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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Nummer 7]
Karel Reijnders
Ik, Multatuli, een andere Odysseus
Wij noemen hem Multatuli. Omdat hij zichzelf zo noemde, en daar beginnen de
kwesties. Een antiek citaat, die naam, of een zelfgemaakt pseudoniem? Stuiveling
zeg het eerste, Sötemann voelt meer voor het laatste. Herkomst volgens Stuiveling:
Horatius (‘Multa tulit fecitque puer’ uit de Ars poetica, d.w.z. de brief ‘ad Pisones’)
of anders desnoods Ovidius, een plaats uit de Tristia.1. Argument van Sötemann:
Dekker was niet zo ‘geverseerd’ in de klassieken dat ontlening zich zou opdringen.
Om dit te staven verwijst hij naar de drie bladzijden in Max Havelaar waarop klassieke
citaten staan - één in het Grieks, drie in het Latijn - en die zijn ‘zó algemeen bekend
dat ze in dit opzicht weinig of geen bewijskracht bezitten.’2. Bewijskracht voor een
dergelijke belezenheid dus. Wat hij niet zegt is dat daar wel een citaat uit Horatius
bij is, kompleet met diens naam. (MH 98).
Wie bedenkt dat iemand op allerlei manieren aan een citaat kan komen - uit een
schoolboek desnoods, of doordat een ander het gebruikt - kan de kwestie niet zo
belangrijk vinden. Multatuli's onmiskenbare belangstelling voor klassieke schrijvers
zal gewekt zijn door de Latijnsche School, al heeft hij die maar een paar jaar bezocht.
(VW VIII 47 en 49) En met weinig rezultaat, naar algemeen wordt aangenomen. Een
passage als die over de jongen die ‘na veel tobben in staat is 'n bladzy te vertalen uit
Virgilius of Homerus... by voorkeur altyd die ene!’ geeft toch wel een aanwijzing
van de waarde die hijzelf aan Latijnse-Schoolkennis hechtte.3. Hoe dan ook, of Dekker
zijn pseudoniem nu als ready-made zou gevonden hebben, dan wel het met behulp
van schoolkennis zelf zou hebben gemaakt, de verdienste is ongeveer gelijk.

1.

2.
3.

Dit artikel is ook verschenen in Karel Reijnders bij gelegenheid, Arnhem 1980.
Aantekening bij MH 19745, p. 240; idem bij VW I p. 568. (De afkorting MH wordt in dit
artikel gebruikt voor de uitgave van Max Havelaar naar het net-handschrift - de ‘nulde druk’)
- die door G. Stuiveling sinds 1949 in een reeks van edities is uitgegeven te Amsterdam.
Sinds de vijfde editie, van 1974, is de annotatie over het ontstaan van de tekst weggelaten.
De bladzijden van de gedrukte tekst komen overeen met die van het handschrift. - De afkorting
VW doelt op de Volledige Werken die sinds 1950 te Amsterdam verschijnen, eveneens
bezorgd door G. Stuiveling, met medewerking van anderen.)
A.L. Sötemann, De structuur van Max Havelaar (diss.), Utrecht 1966, (voortaan aangeduid
als Structuur), p. 199, noot 30.
VW IV 598. Vgl. over ‘'t nut der klassieken by 't onderwys’: Idee 1104 t/m 1106, VW VII
59-63.
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Tweede kwestie, toch belangrijker dacht ik: wat heeft hij met zijn latijnse naam nu
eigenlijk willen zeggen? Er zijn twee identieke uitlatingen - één binnen Max Havelaar,
aan het begin van de slotpassage, en één erbuiten, in een brief aan Tine van 28
september 1859, toen het boek dus werd geschreven - die laten zien dat Dekker
uitgaat van de ‘grondbetekenis’ van het latijnse werkwoord: ‘Ja, ik Multatuli, die
veel gedragen heb, neem de pen op.’ En: ‘Ik noem mij Multatuli - dat is: ik heb veel
gedragen, een vreemde naam niet waar?’ (MH 236; VW X 60) Stuiveling zegt: ‘Een
vertaling van dit pseudoniem als: Ik heb veel geleden, is door Multatuli zelf nimmer
gegeven.’ (VW I 568) Nee, maar die heeft wel bij herhaling een dergelijke kreet
geslaakt. Ik wijs, om eens een ander voorbeeld te geven dan anderen, maar op zijn
brief uit Koblenz aan Busken Huet, d.d. 3 juli 1866: ‘Ik heb weer vreesselyk geleden
den laasten tyd.’4. Wat Stuiveling Sötemann niet duidelijk kan maken is waarom hij
toch zo moeilijk doet met de interpretatie van gedragen als hij elders omslachtig
zegt: dit ‘behoeft niet speciaal te worden opgevat als “ik heb veel geleden”, maar
veeleer als “ik heb veel ondervonden”.’ (MH 2405.) Dat kan toch hetzelfde betekenen,
oordeelt Sötemann, en Multatuli zelf maakt er trouwens ook geen verschil tussen.6.
En hij verwijst naar de passage uit Max Havelaar waar Multatuli het heeft over de
‘ondervinding van het gemoed’ van Sokrates of beter nog Christus (welke naam in
latere drukken vervangen zal worden door Jezus): ‘Zulk een kreet van smart, - vóór
gifbeker of kruishout - vloeit niet uit een ongedeerd hart. Dáár moet geleden zijn ...
daar is ondervonden! [...] HA VELAAR had veel ondervonden.’ (MH 64) Sötemann
vermeldt getrouw dat de kursivering van Multatuli zelf is. Maar die kursivering had
hem een interpretatie mogen ontlokken, en hij had ook ruimer mogen citeren. Zo'n
nadruk past in een klimaks, en die is volgens mij ook kennelijk bedoeld. Als we net
als Sötemann een zin overslaan, dan gaat de passage verder: ‘Hy had schipbreuk
geleden, meer dan eens. Hy had brand, oproer, sluikmoord, oorlog, duellen, weelde,
armoede, honger, cholera, liefde en “liefden” in zyn dagboek staan. Hy had vele
landen bezocht, en omgang gehad met lieden van allerlei ras en stand, zeden,
vooroordelen, godsdienst en gelaatskleur.
Wat dus de levensomstandigheden aangaat, kon hy veel ondervonden hebben. En
dat hy werkelyk veel ondervonden hád, dat hy 't leven niet was doorgegaan zonder
de indrukken op te vangen die 't hem zoo ruimschoots bood, daarvoor moge ons de
vlugheid van zyn geest borg wezen, en de ontvankelykheid van zyn gemoed.’ Het
lijkt me duidelijk:

4.
5.
6.

De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet uitgegeven door Jacob
Smit, Groningen 1972, deel I p. 291. (VW XI 618.)
In de eerste t/m vierde editie van MH: p. 296.
Structuur 199, noot 31.
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ondervinden is ruimer dan lijden (vandaar die klimaks); het valt te omschrijven met
‘wijsheid putten uit het lijden dat het leven je aandoet’. Iets dergelijks kan ook blijken
uit de bovenvermelde ‘ondervinding van het gemoed’ bij Sokrates, vlak vóór het
aangehaalde fragment, - een ondervinding, geplaatst tegenover ‘die welke geboren
wordt uit uiterlijke omstandigheden’. Het zou me niet verwonderen als Stuivelings
voorkeur voor ondervonden berust op deze passage.
En nu kom ik in verlegenheid. Het lijkt onmogelijk dat nooit iemand bij het lezen
van de kern van die passage gedacht heeft aan de aanhef van de Odyssee, het
aanroepen van de muze. Maar ik heb daarnaar in de Multatuli-literatuur geen
verwijzing gevonden, ook niet bij de toch niet zo weinigen die deze plaats hebben
geciteerd of bekommentarieerd. Natuurlijk, wie mag beweren dat hij deze zee van
publikaties - De Mare en wat daarnaast en daarna is verschenen - kan overzien? Maar
men mag toch verwachten dat zo'n verwijzing, eenmaal neergeschreven, in
toelichtingen bij deze passage hier of daar zou terugkomen? Ik heb zoiets dus niet
aangetroffen. En daarom: als er al eens iemand op deze relatie gewezen heeft, dan
wordt het tijd het nóg eens te doen. Want het is niet zo maar een toespeling.
Laat ons eerst kijken of Multatuli elders blijkt geeft weet te hebben van Homerus
en van die aanhef. In de zeven delen ‘scheppend werk’ van de Volledige Werken
komt Homerus of zijn oeuvre meer dan tien keer voor. Dat begint al in het franse
citaat bij de opdracht van Max Havelaar: schrijvers zijn naneven van Homerus. Ook
van de ‘homerische kwestie’ (zijn diens werken wel echt van één auteur?) blijkt
Multatuli af te weten: hij heeft het over ‘de Homerische rhapsoden’ (VW II 664) en
over ‘de Homerussen’, ‘de zangers van Ilias en Odyssee’ (VW IV 524). Twee plaatsen
zijn voor ons van biezonder belang. De eerste - één van de citaten door Sötemann
als algemeen bekend aangewezen - bevat zowaar het begin van de parallel-passage
van de plaats die door mij in de Odyssee bedoeld wordt: de eerste drie woorden van
de Ilias, nog wel in het Grieks, zij het niet alleen getranskribeerd maar ook
gemaltraiteerd (MH 12). Inderdaad, onder gymnasiasten ‘algemeen bekend’, maar
daarom verwondert het juist dat de aanhef van de Odyssee niet herkend wordt. Die
drie woorden zijn door de auteur in de mond gelegd aan Droogstoppel (vandaar de
verbastering van het Grieks?) En Droogstoppel is het personage dat met
Havelaar-Multatuli ook op het stuk van ‘ondervinding hebben’ nauw verbonden is,
op zijn manier natuurlijk.7. Dat maakt de voorkeur voor het woord ondervinden in
het boek weer een stuk

7.

