oprechtheid, onwaarheid en leugen, zodat je je soms afvraagt hoe
hij dat precies meent. Heb ik het juist, dan hebben we aan de ene kant de wetenschap
waarover hij niet meer dan een paar principiële feiten te vertellen heeft. 't Zijn over
het algemeen dingen waarmee hij niet eens zulke brokken kan maken. Het resultaat
van wat rondneuzen in materialistische studies, of het opsnuiven van wat er toen in
de lucht aanwezig was. De kennis is nooit absoluut, de taak van logika en wiskunde
als hulpwetenschappen voor de natuurwetenschappen en ook de
gedragswetenschappen; induktie, deduktie, hypothese, theorievorming, empirische
bewijsvorming, kortom, het a,b,c uit die tijd. Meer niet. Het neemt dan ook niet veel
plaats in zijn Ideeënbundels in en die uitspraken zijn meestal te vinden in korte
opmerkingen. Maar daar draait 't bij hem ook niet om. Dat kan alleen maar het aureool
van de wetenschap versterken, de daarbij behorende methode in aanzien ver-
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groten, en de natuurstudie van nog groter belang maken. De natuur die zich toen al
uitstrekte tot het maatschappelijke en staathuishoudkundige gebied. Waartoe Multatuli
ook de literatuur, of de kunst als men dat liever heeft, rekende. Onder het algemene
begrip menskunde. ‘Is het daarentegen nodig aan te tonen dat de ernstige
conscientieuze beschouwingen van 'n mensenziel, in wetenschappelyke rang - en in
kosten van productie alweer! - niet staat beneden het ontleden van 'n insekt, of 't
bestuderen der habitus van 'n mosplantje? Zyn er nog die menen dat de waarneming
en mededeling der ontwikkelingsgeschiedenis van onzen Wouter tot 'n lagere orde
van bezigheden behoort, dan 'n verhandeling over diatomeën, of 'n specimen over 't
voorstellen van reeksen in kromme lynen?’ (V.W. VI, 1065, p. 690). En dat is nu de
andere kant van het probleem: het geloof in de wetenschap. De Fysica is de enige
godsdienst, zoals hij dat zelf zegt, dat betekent een onbelemmerd bestuderen van de
natuur. De studie van al deze disciplines vraagt ongedifferentiëerd dezelfde houding:
gevoel, verbeelding en moed. Ze heeft voor alle takken dezelfde drijfveren en dezelfde
methode. M.a.w. de schrijver die in alle oprechtheid naar waarheid streeft en de aard
der dingen onderzoekt met de geijkte methode, zoals Walter Scott bijv., is
wetenschappelijk bezig en profiteert onder meer van de onverdachte sanctionering.
Zijn produkt is wetenschappelijk, oprecht en waar, al is die waarheid dan maar
voorlopig. De formele kant ervan kan de zaak nooit redden, het mooi-schrijven is
ondergeschikt, hoewel de waarheid goed opgesmukt dient te worden. Ze mag niet
vervelend zijn, maar dat geldt evenzeer voor de wiskundige. En Multatuli heeft vanaf
zijn eerste geschriften, vanaf de Max Havelaar daaraan willen voldoen, ze zijn dan
ook geen emotionele aanklachten tegen de Nederlandse Staat, tegen het Nederlandse
volk, maar een wetenschappelijk bewijs. De wetenschap is een geweldig wapen voor
hem: ze streeft naar waarheid door de waarheid te ondergraven. Twijfelen is
wetenschappelijk, maar ook het vinden van een waarheid. Het gaat er bij Multatuli
niet alleen om, een materialistische ideologie aan de man te brengen. Veel sterker,
het gaat om zijn eigen waarheid: de zaak Lebak, met alles wat daaruit voortgevloeid
is. Een definitieve breuk in zijn leven en de aanleiding om te gaan schrijven en
strijden. Maar dat betekende een totale ondermijning van de zekerheden van het volk.
Vandaar dat wetenschap geen onpersoonlijk systeem is waarover afstandelijk gepraat
kan worden. Ze is een hartstochtelijke vraag naar kennis en naar het ware en vereist
zoals gezegd moed, verbeelding en gevoel, maar ook de juiste methode en het
zienerschap. De wetenschapper moet veel ontberen in naam van zijn onderzoek,
afstand doen van heel wat dingen die hem lief zijn, zoals Douwes Dekker dat heeft
moeten doen. Opgeven van de behagelijke warmte, geboden door vooroordelen,
autoriteitsgevoel, carrière, vriendschap, vrouw, kinderen, kortom alles.
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Konklusie
De Ideeën bevatten een groot aantal aforismen die te herkennen zijn aan hun vorm:
korte stukken, apart genummerd. Men kan ze beschouwen als slotsommen van
denkprocessen of ervaringen van de auteur. Multatuli heeft ze noodgedwongen
opgegeven en het verrassingseffekt van de al geschreven aforismen moeten afzwakken
door noten, verwijzingen etc, vanwege een aantal redenen waarvan hij er één expliciet
vermeld heeft: gebrek aan leeskapaciteiten van de kant van de lezers.
De aforistieke vorm had voor hem het voordeel van ekonomie, in weinig woorden
veel zeggen, en gaf bovendien nog de indruk van wetenschappelijkheid door de
algemeenheid van de uitspraak en het didaktisch element erin. Ondanks het feit dat
Multatuli in de latere bundels ze niet meer als losstaande nummers presenteert, blijft
hij ze handhaven in de tekst.
Het systeemloze van zijn Ideeën, versterkt door het aforisme-achtige van zijn
uitspraken, blijkt wel degelijk systeem te bezitten. Het geheel wordt gedragen door
een klein aantal grondideeën, wat dat betreft is hij weinig veranderd. Vanuit dat
standpunt kan het aforisme gezien worden als een krachtig wapen voor de verbreiding
van zijn ideologie. Verrassend door vorm en beeld, brengt het de lezer van zijn stuk
en spoort hem tot denken aan, met als uiteindelijk doel dat deze het eens wordt met
de auteur.
De wetenschap heeft bij Multatuli een grote rol gespeeld, niet dat hij er veel van
wist of dat hij uitblonk door zijn methodologische inzichten, maar in hoofdzaak door
de kracht en overtuiging die er voor hem en voor anderen van het begrip uitging. De
moderne theologie maakte er gebruik van, de kapitalisten ook, om het volk weer
eens voor de zoveelste keer te verlakken, om er beter van te worden. Multatuli
daarentegen zag haar als een geducht wapen in de strijd voor de waarheid die in zijn
ogen de hele mens gold. Hij schrijft in één van de meest interessante perioden van
Nederland, de jaren '60, '70. In ons land vinden dan ekonomische veranderingen
plaats die vernieuwingen van de ideologische apparaten vereisen; de oude konsensus
wordt vervangen door een andere. Hij voelt zich geroepen om op alle fronten strijd
te voeren. In deze ongemakkelijke positie vecht hij voor een ideologie die vooral op
het eind van zijn leven het best met populisme omschreven zou kunnen worden,
zonder meteen de pejoratieve betekenis die eraan kleeft aan te houden. Hij vecht
tegen het oude én het nieuwe omdat beide de leugen vertegenwoordigen, en vooral
ook omdat ze hem niet het recht schenken waar hij aanspraak op meent te kunnen
maken. Want op de achtergrond van deze strijd, onder het vaandel van de Wetenschap,
voor oprechtheid en waarheid, staat zijn eigen strijd tegen de leiders van het
Nederlandse volk, zijn eigen waarheid: de zaak Lebak.
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Jan Noordegraaf
Multatuli's ideeen over taal
Schrijvers van verschillende signatuur als Kloos, Hermans en Ter Braak1. hebben
zich af en toe bezig gehouden met beschouwingen over het materiaal waarmee ze
werken: het woord, de taal enz. Ook Multatuli heeft zich herhaaldelijk uitgelaten
over taal en taalstudie. ‘Myn liefste studie zou “taal” zijn’, zo schrijft hij aan Roorda
van Eysinga. ‘Och, ik had er zoo'n lust in my geheel aan die studie te wyden! Maar
ik zou jaren nodig hebben voor ik iets leveren kon dat op iets als 'n geheel leek. En
dat kan niet! Hoe zou ik leven gedurende dien tyd.’2. Daarom konkludeert hij in Idee
1064: ‘De omstandigheden vergunnen my niet, van taalstudie... 'n hoofdbezigheid
te maken.’ (6:680)
In-kortere en langere notities, verspreid over zijn werk, laat Multatuli zien wat
taal is naar zijn mening en wat taalstudie zou moeten inhouden. Een aantal
opmerkingen, voornamelijk uit de Ideeën, heb ik gegroepeerd rond bepaalde
onderwerpen. De Volledige Werken citeer ik naar betreffende deel en bladzij, andere
geschriften via noten. Ik krijg de indruk, dat Multatuli's gedachten in de loop van de
jaren hier en daar zijn aangescherpt, maar dat ze in hun totaliteit redelijk consistent
gebleven zijn, althans nergens een radicale breuk laten zien.
De titel boven deze beschouwingen laat een vrij ruime interpretatie toe. Er zijn
niettemin beperkingen. Over Multatuli's ideeën over taal, spelling enz. zou uiteraard
meer te zeggen zijn dan hetgeen hier volgt, maar niet alle fiches zijn gebruikt om het
huiselijk te zeggen. Ten eerste heb ik aan de hier volgende opmerkingen niet een al
te zwaar linguistisch stempel willen meegeven, verder heb ik geopteerd voor een
bepaalde invalshoek, terwijl over andere aspekten van Multatuli als ‘taalkundige’
wel vaker is geschreven.

1.
Een echte ‘taalkundige’ is Multatuli nooit geweest. In een bepaald opzicht

1.
2.

Cf. J.G. Kooij, ‘Ter Braak en de grammatika’. Merlyn 3 (1965): 63-68.
Briefwisseling tusschen Multatuli en S.E.W. Roorda van Eysinga. Uitg. door M. Douwes
Dekker. Amsterdam 1907: 230-31. Verder aangehaald als Briefwisseling Multatuli-Roorda.
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was hij zeker een lotgenoot van ‘den my antipathieken Bilderdijk’, wiens
etymologische sprongen hij soms volgt. Multatuli's etymologische beweringen zijn
vrijwel waardeloos, schrijft De Vooys.3. Overigens zijn de invallen en bespiegelingen
van Multatuli op dit gebied niet allemaal onjuist; hij bezat zeker niet het monopolie
op fantasie en in zekere linguïstische kringen zou hij zich in die tijd beslist op z'n
gemak hebben gevoeld.4.
Groter reputatie heeft Multatuli zich verworven, vooral in de kringen van Taal en
Letteren,5. als voorstander van de vereenvoudiging van de spelling. C.G.N. de Vooys,
die ‘den goeden strijd van “Taal en Letteren”’ had voortgezet,6. noemt hem expliciet
een ‘voorloper van de latere vereenvoudigingsbeweging’,7. dit tegen de bedoeling
van Multatuli in, die aan Van Vloten schrijft:
-Och, als ik 'n woord zoo of zoo schryf, bedoel ik daarmeê; geen
voorgangerschap, -ikzelf kan niet goed velen dat men 't soldaterig nadoet
- ik wil maar te kennen geven dat er vryheid moet zyn, ook op dat
terrein.(11:324)
Eén der voormannen van Taal en Letteren, J.H. van den Bosch, benadrukte nog eens
dat het Multatuli was geweest, die telkens ‘op nieuw tòonde en zeide, wàt Taal was,
dat het klànk was en dat het was natuurlijke zielsuiting’}8. En R.A. Kollewijn noteert
over Multatuli's toornen tegen het vigerende spellingssysteem: ‘Ik geloof dat die
pogingen niet in alle opzichten mislukt zijn. Een sterke vesting wordt niet licht in
één storm genomen. En al mislukt een eerste aanval ... een latere aanval (kan) leiden
tot het doel’.9.
Rechtstreeks echter heeft Multatuli niet veel voor een spellingswijziging gedaan.
Behoudens enkele details hield hij zelf, ‘om het debiet der “Ideen” niet te schaden,
de gewone taalvormen en spelling aan’10.:
- Ik heb zeer veel op de tegenwoordige spelling aan te merken, maar indien
ik alles veranderde wat me niet goed voorkomt, zou myn werk er vreemd
uitzien. Dit vreemde zou misschien sommigen afschrikken, en daaraan
mag ik de verspreiding myner Ideeën niet opofferen. Dus: vroolyk...
godbetert! (2:671-672)
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de Nederlandse taal. Groningen 1970: 182. Verder
aangehaald als De Vooys 1970. M. de Vries zegt in 1867 hetzelfde van de door hem
bewonderde Bilderdijk: ‘de meeste van zijne woordafleidingen zijn onwaar.’
Cf. W. Sidney Allen, ‘Ancient ideas on the origin and development of language’. Transactions
of the Phililogical Society 1948:60. Verder geciteerd als Allen 1948.
Taal en Letteren (1891-1906) was het tijdschrift waaraan de namen verbonden zijn van
‘taalmannen’ als Buitenrust Hettema, Van den Bosch, Koopmans e.a. Cf. D.M. Bakker, ‘De
grammatica in de negentiende eeuw’. Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde. Den
Bosch 1977: 151.
H.J. de Vos Moedertaalonderwijs in de Nederlanden. Turnhout 1939: 299.
De Vooys 1970: 182.
J.H. van den Bosch, ‘Taal en spelling’. Taal en Letteren 10 (1900): 433.
R.A. Kollewijn, Opstellen over spelling en verbuiging. 3e, verm. dr. Groningen 1916: 15.
Cf. De Vooys 1970:182.
J. Wille, Taalbederf door de School van Kollewijn. Amsterdam 1935:30.
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Willem Bilderdijk (1756-1831), lotgenoot van Multatuli. ‘Vele oude gedachten zijn door Bilderdijk
en Multatuli in nieuwen, treffender vorm uitgesproken’ (Jan te Winkel in 1890).
Met dank aan drs. J. Malepaard te Amsterdam.
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Een notoir tegenstander van de ‘School van Kollewijn’ trekt hieruit de konklusie:
‘dat Multatuli de gebruikelijke schrijftaal had aangevallen, was het belangrijke, het
hoe deed daar niet veel aan toe of af.’11.
Er wordt meestal nog een ander genoemd als voorganger van de
vereenvoudigingsbeweging, n.l. de javanicus Taco Roorda (1801-1874). Deze had
in juni 1855 in een voordracht voor de Koninklijke Academie betoogd, ‘dat het
levende Nederlands maar twee geslachten kende, dat de schrijftaal-buiging een
produkt was van Latijnachtig germanisme, en dat men goed zou doen, ter verjonging
van de stijve schrijftaal, niet langer de oude buiging te schrijven, die sinds eeuwen
uit de levende taal verdwenen was.’12. In de diskussie die dit betoog uitlokte, vond
Roorda de Academieleden Matthias de Vries (1820-1892)13. en W.G. Brill (1811-1896)
tegenover zich. Zij meenden dat flexie, het bezit van taalvormen, tot het wezen van
een beschaafde taal behoorde; Roorda's theorie zou ‘het geheele gebouw onzer
grammatica ineen’ doen storten. Roorda's verdediging moest door z'n zwager Suringar
worden uitgegeven14., de Academie achtte zijn verhandeling de druk niet waardig.
Multatuli's kritiek op de buigingsvormen en de schrijftaal kwam later, ‘onafhankelijk
van deze oriëntalist.’15. Het is niet duidelijk, of Multatuli kennis genomen heeft van
deze diskussie en in het bijzonder van de geschriften van de leermeester van zijn
jeugdvriend Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr. Roorda was immers, voordat
hij in 1842 Javaans ging doceren in Delft (en later te Leiden) hoogleraar geweest in
de Oosterse talen en bespiegelende wijsbegeerte aan het Atheneum Illustre te
Amsterdam. Maar in de tijd dat de diskussie tussen de hooggeleerden zich afspeelde,
had Multatuli zich met andere zaken bezig te houden.
Een ander punt waarop Multatuli weet te scoren, niet alleen bij de mannen van
Taal en Letteren, maar ook bij iemand als Gerard Brom, is zijn toenadering tot de
gesproken taal. ‘Multatuli luistert eenvoudig naar zijn volk’, schrijft Brom16.; Multatuli,
zegt De Vooys, is ‘in staat om de volkstaal natuurge-

11.
12.
13.

14.

15.
16.

Ib.
C.G.N. de Vooys, Verzamelde Taalkundige Opstellen, Eerste Bundel. Groningen/Den Haag
1924: 243. Verder aangehaald als De Vooys 1924.
Ondanks het feit dat De Vries ook door een deskundige als Dr. F. de Tollenaere consequent
Matthijs wordt genoemd, is dit onjuist. ‘... dat ik niet Matthijs heet, maar Matthias’, schrijft
hij op 29 april 1866 aan Hoffmann von Fallersleben.
T. Roorda, Verhandeling over het onderscheid en de behoorlijke overeenstemming tusschen
spreektaal en schrijftaal, inzonderheid in onze moedertaal; na de verhandelingen over dit
onderwerp in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen uitgegeven. Leeuwarden 1858.
Voor de diskussie tussen Roorda en De Vries, zie mijn ‘Veranderingen in het taalkundig
denken. Kanttekeningen bij een diskussie tussen Taco Roorda en Matthias de Vries’, in de
Handelingen van het 35e Nederlandse Filologencongres. (1978). Amsterdam 1979: 53-60.
De Vooys 1924: 244.
Gerard Brom, Multatuli. Utrecht/Antwerpen 1958:169.
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trouw weer te geven.’17. De opvolger van De Vooys op diens Utrechtse leerstoel,
C.B. van Haeringen, heeft enige tijd geleden deze opmerking getoetst aan Multatuli's
taalbeschrijving in Idee 381 evv., de episode van het avondje bij de moeder van
Woutertje Pieterse. ‘In hoeverre is Multatuli geslaagd in zijn weergeving van dat
kleinburgerlijke taaltje? In hoeverre heeft hij zich daarbij kunnen losmaken van wat
hem tijdens zijn “schoolgaan” is bijgebracht?’ is de vraag die Van Haeringen in zijn
artikel poogt te beantwoorden.18.
Hij erkent dat bij de beoordeling van dialectweergeving in belletristisch werk geen
strenge maatstaven kunnen worden aangelegd; daarom ook wil hij het Multatuliaanse
Amsterdams op een billijke wijze toetsen aan andere bronnen. Ondanks deze milde
benadering is de konklusie hard en duidelijk. Het salie-avondje verdient ‘als proeve
van dialectnotatie geen waardering... De algemene indruk die men krijgt bij het
doorlezen van Idee 381 vlgg. is deze, dat Multatuli in het begin nogal zorgvuldig is,
maar verderop het veel minder nauw gaat nemen. Er is een dalende lijn waar te
nemen.’ Van Haeringen zoekt een verklaring hiervoor in Multatuli's
schrijversmentaliteit: in het begin vond hij het wel aardig, nu eens staaltjes van echt
Amsterdams te geven, later verslapte zijn belangstelling. De konklusie, dat er ‘dus
nogal wat aan de consequentie van Multatuli's taalrealisme’ mankeert, lijkt gebillijkt.19.
Zonder een poging te doen de schrijver van de Ideeën hier geheel te sauveren wil
ik echter wijzen op het volgende. De vooronderstelling waarmee de Utrechtse
taalgeleerde rekent, is, lijkt me, dat het inderdaad in de bedoeling van Multatuli heeft
gelegen, een enigszins getrouwe weergave te leveren van het kleinburgerlijk
Amsterdams uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Wat was Multatuli's eigen
mening in dezen? Naar aanleiding van het taaltje van de Amstelhavenknecht Klaas
Verlaan merkt Multatuli op:
- De uitdrukkingen die 'n auteur z'n personen in den mond legt, behoren
zoveel nodig correct gecopieerd te zyn naar de werkelijkheid... Het
nabootsen van accent, dialect of idioom, van stand- of
ontwikkelingaanduidende spreekmanier, zy den schryver 'n hulpmiddel,
en mag hem nooit doel worden. Als hulpmiddel nu, kan hy volstaan met
'n wenk. (7:307-308)
Na Klaas Verlaan enige woorden in diens eigen taal te hebben laten spreken, laat
Multatuli hem ‘gemakshalve m'n eigen taal volgen, voorzover die op 'n verhaal in
den mond van Verlaan toegepast worden kón, of liever: zo ver myn bekwaamheid
strekte. Is dit duidelyk of niet?’ (7:308)
Multatuli's woorden zijn hier een explicitering van een standpunt dat hij al een
tiental jaren daarvoor huldigde.20. De criticus M.H. van Campen heeft over het
salie-avondje reeds opgemerkt:

17.
18.
19.
20.