Zie: K. Iwema, Ernest Stern - een miskend structuuraspect van ‘Max Havelaar’, in ‘Spiegel
der Letteren’ 11 (1969) 202-218, i.c.p. 207 en 208, waar ‘onze’ passage uit Max Havelaar
geciteerd wordt.
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begrijpelijker, want geleden heeft Droogstoppel niet zozeer. De tweede belangrijke
plaats staat in Idee 1263 (VW VII). Daar gaat het over die aanhefpassages waarin
de muze wordt aangeroepen, en er wordt gezegd dat Horatius dat van Homerus heeft
overgenomen.
Konkluzie: Multatuli heeft de bedoelde passage wel wis en degelijk gekend, en
hij kon er dus een toespeling op maken. Intern is natuurlijk moeilijk te bewijzen dat
hij dit ook gedaan heeft, het laat zich alleen waarschijnlijk maken. Zeer waarschijnlijk
zou ik zeggen, in dit geval. Wat staat er bij Homerus? Om eerlijk te zijn citeer ik het
begin - de helft - van de aanhef van de Odyssee in een bestaande vertaling, de
prozavertaling van M.A. Schwartz (Haarlem; 19511, p. 1). De kursivering is van mij:
‘Muze, bezing mij de listige held, die lang over de wijde wereld zwierf, nadat hij
de machtige burcht van Troje verwoest had. Van veel mensen zag hij de steden en
hij leerde kennen hun aard. Veel ellende doorstond hij op zee, vechtend voor zijn
leven en de terugkeer van zijn vrienden.’
Maar om helemaal eerlijk te zijn moet vermeld worden dat voor ‘veel ellende
doorstond hij’ in het Grieks staat: ‘polla [...] pathen algea’. En dat is letterlijk vertaald:
‘veel smartelijke zaken heeft hij geleden’, multa tulit etc. De verwijzingen bij
Multatuli laten zich makkelijk uit de geciteerde passage lichten: geleden, ondervonden,
schipbreuk geleden (men bedenke van welke avonturen in het epos dat ‘veel heeft
hij geleden op zee’ de samenvatting is), vele landen bezocht, omgang gehad met
lieden van allerlei ras enz. (o.a. zeden). (Je zou in de verleiding komen om naast de
twee zaken waarvoor Odysseus vecht, de twee taken te zetten waarvoor Multatuli
met zijn boek gevochten heeft: iets voor zichzelf en iets voor het volk waarmee hij
zich bevriend wist, - maar wie kan aantonen dat Multatuli deze parallel zelf gezien
heeft?)
Natuurlijk, er zijn in de passage van Max Havelaar invullingen, uitwerkingen,
omspelende versieringen als men wil. Dat brand, oproer en de rest vult verschillende
soorten leed in, en van allerlei ras enz. werkt de aard van die soorten lieden uit. De
plaats is overigens door Multatuli opvallend versoberd (en aangepast, als men mij
wil volgen.) Waar Sötemann ophield met citeren, ben ik verdergegaan met de tekst
van de vijfde druk. (Zoals men weet zijn de vierde en vijfde drukken de enige die
door Multatuli zelf bezorgd zijn, echter zonder dat hij het handschrift kon raadplegen.)
In het net-handschrift - en dus in de nulde druk, die Sötemann gebruikt - staat in
plaats van ‘Hy had vele landen bezocht, en omgang gehad met lieden van allerlei
ras’ t/m ‘gelaatskleur’ zowel meer als minder: ‘Hij had FRANKRIJK,
DUITSCHLAND, BELGIË, ITALIE, ZWITSERLAND, ENGELAND, SPANJE,
PORTUGAL, RUSLAND, EGYPTE, ARABIE, INDIË, CHINA en AMERIKA
bezocht.’ (MH 64) ‘Vele landen’ dus ingevuld, maar niets over die omgang met
lieden van allerlei aard.

Over Multatuli. Delen 7-8

5
Iemand heeft erop gewezen - niet zonder daarbij de reeksen in ‘onze’ passage als
voorbeeld te nemen - dat Multatuli een voorkeur had voor lange reeksen woorden
van dezelfde soort. Een ander denkt dat hij die reeks namen van landen daarna toch
maar geschrapt heeft om dichter bij de autobiografische werkelijkheid te blijven.8.
Het is mogelijk. Maar waarschijnlijker lijkt me de opzet duidelijker te verwijzen naar
Homerus, zijn ‘model’. Vooral de toevoeging over die lieden van allerlei aard pleit
daarvoor. Terwijl hij het gebruik van een geliefd stijlmiddel zou hebben opgegeven
om de lezer geografisch niet de verkeerde kant op te sturen, of om naast Homerus'
‘van veel mensen en steden’ zijn ‘vele landen’ te plaatsen. Of allebei, en desnoods
ook nog dat autobiografische motief, want waarom zou één ingreep niet meer dan
één beweegreden mogen hebben?
Ik voorzie een tegenwerping: is het niet mogelijk dat Multatuli pas in tweede
instantie - bij de korrektie van zijn boek voor de vierde druk - de verwijzing naar
Homerus in zijn eigen tekst herkend en toen aangedikt heeft? Ik acht dat zeer wel
mogelijk. Maar dat zou de verwijzing eerder meer dan minder belangrijk maken,
door de heel bewuste opzet. Hier zou hij niet meer kunnen beweren, zoals na de
passage die er vlak boven staat: ‘Die tirade is mij ontsnapt.... ze staat er nu eens, en
blijve.’ Al zal ook dat een stijlmiddel zijn.
En waarom zou die verwijzing naar Odysseus - niet ekspliciet, met zoveel woorden,
maar impliciet, als het ware in de woorden - nu zo belangrijk zijn? Omdat Odysseus
in de literatuur het prototype - je zou bijna zeggen: het oerbeeld - is van de held die
‘veel ondervonden’ heeft. En doordat Multatuli de verwijzing heeft geplaatst in een
heel bewogen passage, waarin hij zijn held en daarmee zichzelf afzet tegen de
burgerlieden: wat die zoal aan ‘ondervinding’ opdoen of wat ze met hun
ondervindingen doen. Als lijders met ‘ondervinding van het gemoed’ roept hij
ekspliciet geen mindere voorbeelden op dan Sokrates, ‘of beter nog’: Jezus. En hijzelf
heeft geleden en ondervonden. Sötemann wijst erop dat dit hier in enkele zinnen
zevenmaal wordt beweerd.9. Door daarbij impliciet naar Odysseus te verwijzen, zodat
beeld en voorbeeld als het ware samenvallen heeft Douwes Dekker aan de Multatuli
die de hoofdpersoon was van zijn boek10. en die hijzelf was, epische, zelfs mytische
proporties verleend.

8.

9.
10.

Resp.: H.H.J. de Leeuwe, De stijl van de Max Havelaar, in 100 Jaar Max Havelaar, Rotterdam
1962, 65-113 (bedoelde passage p.99); en Marcel Janssens, Max Havelaar, de held van
Lebak, Antwerpen/Utrecht 1970, p. 149.
Structuur 235, noot 66.
Op de identifikatie Havelaar-Multatuli hoeven we na Sötemann, Structuur, niet meer in te
gaan.
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Eep Francken
Een kromme kreupele katechiseermeester
een serie documenten (vervolg)*
Dit tweede deel begint met Multatuli's ingezonden stuk tegen de NRC, gepubliceerd
in Het noorden op 20 januari 1871. De eerste regel is natuurlijk van de redaktie van
dat blad.
Op uitdrukkelijk verzoek van den heer Douwes Dekker nemen wij het volgende stuk
op, waaraan door de Nieuwe Rotterdamsche Courant een plaats geweigerd is.
De Redactie van de N.R.C. wordt beleefd verzocht een plaatsje te verkenen aan
onderstaande regelen, waarmêe ik mij voorstel - antwoordende en niet antwoordende
- twee zaken te gelijk af te doen.
De eerste betreft eene door een Oud Officier van het Indisch Leger tegen mij
ingebragte beschuldiging van onwaarheid.
Ik zoude, volgens dien schrijver, op blz. 28 van mijn NOG ÉÉNS VRIJE-ARBEID,
ten-onregte beweerd hebben, dat de G.G. DUYMAER VAN TWIST de afgeschafte wijze
van werving weder had ingevoerd.
Uit de door den O.O.v.h.I.L. gepubliceerde stukken blijkt, dat ik in mijn regt was
de wijze waarop het indisch leger voltallig wordt gehouden of gemaakt, af te keuren.
Men noemt (officiëel) die zaak aldus:
‘de werving van inlandsche soldaten heeft gemeenlijk plaats door middel van
kunstgrepen, welke den toets der zedelijkheid niet kunnen doorstaan, en zelfs van
zoogenaamde speelhuizen, waar de openbare verordeningen op de dobbelspelen
overtreden worden.’
Over de kwalificatie der zaak is dus geen ander verschil, dan noodzakelijk
voortvloeit uit het onderscheid tusschen officiële lankdradigheid en mijne wijze van
zeggen.