De Vooys 1970: 182.
C.B. van Haeringen, ‘Het Amsterdams van Multatuli’. Ntg 65 (1972): 370.
Ib.: 375-76.
Hij zegt dat hij zich ‘in 't verder relaas van juffrouw Pieterse's avondje... enige afwyking’
veroorlooft ‘van den juisten tekst der gesprekken’ en motiveert dat ook (2:569).
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- De dialoog in dat gedeelte... staat slechts ten deele in dialect. Multatuli
achtte zich na het toonen van een staaltje daarvan, ontheven van den
kunstenaarsplicht, den dialoog aldus weer te geven. Zeer onjuist èn jammer
ook, omdat nu iets van de groeps-karakteristiek verloren gaat.21.
Van Haeringens konklusies komen zo in een wat ander licht te staan, al blijven ze
grotendeels geldig. Maar althans in de jaren zeventig had Multatuli niet de pretentie,
dialectoloog te zijn.22. Wat hield de taalkunde voor hem dan wel in?

2.
Wat de wetenschap in het algemeen betreft, die kon volgens Multatuli best gebaat
zijn met opmerkingen ‘van personen die - overigens begaafd met gezond verstand in dat vak onbedreven zijn...’, en hij vervolgt:
- Juist ten gevolge van 't voortschryden in kennis, verliest men sommige
fondamentele waarheden uit het oog, die niet worden voorbygezien door
minder ver gevorderden, wier blik niet beneveld is door routine, (3:418)
Ook in de taalkunde meent Multatuli zulke fundamentele waarheden te kunnen
signaleren, zoals we zullen zien.
De taalstudie ziet hij ‘in verband met Historie en algemene Wysbegeerte’ (6:680);
de taalstudie is ‘een der belangrijkste takken van algemene wysbegeerte’ en studie
van de ‘kenbron van de ervaringen en aandoeningen des Menselyken Geslachts’
(6:399). Immers, het ‘doorgronden van de wording en ontwikkeling der spraak levert
de Genesis van ons denkvermogen en dus leerzame bydragen tot de Geschiedenis
van 't Mensdom’ (6:680). ‘De grondige ontleding myner theorie zou wel menigen
bundel vullen...’, erkent hij (6:685-86). Ik concentreer de aandacht daarom op enkele
hoofdpunten, nl. de oorsprong en ontwikkeling van de taal.
Het zou niet moeilijk zijn een rariteitenkabinet te vullen met wonderlijke
opvattingen over de oorsprong van de taal, met als voorbeelden orthodoxe schrijvers
à la Bilderdijk, die zich moesten bewegen binnen de nauwe kaders van het
Genesisverhaal of marxistische linguïsten die soms eveneens tot bizarre glottogonische
theorieën genoopt worden, zoals N.J. Marr (1865-1934), die alle woorden in alle
talen terug wist te voeren tot vier elementen, te weten -sal, ber, jon en rosj.
Verbazend was het niet, dat in 1866 de Société de Linguistique de Paris een ban

21.
22.

M.H. van Campen, Over literatuur. Critisch en didactisch. Amsterdam z.j. (1915):226.
Ik dank deze verwijzing aan Eep Francken.
De uitdrukking ‘een oom jarig hebben’ beschouwt Multatuli als één van de ‘amsterdamismen’
(3:422). Tegenwoordige dialectonderzoekers hebben laten zien dat deze constructie juist in
de oostelijke helft van het Nederlandse taalgebied voorkomt.
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uitvaardigde tegen de verhandelingen over de oorsprong van de taal.23. In de ogen
van serieuze taalkundigen had het vraagstuk een slechte reputatie verworven, zegt
de Amerikaanse linguist Whitney (1827-1894):
- The greater part of what is said and written upon it is mere windy talk,
the assertion of subjective views which commend themselves to no mind
save the one that produces them, and which are apt to be offered with a
confidence, and defended with a tenacity that are inverse ration to their
acceptableness. This has given the whole question a bad repute among
sober-minded philologists.24.
We zullen zien, in hoeverre de woorden van Whitney opgaan voor Multatuli.
Wie volgens Multatuli ‘uit en door de Taal iets anders leren wil, dan juist nodig
is om als kellner of reizigersgids geplaatst te worden’, moet zich toeleggen op de
studie van de Natuur. ‘Zy en zy alleen is de ware artis et scientiarum magistra’
(6:406). En over de oudste talen laat hij oom Sybrand zeggen:
- Of de Oosterlingen veel van 't Westen overnamen is de vraag. Maar zeker
hebben Oost en West beide veel te danken aan de éne ware bron, aan de
Natuur. Slechts de manier van ontwikkeling loopt uiteen, de kern is
dezelfde. (6:640)
Van de Natuur ving de mens de eerste klanken op en hij stamelde ze na, ‘met
ongeoefende keel. Er was al veel gebeurd, voor men zich waagde aan den eersten
medeklinker’ (6:408). In de ‘urtaal’, zegt Multatuli, speelde het begrip ‘water’ een
grote rol: de taal heeft zich alom uitgebreid ‘om den klank heen die men van water
had afgeluisterd... Tot zulke primitieve natuurgeluiden meen ik alles te kunnen
terugbrengen.’25. Zo kan hij ook, in navolging van Bilderdijk, ‘in de bekende
geaspireerde r... 't eigenaardig ruisen, borlen, rollen, rennen, ratelen en rommelen...’
horen ‘van 'n wentelenden bol, van stromend water, van 'n vooruitvliegenden
ruitertroep’ (6:400). In een later stadium is ook de nabootsing van diergeluiden een
taalvormende factor geweest.
- Lang voor Cicero en... Siegenbeek, hebben de mensen die met hun
huisdieren samenwoonden, aan die ongeleerde contubernalen 'n gedeelte
van hun spraak ontleend. Tóch behoren klanken als lokken, klok, call,
kakel, gaukel, geluk en kloek, niet tot de alleroudste.(6:642)26.

23.

24.
25.
26.

Georges Mounin, Historie de la linguistique des origines au XXe siècle. Paris 1970: 21. Voor
een uitvoerig overzicht, zie Arno Borst, Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen
über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker. Stuttgart 1957-1963. 6 dln. in 4 bdn.
2320 pp. Recenter: James H. Stam, Inquiries into the Origin of Language: The fate of a
question. New York & London 1976, en de informatieve recensie van dat boek door Gordon
W. Hewes in Historiographia Linguistica 5 (1978): 174-189.
William Dwight Whitney, Oriental and Linguistic Studies. New York 1873: 279.
Geciteerd bij Allen 1948: 35.
Briefwisseling Multatuli-Roorda: 231-232.
De ontwikkeling van de taal uit diergeluiden is een topos. Cf. Allen 1948: 48.
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In deze ‘nabootsing van indruk’ ziet Multatuli de wortels van de taal. ‘Zeer stipt
gesproken, zyn er geen andere wortels, dan die de mensheid ontleende aan de Natuur...
Het getal der wortels, in strikten zin, is zeer gering’ (5:322).
De ‘wording en ontwikkeling der spraak’ ging gepaard met het ‘toenemen der
behoeften en de volmaking der gaven van een pas tot zelfbewustzyn geraakten mens’
(6:408). De tot zelfbewustzijn gekomen en tot behoefte aan uiting geraakte mens
verkeerde in omstandigheden, waarin hij telkens opnieuw genoodzaakt was, ‘om
door 'n geringe verandering van klank of klemtoon te voorzien in de behoefte aan 't
meedelen van nieuwe begrippen’ (6:681).
Het samenstellen, het combineren van twee van die begrippen tot één woord, was
een ‘verbazende nieuwigheid’, gelegen op het niveau van het ‘doordringen in
goddelyke geheimenissen’ (6:408). Als voorbeeld van zo'n prestatie bezien we één
zo'n samenstelling wat nader, en wel één waarvoor een wijsgeer als uitvinder nodig
was: het woord rust.
De r is volgens Multatuli ‘beweging aanduidend’27. en de st is verwant aan sta en
stop (6:401). Bilderdijk wees erop, zo schrijft hij,
- hoe die klank de begrippen beweging en stilstand in zich verenigde, en
wel bepaaldelyk den stilstand aanduidt die op beweging volgt... Het woord
rust is alzo een zeer oude, of juister nog: de geheel oorspronkelijke
voorstelling van een der eerste gecompliceerde denkbeelden, waarvan zich
't Mensdom rekenschap gaf... (6:400-401)
In wezen is Bilderdijk inconsequent: terwijl deze schoolmeester ‘ahnde, dat er zekere
natuurlyke, niet-conventionele betekenis kon liggen in de wording van een woord’,
blijkt er toch niets van enig besef, ‘dat de gehele menselyke spraak op gelyke wyze
moet ontstaan zyn.’ In het Genesisverhaal werden namen gegeven ‘door 'n willekeurig
beslissenden God, d.i. door de hardnekkige tegenstelling van alle uit den aard der
zaken voortvloeiende ontwikkeling, en alzo van de logiek’ (6:400). Alles wijst immers
duidelijk, zegt hij elders, ‘op geleidelyke wording, die 't scheppen tot een
ongerymdheid maakt’ (3:421).
Deze geleidelijke wording van een taal, ‘de vrije “darwinistische” ontwikkeling
ener taal’ (6:401)28. kon gestopt worden. Op een gegeven moment trachtte men niet
langer uit te drukken ‘wat men had afgeluisterd van de Natuur’ (6:402): met de
natuurlijke wordingsgeschiedenis van de taal was het gedaan,
- zodra men hier en daar begon klanken voor te stellen door zichtbare
tekens... Wie zeker geluid wist uit te drukken door 'n - altyd slechts
conventioneel! - teken, was zo groots op z'n kunst, dat-i voor z'n tekens
den voorrang eiste boven de klanken-zelf die ze heetten te vervangen. Zo
werd het levende door het dode vervangen. (6:399-00)

27.
28.

Briefwisseling Multatuli-Roorda: 231.
Vergelijk Briefwisseling, ib.

Over Multatuli. Delen 3-4

29
En het gevolg was:
- Weldra schreef men niet wat er gesproken werd, de schoolmeesters eisten
dat men spreken zou zoals zy verkozen te schryven. En dat zou voortaan
‘beschaving’ heten. Dit is alzo gebleven tot op dezen dag.(6:400)
Niets staat de ontwikkeling van een taal meer in de weg dan ‘litteratuur en politisch
standverschil’, aldus Multatuli. Zo werd bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van het
Keltisch voor altijd een halt toegeroepen, toen de ‘aziatische Heirmannen,
Allemannen’ hun ‘verliplapt Sanskrit’ vermengden met de brokstukken van het
Keltisch, die zij overnamen ‘van hun heloten.’ Hij betreurt het dat Tacitus zo weinig
aandacht heeft geschonken aan de taal van de Germanen. Zij heersten niet en zij
schreven niet: zo was hun taal bij uitstek geschikt geweest ‘tot het oogsten van
wysgerig-filologische opmerkingen!’ (6:402)
Samenvattend: Multatuli zag de taal niet als van God gegeven, maar meende de
oorsprong van de taal te kunnen vinden in nabootsing van natuur-en dierengeluiden.
We kunnen zeggen dat hij een onomatopoëtische opvatting huldigde. De taal
ontwikkelde zich al naar gelang de behoeften van de mens om nieuwe begrippen
mee te delen. Woorden konden worden gevormd door het combineren van begrippen.
Over de ontwikkeling van de taal huldigde Multatuli een sterke vorm van ‘de letter
maakt dood’ -opvatting. De dynamiek van de taal wordt aan banden gelegd, wanneer
de taal verliteratuurd, d.w.z. als het primaat van de klank overgaat op dat van de
letter en zodoende ‘het levende’ wordt ingeruild voor ‘het dode’, dat fixeert. ‘De
kennis der talen is bedorven door de “letteren”’, schrijft hij aan Roorda van Eysinga.
Klanknabootsing als ‘de byna enige bron onzer Spraak’ (6:685): deze
onomatopoetische theorie ligt zo voor de hand, dat niemand ‘seems to have claimed
any special credit for its discovery.’29. Bezwaren tegen deze theorie zijn eveneens
evident. Als het door Multatuli gehuldigde principe ergens werkzaam zou moeten
zijn, dan wel in de nabootsing en naamgeving van de dieren. Toetsing echter is
problematisch, schriftconventies zijn daar debet aan:
- Men late slechts 'n vernomen natuurgeluid door verschillende personen
ieder op z'n eigen manier in letters uitdrukken, en zal ontwaren dat maar
zeer zelden 't zelfde geluid met dezelfde tekens wordt voorgesteld.
Hij verklaart deze handicap als volgt:
- Voor 't juist horen van: loeien, blaten, hinneken, enz. is ons gehoor
bedorven. De verregaande onnauwkeurigheid onzer perceptie... blykt
overigens uit het verschil tussen de klanknabootsing in onderscheiden
talen. Wie zal in aboyer ons blaffen herkennen? Of 't Duitse bellen? Of 't
engelse bark? Toch bestonden eenmal al die woorden in de klank: ba, bak,
bla, bwa of zoiets. Deze zelfde opmerking is op alle geluiden van dieren
toepasselyk, en bewyst de armoede en onnauwkeurigheid onzer
schrifttekens.(6:683)
29.

Allen 1948:48. Deze opvatting wordt reeds in Plato's Cratylus of over de juistheid der namen
door Socrates ‘swiftly demolished’.
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Max Müller (1823-1900), briljant stilist en populair taalkundige.
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Men ziet, Multatuli maakt zijn veronderstellingen niet toetsbaar en zoiets is aanleiding
tot het fronsen der wenkbrauwen bij ‘sober-minded philologists.’
Tot die categorie behoorde Max Müller (1823-1900), een oriëntalist, van oorsprong
Duitser en hoogleraar te Oxford. Müller was ongelooflijk populair in Multatuli's
dagen: ‘It is no exaggeration to say that kings and emperors paid tribute to him
because they admired his stature as a scholar and as a man.’30. Max Müller nu trekt
van leer tegen een tweetal opvattingen, de onomatopoëtische en de interjectietheorie,
door hem genoemd resp. de bowwow-theory en de pooh-pooh-theory. In zijn
beschrijving van de eerste van de twee herkennen we in voldoende mate de
opvattingen van Multatuli.
- According to the first, roots are imitations of sounds; according to the
second, they are involutary interjections. The first theory was very popular
among the philosophers of the eighteenth century, and, as it is still held
by many distinguished scholars and philosophers, we must examine it
more carefully. It is supposed then that man, being as yet mute, heard the
voices of birds and dogs and cows, the thunder of the clouds, the roaring
of the sea... He tried to imitate these sounds, and finding his mimicking
cries useful as sign of the objects from which they proceeded, he followed
up the idea and elaborated: language.31.
Uit dit citaat wordt duidelijk, dat Multatuli weinig origineel was met z'n opvattingen32.,
maar ook dat hij niet in slecht gezelschap verkeerde (‘distinguished scholars and
philosophers’). Ook de Duitse wijsgeer Herder stond deze opvatting voor, zegt
Müller.33.
Met de bow-wow-theorie had Müller niet veel op. De echte taal begint pas buiten
het kippenhok, vat ik zijn oordeel wat lapidair samen. Als wetenschapper is hij
uiteraard voorzichtig:
- We cannot deny the possibility that a language might have been formed
on the principle of imitation; all we say is, that as yet no language has been
discovered that was so formed.
Ter toelichting ontleent hij aan Farrar een aardige anekdote:
30.

31.
32.

33.

Kurt Jankowsky in een paper voor de International Conference on the History of Language
Sciences, gehouden in Ottawa, 28-31 augustus 1978. Een laudatio door een Groninger
geleerde: Müller is ‘die geniale vertegenwoordiger der nieuwe richting in de taalkunde’ die
ook ‘in Nederland een geacht, geëerd, gevierd, bewonderd schrijver’ is. ‘Elke bijdrage, elk
essay van zijne hand wordt verslonden door de mannen van het vak...’ (H.E. Moltzer,
‘Inleidend woord’, in de Nederlandse vertaling van Müllers lezing De uitkomsten van de
wetenschap der taalkunde. Groningen 1872:3).
Ik citeer naar de derde druk van Müllers Lectures on the science of language. London
1862: 365.
‘Zijn Ideeën teren vrijwel op de achttiende eeuw’ (Brom 1958: 79). Als voorbeeld van iemand
die ook een universele worteltheorie hanteerde, noem ik slechts de Fransman Ch. de Brosses
(1709-1777). Cf. P.A. Verburg, Taal en functionaliteit. Wageningen 1952: 371 evv. Aan
deze De Brosses is Bilderdijk in taalkundig opzicht wel een en ander verschuldigd.
Herders vermaarde Abhandlung werd in het Nederlands gepubliceerd als Over den oorsprong
der spraak (Amsterdam 1790).
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- An Englishman in China, seeing a dish placed before him about which
he felt suspicious, and wishing to know whether it was a duck, said, with
an interrogative accent,
Quack-quack?
He received the clear and straightforward answer,
Bow-wow!
‘This, no doubt’, zegt Müller, ‘was as good as the most eloquent conversation on the
same subject between an Englishman and a French waiter. But I doubt whether it
deserves the name of language’, voegt hij er terecht aan toe.34.
Met Müllers ontkrachting van de door hem aangehangen standpunten bleef
Multatuli niet onbekend. ‘Men deelt me mee’, schrijft hij, ‘dat Max Müller voorgeeft
weinig of geen gewicht te hechten aan de rol die door klanknabootsing in de wording
der talen.... gespeeld word.’ En als hij Müller attaqueert, hanteert hij bij die aanval
het argumentum ad hominem. Een taalprofessor als Max Müller móet, omdat hij
‘boven de dubbele e- en o-studie’ verheven is, toch wel beter weten. Zijn stelling
kan dan ook niets anders zijn dan een modieuze, anti-darwinistische ‘hofmakery aan
een zeker Publiek.’ Het is onmogelijk dat de studiën van de grote geleerde hem tot
deze mening geleid hebben, ‘noch zelfs dat ze hem vergunnen die mening toegedaan
te zyn. De mode van den dag brengt mee, den Mens te vleien in z'n afkomst.’ De
machtigen immers, aldus Multatuli, ‘vinden 't niet aangenaam dat men een deel der
bronnen van hun taaal allerungnädigst in den kippenloop zoekt.’
- Gy, ik, Humboldt en... andere Majesteiten - Kaiserlich-Köninglich, enz.!
- we zouden verwant zyn aan wilden, aan vóórwilden, aan apen, aan andere
zoogdieren, aan amfibieën, vissen, halfdieren, planten, zwammen en...
Urschleim? Weg, weg, van hier, gy die... enz. (6:684)
Zonder te lachen kan ik deze passage niet overtikken. Een aardig stukje retoriek,
maar een weerlegging van Müllers standpunt? Beider achterliggende ideeën waren
trouwens te zeer verschillend.35.