*

In het eerste gedeelte van dit artikel heb ik een fout laten staan. In de weergave van het
fragment uit Multatuli's brief van 22 december 1869 (Over Multatuli 6, p. 36, 5 regels van
onder) staat ‘breed van vorm.’ Men heeft op de foto ernaast gezien dat het moet zijn: ‘breed
van voren.’

Over Multatuli. Delen 7-8

7
Op bladz. 28 van bedoelde brochure beschreef ik kortelijk hoe men den argeloozen
Javaan tot soldaat maakt, en noem nu - nog korter - die handelwijze eene infamie.
Ik verweet op dezelfde bladzijde den heer VAN TWIST, dat hij die infamie weder
had ingevoerd.
Om te betoogen dat ik onwaarheid sprak, legt men nu stukken over, waaruit blijkt
dat die heer zich ditmaal niet mag beroepen op de armzalige circonstance atténuante
van gouverneur generaals-onwetendheid, die ik - mij niet herinnerende dat het
deugdzame besluit van hem zelf was - hem, al te goedig wilde toekennen ... stukken
die bewijzen, dat hij dit maal wist hoe eerloos de zaak was, die hij in bescherming
nam.
Want: dat hij dit gedaan heeft, houd ik staande.
Tijdens mijn verblijf te Lebak, zijn de bepalingen tegen die ... ‘Kunstgrepen’ door
den G.G. DUYMAER VAN TWIST buiten werking gesteld.
De O.O.v.h.I.L. die van deze intrekking geen kennis schijnt te dragen, en dus in
de meening verkeerde dat ik een lasteraar was, deed zijn pligt. Ik wenschte dat mijn
geheel Publiek uit zulke Oud officieren bestond.
Indien het hem om waarheid te doen is - gelijk ik afleid uit de prijzenswaardige
begeerte om partij te trekken voor iemand dien hij verongelijkt waant - geef ik hem
den raad den heer VAN TWIST zelf te vragen, of deze àl-dan niet het besluit van 9
April 1852, voor zoo-ver de afschaffing der daarbij vermelde ‘Kunstgrepen’ betreft,
heeft ingetrokken?
Ik sommeer dien man mij tegen te spreken. Hij zal 't wel laten!
Later hoop ik eenigszins uitvoeriger terug te komen op deze zaak, die mij zeer
welkom is, met uitzondering van de late - en helaas, slechts toevallige - ontvangst
van dat nummer der N.R. Courant.
Reeds nu evenwel maak ik de opmerking, dat het door den O.O.v.h.I.L.
medegedeelde deugdzame stuk, waarin de zielverkooperij wordt afgeschaft, een
publiek document is, en dat de latere aan ambtenaren bij binnenlandsch bestuur
gerigte aanschrijving om voortaan van die zedelijkheids-parade geen notitie te nemen,
tot de geheime stukken behoort.
Men ziet het: ‘il est avec le libéralisme des accommodements.’ Dat verschil
tusschen openbare bravigheid en geheime ‘buiten-werking stellingen’ is karakteristiek.
Indien de O.O.v.h.I.L. mij aanviel uit liefde voor de waarheid, zal mijne
teregtwijzing hem aangenaam zijn, en ik houd mij aanbevolen voor meer dergelijke
gelegenheden om mijne beweringen te staven.
Mogt echter zijne beschuldiging zijn voortgekomen uit genegenheid voor den heer
VAN TWIST, of uit vijandschap tegen mij, dan heeft hij reden tot droefenis over den
afloop zijner poging, om de politieke integriteit van dien man te verdedigen, en de
mijne door eene betichting van onwaarheid, te knakken.
Ik schrijf geen leugens. Ik heb ze niet noodig. Gelijk ieder ander, kan ik
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mij vergissen in de appréciatie, doch waar ik feiten vermeld, zijn ze wáár.
En juist hierom is mij de beschuldiging van den O.O.v.h.I.L. zoo welkom. Ik verzoek
ieder die waarheid lief heeft, zijn voorbeeld te volgen, en mij aan het woord te houden.
Dat geeft licht, en is dus nuttiger hier ga ik over tot het tweede punt dat ik in dit blad te behandelen heb nuttiger dan het gekibbel over ‘mooi’ of ‘niet-mooischrijverij’ en dan dat
nederlandsch gezaag over personalia, waarvan men gewoonlijk bitter weinig weet
(IDEE 545.)
In de laatste alinea ligt dan ook de reden waarom ik geloof niet te moeten
antwoorden op de beschouwingen in het nummer van 6 dezer, waartoe mijne brochure
... geen aanleiding gaf.
De lezer - die zelf wel zal weten dat ik niet nederig ben, dat ik van politieke
denkwijze verander ‘zonder daarvan behoorlijke reden te geven’* dat mijne IDEËN
allermiserabelst in elkaêr zitten, enz. enz. - had, meen ik, regt op wederlegging mijner
redeneringen over VRIJEN-ARBEID. En ik ook.
Het ontwijken van de behandeling dier kwestie zoude bijna doen veronderstellen....
Leve de eerlijke methode van dien Oud-officier, die regelregt afgaat op het doel!
Men ziet het, door zijne wijze van handelen kan de Lezer nu weten wat hij te denken
hebbe van mijne waarheidsliefde, en van de zedelijksheids-begrippen des heeren
DUYMAER VAN TWIST, terwijl de vrij-arbeidskwestie behandeld volgens het systeem
der Rotterdamsche Courant - nog altijd blijft wachten op beslissing.
Hoe die courant boven dàt stuk mijne woorden durfde plaatsen: ‘Wie inderdaad
het goede wil, verdraait de gegevens niet’ is mij een raadsel. Zij zelve ‘verdraait’ in
dat opstel, het geheele indische vraagstuk tot het verdacht maken van mijn karakter,
en de ‘verzuchtende’ raadgevingen aan een onbedreven schrijver, hoe hij zijne
talenten hebbe aantewenden, opdat er eenmaal iets uit hem ‘groeien’ moge. 't Wordt
waarlijk tijd! Ter bevordering van dien ‘groei’ zal ik mij vlijtig oefenen, door
achttegeven op de redeneer- en schrijfwijze van de N.R. Courant. En ook ben ik
bereid mijn karakter te wijzigen naar het voorbeeld van dit blad, zoodra iemand de
goedheid heeft mij mede te deelen waar ik dat model kan te zien krijgen.
Wiesbaden, 11 Januari 1871.
MULTATULI