3.
‘Wie 'n taal bestudeert als onderwerp van wysgerig onderzoek, moet altyd teruggaan
tot den tyd toen ze niet geschreven werd’ (6:663): dat Multatuli's hart uitging naar
taalstudie in verband met ‘Historie en algemeene Wysbegeerte’ (6:680), is minder
ridicuul dan Gerard Brom het wil doen voorkomen36., maar op dat punt ga ik nu niet
in. Feit is dat de aandacht van de

34.
35.
36.

Müller 1862: 367.
Volgens Müller behoren mens en dier ‘to a different world’ (1862:386).
Brom 1958:70.
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meeste taalkundigen anders gericht was, n.l. op de vergelijkende taalwetenschap,
waarvan Multatuli overigens ‘de hoge waarde” erkende (6:671). In 1872 schrijft hij:
- De vergelykende taalstudie is sedert een dertigtal jaren zeer
vooruitgegaan, en wy hebben recht tot de gissing dat ze ons nog veel verder
dan thans zal terugvoeren tot zekere eenheid van oorsprong, die enig licht
werpen kan op 'n deel der Geschiedenis van de Mensheid. (3:41.6)
Wat hij niet wil, is dat de tirannie van de klassieke grammatica domweg wordt
ingeruild tegen een nieuw soort dictatuur. ‘Ik houd erg veel van etymologie’, schrijft
hij van Vloten, ‘maar niet als handleiding tot orthographie’ (11:324).
- In onze dagen beroept men zich - en met even weinig grond! - op 't
Gotisch, op 't Lettisch, op 't Yslands. Dit kán te pas komen, o ja, wanneer
men afkomst, geschiedenis en oorspronkelyke betekenis der woorden in
hun wetenschap bestudeert. Wie zal 't hoge nut van vergelijkende taalkennis
loochenen?
Het is echter een ongerijmdheid, haar te willen gebruiken als handleiding voor
spelling:
- Ongerymd is 't, dat wy Hollanders aan Yslanders of ‘Latijnen’ zouden
te vragen hebben, hoe wy onze hollandse woorden moeten spellen. (6:672)
Dit afwijzen van één der voornaamste regels, die ook nu nog de grondslag vormen
voor ons spellingsysteem, de regel van de afleiding of etymologie37., onderscheidt
hem van de toenmalige letterprofessoren. Typerend is dat hij zich ook afzet tegen
wat in die tijd ‘De Volmaakte Telg der Onbekende’ werd genoemd, die nog sluimerde
‘aan Ganges' vloed’: de ‘heilige Sans-krita.’38.
Voor Multatuli was het Sanskrit aUerrninst heilig. Hoewel hij in de Minnebrieven
meedeelt bezig te zijn met het Sanskrit (2:119), is hij later van mening, dat men niet
moet stil staan by 't Sanskrit, ‘een taal die reeds door haar overkunstigen bouw,
mangel vertoont aan Ur.’ (5:322). Boven de ‘Sanskritse letterkundery’ (6:401) geeft
hij de voorkeur aan het natuurlijker, oorspronkelijker Keltisch.
De Kelten, wat taal betreft nog onbedorven - ‘ze verstonden nog wat ze zeiden’ waren onderworpen door uit Azië afkomstige ‘Heirmannen, Allemannen, Duitsers’,
die hun ‘verliplapt Sanskrit’ vermengden met ‘de brokstukken van 't Keltisch, die
ze overnamen van hun heloten’ (6:401-402). Zodoende werd ‘de geleidelyke
ontwikkeling der Keltische Urtaal... voor altyd

37.

38.

‘De schrijfwijze wordt bepaald door de vroegere vorm van het woord. Deze regel is zeer
lastig...’ E. Rijpma & F.G. Schuringa, Nederlandse Spraakkunst. Bewerkt door Jan van
Brakel, 25e dr. Groningen 1978:308.
‘De heilige Sanskrita was verrezen’. H.E. Moltzer, De nieuwe richting in de taalkunde.
Groningen 1865: 39, 40.
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gestuit.’ Men trachtte niet langer uit te drukken ‘wat men had afgeluisterd van de
Natuur’ en we weten wat dat voor Multatuli betekent.
Het Keltisch werd ook qua ouderdom hoog geschat door Multatuli. De Keltische
taal
- leverde waarschynlyk zowel bouwstoffen tot idiomen die zich ver aan
gene zyde der steenperiode verhezen, als tot 'n groot deel der talen die
thans nog in Europa, misschien ook in andere werelddelen, gesproken
worden. Mocht my 't loisir vergund geweest zyn, dit na te sporen! (6:402n)
Zo kon een Hebreeuwse eigennaam als Sarah volgens hem dan ook van Keltische
origine zijn (5:321).
Nu was hij niet de eerste die deze gedachten koesterde. De advocaat Jacques Le
Brigant (1720-1804), om één voorbeeld te geven, meende, dat God aan Adam één
taal had gegeven, het Keltisch; alle andere talen, ‘vom Hebraïschen bis zum
Französischen, seien Keltische Dialekte.’39. Voltaire had telkens de spot gedreven
met deze plaisante chimère van de oertaal en in de achttiende eeuw was Leibniz als
exorcist opgetreden. Maar in de eerste helft van de negentiende eeuw vormde het
Keltisch een reservaat voor de door Leibniz uitgedreven geesten. In 1805 werd in
Frankrijk de Keltische Academie opgericht, met als doelstelling ‘D'étudier et de
publier l'étymologie de toutes les langues de l'Europe à l'aide du celto-breton, du
gallois et de la langue erse.’ Men ziet, Multatuli was niet de enige of de eerste die
aan ‘Celtomania’ - het woord is van Pedersen40. - leed. Het is te begrijpen, dat een
geschoold taalkundige als Van Vloten Multatuli's veronderstellingen als ongegrond
van de hand wijst.
Medio juni 1864 houdt Multatuli een voordracht in Deventer. Door Van Vloten
en de zijnen werd hij met ‘hartelijkheid’ ontvangen. Bovendien kreeg hij van de
gastheer blijkbaar enige werken van diens hand kado, onder andere Van Vlotens
Spraakwording, taal en schrift.41. Op de terugreis uit Deventer is hij ‘begonnen aan
Uwe spraakgenesis. Het spijt me dat het boek zoo kort is, en als altyd by elke zaak
die ik leer, komen tien anderen die ik geloof te moeten weten’ (11:323).
Van Vloten raadt hem aan, zich niet al te druk te maken over de spelling en verwijst
Multatuli's veronderstelling dat ‘de beschaving in 't Westen heeft gewoond, vóór ze
verhuisde naar Azië’, die in feite het Sanskrit de ereplaats zou ontroven, naar het rijk
der fabelen. Middelazië zal wel voor goed de wieg van 't beschaafde menschdom
blijven, schrijft Van Vloten hem op 13 juni 1864,

39.
40.

Arno Borst, Der Turmbau von Babel: 1606.
Holger Pedersen, The discovery of language, Linguistic Science in the Nineteenth Century.

41.

Bloomington & London 19725 (1931): 58.
Zutfen 1859. In 1871 verscheen de herziene versie van dit boek als Zielkundighistorische
inleiding ter Algemeene en Nederlandsche Taalkennis.
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- en dit zich van daaruit, langs een dergelijke weg als die van Schleichers
taalkaartjen, ontwikkeld hebben. Voor een taalvergelijkend overzicht
beveel ik u van denzelfden geleerde zijn Compendium der vergleichenden
Grammatik der lndo-germanischen Sprachen (in twee delen, 1862) aan.42.
De Deventer geleerde voegt daar nog beleefd aan toe:
- Hoe gaarne zou ik wat taalvergelijking en Spraakvorming met u
bespreken, en u daartoe wat nader bij mij wenschen; schriftelijk is dat zoo
omslachtig. Ik houd mij intusschen ook, op dit punt, voor uwe opmerkingen
en vragen aanbevolen. (11:328)
De week daarop bericht Multatuli aan Van Vloten dat hij de Spraakwording, ‘uwen
Spinoza en de Darwinse theorie toegepast op den groei der taaiplanten’ aan het
bestuderen is.
- Alles raakt aan alles, en ik vind dat Schleicher's toepassing der ‘wetten
van wording’ op de taal, zoo natuurlijk eenvoudig is dat velen haar voor
gezocht en onwaar zullen houden. Ik heb Darwin niet gelezen, en wil dat
niet - althans nog niet - juist omdat ik geloof op de weg te zyn om de
éénvoudige wet... (11:333)
Het verwerken van vakliteratuur deed hij blijkbaar slechts incidenteel. In 1877 schrijft
hij dat hij een aantal afleveringen heeft bestudeerd van twee tijdschriften die n.b.
dateren van rond de jaren vijftig. De heren die daarin schreven, meenden ‘byna zonder
uitzondering’ dat 'n taal uit lettertekens bestaat (6:751); ze koesteren dezelfde
opvattingen als de ‘zotte’ Johannes Hilarides, over wie hij zich in Idee 1064 druk
maakt. Hilarides valt volgens hem in de categorie van een Siegenbeek, Weiland,
favoriete ‘bad guys’ van Multatuli; hij is een De Vries en Te Winkel van den jare
1712 (6:670). Het is overigens een misvatting te menen, dat de oudere grammatici
het verschil niet kenden tussen een klank en een letter. De Vooys prijst Hilarides
juist om diens vooruitstrevende opinies.43.
Wellicht kan mede het feit, dat hij geen kennis kon of wilde nemen van taalkundige
vakliteratuur, verklaren dat Multatuli tot in de jaren zeventig de gedachte trouw blijft,
dat voor het Keltisch een bijzondere plaats moet worden ingeruimd, waardoor hij
als verlaat slachtoffer der Celtomania moge gelden.

4.
Een aspekt van Multatuli's denken over taal waarop ik nog wil attenderen, is zijn
inzicht dat de taal tekort kan schieten, z'n taalkritiek. Terwijl de Kelten ‘nog
verstonden wat ze zeiden’ (6:401), is in later tijd ‘het begrypen der uitdrukkingen
die men bezigde’ onmogelijk geworden. De ‘zin der woor42.
43.

August Schleicher (1821-1868) publiceerde in 1863 Die Darwinsche Theorie und die
Sprachwissenschaft.
De Vooys 1970:139.

Over Multatuli. Delen 3-4

36
den’ is verloren gegaan. De ware betekenis is ‘verstompt door dagelijks gebruik’
(2:668), bijna geen enkel woord heeft z'n oorspronkelijke betekenis behouden. Door
het telkens veranderde gebruik van woorden zou iemand die ‘etymologisch-correct’
schreef, onverstaanbaar zijn (6:663).
De opvatting dat de relatie tussen woordvorm en woordbetekenis van een arbitrair
karakter is, - een mening al in Plato's Cratylus te vinden (cf. noot 29) - is omstreeks
1870 gemeengoed geworden. Multatuli is, gezien zijn hierboven besproken
opvattingen, deze mening niet toegedaan. Hij betreurt het, dat men zich tegenwoordig
moet vergenoegen
- met 'n verzameling van klanken, waaraan men overeen gekomen is
lukraak 'n soort van betekenis te hechten, zonder de minste zekerheid dat
hoorder en spreker 't over die betekenis eens zyn (6:405).
Hij meent dan, dat in de allereerste plaats eenheid van opvatting van de betekenis
van de woorden noodzakelijk is: waar die eenheid ontbreekt, ontstaat slordig
taalgebruik.
- Wie niet door de eisen ener taal gedwongen wordt tot het streven naar
stiptheid in uitdrukking, of wie zich in 't zoeken naar hulpmiddelen daartoe,
gedurig bedrogen vindt, omdat z'n taal hem die hulpmiddelen niet leveren
kan, is wel genoodzaakt zich te schikken in vage onbestemdheid (6:405).
En dat geeft maar oppervlakkige denkers, meent Multatuli. Immers, de wijze van
uiting heeft invloed op het begrip, en andersom. ‘Spraak en intelligentie wisselen in
dit opzicht gedurig van rol.’ Zijn etymologiseren wordt zo een speurtocht naar de
oorspronkelijke betekenis van een woord, een moeilijke speurtocht, ziet hij zelf in:
wie zal ons zeggen ‘hoe ver we moeten teruggaan?’ (6:371). Maar juist hier blijken
taaiwegen gemakkelijk tot dwaalwegen te worden.
Trefzekerder heeft hij uitgehaald naar ‘letterprofessors die van zogende kippen
spreken’ (6:751). Hij verwijst hiermee naar een beroemd geworden blunder uit de
tekstinterpretatie, n.l. de ‘zogende kip’ als verklarende aantekening bij ‘soghende
hinne’ (= ‘zogende hinde’).44. Blijkbaar heeft die zogende kip ‘Multatuli zwaar op
de maag gelegen en zijn gal opgewekt’, konstateert Stutterheim.45. Multatuli stelt
voor, woordenboekmakers en dit soort annotatoren maar ‘aan 't straatvegen’ te zetten.
‘Baat het dan onze straten niet, de letterspecialist rust een beetje. Dat is iets
gewonnen.’ (5:587) In een tijd van dreigende werkloosheid is het een troost voor
neerlandici, te weten dat zij altijd nog straten kunnen gaan vegen. In dat opzicht
zeker is Multatuli wederom aktueel gebleken.

44.
45.

C.F.P. Stutterheim, Taalbeschouwing en taalbeheersing. 2e, herz.dr. Amsterdam 1965:32.
Ib..:168.
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P.F. Schmitz
Ter Braak en Multatuli, bijvoorbeeld
Zoals wijlen het ei Humpty Dumpty vlak voor zijn val meedeelde, placht hij sommige
woorden extra te betalen, n.l. als ze bereid waren voor hem meer te betekenen dan
voor anderen.
Als dit billijk is dan komt de eigennaam Multatuli een bijzondere beloning toe
van de kant van Ter Braak. Men hoeft maar het persoonsregister op te slaan bij het
Verzameld Werk om te zien hoe bijzonder vaak Multatuli daar voorkomt. Wat men
natuurlijk uit zo'n lijst niet kan afleiden is wat Multatuli nu precies voor Ter Braak
betekende. Immers ook andere namen springen eruit, zoals ‘Adwaita = Dèr Mouw,
J.A.’, Du Perron, Slauerhoff, Van Schendel, Vestdijk. Wat nu te zeggen van het feit
dat naar Adwaita ongeveer even vaak verwezen wordt als naar Jo van Ammers-Küller
en dat b.v. ook Vestdijk en Vondel elkaar in evenwicht houden? Wat moet men met
de constatering dat Multatuli meer voorkomt dan welk van de bovengenoemde ook,
en op zijn beurt slechts wordt overtroffen door drie Duitsers: Nietzsche, Goethe en
... Hitler? Men moet niet alles willen weten. Ik richt me hier vooral op de vraag wat
de naam Multatuli doet in een aantal boeken en artikelen van Ter Braak om er vandaar
achter te komen wat Multatuli voor Ter Braak betekende.
Multatuli dient Ter Braak op een aantal plaatsen als vlag, als vaandel waarachter hij
zich wil scharen met zijn partijgenoten. Zo is het tijdschrift Forum in zee gegaan
met een ‘eerbiedig saluut aan die ‘slechte dichter’.1. Als Forum met ‘A Farewell to
Arms’ afscheid neemt van zijn lezers komt natuurlijk ook Multatuli nog even aan de
orde. ‘Multatuli veroverde hier als positief resultaat een ‘Dageraadsvrijzinnigheid’
( ) Forum wellicht enig ‘gezond verstand’.2.
Als Saks beweert dat Multatuli uit de tijd is want ‘zoo goed als nooit geciteerd’
dan vindt Ter Braak dat hij dat in 1920 desnoods nog had mogen zeggen, maar zeker
niet in 1937, als hij deze zinsnede ongewijzigd laat herdrukken ‘Want zulke onzin
kan men niet laten staan, als er in 1932 een hele groep schrijvers zich onder beroep
op de naam Multatuli verenigd heeft en die naam om zo te zeggen niet van de lucht
is geweest!’3.

1.
2.
3.

‘Ter Inleiding’ van Forum, in Verz. Werk 4, p. 268.
Verz. Werk 4, p. 350, 1.
In: ‘Multatuli, Droogstoppel, Havelaar’ n.a.v. J. Saks, E. Douwes Dekker en E. du Perron,
De Man van Lebak; in Ter Braak: Verz. Werk 4, p. 55.
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Bij het vaandel-karakter past dat volgens Ter Braak Forum Multatuli ‘dreigend naar
voren bracht’. Multatuli met als een geuzennaam triomfantelijk toegevoegd ‘slechte
dichter’ werd dreigend gepresenteerd, en wel ‘om de heersende dichteroverschatting
te corrigeren.’4. Eveneens in overeenstemming met de functie van Multatuli als
herkenningsteken voor medestanders is het dat anderen die op onbevoegde wijze
van hetzelfde embleem gebruik maken door Ter Braak honend terecht worden
gewezen. Multatuli moet het zich laten welgevallen dat hij optreedt als
‘onderwijzersafgod’5. en hij heeft zijn aanhang ‘voor alles gevonden onder de
nieuwlichters van zijn dagen, onder de anarchisten, de vrijdenkers, de vrije vrouwen
(type Veritas -Marie Anderson) en de onderwijzers’6. waarbij Ter Braak nog
verduidelijkt dat ‘het loslippige, quasi-begrijpende vrije-vrouw-gebabbel van Marie
Anderson, wier boekje Uit Multatuli's Leven in verlichte keukenstijl geschreven,
voor (zijn) gevoel de kostelijkste aanvulling is bij de lofzangen der vrijdenkers’, (p.
201)
De voornaamste fout die Ter Braak bij deze Multatuliadepten vindt is dat zij aan
Multatuli's veelvuldig uitgesproken afkeer van ‘specialiteiten’ het recht menen te
kunnen ontlenen aan van alles te snuffelen zonder ergens goed op in te gaan. En dus
spreekt Ter Braak over ‘door de wol geverfde Multatulianen, die de naam Multatuli
in discrediet hebben gebracht, omdat zij niet interpelleerden [tegen de zelfverzekerde
specialisten] zoals hun meester, maar direct wilden decreteren. ( ) Want dit behoort
op de voorgrond te staan: niet veel-weten is de mens waardig, en evenming
weinig-weten of niets weten, maar waardig is hem alleen de stijl, waarin hij weet of
niet weet’. En men hoort Ter Braaks filosofie van de Vos Reinaerde uit Politicus
zonder Partij als hij vervolgt: ‘Men ontkomt pas aan het specialisme, als het weten
of niet weten tot iets dient, als het vorm geeft aan de persoonlijkheid, die zich van
het weten bedient.’ En ook zijn ideaal van de honnête homme vindt Ter Braak bij
Multatuli terug: ‘Achter het probleem van het specialisme stelt Multatuli dus het
probleem van de menselijke waardigheid en het probleem van de persoonlijke stijl.’7.
Ter Braak en zijn partijgenoten zien hun Multatuli op een geheel eigen wijze, de
juiste uiteraard. Buitenstaanders hebben daar geen deel aan. Vandaar dat Ter Braak
voorziet dat Du Perron met zijn argumentaties in Multatuli, Tweede pleidooi tegenover
mensen als De Koek, Saks en dr. Julius Pée niets zal bereiken, ‘althans niet
onmiddellijk (want zij) zullen zich zelfs door het geïnspireerdste en
gedocumenteerdste betoog niet laten ompraten ... juist

4.
5.
6.
7.

Aldus in Groot Nederland 1939, in Verz. Werk 4, p. 436.
Verz. Werk 3, p. 416.
Douwes Dekker en Multatuli, 1937, Verz. Werk 4. p. 186.
‘Specialiteiten’, kroniek van 16.5.1927, n.a.v. herdruk van Multatuli's
Duizend-en-Enige-Hoofdstukken over Specialiteiten, Ter Braak, Verz. Werk 6, p. 407 en 408.
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omdat zjj in Multatuli iets anders zien [Ter Braak cursiveert] dan een experiment
van de strijd voor de menselijke waardigheid!’8. Al eerder had hij in ‘Multatuli,
Droogstoppel, Havelaar’ naar aanleiding van Du Perron De Man van Lebak en de
studie Eduard Douwes Dekker van J. Saks opgemerkt: ‘Het is bepaald vermakelijk
om dezelfde teksten door Saks en Du Perron met soms dezelfde critiek te zien
becommentarieerd ... terwijl toch de toon van het critisch oordeel totaal verschilt en
de conclusie naar een geheel ander doel wordt omgebogen!’9.
Een opmerkelijk gebruik van het woord ‘Multatuli’ vinden we in Ter Braaks kroniek
‘Katholiek verzet’10. Ter Braak worstelt daar voor de zoveelste keer met het probleem
dat Anton van Duinkerken voor hem is. Deze keer vraagt hij zich af hoe het toch
komt dat hij in dat werk maar zo moeilijk enige ontwikkeling kan aanwijzen. Als op
andere plaatsen tracht Ter Braak een verklaring te zoeken in van Duinkerkens
dogmatisme. ‘In het werk van een dergelijke persoonlijkheid is ontwikkeling bijzonder
moeilijk aan te wijzen, omdat die persoon de ontwikkeling slechts officieus bij zich
toelaat.’ (p. 390)
Dan duikt in het betoog de naam Multatuli op. Ter Braak heeft toch enige beweging
bij van Duinkerken kunnen bespeuren en zegt ‘dat zelfs Anton van Duinkerken zich
ontwikkelt, zij het op een totaal andere manier dan bijvoorbeeld Multatuli, die de
belichaming is van de spontane ontwikkeling in de meest drastische vorm.’ (p. 390)
Bij deze ene vermelding van Multatuli blijft het, het stuk gaat verder zonder de
gesignaleerde tegenstelling uit te werken. Waar is Multatuli gebleven, of misschien
liever, waar kwam hij zo opeens vandaan? Een prozaïsche verklaring is dat dit
geschreven is in 1937, als allerwege herdacht wordt dat Multatuli een halve eeuw
daarvoor is overleden. Ter Braak zelf publiceert in dat jaar zijn grote studie Douwes
Dekker en Multatuli. Wat echter zeker ook een rol speelt is dat Ter Braak gewoon
is snel te werken en dan vaak z'n associaties geeft zoals ze in hem opkomen. Van
Duinkerken vertegenwoordigt voor hem het vleesgeworden Dogma. Blijkbaar moet
dat hier bezworen worden door het uitspreken van de naam Multatuli, de
Anti-Dogmaticus. Ter Braak ‘denkt met de pen in de hand’ zegt Du Perron,11. en Ter
Braaks vrouw spreekt van zijn benijdenswaardige ‘schriftelijke spijsvertering.’12.
Multatuli is dus hier zoiets als een mentale oprisping.
Een ander voorbeeld levert Ter Braaks uiterst associatieve bespreking van J.F.W.
Werumeus Buning, Ik zie, ik zie, wat Gij niet ziet.13. Ter Braak vindt

8.
9.
10.
11.
12.
13.

‘Du Perron als Maniak’, Verz. Werk 7, p. 181.
Verz. Werk 4, p. 59
Verz. Werk 6, p. 389-394.
Du Perron, Verz. Werk, 6, p. 43.
Aldus Ter Braak in brief 484 aan Du Perron, Briefw. 2, p. 217.
In Critisch Journaal, ‘Het eetbare landschap’. Verz. Werk 4, p. 632-635.
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dat Buning smakelijk schrijft, een indruk die mede ontstaan is door de wetenschap
dat Buning zeer leesbare kookboeken heeft gemaakt. Via het culinaire komt Ter
Braak op Verkade koek en de Verkade albums met Jac.P. Thijsse en vandaar
onverhoeds op Multatuli, als volgt: ‘Het was voor alles de schrijver Jac.P. Thijsse,
die door zijn onnavolgbare manier van vertellen een school van duizenden
koek-consumenten heeft weten te vormen. Een tijdlang ben ik evenzeer afhankelijk
geweest van de werken van Jac.P. Thijsse als tien jaar later van die van Multatuli’.
(p. 632) Van Buning dus via eten naar favoriete schrijvers uit de jeugd naar Multatuli.
Dat Ter Braak Multatuli heeft gelezen en herlezen verklaart hij b.v. ook in Politicus
zonder Partij,14. maar daarmee weten we nog niet wat Multatuli in zijn kritieken doet.
Een aanwijzing vinden we in het stuk ‘De non-conformist’. Het gaat daar over het
boek Van Anarchist tot Monarchist van Alexander Cohen.15. De naam Multatuli heeft
daar een ordenende functie. Ter Braak heeft het over schrijvers van de ‘lijn Multatuli’,
anders gezegd de lijn van het ‘gezond verstand’. Hij rekent tot deze lijn Nescio,
Willem Elsschot, Willem Paap en ‘Maurits’ (P.A. Daum). Zij streven niet naar fraai
kunstproza en daarmee wekken ze het ongenoegen op van sommige beoordelaars:
‘men weigert het schijnbaar nonchalante, feuilletonistische, slordige te aanvaarden
als het bewijs van een ander soort talent, een rijker en spontaner talent zelfs, dan dat
waarover de man van het artistieke gehaktproza, Arij Prins, de beschikking had.’ De
naam Arij Prins staat voor een soort mooischrijverij waarover Ter Braak bij herhaling
zijn afschuw heeft uitgesproken. Ik maak me sterk dat Ter Braak nooit serieus een
poging heeft ondernomen om wat hij noemt ‘de moeizame verbeeldingsgymnastiek’16.
van Prins te lezen: ‘ik heb totnogtoe nooit iemand aangetroffen, die mij met de hand
op het hart kon verzekeren, dat hij De Heilige Tocht van het begin tot het einde had
uitgelezen,’ zegt hij. Misschien is Ter Braak er wel nooit aan begonnen. De proeve
die hij geeft van Arij Prins' schrijfkunst ontleent hij niet aan het werk van Prins maar
aan de persiflage erop van Willem Paap (van de ‘lijn Multatuli’!): ‘Toen, gevallen
de byl, beul handenwrijvend in vreugd van gedane werk, de oogen in aandachtstaring
blik pikken op hoofd in tobbe met water...’17.
De ‘lijn Multatuli’ wordt hier afgezet tegen de Beweging van Tachtig. Behalve
Prins is voor Ter Braak van die stroming Lodewijk van Deyssel de grote voorman.
Van Deyssel nu is niet alleen Tachtiger, maar hij heeft ook Multatulistudiën
geschreven waarin hij volgens Ter Braak toont niets van

14.
15.
16.
17.

Verz. Werk 3, p. 53.
Verz. Werk 6, p. 357.
Verz. Werk 5, p. 27.
Verz. Werk 4, p. 27.
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Multatuli begrepen te hebben, ook niet op de plaatsen waar hij hem verdedigt. Tegen's
Gravesande zegt Ter Braak: ‘het is kostelijk om te lezen hoe Multatuli daar
terecht-gewezen wordt van tachtigersstandpunt over zijn geringen aanleg voor de
aesthetische verfijning van Van Deyssel! Uit die bekende “Multatuli-studiën” alleen
kan men al concluderen, waarom ik Multatuli belangrijker acht dan '80. Hij miste
weliswaar de aristocratie van Nietzsche, maar hij had precies dezelfde onbevangenheid
tegenover de aanstellerij der diverse (artistieke, wetenschappelijke, theologische)
“specialiteiten”. Die onbevangenheid is mij alleen al zooveel waard, dat ik het er
graag voor over heb, door te gaan voor een Multatuli-maniak, wat ik overigens
allerminst ben.’18.
Al lezend in het werk van Ter Braak wordt het gaandeweg duidelijk wat de
kenmerken zijn van de ‘lijn Multatuli’. We hebben al ontmoet non-conformisme, de
durf slordig te zijn en de afschuw van ‘specialiteiten.’ Zo zien we een kluster ontstaan
van begrippen die op elkaar betrokken worden en die door Ter Braak geen van alle
precies omlijnd worden maar die hun betekenis ontlenen aan hun plaats in het
paradigma dat we kunnen aanduiden met de naam Multatuli. Een term die zeker ook
in deze reeks thuishoort is ‘dilettant’ als degeen die als een leek regels durft los te
laten en daardoor in conflict komt met wat Ter Braak de ‘schoolmeester’ noemt. In
In gesprek met de vorigen vinden we onder de programmatische titel ‘Diderot, dilettant
en Luppol, schoolmeester’ een omschrijving: ‘Met dilettant bedoel ik hier een soort
universele geest, die door een optimistisch temperament in staat werd gesteld vele
dingen te overzien en steeds met de blik van de onbevooroordeelde, oorspronkelijke,
scheppende mens.’19. Even verderop noemt Ter Braak kenmerkend voor de dilettant
‘zijn zeldzaam elastische intelligentie, zijn gebrek aan eerbied voor welke autoriteit
ook, zijn enorme mensenkennis’. De ‘superioriteit van de dilettant boven de specialist’
(p. 42) spreekt dan ook vanzelf en we hoeven niet verbaasd te zijn Multatuli aan te
treffen te midden van de ‘grote dilettanten’, samen met Stendhal en Nietzsche.
Schoolmeesters weten met de ondogmatische dilettant geen raad.’ Niet voor niets
verklaren de specialisten hem [Multatuli] tot een dilettant,’ zegt Ter Braak20. en
volgens hem zullen ze ook Du Perrons Blocnote klein Formaat afwijzen om z'n losse
vorm. Ze ‘zullen in de schrijver van de blocnotepapiertjes een dilettant zien en aan
het woord “dilettant” een kleinerende betekenis toekennen.’21.
De dilettant kan geen begrip verwachten van ‘de beoordelaars, die van solide
vakjes houden’22. en het kan de dilettant een troost zijn dat Ortéga y

18.
19.
20.
21.
22.

G.H. 's Gravesande, Sprekende Schrijvers, Amsterdam 1935, p. 162, 3.
Verz. Werk 4, p. 39.
Verz. Werk 4, p. 181.
‘De Amateur’, Verz. Werk, 6, p. 238.
‘Om de Nieuwe Gids’, Verz. Werk, 6, p. 7.
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Gasset in Opstand der Horden ‘de specialist karakteriseert als de typische
cultuurbarbaar’. Aldus laten zich moeiteloos de citaten vinden in het werk van Ter
Braak waarbij telkens dezelfde sleutelwoorden naar voren komen. Steeds zien we
hoe het begrip dilettant zijn betekenis ontleent aan zijn gebruikswaarde, b.v. in
oppositie met andere begrippen als specialist. Het heeft weinig zin Ter Braaks
omschrijving te confronteren met definities uit de vakliteratuur en b.v. te zoeken
naar de samenhang tussen de dilettantische kunstenaar en de dilettantische
kunstbeschouwer, of een vergelijking te ondernemen met begrippen als ‘snob’ en
‘dandy’.23. Het is Ter Braak niet om dit soort onderscheidingen te doen, ook niet als
hij het heeft over schrijvers als O. Wilde en Van Deyssel of Couperus. Voor dat soort
beschouwingen is Ter Braak te veel zelf dilettant, in de dubbele betekenis, nl. dat
hem de specialistenkennis in dit geval eenvoudig ontbreekt, maar ook dat hij de zin
ervan niet inziet, of liever niet wil inzien.
In het vorige is veel nadruk komen te ligeen op de paradigmatische waarde die het
gebruik van de naam Multatuli bij Ter Braak vaak heeft. De geregelde lezer heeft
aan een naam genoeg. ‘Namen noemen’ is een opvallende trek bij Ter Braak en ook
bij Du Perron. In hun briefwisseling geven ze lijstjes met cijfers ter waardering erbij.
In Politicus zonder Partij vinden we het hoofdstuk ‘Nietzsche contra Freud,’ op
zichzelf al een paradigmatische titel, met Nietzsche als de beweeglijke dichter-denker
en Freud aan de kant van het verstarde vak-specialisme. Nietzsche wordt ‘intelligent’
genoemd en met hem André Gide, Frank Harris, Stendhal, Aldous Huxley, Valéry
Larbaud, Paul Valéry en Multatuli,’24. weer een kluster van voor Ter Braak namen
met een min of meer verwante lading, die door het woord ‘intelligent’ maar bij
benadering wordt aangegeven, want onmiddellijk laat hij een aantal nuanceringen
volgen. Niet die nuanceringen doen hier ter zake, maar het paradigmatisch presenteren.
In hetzelfde Politicus vinden we ook de passage: ‘In dit éne opzicht waren Stendhal,
Dostojewski, Nietzsche, Multatuli, Pascal of Diderot gewoner dan de gewoonste
kuddemens, dat zij de allures van het “abnormale” weer in het licht van het “normale”
konden bezien; zij stonden niet stil bij het interessante wezen, zelfs niet met een
Goethe-kop, maar zij werden juist in het aangezicht van dit interessante “volks”,
wantrouwiger dan ooit ( ). Zo slecht is het “gewone” als hiërarchische formule dus
volstrekt niet. Als ik mij afvraag, waarom niet Flaubert, Pousjkin, Goethe, Van
Deyssel, Racine of Rousseau mijn “genieën” zijn en wèl de schrijvers, die ik zoëven
noemde, dan betrap ik mijzelf altijd weer op datzelfde woord: gewoon.’ (p. 163, 164)