*

Deze zinsnede zal wel beduiden dat ik mij verkocht heb aan 't Behoud? Nu, dàt kan ik niet
loochenen. De N.R.C. kan voortaan den omslag van 't insinuëren uitwinnen. De zaak ligt er
eenmaal toe! Mijne IDEËN worden geschreven voor rekening van een genootschap
Oud-Conservatieven. Daarvan verschijnt geen vel, dat niet door de heeren Saaymans Vader
en Domine Knack te Berlijn is goedgekeurd. Mijne politieke stukken worden nog bovendien
gecensureerd door den ombrenger van het Dagblad. Ook een kransje van bakers en
vroedvrouwen ... bah!
Wat voorts de beschuldiging van gebrek aan nederigheid aangaat .... met terugzigt op GÖTHE'S
Kommentaar in voce: Bescheidenheit, zal ik de aanschaffing van dat artikel uitstellen tot ik
een N. Rotterdammer Courant ben geworden. Dat zal voor die verandering wel de geschiktste
tijd zijn.
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De volgende dag al krijgt Multatuli steun van het Haagse dagblad Het vaderland,
dat een uitgebreide samenvatting van zijn weerwoord geeft. In een korte introductie
vermeldt het blad de weigering door de NRC. Bovendien geeft het te kennen dat die
krant Multatuli's brochure heeft afgewezen vanwege bezwaren tegen de persoon van
de schrijver. Men kan zich afvragen - aldus Het vaderland - of die methode ‘wel
humaan was’. Dit alles was voor de NRC voldoende reden om nog eens op de zaak
terug te komen:
‘Op uitdrukkelijk verzoek van den heer Douwes Dekker, nemen wij het volgende
stuk op, waaraan door de Nieuwe Rotterdamsche Courant eene plaats geweigerd is.’
Deze woorden laat het Noorden voorafgaan aan een artikel, waarin Multatuli opkomt,
ten eerste tegen het stuk, dat door een Oud-Officier van het Indisch leger werd
ingezonden bij ons blad, en door ons in het No. van 2 Jan. jl. werd geplaatst, ten
tweede tegen het artikel, dat wij schreven naar aanleiding van Multatuli's N o g e e n s
V r i j e -a r b e i d , in ons No. van 6 Jan. jl.
Multatuli houdt vol, dat de Gouverneur-Generaal Duymaer van Twist, de
afgeschafte wijze van werving voor het leger weder invoerde, welke hierin bestond,
dat de inlander door onderofficieren van geld voorzien werd om hem tot spelen te
verleiden: verloor hij meer dan hij betalen kon, dan werd hem geld geleend, het
geleende werd als handgeld beschouwd, zijne haren werden afgeknipt en hij was
soldaat. De O.O.v.h.I.L. beweerde dat de heer Duymaer van Twist juist dat misbruik
had afgeschaft, en deelde de officieele stukken, waarbij deze wijze van werven
verboden werd, mede. Nu verklaart Multatuli, dat tijdens zijn verblijf te Lebak de
bepalingen tegen die ‘kunstgrepen’ later door den G.-G. Duymaer van Twist-zelven
weder buiten werking werden gesteld. Bedoelde bepalingen werden gemaakt in een
p u b l i e k stuk: de aanschrijving daarvan geen notitie te nemen, behoort tot de
g e h e i m e stukken.
Zooals wij de beweringen van den O.O.v.h.I.L. voor diens rekening gelaten hebben,
laten wij ook aan hem de repliek op Multatuli's antwoord.
Wat ons artikel over Multatuli betreft - daarop ‘gelooft’ deze ‘niet te moeten
antwoorden.’ Hij steekt den draak met de daarin voorkomende minder gunstige
kritiek over de werken, welke hij na zijn M a x H a v e l a a r heeft uitgegeven; meent
dat hij recht had op wederlegging zijner redeneeringen over vrijen-arbeid; prijst
tegenover ‘het ontwijken van de behandeling dier quaestie,’ de ‘eerlijke’ methode
van den oud-officier; beschuldigt ons dat wij ‘het geheele indische vraagstuk’
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hebben ‘verdraaid’ tot ‘het verdachtmaken van zijn karakter;’ spot met onzen wensch,
dat hij 't schrijven van politieke en philosofische pamfletten late varen en zijne groote
gaven als schrijver aanwende om de meesterstukken te leveren, welke wij vooral in
het dramatisch genre van hem verwachten; zegt, dat ons blad geen karakter heeft,
daar hij anders het zijne daarnaar zou wijzigen; legt onze uitdrukking dat hij van
politieke denkwijze veranderd is ‘zonder daarvan behoorlijke reden te geven,’ uit,
alsof wij daarmee te kennen wilden geven, dat hij zich ‘aan 't Behoud verkocht’ heeft,
en zegt, dat hij ‘het aanschaffen van bescheidenheid zal uitstellen’, tot hij ‘een Nieuwe
Rotterdammer Courant geworden’ is, daar ‘dat voor die verandering wel de
geschiktste tijd zal zijn.’
Dit artikel werd door ons geweigerd, zegt het Noorden, en dat is volkomen waar.
Op den laten avond van den 13den Jan. ontvingen wij een copie van het door het
Noorden opgenomen artikel, dat hiermede bijna woord voor woord eensluidend is,
maar waaraan de laatste zinsnede, in welke de N. Rott. Ct. van karakterloosheid
beschuldigd wordt, en de noot, waarin de insinuatie alsof volgens ons Multatuli zich
verkocht heeft aan 't Behoud, met de aardigheid over de bescheidenheid, welke aan
de N. Rott. Ct. voegt, voorkomen, ONTBRAKEN. Niettegenstaande er vrij wat hatelijks
in het stuk stond, zonder dat het met die zinsnede en die noot was opgesierd, besloten
wij onmiddellijk het te plaatsen. Een korte repliek werd geschreven, in welke wij
verklaarden de quaestie der werving aan den Oud-Officier overtelaten, en vervolgens
aantoonden hoe de juistheid van ons oordeel over Multatuli door dit stuk zelf op
nieuw bewezen werd. Toen Multatuli's antwoord met onze repliek persklaar was
gemaakt, op den morgen van den 14den, ontvingen wij van denzelfden persoon, door
wiens bemiddeling wij dat antwoord hadden ontvangen, een tweede copie, eensluidend
met de eerste, doch waarin de bewuste zinsnede en noot aan het slot voorkwamen.
Deze waren met blauw potlood omgehaald en in de copie, welke ons eerst was
toegezonden, niet opgenomen, waarschijnlijk omdat Multatuli-zelf een oogenblik
begrepen had, dat wij aan dergelijke grofheden geen plaats zouden gunnen. Wij zijn
niet bevreesd voor strijd; den aanvaller en vijand weten wij te eeren, wanneer de
strijd met eerlijke wapenen gevoerd wordt en de vijand zich als fatsoenlijk man
gedraagt. Maar voor zulke taal is in ons blad geen plaats.
Het Noorden schijnt begrepen te hebben, dat wij Multatuli's artikel bij eenige
achting voor ons zelf onmogelijk konden opnemen. ‘Op uitdrukkelijk verzoek van
den heer Douwes Dekker’ nam het zijn stuk op. Die uitdrukking gelijkt wel wat op
een excuus. - Misschien was het voor het Noorden moeielijk een artikel van zijnen
medewerker te weigeren,
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hoedanig de inhoud er van wezen mocht.
Tegenover de wijze, waarop het Noorden deze zaak behandelt, steekt die van het
Vaderland niet weinig af.
Dat blad schijnt gretig iedere gelegenheid aan te grijpen, om de N. Rott. Ct.
onaangenaamheden te zeggen en in een ongunstig daglicht te stellen. Ons kan dat
pogen slechts vermaken, en wij wenschen het Vaderland slechts dit toe, dat het zijne
gelegenheden beter kiest. ‘Aan het orgaan (?) dat hem aangevallen had, richtte
Multatuli zijn verdediging, maar de N. Rott. Ct. weigerde het op te nemen,’ zoo mag
het Vaderland schrijven, - niemand zal toestemmen dat men schimpscheuten en
beleedigingen in het blad-zelf, waartegen zij gericht zijn, moet opnemen, omdat de
schrijver ze een repliek gelieft te noemen. Er zijn nog andere dagbladen, aan welke
de auteur die liefelijkheden kan zenden, b.v. aan het Vaderland, dat van insinuaties
en grofheden tegen een ander dagblad niet afkeerig schijnt te zijn. Maar, zegt dat
blad, ‘is het antwoord van Multatuli niet beleefd: men moge vragen of de m e t h o d e ,
volgens welke het blad zijn boekje had bestreden, wel humaan was.’ Zeker niet,
wanneer de voorstelling, welke het Vaderland van die bestrijding geeft, de ware was.
Wij zouden volgens deze in het stukje waarmede wij ons van het boekje hebben
‘afgemaakt’, slechts eenige bezwaren tegen den p e r s o o n des schr.'s in het midden
hebben gebracht, waarvan de voornaamste was, dat hij van politieke denkwijze
veranderde, en van die verandering geen behoorlijke reden zou hebben gegeven.
Eene voorstelling, geheel in strijd met strekking en woord.
Het lezen van Multatuli's laatste brochure versterkte ons in de overtuiging, eensdeels
dat hij de hoedanigheden van een politicus mist, geen politiek denker mag heeten, reden waarom wij ons met hem niet in een strijd over politiek begaven -; anderdeels,
dat het ontzaglijk jammer is, dat zoo groote talenten besteed worden aan
pamfletten-schrijverij, die den schrijver bederft en het publiek niet baat.
Die overtuiging spraken wij uit. Wij schatten Multatuli's talenten hoog; wij meenen
dat hij slechts de baan te volgen heeft, welke zij hem aanwijzen, om onze grootste
dramatist te worden; wij betreuren de wijze, waarop die talenten thans door hem
worden gebruikt.
(NRC 22-1-1871)
In de brieven aan Huisman wordt de kwestie nog twee maal aangeroerd. Op 1 februari
kondigt Multatuli aan dat hij nog eens over de zaak zal schrijven:
Het is wel goed de zaak nog eens te behandelen, vooral daar het stuk in 't Noorden
niet precies is zooals ik 't hebben wilde. Ik had namelyk nog eenige zinsneden
bygevoegd die telaat schynen gekomen te zyn.
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(Die aanhaling van Göthe komt te-pas omdat hy gezegd heeft: ‘slechts smeerlappen
zyn bescheiden.’ Zeer juist. Wie z'n waarde voelt, mag en moet het zeggen. Ik bedoel
dus dat ik met bescheidenheid wachten zal tot ik een Rt Ct (of smeerlap) zal geworden
zyn. En is dit niet regt, na de vuile insinuatie van verkocht te zyn? Ze ontkennen die
bedoeling (dat is juist de eigenaardigheid van 't insinueren) maar de Uilenspiegel
verklapt de zaak, en bewyst dat ik goed las, niet waar?
En tegen het eind van dezelfde brief, een gedeelte dat een dag later is geschreven:
Vandaag kreeg ik in handen het Dagblad van sGravenhage. Daarin wordt myne
brochure Vry. Arb. zeer uitvoerig behandeld. Ik las al twee hoofdartikelen I & II en
't is nog niet uit.34. Ze zeggen dat zy altans niet willen meêwerken om my dood te
zwygen, en daarom zoo uitvoerig. Komiek dat ik, een ultra liberaal, nu verdedigd
word door 't behoudende blad. Dat is doodeenvoudig, omdat ik uit liberalismus zeg
wat ik voor waar houd, onverschillig of 't zekere party bevalt. De vry-arbeid is een
bedrog en daarby blyf ik.
En - dóór dat gekibbel over die kwestie heeft men myne zaak gesmoord. Nooit
hebben behouders my zoo veel kwaad gedaan als de liberalen door dat voorschuiven
van gemaakte vraagstukken. Ik riep: moord, en onder schyn van welwillendheid
delibereerde men over de vraag of het lyk op z'n rug of zyn buik moest gelegd worden.
Dat was de vraag niet. De moordenaars moesten gestraft, of altans verwyderd, en
dan ware er plaats gekomen voor eerlyke luî.
Op 23 maart 1871 maakt Multatuli een opmerking over een welwillende bespreking
in het Algemeen handelsblad35. van de toneelopvoering van Max Havelaar, in de
bewerking door ene Henri Baton. Hij heeft in de krant moeten lezen dat er zo iets
als dit stuk bestond. Maar het belangrijkste is dat hij hier, zoals ook elders, impliciet
de veronderstelling afwijst als zou hij ooit van standpunt veranderd zijn t.a.v. de vrije
arbeid. Ook de Max Havelaar, zo is zijn uitgangspunt, valt reeds de liberale
opvattingen aan.
Of 't een streek van de liberalen is, weet ik niet. Maar 't is wel zeer