23.
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Zie b.v. S. Dresden, ‘De betekenis van het dilettantisme’ in Bezonken Avonturen, p. 133-149.
Verz. Werk 3, p. 70.
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Ter Braak zoekt naar categorieën waarin hij schrijvers en begrippen kan plaatsen.
‘Genie, gewoonheid, doorsnee-mens en dier in één categorie; is het niet, of men
Napoleon voor zich ziet en Goethe lichtelijk (niet geheel, maar aan zijn olympische
kant) ziet verbleken voor een meer vulgaire zon?’ Zo'n formulering mist vrijwel elke
zin voor wie niet weet welke begrippen en namen bij Ter Braak hierbij meetellen.
Het is ondoenlijk te definiëren wat Ter Braak bedoelt met ‘gewoon’ of met
‘nuchterheid’ en ‘gezond verstand’, maar men ziet wel dat ze geacht worden verwant
te zijn en dat ze in dezelfde rij thuishoren als het woord ‘Multatuli’, - want wat is
zo'n schrijversnaam meer dan een woord in passages waar naar geen concreet werk
verwezen wordt. Stuk voor stuk hebben de leden van een paradigma een ruime
toepassingsmogelijkheid. Neem b.v. ‘gezond verstand’, het begrip dat zo'n opgang
heeft gemaakt in Forum-kringen. In ‘De humor van Jo Spier’25. geeft Ter Braak een
opsomming van wat het gezond verstand voor verschillende mensen kan
bewerkstelligen: Jo Spier is door zijn gezond verstand een ‘scherp opmerker met
humor’, Multatuli gebruikt zijn gezond verstand als een aanvalswapen, Stendhal
dankt er zijn mensenkennis aan, Nietzsche ontmetafyseert ermee en Erasmus tenslotte
wordt door gezond verstand gebracht tot zijn humaniteitsideaal.
Is het een wonder dat gezond verstand zelfs voor Ter Braak teveel kan zijn van
het goede zoals blijkt uit de passage uit Politicus waar hij verklaart ‘Ik herlas Multatuli
als een kuur tegen de quasi-philosophie der kunstenaars, ik vergaf hem als zijn
onaangename eigenschappen, omdat hij niet door grime en voetlicht een kunstmatige
afstand zocht, ik vergaf hem zelfs zijn teveel aan “gezond verstand”; want wonder
boven wonder men kan daarvan ook teveel hebben, al moet men dat voor de
kunstenaars zorgvuldig verzwijgen; zij maken van zulke mededelingen dadelijk
misbruik...’26.
Als men er eenmaal op let ziet men in al deze passages betekenistoekenning door
plaatsing te midden van het verwante of juist door confrontatie. Vandaar ook dat bij
hem zo vaak namen optreden in paren: ‘Nietzsche contra Freud’ (in: Politicus zonder
Partij) en in titels van artikelen als ‘Freud en Adler’, ‘Erasmus en Luther’. Een
duidelijk voorbeeld vinden we ook in Démasqué der Schoonheid. Daar wordt ‘le bon
genre’ negatief aangeduid als datgene wat zich losgemaakt heeft van ‘gravité’: ‘het
zich aangenaam voelen in bepaalde verworvenheden, het afgezworen-hebben van
de humor voor bepaalde heilige gevallen’.27. Daarna bepaalt Ter Braak de twee
‘kampen’ gravité tegenover ‘le bon genre’ nader door namen te noemen: Wagner en
Nietzsche, Chateaubriand en Stendhal, Potgieter en Multatuli, Irving Babbit
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en H.L. Mencken, Dirk Coster en E. du Perron.28.
Misschien wekt het enige verbazing om Potgieter hier te zien optreden als
sparringpartner van Multatuli. Hoe Ter Braak die tegenstelling ziet blijkt ondermeer
in het artikel ‘Max Havelaar’.29. Potgieter treedt daar samen met de tachtigers op als
vervaardiger van ongenietbare teksten. Men ‘legge voor de aardigheid Potgieter en
zelfs Busken Huet naast Max Havelaar om voor de zoveelste maal te kunnen
constateren, dat Multatuli de leesbaarste auteur van onze negentiende eeuw is
gebleven’. Op het ‘zelfs Huet’ kom ik nog terug. Potgieter mag net als Van Deyssel
optreden als antipode van Multatuli omdat beiden overwegend negatief over Multatuli
hebben geschreven. Misschien weegt dat wel zwaarder dan het feit dat hij ‘de
braaf-liberale Potgieter’30. idealen verdedigt die Ter Braak verre staan. In 1937, in
Douwes Dekker en Multatuli vat Ter Braak nog eens samen: ‘Alleen door de
verschijning van Multatuli zijn we in staat dat ganse milieu der Huets en Potgieters
te relativeren tot een liberaal spel, waaraan misschien soms het talent niet ontbrak,
maar wel de stoutmoedigheid van de inzet; Huet eindigde als “ontgoochelde”,
Potgieters inzet was de traditie van het kalotje.’31. Tegenover de ‘regenten’ - stijl der
Potgieters en Busken Huets’ staat ‘de originaliteit en de rijkdom der improvisatie’
van Multatuli. Wie Multatuli leest, is zover als maar enigszins denkbaar is verwijderd
van de cultuur van Vondel, van Racine en Molière; van iedere cultuur, kortom, die
haar kracht zoekt in de regels en het model ( ).’ (p. 184) Weer zien we dat Ter Braak
er hier niet op uit is om door analyse van hun werk recht te doen aan Vondel, Racine
en Molière, maar dat hij hun naam gebruikt als onderdeel van een paradigma waarin,
een eindje verderop, ook Potgieter thuishoort.
Vergeleken bij iemand als Vondel is Multatuli in het werk van Ter Braak een soort
‘round character’: hij blijft telkens verrassen. Daartegenover is Vondel ‘flat’: hij
staat maar voor één probleem en dat is het Grote Dichterschap dat door Ter Braak
knap maar vervelend wordt gevonden.
Multatuli betekent niet alleen ‘menselijke waardigheid’ of ‘anti-dogmatisme’,
maar naar aanleiding van zijn werk komen ook andere dingen aan de orde waarbij
Ter Braak, en dat is ook een verschil in behandeling met Vondel, vaak ingaat op met
name genoemde teksten van Multatuli en niet globaal spreekt over het gehele werk
van de schrijver.
In ‘De roman als Document’ schrijft hij: ‘Dat wij tegenwoordig Max Havelaar
nog lezen bijna als een werk van onze eigen generatie, heeft ( )
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weinig te maken met de inhoud van de aanklacht. De documentaire kant van de
Havelaar nl., die uiteraard met de dag meer veroudert, behoeft ons niet af te leiden
van de andere elementen. Ons boeien nog vandaag de psychologie, de stijl en de
personages van Multatuli, omdat zij, onafhankelijk van de sensatie door de feiten
verwekt, voor zichzelf spreken.’32.
Twee details zijn belangrijk in dit citaat. Ten eerste ‘psychologie, de stijl en de
personages’. Die trits komen geregeld aan de orde als Ter Braak staat voor de
beslissing of hij een schrijver zal toelaten tot de ‘lijn Multatuli’. Ook brengt hij
psychologie, stijl en personages in het vuur bij zijn strijd tegen de overdreven aandacht
voor de vorm, met de nadruk op overdreven. Immers, ook voor Ter Braak is stijl
onder meer een vormprobleem.
Het tweede dat de aandacht verdient is de zinsnede ‘onafhankelijk door de feiten
verwekt’. Terwijl sommige boeken hun succes moeten hebben van hun
brochure-karakter, bewaart het goede boek z'n waarde zonder dit schilderen van
‘toestanden’. Een aantal malen confronteert Ter Braak Max Havelaar op dit punt
met andere romans die ook in Indië spelen. Zo spreekt hij naar aanleiding van De
Hongertocht van Mevrouw Székely-Lulofs ‘en de rel die Zent-graaf daarover heeft
willen maken’ over het feit dat deze polemiek een symptoom is van een in Indië (en
bij vele mensen, die Indië uit eigen aanschouwing kennen) heersende gewoonte om
een roman, die over Indië handelt, uitsluitend te beoordelen als een beeld van wat
men noemt de ‘toestanden’.’ Tot op dat moment heeft Ter Braak in dit stuk nog niet
over Multatuli gesproken, maar als vanzelf treedt deze nu op als oriëntatie: ‘Men
kan de waarde van de Max Havelaar niet afmeten naar de hoeveelheid ‘toestanden’
die er in voorkomt. ( ) Kort en goed: dit criterium van de ‘Indische toestanden’ komt,
overgezet zijnde in Nederlandse verhoudingen, hierop neer, dat men een roman van
Couperus en een roman van Jeanne Reyneke van Stuwe op één lijn stelt, omdat zij
‘de Haagse toestanden’ zo goed weergeven.33.
Ook In de kroniek ‘Succesboeken’, die in het geheel niet over indische romans
gaat, is sprake van ‘het succes van de schrijvertype Multatuli, dat eigenlijk een
“schandaalsucces” is ( ) maar ( ) dat gepaard gaat met een diepe onverschilligheid
van het publiek voor de werkelijke bedoelingen van deze auteur.’34. Het gaat in dit
geval over A. den Doolaard, De Groote Verwildering en Antoon Coolen, De Drie
Gebroeders; ook in de kroniek ‘Serajewo 1914’35. dient Max Havelaar als (tegen)
voorbeeld bij een niet-indische roman.
Hierboven was al even sprake van de bedoeling van de auteur. Ook dat is een
onderwerp waarvoor Ter Braak enige malen Multatuli oproept als kroon-
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getuige, b.v. als hij spreekt over de ‘twee-eenheid Douwes-Dekker-(en de paradox
die in die twee-eenheid ligt opgesloten)’.36.
De schrijver is te onderscheiden van de mens achter de schrijver maar niet te
scheiden hoe aanlokkelijk ook dat zou kunnen zijn voor de velen die zijn werk
bewonderen maar niet sommige gegevens die uit z'n prive-leven bekend zijn
geworden.
Ter Braak heeft een inleiding geschreven bij een uitgave van brieven van Multatuli,
en daarop een polemiek gehad met de schoondochter van Multatuli, mevrouw Douwes
Dekker-Post van Leggeloo over de rol van Douwes Dekker als echtgenoot en vader;
het artikel dat Ter Braak hierover heeft geschreven is niet opgenomen in zijn
Verzameld Werk. Voor Ter Braak geldt ‘dat de schrijver vol is van
kleinmenselijkheden, maar dat die kleinmenselijk-heden geen tittel of jota afdoen
aan het formaat van zijn persoonlijkheid.’37.
Multatuli helpt Ter Braak de vrienden te scheiden van de vijanden en hij treedt op
als toetssteen bij verschillende problemen. Daaruit blijkt ongetwijfeld waardering
voor Multatuli, maar we hebben ook al gezien dat Ter Braak zich allerminst een
Multatulimaniak zou willen noemen. Hoe is zijn verhouding dan wel? ‘Nooit echter
bewonder ik Multatuli meer dan wanneer ik bedenk: dat hij van nature, door z'n
temperament, alle aanleg had om zich te overschreeuwen als martelaar, dat het land,
waarin hij een rol had te spelen, geen moeite heeft gespaard om hem door
nietszeggende verguizing en verheerlijking in zijn onaangenaamste eigenschappen
te stijven... en dat hij, ondanks dat, Multatuli geworden is, de man van de “losse
invallen”, die hij onbeschaamd Ideeën durfde noemen, de schrijver der
Specialiteiten’.38.
Toch zit in dat ‘overschreeuwen’ voor Ter Braak het zwakke punt. In ‘Douwes
Dekker en Multatuli’ stelt hij vooral om die reden Nietzsche hoger en al in 1932, in
een brief aan Du Perron schrijft hij: ‘Werkelijk, daarbij legt ook Multatuli het absoluut
af; er is niets van de rancune en het heesche stemgeluid van de man die nog op het
publiek wil werken, die bij Multatuli nooit helemaal verdwijnen.’39. Er is iets in deze
woorden van het burgerlijke ‘zo iets doet. men niet’.
‘Als in Forum een antiburgerlijkheid à la Multatuli en Slauerhoff wordt verheerlijkt,
is het de vraag of (Ter Braak) er wel altijd met zijn gedachten bij is. Niet hij, maar
Du Perron vertegenwoordigt vooral de strijd tegen de conventie, die door Ter Braak
hoofdzakelijk gestreden wordt met het oog op de hoogmoed waarmee de conventie
zich als het alleenzaligmakend laat gelden. Hij is niet bij een triomf van de
onconventionele waarden betrokken, maar
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slechts bij het in de verdrukking zijn van die waarden.’ Adus Borsboom40. en hij voegt
er aan toe: ‘Naast Multatuli en Slauerhoff, wier felle protesthouding zijn eigen
verhouding tot de maatschappij een tijd lang schijnt te dekken, bewondert hij Van
Schendel, aan wiens zachte ironie alle felheid ontbreekt. En men weet niet welke
bewondering Ter Braak het meest uitdrukt.’ (hst II, p. 73)
Ter Braak ziet Max Havelaar en Specialiteiten ‘als de twee polen van Multatuli's
wezen, dat bestaat krachtens de spanning tussen de man der directe actie en de man
der moralistische bespiegeling’.41. Max Havelaar waardeert hij om ‘de psychologie,
de stijl en de personages’, dus om de literaire kwaliteiten van het boek. De
documentaire kant zegt hem minder, niet alleen omdat die voor hem niet meer zo
actueel is, maar vooral omdat hij zich zo stoort aan het vertoon van persoonlijk leed
van de schrijver die zich verschuilt achter het huilerige pseudoniem Multatuli. ‘Men
kan moeilijk ontkennen, dat het èrg larmoyant is!’42.
Gomperts ziet hier een verschil tussen Ter Braak en Du Perron. Ter Braak stelt
centraal Douwes Dekker, de moralist tegenover de larmoyante Multatuli, terwijl het
voor Du Perron gaat om het drama van de grote schrijver tegenover de bekrompen
beknibbelaars.43. ‘Zoudt ge wel willen geloven, dat ik in vele dingen partij trek voor
Droogstoppel?’ citeert Ter Braak Multatuli44. en in ‘Douwes Dekker en Multatuli’
preciseert hij: ‘Ik houd, met Multatuli Droogstoppel voor een zeer waardeerbare
figuur, zolang het er om gaat de pretenties van de dichtende jongeling Stern de domper
op te zetten’.45.
Huet lijkt me voor Ter Braak ook een soort Droogstoppel die hij verwerpt, maar
waarmee hij ook best bereid is enige verwantschap toe te geven, zij het niet met
zoveel woorden. Er zijn een aantal passages waarin Huet in een adem genoemd wordt
met Potgieter en dan is hij natuurlijk een antipode van Multatuli. Maar in de kroniek
‘Huet en Multatuli’ blijkt het toch minder eenvoudig te liggen. De Huet van Ter
Braak vertoont een aantal overeenkomsten met Ter Braak zelf. De tegenstelling
tussen Huet en Multatuli is volgens Ter Braak die tussen talent en genie: ‘Het talen
verduistert veel ( ) omdat het zich vaak versplintert in bijzonderheden. Dat ziet men
ook bij Huet; al46. was hij te talentvol om, zoals de braaf-liberale Potgieter, Douwes
Dekker als een “dolleman” te qualificeren, hij is toch als persoonlijkheid de tegenpool
van Multatuli.’
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Ter Braak noemt Multatuli zeker ook geen ‘dolleman’ hoewel hij toch van dit
lawaaierige aspect van Multatuli niet veel moet hebben. Net als Huet streeft Ter
Braak naar correcte formuleringen. Daar is natuurlijk niets tegen maar het is - alweer
volgens Ter Braak - kenmerkend voor het genie dat hij zich om dit soort zaken minder
bekommert. Multatuli merkt dat zelf op tegen Huet, en Ter Braak citeert: ‘Eens
vooral, ik heb geen lust om mijn zinnen correct te maken’.47.
Dit is een vaak uitgesproken gedachte van Ter Braak, dat auteurs die iets te zeggen
hebben, zoals Multatuli maar ook Slauerhoff en b.v. P.A. Daum slordig mogen zijn,
al staat er natuurlijk nergens dat ze het moeten zijn. Ter Braak èn Huet zijn vooral
bekend om hun kritische werk. Wat Ter Braak daarnaast aan scheppend proza heeft
geschreven is vrijwel door iedereen, ook door Du Perron, aangeduid in termen die
vergelijkbaar zijn met wat Ter Braak over Huets Lidewyde zegt: ‘de curiositeit op
romangebied van een scherpzinnig essayist’, (p. 365) Tenslotte vinden Huet en
Multatuli elkaar in ‘hun gemeenschappelijke vijand: de werkelijk ongehoorde
Nederlandse stumperachtigheid en zelfvoldaanheid” en bij die strijd sluit Ter Braak
zich natuurlijk graag aan.
Zo ontstaat er tegenover Multatuli het beeld van een Huetachtige Ter Braak, die
bedaard en scherpzinnig, talentvol maar niet geniaal, positie probeert te kiezen. Maar
al te vlug slaat dat beeld echter om in een vertekening à la Halbo C. Kool en velen
voor en na hem. Kool ziet in Ter Braak de verstokte intellectualist die door zijn
‘hersengezwel’ nauwelijks in staat is tot emotionaliteit en daarom de ‘volkse toon’
en de heftigheid van Multatuli wel moet misverstaan. ‘Bij dr. Menno ter Braak en
zijn kornuiten gaat het nu eveneens - hoe loffelijk! - om de menselijke waardigheid.
Men versta hen wel, om de menselijke waardigheid zoals zij die verstaan! Dat wil
dan zeggen, dat de waardiheid der mensen zou schuilen in een eeuwig wantrouwen
jegens alle gemoedsbewegingen..., waaraan zij zelve trouwens ook niet ontsnappen.’48.
Opvallend is het generaliserende van deze uitspraak. Kool betrekt er de kornuiten
bij, en even verderop treedt Ter Braak ‘c.s.’ op. Ik vraag me af op welke medestanders
dit precies slaat - een heel gesloten blok was zelfs Forum niet - maar in elk geval
moet men vaststellen dat het uiterst ongelukkig uitkomt dat Kool dit nu juist te berde
brengt naar aanleiding van Ter Braaks ‘Douwes Dekker en Multatuli’. Daar immers
bedrijft Ter Braak geen partijpolitiek, daar fungeert Multatuli niet als vlag, maar als
een uitdaging waartegenover Ter Braak genuanceerd zijn standpunt probeert te
bepalen.
Even later hetzelfde. Kool spreekt medelijdend over ‘de geremde
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emotionaliteit, die velen onzer schrijvers van in de dertig wèl vergunt tegen iets,
doch niet vergunt vóór iets partij te kiezen.’ (p. 4). Hij schrijft dat in een tijd waarin
de keuze van een aantal mensen die geen moeite met hun partij hadden op z'n minst
voor discussie vatbaar is, en - belangrijker - hij schrijft het als reactie op een tekst
waar Ter Braak nu juist niet Multatuli ‘dreigend naar voren schuift’ in dienst van
tijdschrift- of vriendenpolitiek. Kool doet hier met Ter Braak wat deze zelf op andere
plaatsen wel met Multatuli doet. Hij reageert op de naam van een schrijver en niet
op een bepaalde tekst in het bijzonder. De kritiek van Kool is illustratief voor wat ik
hiervoor heb trachten aan te tonen, nl. dat de ene schrijver de andere kan dienen tot
een vlag, in dit geval de vlag van de vijand.
Intussen is het goed nog eens terug te komen op Ter Braaks waardering voor de
‘burgerlijke’ Huet. Ook ‘burger’ is zo'n woord dat Ter Braak graag extra wil betalen.
Laten we het deze keer eens niet hebben over Carnaval maar over de ‘grote Burger’
Thomas Mann.
‘Thomas Mann, de grote burger, is het tegendeel van een polemist’, zegt Ter Braak
naar aanleiding van Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull.49. In 1933 stoort Ter
Braak zich nog aan dit gebrek aan vechtlust. In ‘Een volk en zijn mythe’50. zegt hij
de onverbloemd polemische toon in Der Untertan en Der Hass van Heinrich Mann
te verkiezen boven de literair veel knappere producten van diens broer Thomas.
‘Thomas de “unpolitische”, verre de meerdere van zijn broeder in raffinement,
subtiliteit en stylistisch vermogen, hield altijd een slag om de arm, zoals zovele Duitse
burgers dat deden; men zag hem, hoewel republikein en cosmopoliet nooit in de
positieve aanval, maar wel arm in arm met Wagner. In zijn ongecompliceerder
directheid is Heinrich Mann mij daarom in dit tijdsgewricht sympathieker’, (p. 49,
50) Hoewel de tijden zeker niet beter worden gaat Ter Braak Thomas steeds meer
waarderen, waarschijnlijk mede onder de indruk van diens optreden in de praktijk.
In ‘De Grote Burger’ reageert Ter Braak dramatisch op het bericht dat Thomas Man
in Exil is gegaan: ‘Het nieuwe boek51. van Thomas Mann is in Duitsland verschenen,
terwijl de schrijver zelf in Zwitserland woont en zich balling voelt. Binnenkort viert
hij, die eens het cultuurorakel van zijn landgenoten was, zijn zestigste verjaardag te
Küsnacht bij Zürich’.
In ‘Vuurtje Stoken’ vermeldt Ter Braak dat de boeken van Mann de eer te beurt
zijn gevallen te horen bij de Schund die de Nazi's in Parijs op de brandstapel hebben
gegooid.52.
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In ‘De Grote Burger’ stelt Ter Braak vast dat Mann ook nu hij is uitgeweken
‘unpolitisch’ is gebleven en dat roept vragen op. Zijn ‘houding ten opzichte van het
emigratie (is) menigeen nog altijd zeer onduidelijk. ( ) Is deze auteur het
vleesgeworden compromis, heeft hij geen trots meer?’. Maar nee, zo is het niet: ‘hij
is alleen daarom niet polemisch, omdat zijn temperament het hem onmogelijk maakt’
(p. 498) en daardoor kan hij ook kritisch èn begrijpend schrijven over Goethe, ook
al zo'n ‘unpolitische’ persoonlijkheid en over Wagner. Trouwens ‘over Wagner zegt
hij zelfs voor een groot deel dezelfde scherpe dingen, die ook de polemische Nietzsche
al gezegd heeft; maar ... c'est le ton qui fait la musique! Thomas Mann heeft er - en
dat is de hoofdzaak - geen behoefte aan, Wagner uit zich te verbannen, zoals Nietzsche
dat trachtte te doen’. Hij vat samen: ‘Manns gemis aan polemische neigingen laat
zich dus geenszins gelijk stellen met dorre neutraliteit of slappe afzijdigheid’. Mann
is voor Ter Braak zo iets als een onpoliticus mèt partij, - een aanvaardbare variant
van wat hij zelf probeert na te streven. In zowel Thomas Mann als Multatuli ziet Ter
Braak mensen die de durf hebben in opstand te komen en daarvoor risico's te nemen.
Maar terwijl Mann kans ziet ‘zichzelf’ te blijven, de grote burger, blijkt Multatuli
zich zo nu en dan te overschreeuwen. Ter Braak beschouwt dat ongetwijfeld vooral
als een kwestie van temperament, maar hij verklaart het ook uit een verschil in
achtergrond en opvoeding, zoals wanneer hij Nietzsche tegenover Multatuli stelt en
eenzelfde inzet waarneemt nl. de ‘menselijke waardigheid, gesteld als probleem (en
niets anders dan probleem) zonder het patronaat van de christelijke God.’ Maar
daarnaast treffen hem de verschillen in talenten, strategische positie, cultuur,
temperament en ‘er is ook (last but not least) een verschil in klankboden en
tegenspelers’. Dat levert de zoveelste terbrakiaanse paradox op: Multatuli, een van
de weinige schrijvers die hij van europees niveau vindt is toch teveel aan zijn beperkte
publiek gebonden om een goed Europeaan te zijn. Zijn publiek verleidt hem tot
larmoyante multatuliades die de grote moralist afbreuk doen.
Wat me nu in dit artikel heeft beziggehouden is niet in de eerste plaats de vraag
of Ter Braaks beeld van Multatuli ons nu, ruim veertig jaar later nog geheel overtuigt.
Het ging me om de functie die Multatuli in Ter Braaks geschriften heeft: soms een
naam die als een niet nader omschreven begrip dienst doet en als oriëntatie voor
geregelde lezers, dan weer een schrijver die problemen aan de orde heeft gesteld op
een wijze die de aandacht verdient en tenslotte een persoonlijkheid die uitdaagt tot
een confrontatie waarbij Ter Braak minstens evenveel van zichzelf onthult als van
zijn studieobject.
Als we nalezen wat Ter Braak in de loop van zijn werk gezegd heeft over mensen
als Multatuli, Nietzsche, Huet en Thomas Mann dan zien we geleidelijk aan een
beeld ontstaan van een dichterlijke politicus die tevens een onpolitieke burger is.
Een duidelijke formule is voor dat ideaal niet te geven maar we merken waar Ter
Braak heen wil als we hem nu eens als met een vlag dan weer toetsend en spiegelend
bezig zien met Multatuli bijvoorbeeld.
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H.H.J. de Leeuwe
Multatuli's strijd met de draak of:
Dekker als lezer van Duitse literatuur
In de brief van 25 januari 18601. die later van eminent belang zou blijken te zijn Dekker zendt daarin aan Van Lennep de overdracht van het kopijrecht van de Max
Havelaar - praat de afzender met de ontvanger over de heersende onzekerheid in de
Nederlandse spelling, en wel naar aanleiding van de kwestie of woorden met ei en
ij wel geschikt zijn voor het rijm2.:
‘U zal wel meer te truffelen hebben dan de ei's en ij's. Waar om schrijft U niet
eene Nederduitsche Spraakkunst? Men zou het gaarne van U aannemen en er kwam
dan misschien wat gelijkvormigs in ons schrijven. Wij dobberen nu gedurig tusschen
de gedekreteerde Siegenbeeksche spelling en de ahnung dat het anders wezen moet.’
Aansluitend verwijt hij zijn landgenoten een zekere preutsheid, nuffigheid: ‘Maar
wij Hollanders zijn begueule’, zegt hij om te eindigen met een verwijzing naar de
mogelijkheden van het Duits: ‘Schiller laat bijv: rijmen fügen op siegen,hier op thür
etc.’
Deze laatste opmerking verdient onze aandacht. De vrijheid die de Nederlander
bij de Duitser constateert heeft inderdaad iets te maken met het gesignaleerde, alleen
voor het oog zichtbare verschil tussen de Nederlandse ei en ij. En het pleidooi voor
een nieuwe gelijkvormige spelling preludieert op pogingen van onze tijd om te
volstaan met één schrijfteken voor alle ei-klanken.
Maar Dekker is hier niet uitsluitend aan het woord als taalkundige, doch ook als
letterkundige. Want wat is het geval? De Duitse literatuur erkent een aantal onzuivere
rijmen als zuiver (zogenaamde halfrijmen) o.m. waar het niet-geronde en geronde3.
enkele of dubbele klinkers betreft. Dit zijn e/ö, i/ü

1.
2.

3.

Volledige Werken, deel X, Amsterdam 1960, pp. 203/204.
Stuiveling deelt in zijn uitgave van het handschrift van de Havelaar mee dat Van Lennep
als eindredacteur alle moeite deed om uit de gedichten de ei/ij-rijmen te verwijderen die
volgens hem niet aan de eisen voldeden (G. Stuiveling, ‘Over het handschrift van de Havelaar’,
in: Multatuli, Max Havelaar, naar het authentieke handschrift uitgegeven en ingeleid...
Amsterdam 1949, p. XX).
In de vaktaal van de fonetiek betekent gerond: met vooruitgestulpte lippen gesproken.
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en ei/eu. Stehn rijmt op schön, viel op kühl en schreien op freuen4.. Deze vrijheid is
toe te schrijven aan dichters die uit streken stammen waar het dialect tussen geronde
en niet geronde vokalen en diftongen geen verschil maakt. Goethe kwam uit Frankfort,
Schiller uit Marbach in Zwaben. Anderen hebben van dit rijmgemak gaarne gebruik
gemaakt, Hebbel bijvoorbeeld, wie als Noordduitser het onderscheid wel degelijk
bewust was5..
Dat Multatuli deze liberale vershantering kende bewijst dat hij Duitse lyriek
aandachtig gelezen heeft. En wij willen natuurlijk graag weten wàt. Bieden de
aangehaalde rijmwoorden hier/Tür en fügen/siegen enig houvast? Het eerste rijmpaar
blijkt - wanneer wij uiteraard van bekende Duitse gedichten uitgaan - weliswaar niet
van Schiller te zijn maar dan toch van een andere klassieker, van Goethe. In het eerste
deel van de Faust brengt Mephisto aan Gretchen een erotische serenade (regel 3682
en volgende)6.:
Was machst du mir
vor Liebchens Tür,
Kathrinchen, hier
Bei frühem Tagesblicke?
Lass, lass es sein!
Er lässt dich ein,
Als Mädchen ein,
Als Mädchen nicht zuiücke.
Nehmt euch in acht!
Ist es vollbracht,
Dann gute Nacht,

4.
5.

6.

Er zijn nog andere geaccepteerde afwijkingen: laden/taten en leise/reisse; lebe/gäbe; tenslotte
naar Goethes voorbeeld: neige/reiche.
Kritisch uit zich over deze traditie Andreas Heusler, Deutsche Versgeschichte, Dritter Band,
Berlin und Leipzig 1929, p. 99: ‘Derunreime Reim unserer Klassiker... fliesst aus der
landschaftlichen Aussprache der Dichter, auch aus Abfindungen, Mischungen zwischen
Mundart und Schriftsprache. Es ist bekannt, wie die Gebildeten um 1800 noch sehr viel mehr
schwäbelten, frankfurterten usw. als die heutigen. Schiller konnte sich darauf berufen, fürs
Auge brauche ein Reim nicht rein zu sein.... die fehlende Einheit der Dichtersprache hielt
die Schulung zur Reimstrenge darnieder... Nach 1800 ... hatte sich ein Herkommen gebildet
zugunsten gewisser unreiner Bänder. Die konnte man nun gebrauchen ohne die Vollmacht
der eignen Mundart. Der lässige Reim im Westöstlichen Divan [Goethes] wurde Vorstufe
und Freibrief für die Verlotterung in Heines Buch der Lieder.’ Toegeeflijker is het oordeel
van Franz Saran, Deutsche Verskunst, Berlin 1934, p. 349: ‘Diese Halbreime wurden dann
und werden doch, auch von hochsprachlich empfindenden Dichtern, auf rein literarischem
Wege weitergegeben: man reimt auch heute Leiden: Freuden, Tränen: Sehnen, ohne dass
jemand daran denkt, mit Entrundung oder Verengerung zu sprechen. Es hat sich somit ein
neues Gefühl für den Halbreim entwickelt, dieser wird innerhalb gewisser Grenzen als
berechtigt anerkannt.’ Over de ontwikkeling van de Duitse rijmkunst spreekt uitvoerig
Friedrich Neumann, Geschichte des neuhochdeutschen Reimes von Opitz bis Wieland,
Berlin 1920.
Goethes Faust, Herausgegeben von Georg Witkowski, Erster Band, Leiden 1936, p. 122.
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Ihr armen, armen Dinger!
Habt ihr euch lieb,
Tut keinem Dieb
Nur nichts zu Lieb'
Als mit dem Ring am Finger.

Het is de vraag of Dekker met deze raadgeving gelukkig geweest is, al wordt de
serenade door de zanger ironisch als een ‘moralisch Lied’ geannonceerd (regel 3680).
Dekker immers pleitte voor een liefhebben zonder de dwang van kerk of staat, zonder
de ‘Ring am Finger’.
Moeilijker wordt de speurtocht bij fügen/siegen Als rijmpaar komt het noch bij
Goethe noch bij Schiller voor. Maar er bestaat een ballade van laatstgenoemde waarin
beide woorden - weliswaar in twee verschillende strofen - aan het eind van de
versregel voorkomen7.. Onderzoeker en lezer moeten op dit ogenblik natuurlijk even
doorslikken, maar het volgende zal deze methodische noodsprong misschien
rechtvaardigen.
Het betreft Der Kampf mit dem Drachen8., door Schiller geschreven in 1798, waarin
in 25 strofen van elk 12 regels verhaald wordt van de daad van een ridder van Sint
Jan op het eiland Rhodos tijdens de Kruistochten. De bevolking wordt gekweld en
belaagd door een draak die het land verwoest. Vijf leden van de Johanniter-orde
hebben reeds tevergeefs beproefd het monster te doden en zijn daarbij zelf om het
leven gekomen. Dan besluit de Meester der Maltezers elke verdere poging te
verbieden. Maar één jongeman trekt zich daarvan niets aan. Een kruisridder, zo meent
hij, moet niet alleen tegen de heidenen vechten, maar de hele wereld bevrijden van
nood en ellende. Hij vraagt en verkrijgt verlof en bereidt zich in zijn geboorteland
zorgvuldig op de strijd voor door zijn paard en twee honden op de aanval te dresseren,
waarbij hij gebruik maakt van een natuurgetrouwe nabootsing van het afgrijselijke
beest. In het geheim keert hij terug, zoekt het monster in zijn hol op en overwint het
met bovenmenselijke inspanning na een levenbedreigend gevecht. Nauwelijks is zijn
zege bekend geworden of het volk juicht hem als redder toe. Hij begeeft zich naar
de kapittelzaal waar de Meester en de andere leden van de orde al op hem wachten.
Iedereen neemt aan dat de
7.

Deze regels luiden in hun kontekst:
Strofe 5, regel 59/60:

Durch List und kluggewandten Sinn
Versucht' ich's, in dem Kampf zu
siegen.

Strofe 9, regel 102/104:

8.

Gleich üess ich durch des Künstlers
Hand
Getreu den wohlbemerkten Zügen
Ein Drachenbild zusammenfügen.

Friedrich Schiller, Sämtliche Werke, Erster Band, Auf Grund der Originaldrucke
herausgegeben von Gerhard Fricke und Herbert G. Göpfert, München 19735, pp. 390-400.
De door de dichter dusgenoemde ‘Romanze’ werd geschreven in augustus 1798 en het eerst
gepubliceerd in 1799. Schiller maakte gebruik van gepubliceerd bronnenmateriaal.
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dappere krijger nu hogelijk geprezen en onderscheiden zal worden. Wat echter
geschiedt? Hij krijgt een fikse reprimande omdat hij ongehoorzaam geweest is. Hij
is in opstand gekomen tegen het gezag en heeft alleen gehandeld om persoonlijke
eer en roem te behalen in plaats van het grote voorbeeld, Christus, te volgen. Daarom
dient hij de orde te verlaten. Het volk joelt, de broeders smeken om genade voor
hem, maar hij verootmoedigt zich en vertrekt9.. Nù roept de Meester hem terug
Und spricht: ‘Umarme mich, mein Sohn!
Dir ist der härtre Kampf gelungen.
Nimm dieses Kreuz! Es ist der Lohn
Der Demut, die sich selbst bezwungen.’

Het is begrijpelijk dat Dekker - zo wij op grond van de twee woorden fügen en siegen
mogen aannemen dat hij dit gedicht gekend heeft, en dat doen we dan maar - onder
de indruk ervan gekomen is. Immers hier vond hij zijn probleem, het
Havelaarprobleem terug. Een individualist, een nonconformist verricht onder grote
persoonlijke opofferingen een goede daad en wordt door de autoriteiten gedesavoueerd
en in de steek gelaten (tenzij hij schuld bekent). Multatuli die met Schillers jongeling
van zich zeggen kon (regel 162):
Nur von dem Herzen nehm' ich Rat,

en meende, als deze, in de geest van de wet gehandeld te hebben (regel 55/56):
Denn des Gesetzes Sinn und Willen
Vermeint' ich treulich zu erfüllen,

Eduard Douwes Dekker zou nooit tot de onderwerping komen die de conservatief
gezinde Duitse dichter beschrijft (regel 292):
Doch schweigend blickt der Jüngling nieder,
Still legt er von sich das Gewand
Und küsst des Meisters strenge Hand
Und geht.

Ja, Dekker deed wel het uniform uit van Indisch ambtenaar en verliet de dienst, maar
hij heeft niet de hand van de gouverneur-generaal gekust - en gezwegen heeft hij
ook bepaald niet.
Een keer beland in het rijk der veronderstellingen mogen wij uit een en ander de
voorzichtige conclusie trekken dat Dekker als lezer slechts dat onthield wat hem
emotioneel raakte. Bij hem leidden alle wegen naar Lebak. Ook in de brief waarin
hij zo trouwhartig het kopijrecht van de roman overdeed, niet wetend wat hem verder
nog te wachten stond.

9.

Het probleem van de onderwerping onder het gezag werd door Duitse schrijvers voorts nog
behandeld in de drama's Prinz Friedrich von Homburg van Heinrich von Kleist (1810) en
Agnes Bernauer van Friedrich Hebbel (1855).
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Garmt Stuiveling
Uit het Multatuli-museum
III. Een brief van Sietske
Met een feilloos instinct voor publicity - of was dit het voorrecht van de uitgever? heeft Mimi bij het bezorgen van de tien delen Brieven van Multatuli de chronologie
opgeofferd aan de nieuwsgierigheid. Als was de auteur een volwassen geboren genie,
zo verschenen er in 1890 twee bundels betreffende het ontstaan en het effect van de
Max Havelaar. Pas daarna, in 1891, kwam wat er in feite aan was voorafgegaan: de
bundels met de verlovingsbrieven uit 1845 en 1846 - welbeschouwd heel wat pikanter!
- en de correspondentie uit de jaren tot 1859. Na zo de achterstand te hebben
ingelopen, moest Mimi verder. Maar tussen de vier bundels die er nu waren en de
periode van Ideen I waarin zijzelf de ontvangende partij werd, lag éen meesterwerk:
de Minnebrieven. En daarvoor had noch Tine, noch Mimi de inspiratie geleverd,
maar Multatuli's nichtje Sietske Abrahamsz. Zijn verliefdheid, destijds, op dit ruim
twintig jaar jongere kind van zijn overleden zuster behoefde voor niemand meer een
geheim te zijn sinds de uitgave van zijn brieven aan Tine uit de nazomer van 1860.
En toch: alleen de brieven aan háar, uit 1861, konden zwart op wit bewijzen of het
waar was wat iedereen dacht.
Mimi wendde zich dan ook tot Sietske die nu - dertig jaar na dato - in Oosterbeek
woonde als weduwe van een arts van duitse afkomst met wie zij in 1870 te Malang
was getrouwd. Ze waren leeftijdgenoten, Mimi 52, Sietske 50 jaar oud; ze waren
ook lotgenoten, beiden tot voor enkele jaren gehuwd geweest met een veel oudere
man; maar wat beiden het meest verbond, de herinnering aan hun persoonlijke omgang
met Multatuli, hield hen meteen gescheiden. Mimi's brief d.d. 8 februari 1892 en
Sietske's even snelle als negatieve reactie d.d. 9 februari 1892 zijn in 1937 door Julius
Pée gepubliceerd (Multatuli en de zijnen, blz. 321-322). Al is haar weigering duidelijk,
het is onduidelijk of zij al dan niet nog over brieven beschikte; het is ook niet
ondenkbaar dat deze onduidelijkheid opzet was. Hoe dit ook zij, de vijfde bundel
verscheen drie maanden later zonder enige medewerking harerzijds. Maar met dit
boek in handen kon ze toch alleen maar denken wat de Hollanders dachten toen de
franse ambassadeur bij de vrede van Nijmegen hun toebeet: ‘Bij u, over u en zonder
u.’ De toon immers van de brief die zij R.C. d'Ablaing van Giessenburg schreef nadat
deze haar, naar men mag aan-
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nemen, de recensie in het Handelsblad van 22 mei had toegestuurd, is ronduit spijtig.
Er staan in de tekst enkele opmerkingen die een nadere verklaring wenselijk maken.
Het artikel van haar broer Theo (Swart Abrahamsz) is zijn geruchtmakende studie
Eene ziektegeschiedenis, in De Gids (1888, deel III, blz. 1). Met welke schilder
Multatuli in 1861 bevriend was, is mij niet bekend; misschien moet men denken aan
de tekenaar die voor De Dageraad de plaat bij Het gebed van den onwetende ontwierp.
Wat er van hem verwacht werd, moest in elk geval pathetisch en symbolisch zijn. Het citaat uit Minnebrieven, allerminst letterlijk, betreft een passage kort voor het
slot van dit boek; in een brief Aan Tine laat de auteur Fancy aan het woord: ‘Zy is
dáár! sprak ze ernstig, en wees met plechtig uitgestrekte hand naar de kaart van
Insulinde, die aan den wand hing ... Ziedaar het stiefkind dat behoefte voelt aan
ruimte, aan vryheid, aan beweging.’’ (V.W. II, blz. 155). De drie bladzijden uit de
Tweede bundel - d.w.z. de tweede in volgorde van publikatie, dus: De Havelaar
verschenen - betreffen brieven van 16 augustus, van 31 augustus en van 25 oktober
1860; ‘Dat ik dol op Siets ben is waar’ (V.W. X, blz. 284, 301 en 343).- Indien Sietske
inderdaad nog naar Den Haag, d.i. aan Mimi heeft geschreven, moet die brief zijn
vernietigd of zoekgeraakt; hij is althans totnutoe niet teruggevonden. Maar wat kan
er méer in hebben gestaan dan in déze: haar onvrede met het feit dat ook zij de
geschiedenis in zou gaan als éen van de vele vrouwen uit het bewogen leven van een
literair genie?
De brief van Sietske - een dubbel velletje postpapier, geheel beschreven; met op
blz. 1 in de marge verticaal éen zin (die hier tussen haakjes is afgedrukt) en in het
postscriptum inderdaad orde i.p.v. order - luidt als volgt:

Oosterbeek 27 Mei '92
Waarde Heer d'Ablaing,
Het Handelsblad heb ik gelezen en ook den 5e Bundel, waarin fatale leugens staan.
Nooit heb ik sinds Theo zijn artikel schreef zoo ingezien dat hij gelijk had. Oom E.
goochelt met zijne aandoeningen. Vindt ge dat men zwijgen moet over dien Bundel?
Dit maakt de zaak niet beter. Het groote publiek is dom en oppervlakkig en neemt
gaarne schandaal aan. De schrijver komt hier niet gunstig aan 't licht, en gaat nu
tegenover Everdine mij bekladden, terwijl hij me boekdeelen van brieven zond (neen
gaf en er bijvoegde ze na lezing te verbranden.-) met gansch andere inhoud, alle
moetende dienen om mij te winnen voor zijne plannen. Van Tine kreeg ik alleen te
lezen wat hij haar in de pen gaf en zoo werd ik vreeselijk misleid. Zij gaf me
vermaningen door hem ingegeven wanneer ik afdwaalde. Nooit heb ik 't u verteld,
dat hij ons vertelde Keizer te willen worden en dat te Sumatra niet de kinderen
opvolgen maar die eener zuster. Op de munt van het nieuwe Keizerrijk zou mijn kop
dadelijk geslagen worden. Een schilder waarmede hij toen bekend was zou eene
schilderij maken waarop ik als eene geestverschijning zou staan met de
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vinger op de kaart v Insulinde volgens bl: zooveel in de Minnebrieven ‘Niet ik met
't stiefkind enz.
Dit alles weet Mimi, en ze vindt dat dit er bij hoort tot verhooging van 't geheel.
Ik heb echter alle medewerking afgeslagen daar ik die uitgave veroordeel.- Het groote
publiek is echter niet geneigd om de zaak zoo op te vatten. Kunt ge hier en daar
wanneer de zaak ter sprake komt dit mede deelen, dan acht ik me, na de uitgave dezer
bundel niet meer tot zwijgen verplicht.
Welk een verschil van beoordeeling. In de 2e Bundel page 108, 131 en 169 word
ik geheel anders beoordeeld, en daar zeide hij de waarheid.- Ik hoop, dat er
mogelijkheid is dien fatalen indruk zoo niet weg te nemen, dan ten minste te
verminderen, Ik heb voor twee jaar uit naam van Edu een advokaat in Arnhem
geraadpleegd. Deze beweerde echter, dat die uitgave op rechtskundig gebied niet te
verhinderen was. - Ten zij drie maanden na de aankondiging. - Hij beweerde ook
dat die zaak zich zelve veroordeelde, en ruchtbaarheid in dien zin meer schandaal
zou geven. Ik zal eens naar den Haag schrijven.
Met beste groeten
uwe dienstw.
Wed. Dr Wienecke
Ik heb Paap gezegd dat ik orde had de brieven te verbranden, hopende dat dit een
wenk kon wezen voor de weduwe.
In haar poging om het verleden te retoucheren had Sietske er kennelijk belang bij,
de onzekerheid te doen voortduren. Wie het postscriptum goed leest, komt immers
wel te weten wat Multatuli haar had opgedragen, niet of zij daaraan heeft voldaan.
Maar haar paapse wens, Mimi zo ver te krijgen dat deze de Multatuliana alsnog zou
verbranden, is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.