34.
35.

‘Nog eens: Vrije arbeid in Nederlandsch Indië.’ Een serie van vier artikelen in het Dagblad
van Zuidholland en 's-Gravenhage, op 31 januari t/m 3 februari 1871, steeds op de voorpagina.
In het nummer van 13 maart 1871. Hieruit en uit berichten in hetzelfde blad van 17 en 20
maart valt op te maken dat het stuk in de week van 6 maart in première ging en tot en met
de 17e elke avond gespeeld is in het Theater des Variétés in de Amstelstraat, Amsterdam.
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opvallend dat het Handelsblad het stuk pryst, en geen woord zegt over de onjuistheid
van 't vereenigen dier politieke rigting met een apotheose van M.H.
Het H.B. kent myne beide brochures tegen Vr. Arb. zeer goed. In de beoordeeling
van dat drama maakt het de aanmerking dat Adinda haar haren niet goed draagt
(zeer onjuist!) maar de wezenlyke fout over dien Vryen Arbeid wordt verzwegen. Dat
is zeer opvallend.

Commissie
Maar nog veel meer dan de ontvangst van Nog eens Vrye arbeid had een andere
kwestie hem in deze tijd in opwinding gebracht. Het gaat om de bekende
Multatulicommissie, waarover Mimi in haar brieveneditie36. al uitgebreide
documentatie geeft. Op 4 oktober 1870 bevatte de NRC een ingezonden stuk van de
advocaat J. van Gennep, die in een welsprekend pleidooi de Nederlanders oproept
om Multatuli financieel te steunen, zonder dat hij de naam van de schrijver ook maar
één maal noemt.37. Als Huisman vraagt wat Multatuli ervan denkt, blijkt die over
kansen op sukses weinig hoopvol: Ja, die Rotterd. Ct heb ik ontvangen. De meening
van den heer v. Gennep moge goed zyn, hy schynt echter niet intezien dat Nederland
my smoren wil. Het baat niets! (14 oktober 1870). Van de oproeping in den
Rotterdammer, hoe welgemeend ook, heb ik geringe gedachte. De Natie wist het
immers sedert lang dat ik zoo tobde! (29 oktober)
Aanvankelijk leek Van Genneps poging sukses te zullen hebben, want hij slaagde
er snel in een comité te vormen met enkele klinkende namen. Maar toen men in
contact trad met Multatuli, bleek al meteen dat dit niet de helpers waren die Dekker
zich gewenst had. Aan elke actie van deze aard zit nu eenmaal een aspect van
liefdadigheid, terwijl Multatuli slechts wilde horen van rechten en plichten. Maar
wanneer men het volk van Nederland zou gaan uitschelden op de manier van
Multatuli, hoefde men aan een goede opbrengst niet meer te denken. Dit laatste
realiseerden de leden van de commissie zich zo goed, dat zij zelfs aandrongen op
uitstel van de scherpe publikaties die Multatuli persklaar maakte. Nog eens Vrye
arbeid en de derde bundel Ideën zouden de toch wel gewenste indruk van machteloos
en goedwillend genie helemaal kunnen bederven.
Bovendien werd het snel duidelijk dat de commissie niet van plan was om elke
ontvangen gulden meteen naar Gustavsburg of Wiesbaden door te zenden. De heren
kenden Dekkers portemonnee als een vergiet en voelden er meer voor om hem te
rantsoeneren met elke week een paar

36.
37.

Brieven, deel 9, blz. 27-47.
Opgenomen in idee 1034. De tekst in V.w. 6, blz. 336 e.v. verschilt slechts in een paar details
van die in de kranten (4 okt., 13 nov. 1870).
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tientjes. Dan waren er zijn vrouw en kinderen in Italië, en hun vreselijk lot zou het
in een bedelactie natuurlijk prima doen. Dat begreep Multatuli ook, maar weinig
dingen hinderden hem zo als de voorzienbare opmerkingen of toespelingen op zijn
falen als kostwinner voor het gezin. En over het gescheiden leven van Tine en haar
man, over diens samenwonen met Mimi, werd zonder twijfel al meer dan genoeg
gekletst. Het valt te lezen in de brief van 10 november 1870:
Indien er iets voorkomt in de Courant over my (oproeping?) geef er dan SVP berigt
van.
Onder ons: ik vertrouw niet volkomen op de menschen die deze zaak op touw
zetten, en voorzie dat zy zich anders zullen uitdrukken dan de door my goedgekeurde
afspraak was. Dat is meer gebeurd!38. En in dat geval zou ik genoodzaakt zyn te
protesteren.
Ik eisch geholpen te worden omdat ik regt heb. Dat willen ze altyd verdraaien in
een soort van medelyden met vrouw en kinderen.
Eigenlyk heb ik meer last van zùlke vrienden dan van vyanden. Ze geven zich het
air van wat te doen, en by slot van rekening berokkenen ze my meer kwaad dan goed.
Op 13 november stond de officiële oproep met steun aan Multatuli in de NRC.37. De
dageraad nam het stuk op 26 november 1870 over, begeleid door het volgende
onderschrift:
Men ziet, het stuk is in warmen, hartelijken toon gesteld en de bedoeling, de
welmeenendheid, de moed, enz. van de onderteekenaars verdienen allen lof.
En toch hebben wij een opmerking te maken. Eilieve, wat hebben Havelaar's
tegenspoed en Multatuli's schrijftalent te maken met .... RECHT?
Blijven de Lebaksche gruwelen en de lauwheid onzer regeering niet een schandvlek
op ons volkskarakter, ook al ware die man schatrijk, of al schreef hij slecht?
Hoe arm moet men wezen, hoe mooi moet men schrijven, om, zonder vrees voor
mishandeling, in de bres te durven springen voor plichtgevoel en menschelijkheid?
De zaak komt eenvoudig hierop neder: dat Havelaar naar geweten en instruktie
zijn plicht deed, en dat de G.G. Duymaer van Twist zijn plicht niet deed.
Havelaar sprak met levensgevaar de waarheid; Duymaer van Twist loog*.
De eerste werd en wordt gestraft; de laatste werd en wordt beloond.

38.
37.

Een toespeling op een dergelijke actie van Huet, Van Vloten e.a. Vgl. Over Multatuli 2, blz.
1-2.
Opgenomen in idee 1034. De tekst in V.w. 6, blz. 336 e.v. verschilt slechts in een paar details
van die in de kranten (4 okt., 13 nov. 1870).
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Wij vragen of dit recht is?
Wij noemen dit onrecht!
En daarom nogmaals hulde doende aan de edele bedoelingen der onderteekenaars
van bovenstaande oproeping, blijven wij bij de meening, dat zij als punt van uitgang
hunner bemoeienis, liever het standpunt van stipte rechtvaardigheid hadden moeten
kiezen.
Of vreesden zij op die wijze hun doel niet te bereiken? Dit zou een treurig
getuigenis wezen van het peil der zedelijkheid waartoe onze heervreezende natie is
afgedaald.
Hoe dit zij, uit medelijden, sympathie of rechtsgevoel dan, wij hopen dat bedoelde
poging tot gedeeltelijk herstel van zóóveel kwaads, met goed gevolg moge worden
bekroond en verheugen ons dat eens eindelijk mannen van goeden naam en invloed
zich de Havelaarszaak aantrekken, die nu sedert veertien jaren door Duymaer van
Twist en de zijnen zoo verraderlijk werd gesmoord.
De bejegening die in Nederland den man te beurt viel, wiens streven
rechtvaardigheid was, en het voortdurend beloonen van zijn hoofdtegenstander,
moeten onmisbaar nadeelig werken op de plichtsvervulling der vertegenwoordigers
van Nederlandsche beschaving in Insulinde. Het wordt tijd, dat de natie feitelijk
verklare: of zij aan RECHT dan wel aan ONRECHT de voorkeur geeft? Wij dringen op
die geloofsbelijdenis aan, in naam van den godsdienst dien wij belijden: de godsdienst
van het goede.
SENTOT
*Duymaer van Twist loog, toen hij in zijn brief aan Havelaar beweerde dat er over
dien regent van Lebak steeds gunstige rapporten waren ingekomen. Bovendien werd
onlangs in de Indische couranten, die provincie ‘een augiasstal genoemd, waar van
oudsher de bevolking schandelijk mishandeld werd’. Al de grieven van Havelaar
zijn voor en na ronduit beaamd, behalve de moord zijns voorgangers, waaromtrent
nog altijd geen onderzoek heeft plaats gehad. Doch wel is er bewezen dat die misdaad
in Havelaar's omgeving voor waarschijnlijk werd gehouden, hetgeen genoeg is om
den toestand te kenschetsen, waarin deze verkeerde, toen hij het onrecht aangreep.
Is het niet treurig dat men, om dien man recht te verschaffen, een beroep meent te
moeten doen op medelijden of auteurstalent?
Men ziet ook dat Huisman tactisch bezig is om de voor Dekker onaangename kant
van de zaak naar de achtergrond te schuiven. Hier staat de roep om recht centraal.
Er zijn uit dit nummer van De dageraad overdrukken gemaakt die o.a. naar alle leden
van het parlement gestuurd werden. Huisman had er Multatuli over geraadpleegd en
zet door, hoewel de schrijver niet al te enthousiast is: Eén Exempl. aan Mr A.J.
Duymaer van Twist Oud. G.G. v. N.I. Lid der eerste Kamer, &c. kan in allen-geval
geen kwaad. En zeker aan de andere Kamerleden (1&2o) ook niet. (6 december)
Veertien dagen later komt de geestdrift toch: Het verzenden der Overdruk-
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jes aan Leden 1o & 2o kamer, is perfect. En het klopt zoo goed met myn stuk:
Vrye-Arbeid, dat nu ook verschynt. Ze kunnen nu weten wat de waarheid is - àls ze
dat weten willea Maar dááraan hapert het.
Over de commissie raakt Dekker inmiddels al maar somberder. Een aandeel in de
opbrengst van Max Havelaar zou door de erfgenamen van Jacob van Lennep aan
hem worden uitgekeerd, maar een en ander wordt vertraagd omdat men het via de
commissie wil afhandelen.
Spreek er niet over, maar die Kommissie doet me kwaad. Zonder haar zou ik nu
geld hebben. Ik zit met die zaak in den brand, en peins op 'n manier om - ik weet
waarachtig niet hoe ik 't moet aanleggen om er àf te komen, zonder my in nieuwe
moeielykheden te wikkelen. Dit is zeker: het doet me kwaad! God bewaar je voor
vrienden! (6 december)
Inmiddels is in de Zaanlandsche courant van 19 november heel andere kritiek op de
voorstellen van de commissie geuit:
- De heeren Mr. J. van Gennep te Rotterdam, Dr. H. Kern, hoogleraar te Leiden, Mr.
H.P.G. Quack, hoogleeraar te Utrecht, F.J. Stieltjes, lid van de Tweede Kamer te 's
Gravenhage en A.C. Wertheim, assuradeur te Amsterdam, hebben eenige dagen
geleden in de Nieuwe Rotterdamsche Courant eene oproeping geplaatst tot vorming
van plaatselijke commissiën tot stichting van een Multatuli-fonds.
De beweegredenen van genoemde heeren waardeeren wij alleszins, maar éene
opmerking houden zij ons ten goede. Kunnen zij aan het publiek de zekerheid geven
dat bij welslagen hunner pogingen Multatuli het geschenk van het volk zal aannemen?
De excentriciteit van den heer Douwes Dekker, veronderstellen wij, is hun evenmin
als ons onbekend. Even goed als wij, weten zij dat D.D. ‘evenzeer in de hand bijt
van dengene, die hem slaat of ketent, als van hem, die brood biedt.’ Wat Voltaire
eens van Rousseau zeide, is dunkt ons wel enigszins van toepassing op Multatuli:
‘hij weet uitnemend wat de ware vrienden zijn; hij omhelst ze en - verlaat ze voor
altijd. De ondankbaarheid is zijn eerste verdienste; uit grootheid van ziel haat hij
zijne weldoeners. Overlaad hem met de edelste gunstbewijzen, hij zal woedend boos
worden, dat iemand het vermogen, den wil, de misdadige onbeschaamdheid heeft
van hem te vernederen door hem wel te doen.’
Met het oog alzoo op dien bekenden karaktertrek van Multatuli zouden wij wel
wenschen dat genoemde heeren konden verklaren dat hij zich vereerd zoude gevoelen,
zoo hem van wege het Nederlandsche volk een geschenk werd aangeboden, als bewijs
van waardeering zijner verdiensten, zoowel jegens Indië als Nederland. Kunnen zij,
noch openlijk noch in vertrouwen, eene zoodanige verklaring afleggen, wij vreezen
dat zij, ondanks hunne beste bedoelingen, niet zullen slagen. Hoe milddadig wij
Nederlanders ook zijn, wij dringen geen weldaden
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op, maar zijn zij eenmaal aangeboden zoo voelen wij ons beleedigd indien ze van
de hand gewezen worden. Zoo wij gevaar kunnen loopen dit te ondervinden, is onze
milddadigheidszin reeds gedaald tot beneden het vriespunt.
Twee commissieleden, Kern en Van Gennep, zorgen korte tijd later voor een
weerwoord. De Zaanlandsche courant verzekert dan dat men het doel van hun actie
uitstekend vindt. De Havelaar is ‘een boek waarin de edele gedachte met den
schoonen litterarischen vorm om de overwinning kampt’ en Multatuli: een geniale
en krachtige ‘kampioen tegen de verdrukking van duizenden onzer natuurgenoten
in het schoone Insulinde.’ Het stuk van Kern is in de Brieven opgenomen39., dat van
Van Gennep volgt hieronder.
Mijnheer de Redacteur!
Met genoegen werd ik door het mij met zooveel hoffelijkheid toegezonden
exemplaar van uwer Courant van 19 Nov. j.1. naar de rijke Zaanstreek verplaatst.
Het eerste, wat mijn oog bij de opening van het blad trof, was eene warme hulde aan
de nagedachtenis van een te vroeg gestorven letterkundige, die te regt door u
geroemden Zaankanter, Jacob Honig Janszoon Junior. Dit beloofde voor den nog
levendén schrijver van de Max Havelaar, wien ik, naar aanleiding van onze jongste
oproeping, wel begreep, dat het toegezondene gold. Ik zocht dan ook en vond. Echter
niet de warme aanbeveling van ons doel, die ik gewacht had doch een geestig gesteld
artikel, waarbij aan den genialen schrijver een karakter wordt toegekend, geheel in
strijd met den ‘dankbaren kleinen hond’, die ons van kindsbeen af als voorbeeld ter
navolging is voorgehouden. Het slot, waarbij ge ons met een weldadigheidszin
beneden het vriespunt bedreigt, tenzij eene openlijke of vertrouwelijke verklaring
werd gegeven, dat Multatuli zich met een geschenk van het Nederl. volk zal vereerd
gevoelen was dan ook eene ware verfrissching. Er was ten minste een oogje aan,
waarin een haakje kon worden vastgemaakt. Zeker zou ik aan eene vertrouwelijke
verklaring de voorkeur hebben gegeven. Daar echter na uw openlijken aanval
zoodanige verklaring geen hout zoude snijden, acht ik het beter uw openlijk schrijven
openlijk te beantwoorden. In de eerste plaats dan zou ik u kunnen vragen of
betuigingen, dat men zich vereerd gevoelt of zal gevoelen met een geschenk, dat nog
in wording is, pas hebben dan wel of er niet eene zekere kieschheid bestaat, die
dergelijke betuigingen, vóór het feit, verbiedt? In de tweede plaats of, zoo goedkeuring
onzer pogingen door den betrokkene een noodwendig vereischte ware, de
vooronderstelling te gewaagd was, dat de kommissie zich wel vooraf van die
goedkeuring zou hebben overtuigd? Ik onthoud mij echter van beide

39.