Vragen aan Stuiveling - een aanvulling
De heer Fred Batten schrijft ons dat de mededelingen van Garmt Stuiveling over
Battens werk aan de volledige Multatuli-uitgave bij uitgeverij Contact (Over Multatuli
3, blz 30) niet helemaal juist zijn. Batten was aanvankelijk niet in dienst van die
uitgeverij. Hij heeft zich bij Stuiveling aangeboden als medewerker voor de
Multatuli-editie. Eerst nadat Stuiveling accoord was gegaan, solliciteerde Batten bij
Contact, waar hij van 1 april 1942 tot 1 juli 1948 ten behoeve van de Multatuli-uitgave
werkzaam was. (Em.K. - E.F.)
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Liefdesbrieven van Multatuli
Multatuli, Liefdesbrieven, Bezorgd en van aantekeningen en een nawoord
voorzien door Paul van 't Veer. Privé-domein, De Arbeiderspers,
Amsterdam, f 29,50.
In de serie Privé-domein (Arbeiderspers) is kortgeleden een deeltje verschenen dat
gewijd is aan Multatuli. Dagboeken van enige omvang, memoires of een autobiografie
heeft hij niet nagelaten, maar de talrijke brieven waarin hij openhartig is over zichzelf,
vergoeden dat ruimschoots. Paul van 't Veer heeft de voor de hand liggende keus
gedaan de liefdesbrieven te verzamelen en als één geheel te presenteren. Dit zijn de
brieven aan Everdine Huberte van Wijnbergen (september 1845 - april 1846) en aan
Maria Frederika Cornelia (‘Mimi’) Hamminck Schepel (april 1862 - augustus 1863).
Deze brieven zijn ook bereikbaar in het Volledig Werk, maar alleen voor de lezer
die de weg weet in de delen 8, 10 en 11. Ze zijn biografisch en letterkundig gezien
voor een groter publiek aantrekkelijk. De lezer krijgt volop gelegenheid Multatuli
(anders dan als Max Havelaar) te leren kennen. Voor wie de inhoud niet nieuw meer
is, biedt deze uitgave van twee in tijd gespreide brievenreeksen toch nog verrassingen.
Het vergelijken van de brieven aan Everdine en aan Mimi blijkt een boeiende
bezigheid te zijn.
In zijn toelichting is Van 't Veer minimaal geweest. Een uitvoeriger begeleiding
zou hier echter niet overbodig zijn. Dekkers gedrag en opvattingen zijn voor de lezer
die hier aangesproken wordt (geen Multatuli-specialist) nog altijd vrij ongewoon,
vooral in de periode-Mimi. Het Nawoord geeft enkele onmisbare feiten maar niet de
jaartallen van Everdine en van Mimi. De biografische gegevens waardoor deze
brieven werkelijk kunnen gaan functioneren, ontbreken vrijwel geheel.
Het kan geen lezer ontgaan hoe radicaal Dekker veranderd is in de periode
1845-1862. Door zijn verloving met Everdine kiest hij voor een ‘prosaisch’ bestaan.
Met haar hulp, schrijft hij haar, hoopt hij erin te slagen zijn ogen af te wenden van
de wereld en zijn geluk geheel te vinden in de huiselijke kring. Hij droomt van een
toekomst waarin Everdine en hijzelf als Philemon en Baucis tegenover elkaar zitten.
Maar hoe eenvoudig hij in die tijd ook wenst te zijn, de tegenstrijdigheden in zijn
aard laten hem geen rust. Hij schroomt niet Everdine's hulp en begrip ook nog voor
iets anders in te roepen: voor zijn belangstelling voor Cateau Teunisz, zijn ‘beminde
no. 2’ die in moeilijke omstandigheden verkeert. Bovendien stelt hij haar voor bij te
dragen tot de opvoeding van haar eigen zuster Sophie door haar in hun toekomstig
geluk te laten delen. Everdine zal voorlopig wat gereserveerd gereageerd hebben.

Over Multatuli. Delen 3-4

59
In de brieven aan Mimi zijn de grootse plannen uit zijn vroege jeugd weer volop
aanwezig. Uit de persoonlijke eigenaardigheid die hij tegenover Everdine zijn
‘eerzucht’ noemde en die, dacht hij toen, wel slijten zou, is inmiddels een
revolutionaire levenshouding gegroeid die ook anderen meesleept. ‘Insulinde’ is de
symbolische benaming van zijn vage, veelomvattende hervormingsplannen. Mimi
hoopt hij dan ook niet tot zijn huisvrouw te maken, maar tot zijn adjudant in het
‘Legioen van Insulinde’, de groep hem en zijn ideeën toegewijde vrouwen. Everdine
is intussen ‘Tine’ geworden. Hij heeft haar geïdealiseerd tot beschermengel van zijn
kring. Zij is een model geworden, de altijd hulpvaardige, alles begrijpende en
verdragende ‘femme d'artiste’ uit ‘Max Havelaar’.
Maar alleen op dit punt spreekt hij als een schrijver, een kunstenaar. Voor het
overige neemt hij afstand van het in zijn verlovingsbrieven gedroomde, nu
verwerkelijkte schrijverschap. Hij droomt van daden. Zijn ‘Ideën’ onderbreekt hij
zonder bezwaar voor de correspondentie met Mimi.
Er is één constante. Al in zijn verlovingstijd zag hij zichzelf en Everdine in een
constellatie die rond 1862 in werkelijkheid optreedt. Dekker in een leidende rol, Tine
als moederlijke steun en toeverlaat en onder hun hoede Cateau, Sophie, Henriëtte ...
of Mina, Charlotte, Mimi ... Het ‘Legioen’ lijkt de verdere ontwikkeling in
institutionalisering te zijn van een veel vroeger ontstane huwelijksopvatting.
De brieven aan Everdine en aan Mimi hebben deels dezelfde functie: Dekker wil
zich bekend maken. Tegenover Everdine met wie hij hoog en breed verloofd is, kan
hij dat in alle rust doen en zelfs proberen objectief te zijn. Maar in zijn hevige
verliefdheid op Mimi en onder de voortdurende dreiging van een breuk wordt zijn
zelfanalyse tegenover haar een haast dramatische zelfopenbaring. ‘Zich doen kennen’
is het laatste middel om haar voor zich te winnen. Zoals hij tegenover Everdine zo
vaak gedaan had en nog zo vaak zou doen, ondersteunt hij ook tegenover Mimi zijn
persoonlijke verlangens met een theorie. Hij wijst haar op het verband tussen zijn
‘eerzucht’ (zijn vele hervormingsplannen) en zijn liefde voor haar. ‘Er moet gehandeld
worden, en ik kon 't niet verkrijgen van mijzelf te handelen zonder u.’ Hij legt haar
uit, dat hij de toegewijdheid van anderen, hun geloof in zijn roeping, is gaan zien als
wapens in zijn strijd om de macht, die nodig is om aan zijn roeping te kunnen voldoen.
Voor hem als persoon kiezen is tegelijkertijd: voor ‘het goede’ kiezen. De druk op
Mimi kan niet groter.
‘Let goed op Mimi, dat nooit mijn eerzucht ( ) mij ooit iets in 't minste heeft doen
zeggen of doen in zaken van 't hart wat ik niet meende, noch ook dat ik genegenheid
gebruikte als middel. Dat zou mij vreesselijk gestuit hebben.’ Maar het omgekeerde?
Het gebruiken van ideeën en plannen als middel om genegenheid te wekken? Ik kan
me niet aan de indruk onttrekken, dat dit hem minder heeft gestuit. Maar het is de
vraag, of Dekker zich van deze morele implicatie bewust geweest is.
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Het Nawoord is niet alleen ontoereikend in informatie over Multatuli's biografie.
Van 't Veer bespreekt Mimi's briefuitgave (1912), noemt deze ‘vervalst’, maar ziet
toch één voordeel: de liefdesbrieven zijn achter elkaar afgedrukt en dus als één geheel
te lezen. Daarentegen staan in het Volledig Werk, dat strikt chronologisch is, de
brieven wel in de authentieke versie, maar worden ze afgewisseld met andere
documenten van allerlei aard. Welnu, zegt Van 't Veer, ‘daarom’ is voor déze uitgave
de Mimi-editie uitgangspunt geweest. Met andere woorden: wie de brieven zonder
onderbreking wil lezen, moet de bekorting en vervalsing er maar bij nemen. Kon
Van 't Veer de integrale brieven dan niet uit het Volledige Werk bij elkaar garen?
Natuurlijk wel. Waarom deed hij het dan niet? Dat zegt hij ons niet. Heeft hier iets
als copyright een rol gespeeld? In elk geval, kennelijk heeft Van 't Veer wel moeten
‘kiezen’ voor de editie-1912 en dat toen maar ‘verantwoord’ met een verdoezelende
argumentatie. Hoeveel aardige kanten deze uitgave toch nog heeft, dit had niet zo
mogen gebeuren.
De voornaamste verschillen tussen de Mimi-editie en het Volledig Werk zijn
bekortingen. Verder zijn er niet alleen (zoals Van 't Veer zegt) verschillen in spelling
en leestekens, maar ook in woordkeus (p. 167 denken i.p.v. VW danken, p. 225
systeem i.p.v. VW sustenu), in zins- en alineaverdeling en in cursivering. Alles bij
elkaar kan dit het beeld van een brief wijzigen (de Mimi-versie maakt in het algemeen
een vlakkere, minder persoonlijke indruk).
De bekortingen heeft Van 't Veer in de brieven aangegeven met [...]. In het Nawoord
somt hij ze per brief op, in totaal volgens hem een stuk of honderd. Hij heeft zich er
niet van vergewist, dat Mimi meer heeft doen verdwijnen dan uit haar uitgave
rechtstreeks blijkt. Hierdoor loopt het aantal weglatingen na nauwkeurige vergelijking
met het Volledig Werk op tot zo'n honderdvijfendertig. Soms gaat het om een paar
woorden, soms om een langer en belangrijker stuk en in één geval ontbreekt zelfs
een complete brief (10 juni 1862 VW 10 pp. 671-672), waarvan de lezer zelfs niet
kan nagaan dat hij afwezig is. Elders heeft Van 't Veer op eigen houtje en wel onder
vermelding een brief laten vervallen (18 maart 1846 VW 8 p. 655), zonder dat
duidelijk wordt waarom) (of hij moet het ongewone criterium hanteren, dat een in
het Frans gestelde brief niet wordt opgenomen).
Van de geschrapte passages die hij wél noemt, geeft Van 't Veer een korte
samenvatting op deze manier: ‘9 maart 1963. Vier regels over “die trouwe edele
Marie”.’ Nog afgezien daarvan, dat deze samenvattingen niet altijd helemaal kloppen
- wie wil dit weten? Niet de ‘gewone’ lezers, die, zoals Van 't Veer zelf zegt, gewoon
door willen lezen en niet achterin op zoek gaan naar nietszeggende aanvullingen.
Voor deze lezers had best volstaan kunnen worden met de opgave van deel en pagina's
van het Volledige Werk waar de brieven ook te vinden zijn. Misschien heeft Van 't
Veer van de nood (de Mimi-uitgave) een deugd willen maken door een ‘kritische
analyse’ (achterflap) bij te voegen van Mimi's schrappingen: wat liet ze weg? En
waarom?
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Maar in een uitgave als deze lijkt een analyse in zo'n onleesbare vorm niet erg op
zijn plaats. Bovendien is een complete lijst bekortingen hiervoor natuurlijk een eerste
vereiste. Het belang ervan is hier dus hoogstens: het aangeven van een tendens.
Van 't Veer veronderstelt, dat Mimi tot schrappen is overgegaan om Dekker en
zichzelf in een ‘geschikter’ daglicht te plaatsen. Vooral de bekortingen die andere
vrouwen betreffen, lijken mij eerder aangebracht om ‘derden’ niet in opspraak te
brengen. Mimi had anders veel meer moeten weglaten. De positie van ‘derden’ rond
Multatuli was in die periode een gevoelig punt; de toenmalige bezitter van de brieven
uit Menado weigerde om die reden ze aan Mimi ter publicatie af te staan.
De annotaties bevredigen niet altijd. ‘De Eerlooze’ is niet ‘onuitgegeven’ (pag.
10). Het was niet ds. Zaalberg (pag. 202) die Mimi's vader op de hoogte bracht van
haar contact met Multatuli, maar Mimi zelf. Een omissie is, dat nergens (ook niet op
pag. 220 waar Dekker er duidelijk naar verwijst) zijn beroemde oproep op het omslag
van zijn ‘Ideën’ geplaatst is, waarin hij een zin uit Mimi's eerste brief citeert: ‘Ja,
uwe geschiedenissen van gezag zijn troosteloos, maar toch zijn er dingen, die nog
veel, veel treuriger zijn.’ Bij sommige namen geeft Van 't Veer wel, bij andere geen
toelichting zonder dat enig beleid zichtbaar wordt. In enkele gevallen volgt de
verklaring pas, als de naam al meermalen is voorgekomen. Zo wordt ‘Mystères’ op
pag. 31 niet nader toegelicht, wel op pag. 111. Helemaal vreemd wordt omgesprongen
met ‘Mevrouw Holle’, over wie niets vermeld wordt op pag. 8, weer wel op pag. 40
en dan ook nog eens op pag. 53. In tegenstelling tot wat hij beweert drukt Van 't Veer
wel degelijk initialen af in plaats van volledige namen. Tenslotte is het jammer, dat
er geen inhoudsopgave van de brieven op datum is; het maakt het moeilijk in dit
boek iets terug te vinden.
Om de begeleiding en om de tekst die uitgangspunt geweest is, moet deze uitgave
een gemiste kans genoemd worden. Dat ik er toch nog enig plezier aan heb beleefd,
is te danken aan het goede idee de liefdesbrieven te combineren, en aan Multatuli.
Annelies Dirkse.
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Muziek en onweer
Minnebrieven, Van Oorschot f 15.Multatuli heeft met zijn debuut Max Havelaar (1860) zijn naam voorgoed gevestigd
- zijn reputatie is er voor altijd door bepaald. Douwes Dekker klaagt erover dat de
mensen hem altijd maar weer lastig vielen met de vraag naar ‘iets moois, zoals het
verhaal van Saïdjah’. Op het ogenblik kan de boekhandel een stuk of vijf
Havelaar-uitgaven leveren, maar voor de meeste van de duizenden bladzijden die
Dekker óók nog heeft geschreven, ben je aangewezen op de volledige werken, toch
altijd f 225. -. Zo'n serie is dat geld best waard, maar een boek dat uitsluitend in die
vorm te koop is heeft er het leven voor een deel bij ingeschoten: het bestaat nog bijna
alleen voor specialisten. Dit geldt bij Multatuli voor de Millioenenstudiën en de
Specialiteiten (dat nu juist tegen die specialisten is gericht), maar sinds kort niet meer
voor Minnebrieven, dat weer afzonderlijk verkrijgbaar is.
Minnebrieven is tijdens Multatuli's leven zeven keer gedrukt tegen de Havelaar
vijf maal, maar in onze tijd wordt het nog maar zelden gelezen. De titel, bij de
verschijning in 1861 misschien een lokkertje voor kopers die op een schandaal
uitwaren, veroorzaakte later verwarring met de uitgaven van Multatuli's brieven en
documenten. Men weet eigenlijk niet meer dat het hier gaat om een boek waarin wel
allerlei brieven staan afgedrukt en ook andere documenten te vinden zijn, maar dat
al met al toch verzonnen is. Kan men het een (brieven) roman noemen? In elk geval
een fictief werk, zegt de doctorandus, hoewel de brieven wel iets weghebben van
Dekkers werkelijke correspondentie, en je aan de echtheid van de documenten niet
hoeft te twijfelen.
Minnebrieven is - onder meer - een vervolg op Max Havelaar. Voor wie de
Havelaar niet kent zal veel in de Minnebrieven onduidelijk blijven. Het personage
Max Havelaar is ook hoofdpersoon in Minnebrieven. We lezen de correspondentie
tussen Max en zijn vrouw Tine, en beiden schrijven bovendien met een zekere Fancy,
op wie Max verliefd is. Deze briefwisseling is geïnspireerd door die tussen Dekker,
de echte Tine en zijn nichtje Sietske Abrahamsz. Maar zouden we de verzonnen
brieven vergelijken met de reële (in de volledige werken), dan zouden er grote
verschillen blijken.
In de fictieve brieven aan Tine verwerkt Max bewijsstukken en andere documenten
die te maken hebben met de zaak van Lebak. Hij stuurt haar een ‘brief aan de kiezers
van Nederland’, met daarin een lijst van in één maand in één district gestolen buffels
en de getuigeverklaring van de controleur van
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Lebak, de Verbrugge uit de Havelaar. Ook de drie sprookjes, die Tine van Max
ontvangt, hebben er direct mee te maken. In het derde beschrijft Max - in rijmloze
verzen! - de kruisiging van Jezus, en Multatuli identificeert zichzelf hier regelrecht
met de gekruisigde: ‘Het is hem aan te zien. Dat hij véél droeg, maar kracht heeft
méér te dragen. Dat hij veel leed, maar lang nog lijden kán!’
Fancy beklemtoont in de brieven aan Max dat zij een gewoon meisje is, dat hard
werkt voor haar examen als hulponderwijzeres, maar zij is ook de verpersoonlijkte
fantasie, de inspiratie die Max de kracht moet geven om zijn strijd voort te zetten.
Als inspiratie kan zij overal en altijd aanwezig zijn, maar als meisje zit zij opgesloten
in een kring van burgerlijke bekrompenheid, en uit dat milieu bereiken Max boze
brieven over zijn omgang met haar. Ze representeren de groepen waartegen Max en ook Multatuli - het moet opnemen. Aanvankelijk zijn de briefschrijvers nog
familieleden van door Max ‘bedreigde’ meisjes (van een vader, van een andere vader,
van een stiefmoeder, van een oom) maar later vinden we brieven van een dominee,
van een liberaal en zelfs van een gouverneur-generaal in ruste, en daarmee trekt
inderdaad de karavaan van ‘al wat bidt of sjachert in de tempel’ aan ons voorbij.
Al lang voor de Lebakzaak wilde Dekker schrijver worden. Toen hij het inderdaad
werd betekende de vervulling van deze wens voor hem een nederlaag. Hij moest
schrijven omdat men hem als bestuurder aan de kant het staan. Maar naar zijn eigen
inzicht blijft hij in de eerste plaats Havelaar, de man van de daad, en is hij pas
daarnaast en daarna de schrijver Multatuli. Deze tegenstelling, die onderwerp is van
het opstel ‘Max Havelaar aan Multatuli’ (ook uit 1861), speelt ook een belangrijke
rol in de Minnebrieven.
Max schrijft Tine: ‘Verbeeld u ... ze hebben zich in het hoofd gezet dat ik een
schrijver ben, en dat ik moet schrijven voor de kost. Ze verwarren mij met die
Multatuli. (...) Ik schrijven voor de kost... voor geld! Onze Nonnie is nu pas vier jaar
... Stel u eens voor, dat ze later ... voor geld ... o God!’ De schrijver is een hoer, ook
als hij schrijft voor de zaak van de Javaan of voor zijn kinderen die honger hebben.
In de inleiding van Minnebrieven noemt de schrijver zijn eigen werk leugens: ‘De
reden dat ik die leugens vertel, is deze. De wil ditmaal tien vel volschrijven, en ik
zie geen kans het te doen met waarheid. Dat zou een te korte geschiedenis wezen:
DE JAVAAN WORDT MISHANDELD. IK ZAL DAARAAN EEN EIND MAKEN.
Nu weer leugens:’
Maar Minnebrieven bevat ook een correctie op deze sombere kijk, er klinkt een
tegenmelodie. Tine schrijft: ‘tóch zijt ge een dichter, Max, al wilt ge 't niet weten...’
En dat zij gelijk heeft blijkt voor de lezer uit de negen geschiedenissen van gezag
die Max aan Fancy stuurt. De tiende, die moet beginnen met ‘Daar ligt een roofstaat
aan de zee, tussen Oost-Friesland en de Schelde’, kan hij haar slechts beloven.
Verderop in de Minnebrieven raakt Max de inspiratie kwijt: Fancy verdwijnt uit het
boek en hij produceert nog voornamelijk stukken die direct verband houden met de
Lebakzaak. Die ge-
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deelten, die zonder de steun van Fancy geschreven heten te zijn, behoren tot het beste
wat onze literatuur aan polemiek kan bieden. Misschien is de structuur van het boek
hier (en ook elders) niet helemaal sluitend, maar je kunt dat moeilijk betreuren.
Tenslotte komt Fancy Max weer te hulp. Hij bericht aan Tine: ‘Eerst de wil... nu de
kracht... en in 't eind de overwinning!...’
In deze finale worden de man van de daad en de schrijver weer verenigd, omdat
Fancy de kracht geeft waarmee Max de overwinning kan behalen, juist door middel
van het vertellen van een geschiedenis. En dan niet zo maar een geschiedenis, maar
een die op de zaak van Havelaar zelf slaaf, de geschiedenis van de roofstaat aan de
zee. Havelaar zal zijn zaak winnen, niet door ingrepen van ministers of door
verkiezingen, maar door de fantasie en het verachte schrijverschap. De tegenstelling
Havelaar-Multatuli is hiermee overigens allerminst definitief opgeheven: in heel het
werk van Multatuli blijft dit vraagstuk aan de orde.
Er is sprake geweest van een vervolg op Minnebrieven, waarin men dan wellicht
een tiende geschiedenis van gezag met het geciteerde begin had kunnen vinden. Maar
weinig staat ons in de weg om de inlossing van de belofte aan Fancy, de tiende
geschiedenis van gezag, te zoeken in de hele rest van Multatuli's werk, daarbij
inbegrepen de Ideeën. Overal wijst hij erop dat men in de roofstaat ten onrechte
gezag toekent aan de dragers van de al te burgerlijke beschaving, aan ‘al wat bidt of
sjachert in de tempel’. Naar zijn eigen oordeel behaalt Dekker de overwinning nooit,
maar de lezer kan daar anders over denken. In elk geval strijdt Multatuli op allerlei
gebied. Steeds minder beperkt hij zich tot Indische kwesties. Dit blijkt al in de
Minnebrieven, die b.v. ook eerste vindplaats zijn van bekende aforismen als ‘Genot
is deugd’ en ‘De roeping van de mens is mens te zijn’.
In een brief aan zijn uitgever Gunst geeft Multatuli een soort titelverklaring:
‘Minnebrief wil zeggen: mijn intiem oordeel over de meeste zaken van menskunde,
Chr.dom, Ind.huishouding, letterkunde etc. 't Zal een arabesque wezen van
aandoeningen’ en in dezelfde tijd schrijft hij aan zijn vrouw: ‘'t Lijkt op niets. Ik zou
moeite hebben je te zeggen wat het is. 't Is alles! Poëzie, sarcasme, politiek, wellust,
scherpte, logica, godsdienst alles.’ In elk geval is Minnebrieven een interessante brug
tussen het bekende boek over de assistent-resident en Multatuli's andere werk. Het
is een geslaagde combinatie van allerlei genres, van de ‘virtuoos van het sarcasme’
(Huet) in zijn beste tijd. Multatuli schreef aan zijn vrouw: ‘Ik heb een stijl die ikzelf
niet ken. Je zult zien, muziek en onweer. (...) Ik maak mij tot de eerste schrijver van
Europa.’
Eep Francken
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Ik klaag niet, ik klaag aan
Hans Vervoort mjn.v. Maja Indorf, Sicco Roorda van Eysinga. Zijn eigen
vijand. De engelbewaarder, 217 blz. met ill. f 7.50.
Roorda van Eysinga (1825-1887) is bij Multatulianen bekend van de noot in de 4e
druk van Max Havelaar, waar Multatuli Roorda's ‘Vloekzang, de laatste dag der
Hollanders op Java’ laat afdrukken. In dat gedicht worden de Javanen sprekende
ingevoerd, en het begin maakt meteen duidelijk wat Multatuli erin zag:
Zult gij langer ons vertrappen,
Uw harten vereelten door het geld,
En, doof voor de eis van recht en rede,
De zachtheid tergen tot geweld?