Deel 9, blz. 39-40. Hier ook een brieffragmentje van Huisman.
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vragen te stellen, omdat tusschen uwe en mijne opvatting een meer principieel verschil
bestaat. Gegeven toch, met u, de gelijkheid van Multatuli met Rousseau, in zoovere
dat hij even als deze ‘uit grootheid van ziel zijne weldoeners haat en woedend boos
wordt op hen, die de misdadige onbeschaamdheid hebben hem te vernederen door
hem wel te doen’ dan zie ik daarin nog geene reden om hem uwe weldaden te
onthouden. Integendeel zou ik in dergelijke kwalijk begrepene grootheid van ziel
een stimulans vinden om de ware grootheid van ziel aan den dag te leggen, die
weldoet zonder om te zien. ‘Hebt uwe vijanden lief, zegent degenen, die u vervloeken’
zegt de onovertroffen leermeester, de mensch in zijne edelste openbaring. Doch er
is meer.
Zoo sommige geniale schrijvers hun pen slechts in bitterheid kunnen doopen, zoo
wij aan die stemming vaak de heerlijkste vonken van hun genie verschuldigd zijn en
in casu den machtigen indruk van een boek als den ‘Max Havelaar’ dan moeten wij
den mensch nemen, zoo als hij is. Ging zulk een man kwispelstaarten, in het rond
loopen en op onzen schoot springen, dan zou hij welligt een regtgeaarde Nederlander
maar ophouden een genie te zijn.
Dat het zoo is, is zeker betreurenswaardig, maar het genie is zoo zeldzaam en er
blijven nog zooveel menschen over om dankbaar te zijn, dat de uitzondering er nog
wel door kan: Aan een boom zoo vol geladen, etc.
Te eer durf ik dit te beweren, omdat in casu de uitzondering niet aanwezig is en
op de pertinente vraag, aan den heer Dekker gerigt, of hij met onze pogingen genoegen
nam, de pertinente verklaring is gevolgd, dat hij er dankbaar voor was, ofschoon hij
voor de resultaten vreesde. Ik voeg er nog bij, dat, in zijnen mond, het woord
‘dankbaar’ mij haast zeer deed. Meenende met het bovenstaande aan uwe sommatie
voldaan te hebben, zoo zult ge mijnerzijds een bescheiden wensch ten goede houden.
Was de twijfel aan de dankbaarheid van den heer Dekker voldoende om den
milddadigheidszin ten uwent tot beneden het vriespunt te doen dalen, dan meen ik
te mogen hopen dat de zekerheid van het bestaan dier dankbaarheid (niet voor eene
milddadigheid aan den heer Dekker, maar voor een erkentelijkheidsbewijs aan den
schrijver van Max Havelaar, uitsluitend bestemd om hem de vruchten van zijnen
arbeid, aan zijne vrouw een meer onbezorgd bestaan en aan zijne kinderen eene
goede opvoeding te verzekeren) bij u en uwe geachte lezers de sympathie zoo
mogelijk, tot boven het kookpunt zal doen opklimmen en dat de Zaan met zijn
grootsche overleveringen het Y en de Rotte zal weten op zijde te streven, welligt te
beschamen.
Hopende door deze wel wat uitvoerige repliek geen misbruik van uwe ruimte te
maken, heb ik de eer met verschuldigde achting te zijn
Rotterdam, 19 Nov. 1870
Uw Dw. Dr., J. van Gennep.
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Was de Zaanlandsche courant gerustgesteld, Multatuli is door de twee pleidooien
woedend geworden. In het stuk van Kern had één opmerking de aandacht van Huisman
getrokken, nl. ‘dat het niet in het plan der commissie ligt om, zelfs in 't gunstigste
geval, aan den heer Dekker eene werkelooze toekomst te verzekeren’. Daarop had
hij Multatuli gewaarschuwd, die de kranten pas op 16 december 1870 ontving.
Ongeveer tegelijkertijd publiceerde Joh. van Vloten een ingezonden stuk in de
Arnhemsche courant,40. dat wilde antwoorden op een vraag die ene ‘Q’ eerder in
datzelfde blad had gesteld. Die Q was, volgens De Mare, Van Vloten zelf.41.
Aan de Redactie der Arnhemsche Courant.
‘Wat kunnen wij voor Tine en de kinderen doen?’
Deze praktische vraag van Q., in uw laatste nommer, hebben twee of drie anderen
met mij, zich reeds vóór een jaar of wat gesteld, en toen circulaires uitgevaardigd,
waarin wij tot kleiner of grooter jaarlijksche bijdragen uitnoodigden, om in de behoefte
van mevr. D.D. en haar beide kinderen te voorzien. Dat heeft niet veel, maar toch
iets ingebragt, en ons in staat gesteld, sedert dien tijd, maandelijks een klein, klein
sommetje aan haar over te maken, dat haar in haar levensonderhoud wat te gemoet
komt. De kinderen worden echter steeds grooter, en hunne behoeften daardoor
meerder, en de kleine tot dusver erlangde bijdragen zullen niet volstaan, hen blijvend
te helpen. Des te welkomer is mij daarom Q's vraag, die de aandacht op nieuw op
de zaak vestigt, en er toe leiden kan, door meer algemeene deelneming, tot meer
afdoenden bijstand te komen. Tine is met hare kinderen in Padua, waar zij door
onderwijs-geven in de noodzakelijkste behoeften van zich en de haren tracht te
voorzien, maar daartoe natuurlijk niet komen zou, genoot zij niet de gunstige
ondersteuning van een daar gehuwde vriendin, wier man er als professor werkzaam
is, en die haar even belangeloos als voorbeeldig ter zijde staat. Allerwenschelijkst
ware het, zoo wij het er toe brengen konden, de maandelijksche kleine bijdragen wat
grooter te maken, en roep ik daartoe Q's medewerking in. Met de verzending belast
zich de heer E.J. Potgieter te Amsterdam (Leliegracht) tot wien ieder, die tot dit
goede doel wil bijdragen, zich dus te rigten heeft. Voor alle verdere inlichting en
nadere bespreking verklaart zich de ondergeteekende volgaarne bereid.
Van Vloten.
Bloemendaal, 11 dec. 1870.

40.
41.

Op 13 december 1870. Twee dagen later stond er een samenvatting van deze bijdrage in het
Algemeen handelsblad, dit laatste stuk is overgenomen in Brieven, deel 9, blz. 38.
A.J. de Mare, Multatuli-literatuur, Leiden 1948, blz. 67.
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Hiermee was gebeurd wat Multatuli van alle hulpacties vreesde: zijn arme vrouw in
Italië werd centraal gesteld. Bezwaar hiertegen vinden we onomwonden geformuleerd
bij Mimi, die meent dat de meest juiste zienswijze zou zijn: ‘Hij was hoofdpersoon,
zy een accessoire.’42. Ongetwijfeld vond Multatuli een dergelijke kijk op de zaak
helemaal niet ongerijmd. Maar ook wie dit standpunt in al zijn consequenties niet
aanvaardt, zal begrijpen dat breed uitmeten van de ellende van moeder en kinderen
voor de vader onaangenaam was, juist wanneer het gedaan werd door wie zich tot
hem gewend had met aanbod van hulp. De stukken in de Zaanlandsche en Arnhemsche
courant maakten dat Multatuli de commissieleden, die hij van het begin af
gewantrouwd had, ging zien als vijanden:
Wiesbaden 20Decrl870
beste Huisman, Ik schreef in lang niet. Uw laatste brief was van 7 dezer. Gy schreeft
daarin o.a. van Kern. Gy hebt my al weer daarmede een groote dienst gedaan, gy!
Ik schreef u in lang niet omdat ik weer vreesselyk geleden heb. Die ‘vrienden’ zyn
bezig my te vermoorden, en gy hebt my gewaarschuwd.
In dien zelfden Zaanlander stond ook een stuk van van Gennep, de opzetter van
de heele zaak. Ook hy verraadt me. Wel niet zoo lomp als Kern, maar juist daarom
te gemeener wyl het niet in 't oog valt omdat ‘men’ niet lezen kan. De oproeping
vorderde ‘dankbaarheid van Nederland’. Die Zaanlander (heel handig) vraagt of
‘Multatuli dankbaar zal zyn voor de weldadigheid?’ Dat is eene heel andere vraag.
En v. Gennep en Kern beloven die dankbaarheid in myn naam. Daartoe gebruiken
zy 'n woord uit myn brief waarin ik toestemming gaf tot de zaak. Ik gebruik daarby
de beleefde term: ‘ik zal uwe pogingen dankbaar aannemen’.
Maar de zaak zit daarin dat van Gennep & Kern uit lafhartigheid willen
terugtrekken. En daarom spreken ze in alle stukken van myn vrouw en kinderen en
weinig of niet van my.
Ook van Vloten doet dat. En ik zal hen allemaal op hun plaats zetten, geloof me.
Zoodra ik my eenigzins roeren kan. Maar intusschen nemen die ‘vrienden’ my 't
brood uit den mond. Al dat ducrediteren maakt dat ik geen uitgever kan vinden. Van
vanHelden moet ik weken en maanden wachten op f20! En hy gaat niet voort! Vel
16 moet al gedrukt zyn en gy hebt slechts tot 10, niet waar? Ook op proef moet ik
weken wachten.
Ja sedert uw brief van 7 heb ik veel geleden. Ik begon met dien Zaanlander te
bestellen. Dat duurde vele dagen! Eindelyk voor 4 dagen kreeg ik hem en kreeg een
stuip van woede.