Roorda werd een van Dekkers beste vrienden. In 1907 verzorgde Multatuli's weduwe,
als een soort supplement op haar tiendelige brievenuitgave, de Briefwisseling tusschen
Multatuli en S.E.W. Roorda van Eysinga. Een boek van 368 bladzijden, en deze editie
is lang niet volledig.
Vervoort en Indorf hebben nu in de serie ‘De engelbewaarder’ een boek over
Roorda verzorgd. Het gaat in de eerste plaats om Roorda's levensloop, want zijn
eigen werk, een vrijwel onafzienbare serie artikelen in allerlei Indische en Nederlandse
tijdschriften, vonden zij voor een bundeling minder geschikt. Toch krijg je wel een
indruk van dat oeuvre, want Roorda heeft veel over zichzelf geschreven en het boek
bevat erg veel citaten uit autobiografisch werk. De samenstellers maken ook een
ruim gebruik van de briefwisseling met Multatuli en beperken zich daarbij niet tot
de gepubliceerde teksten. Enkele door mevrouw Douwes Dekker weggelaten stukken
worden hier voor het eerst gedrukt.
Roorda ging in 1846 als genie-officier naar Indië, na een opleiding aan de K.M.A.
in Breda. Maar voor een mooie carrière in het leger was hij te eigenzinnig. Tot de
‘meerderen’ met wie hij moeilijkheden kreeg, hoorde generaal Michiels - bekend
van Multatuli's kastekort, de bestolen kippeneigenaar Van Damme uit de Havelaar.
In 1855 verliet Roorda van Eysinga de dienst. Hij ging in de tabaksteelt en
experimenteerde er met de vrije arbeid. De gouverneur-generaal (Duymaer van
Twist!) tolereerde zo'n afwijking van het cultuurstelsel wel. Volgens Vervoort boekte
Roorda goede resultaten, maar zag hij over het hoofd hoe uitzonderlijk zijn houding
tegenover de inlanders was: had Roorda veel oog voor de belangen van zijn mensen,
voor de meeste telers
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telde slechts onmiddellijke winst. Hij is nooit tot het cultuurstelsel bekeerd, zelfs
niet door Multatuli, en in hun correspondentie blijft dit een geschilpunt.
Zijn faam als tafelredenaar en artikelschrijver bracht Roorda in 1859 in een functie
bij het Bataviaasch handelsblad, maar hier handhaafde men hem slechts een paar
maanden. Hij keerde terug in 's lands dienst, bereidde de aanleg van een kanaal en
een spoorbaan voor, maar in geen van de twee gevallen leverde zijn ingenieurswerk
resultaat op. Om financiële en politieke redenen brachten zijn voorstellen het slechts
tot de archiefkast.
In 1860 schreef Roorda zijn vloekzang. Het gedicht bleef ongepubliceerd, maar
zijn voordrachten in niet zo heel kleine kring hebben zijn reputatie bij het Indisch
bestuur natuurlijk geen goed gedaan. Dat deden evenmin andere stukken van zijn
hand die in Indische kranten verschenen. Roorda toonde de geest van Indisch
ambtenaar in het geheel niet te bezitten. Een artikel in de Javabode leidde in 1864
tot zijn oneervol ontslag en verbanning. Dat stuk bevat weinig bijzonders maar
Roorda's vijanden maakten handig gebruik van deze kans om van hem af te komen.
De mening dat Roorda in feite wegens de vloekzang is verbannen blijkt - op grond
van bronnenonderzoek verricht door Henri A. Ett - niet houdbaar.
Roorda werd teruggestuurd naar Nederland en stortte zich in de broodschrijverij.
Vervoort geeft een heel lange lijst van tijdschriften waarin stukken van Roorda zijn
aangetroffen. Natuurlijk bepleit hij allereerst zijn eigen zaak, hij wijdt er brochures
aan als Mijne verbanning; de officieele waarheid. Pas na een jaar of tien geeft hij
het op.
Inmiddels was de correspondentie met Multatuli begonnen, en die vormt de
voornaamste bron van inlichtingen over Roorda's laatste jaren. Hij bleef schrijven
tegen de mishandeling van de Javaan maar bekritiseerde de machthebbers ook in
meer algemene zin. Hij kreeg aanzien in socialistische kring en publiceerde in Recht
voor allen van Domela Nieuwenhuis. In de brochure over koning Gorilla had hij een
groot aandeel. Toch werd deze werkelijke liberaal evenmin als Multatuli een echte
partijman. Vervoort noemt hem anarchist, en inderdaad schetst Roorda een
ontwikkeling die moet leiden naar regeringloosheid. Aan de andere kant zet hij zich
ook af tegen het anarchisme van zijn tijd en bewondert hij de referendumdemocratie
in Zwitserland. Hij vestigde zich daar in 1872. Met grote felheid veroordeelt hij de
maatschappelijke situatie in Nederland, maar zijn voorstellen ter verbetering zijn
vaak minder duidelijk. Bij zijn dood herdacht Recht voor allen hem met de woorden
van een Javaanse bediende die gehoord had van Roorda's verbanning: ‘Mijnheer
wordt uitgeworpen, omdat hij te goed is voor den kleinen man.’
Vervoort en Indorf hebben bijzonder veel werk verzet om de gegevens bijeen te
brengen. Het boek bevat veel informatie over Roorda, maar geeft ook een heldere
kijk op de Indische samenleving kort na 1850. De vorm van documen-
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tenverzameling met commentaar is op een prettige marner gehanteerd, zonder
pretentieuze poeha. Men krijgt precies wat de verantwoording belooft.
Een aanmerking wil ik maken op de lijst van. Roorda's tijdschriftpublikaties. Die
is te beknopt gehouden. Het streven om het boek niet onnodig te belasten met reeksen
titels en data leidt ertoe dat een toekomstige geïnteresseerde het zoekwerk van
Vervoort en Indorf soms opnieuw zal moeten doen. Een klein foutje vond ik in de
mededelingen over de arrestatie van Alexander Cohen. Die riep inderdaad ‘Weg met
koning Gorilla’ tegen Willem III. Echter niet in Amsterdam, maar op de Stationsweg
te Den Haag - er is daar nog ruimte voor een standbeeld.
De titel ‘Zijn eigen vijand’ klinkt mij te ‘verstandig’. Roorda was misschien een
vijand van zijn carrière of zijn portemonnee, maar dat is niet hetzelfde. Een aanhaling
van Roorda zelf verdient hier de voorkeur. Ik heb er een boven dit stukje gezet die
ik geschikter vind.
Tenslotte wat aanvullingen. In december 1870 bedankt Roorda Multatuli ‘voor de
onsterfelijkheid die uwe noot over den Vloekzang mij geschonken heeft.’
Mevr.Douwes Dekker tekent daarbij aan: ‘Zie noot 5 op den Havelaar.’ Vervoort
maakt hiertegen het bezwaar, dat die noot op de Havelaar pas vijf jaar later verschenen
is, maar heeft geen betere verklaring. Naar mijn indruk bedankt Roorda hier voor de
noot in het toen juist verschenen Nog eens: vrye arbeid waar Multatuli de vloekzang
al ‘een prachtstuk van poëzie’ noemt en ook opmerkt: ‘de dichter van den Vloekzang
is een ziener die de waarheid zegt. Toch blyf ik beweren dat de Nederlandse
Gouverneur-Generaal die hem verbande, z'n treurigen nederlandsen plicht deed.’1.
(V.W. 5, blz.439).
Is onze mening over Roorda's gedicht misschien minder gunstig, Vervoort en
Indorf maken duidelijk dat de dichter onze belangstelling zeker verdient. Lezers met
speciale belangstelling voor Multatuli zullen betreuren dat uit de twee brieven van
Roorda die ontbreken in de Briefwisseling van 1907 ook door Vervoort en Indorf
slechts enkele fragmenten zijn afgedrukt. Ik maak van de gelegenheid gebruik om
daar iets aan toe te voegen. Uit de brief van 11 maart 1883 een passage over Busken
Huet, die laat zien dat Roorda de waarde van zijn eigen werk beslist niet overdreef:
O, neen! ik val Huet niet aan over 't vragen om 't Fransche burgerrecht. Integendeel.
Hy heeft groot gelyk. Ik zou misschien iets dergelyks doen, zoo ik niet de naïeve
verwachting had, nog eens in een voor Indië nuttigen werkkring op te treden. Muller
vroeg my om een bydrage voor den Dageraad. (Al die

1.

Dekker schreef hierover op 3 januari 1871 nog aan Roorda: ‘In Vryen Arbeid, in de noot
over u, schreef ik niet juist wat ik zeggen wilde. Er moet staan: “de Gouverneur-Generaal
die hem bande, deed z'n nederlandsche pligt.” Zoodra mogelyk zal ik dit redresseren. En
“nederlandsche” moet niet cursief zyn. Dan valt de synonimiteit met “ellendig” “gemeen”
etc, nog beter in 't oog.’ (Briefwisseling, p. 32).
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democraten en vrydenkers in Holland leveren te zamen zoo weinig, dat zy my, oud
man, aanroepen om hulp!) Uit goedheid beloofde ik een woordje over Huet's Land
van Rembrand en werd toen steeds gepord. Ik heb veel uit 't boek geleerd en genoten,
maar by nadenken en vergelyking met zyn andere geschriften, besluit ik meer en
meer, dat het hem ontbreekt aan overtuiging (buiten 't gebied der Kunst) aan den
harteklop der liefde voor het volk, voor de Femke's en Woutertjes, Vrouw Stein enz.,
aan ‘goedheid’, enz. Het eerste heb ik hem vry duidelyk doen gevoelen door te
schryven: ‘Alleen een leer zonder bochten leidt tot een gedrag zonder bochten’, en:
‘Hy toone evenveel overtuiging en karakter als geest.’ Het laatste heb ik verzwegen,
om hem niet de volle laag te geven, nu hy rechtmatige grieven tegen ons volk heeft.
Hy noemt Prof. Scholten2. ‘degelyker’ dan Voltaire, de godgeleerdheid en
bovennatuurkunde ‘wetenschappen’ (terwyl hy in zyn ‘Louise Ackermann’3. juist
het tegendeel zegt,) het positivisme een wysbegeerte voor vechtbazen! Hy
verontschuldigt Erasmus' gebrek aan moed. Hy is zelf een Erasmus en wil zyn model
als held doen doorgaan. Hy verwart godsdienst met wysbegeerte, nacht en dag. Hy
beweert, dat ons volk Erasmiaansch is in zyn godsdienst. Ik bid u, die bekrompen
Hollanders. Zou Erasmus in 3½ eeuw niet oneindig meer vorderingen hebben gemaakt
dan zy? Ik geef Huet ook een lik, omdat hy by zyn bekeering tot een betere koloniale
staatkunde, niet erkend heeft, op Uw schouders te staan, en den dievenbaas Loudon4.
vleide. Als Gy 't veroorlooft, zal ik U de drukproef zenden. Maar Gy moet met zoo
boos worden als over het ‘misérable système’.5. 't Is weer geliefhebber en compilatie,
maar zeker niet minder in gehalte dan de meeste opstellen in den Dageraad en andere
Holl, tydschriften.
Die bescheidenheid wordt voor mij af en toe een beetje irritant, bij voorbeeld in
het begin van Roorda's laatste brief, van 30 augustus 1886. Ik geef dat begin, en
tenslotte Roorda's reactie op Multatuli's prijzende woorden over Zola.

Beste Dekker
Gy vergist U zeer. Kunde heb ik nooit bezeten, maar altyd het talent de faire claquer
mon fouet. Véel waard voor een penny-a-liner. Het weinige dat ik weet sleep ik er
met de haren by. Ik zou my aan die kwakzalverij niet schuldig maken, zoo ik 't niet
moest doen om den broode. ‘Ik maak le-

2.
3.

4.
5.

J.M. Scholten (1811-1885), hoogleraar theologie in Leiden, grondlegger van de zg. moderne
richting.
‘Vroeger was het geheele gebied van het Onbekende een domein van het geloof, en gaf dit
laatste ongestraft zijn waan voor wetenschap uit. In den tegenwoordigen tijd gaat dit niet
langer,’ (Huet in zijn bespreking van de gedichten van Louise Ackermann, Litterarische
fantasien en kritieken 9, p. 161.)
J. Loudon (1824-1900), van 1871 tot 1875 gouverneur-generaal van Ned.-Indië.
Ik weet niet welk systeem Roorda bedoelt. Vrije arbeid? Doodzwijgen van Multatuli?
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ven gelykeen steenhouwer,’ zei Lamartine. Zyn ‘leven maken’ was veel welluidender
dan 't myne. Maar ik heb geen tonnen gouds verkwist. Onnoozele redacteuren en
uitgevers verzochten my te schryven... ‘over alles’! (...) Ik had gelezen dat l'Oeuvre
Zola's meesterstuk was; dat hy daarin den stryd van een kunstenaar beschreef; dat
hy zyn rauwe manier had laten varen!! Dus: ik nam l'Oeuvre. Zonderling! De 2 eerste
dagen had J.6. geen lust er aan te beginnen. Den 3en dag: je n'aime pas ces crudités.
Den 4en: je ne voudrais pas faire lire ce livre à ma soeur (ongetrouwd). Den 5en dag
verzoekt ze my l'Oeuvre maar te verwisselen. Ze wou 't niet uit lezen, ofschoon
enkele passages en 't ongemaakte haar bevielen. Wanneer ik tyd zal hebben, zal ik
't ondernemen, op Uw aanbeveling. Sinds 6 jaren heb ik een roman van hem
onopengesneden in myn kast. Ik lees slechts romans op raad van den dokter, als ik
convalescent ben en my niet inspannen mag. 't Is een groot gebrek, maar plus fort
que moi.
Eep Francken

6.

Roorda's vrouw Jenny Louise Duvoisin (1856-1915).
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