42.

Brieven deel 9, blz. 40.
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Ge begrypt dat ik maatregelen neem. Nu ben ik moê. Ik heb 't voorloopige gedaan
en zal toeslaan als't tyd is.
Ziehier hoe dat zit. Ik wil eerst de andere leden (die misschien even ellendig zyn
als Kern) een deurtje opendoen om hem aftevallen. Doen ze dàt, - zeer goed! Zoo
neen (ik geloof 't niet!) dan tast ik hen allen aan, zonder genade. Maar ik wil my niet
vergalopperen.
En ook professor van Vloten zal op z'n plaats worden gezet (Arnhemmer Courant,
overgenomen in Handelsblad 13, 14, 15 (?) dezer of daaromtrent) Maar geduld!
t Ergste is dat ik alles moet doen zonder geld. Ik kan niet reizen (anders was ik al
lang in Holland) ik weet niet alles wat er geschreven wordt, ik heb nu-en dan geen
geld voor frankeren &c.
Maar 't zy zoo! Weren zal ik my.
Spreek geen woord over myn plan om - als 't noodig is - die Commissie den bons
te geven. Als ze 'r de lucht van krygen - bedanken ze my, en dan blyven zy aan de
eer. Dat moet my gelaten worden.
Ja, dat gy my hier bezoekende, een en ander noodig zoudt hebben, wist ik. Ik ken 't
leven. Maar juist dáárvan had ik me een feest gemaakt, als ik dat geld van v. Lennep
in handen had gekregen! En dat zal nu ook ‘als weldadigheid!’ in handen van die
Commissie komen! Venyniger streek is er niet te bedenken. En ik had er zoo op
gerekend!
Het is zeer scherpzinnig van u dat ge, toch maar weinig van de zaak wetende, op den
7n schryft: ‘op die commissie heb ik 't niet begrepen’. Als ge alles wist zou Uw oordeel
nog strenger zyn. Dat ze my verraden is zeker. De vraag is alleen of ze 't van plan
waren, of gaande-weg uit lafhartigheid daartoe gekomen zyn. (Net als van Lennep
met den Havelaar) Dit laatste is waarschynlyk.
Maar plan of niet, weldra zal ik weten of ze 't met Kern eens zyn en dan zal ik my
uiten.
Och 't is me zoo 'n slag dat dat geld van v. Lennep door die Commissie wordt of werd
ingeslokt! Dàt in-handen te krygen was my meer waard dan al wat die heele
Commissie zou opbrengen.
Bovendien ze schynen zich voortestellen het geld (veel of weinig dan) te beheeren
dat heet my aan't lyntje te houden met 'n wekelyksche aalmoes ... bedeeling...
Ze kennen my weinig. (...)
Wees zeer voorzigtig in uitlatingen. Als ze gewaarschuwd zyn, is 't te laat. De annonce
die gy dezer dagen in 't Handelsblad lezen zult43. (ik hoop spoedig)

43.

Die werd niet opgenomen.
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is expres vry kleurloos, t Is zóó gesteld om de anderen de gelegenheid te laten Kern
aftevallen.
Steeds meer handelen Multatuli's brieven over deze kwestie. Vooral over het geld
van de Havelaar, dat hem toekomt maar nu door de bemiddeling van de commissie
onbereikbaar lijkt, raakt hij niet uitgepraat. Van zijn opmerkingen over die laatste
kant van de zaak neem ik hier maar een klein deel over. Al op 26 december stuurt
hij Huisman opnieuw een lange brief, grotendeels over de commissie:
Ja zéker hebt ge my een grooten dienst gedaan door my opmerkzaam te maken op
dat stuk van Kern! Zonder U, ware die aanval gelukt, en ze zouden my vermoord
hebben, zonder dat ik er by was. Gy hebt my in-staat gesteld daar een schotje voor
te schieten. Dat ge van die zaak (myn antwoord) nog niets gehoord hebt, of misschien
slechts iets, en zeer weinig (nam: eene vry lauwe advertentie van my in 't
Handelsblad,43. als die geplaatst is, wat ik nog niet weet) heeft z'n reden. Ik weet wat
ik doe, en overyl me nooit. Dat stukje is geschreven met de bedoeling dat de andere
heeren des-verkiezende Kern kunnen désavoueren. Doen ze dat niet, of niet flink
genoeg, dan tast ik allen aan. Ik heb méér klagten dan over Kern alleen, en ik behoud
my vóór, die al of niet te behandelen. Overigens merk ik, dat ze er over in den brand
zitten. Ik wacht berigt op een brief, en dat blyft uit. Ik begryp dat zy niet regt weten,
hoe ze doen moeten. Gy begrypt dat ik 't er niet by zitten laat. Maar juist over die
zaak heb ik de laatste dagen zóóveel geschreven, dat ik er beu van ben. Dus iets
anders, dat er echter mee in verband staat.
Het eerste regtstreeksche gevolg van de bemoeienis dier Commissie, is ... dat ik
geen geld heb! En zelfs dàt geld niet, dat ik nu anders, zonder die Commissie wèl
hebben zou! En dan had ik U ook terstond eenigzins, en verder doorgaande kunnen
helpen gelyk myn allerprettigst plan was! (En nòg is.)
(...) ik lees in de Courant (of liever men deelt my dat mede) dat de Erven v. L. hun
aandeel (een leugen) in den M.H. hebben gesteld ter beschikking der Mult. Commissie
‘meenende daarmede in den geest van hun ontslapen vader te handelen’ (een 2e
leugen! Jakob van Lennep zou er wel op gepast hebben, my zoo'n oorveeg te geven.
Hy had er zyn goede redenen toe!
Wat was nu de slotsom van dit alles?
1. Dat ik, die zoo smartelyk op dat geld zit te wachten, en dàt noodig heb om door
arbeid in't leven te blyven, niets ontving!
2. Dat Publiek my aanziet voor een beweldadigde, terwyl men my juist dóór dien
heischen maatregel, onthoudt wat me toekomt!
Begin januari komt de zaak op een idiote manier tot een voorlopig eind. Multatuli
ontvangt van het commissielid Wertheim een aantal papieren,
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met daartussen een briefje van deze bankier aan zijn medelid Quack. Het briefje,
weer afgedrukt bij Mimi, is veelzeggend door zinsneden als ‘Om hem te beletten
verdere dwaasheden te doen en hem en ons te compromitteeren’ of ‘Ondanks myzelve
heb ik weder medelyden met hem’. In idee 1035, waar hij deze hele geschiedenis
behandelt, noemt Multatuli dit briefje het bewys dat ik te doen had met vyanden.44.
Zonder over het stuk te praten verzoekt hij de commissie op 2 januari 1871 met de
actie te stoppen. Veel haast wordt daar bepaald niet gemaakt. Nog bijna drie weken
later weerspreekt Kern gek genoeg berichten over een aftreden:

(Uit: A.S. Rijxman, A.C. Wertheim 1832-1897).

Prof. H. Kern verklaart, dat het bericht van het Vaderland alszou de
Multatuli-Commissie zich hebben genoopt gezien haar mandaat neder te leggen, van
allen grond ontbloot en een verzinsel is.

44.

V.w. 6, blz. 343.
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Zijn wij wel ingelicht, zegt het Handelsblad, dan is de heer Douwes Dekker
ontevreden met de wijze, waarop de commissie haar edele taak verricht heeft, en
heeft hij het voornemen gehad, zich aan het goede, dat men met hem voorhad, te
onttrekken. Of hij dat voornemen door de daad heeft laten volgen, is ons niet bekend.45.
Een paar dagen later schrijven de vier overgebleven leden - Van Gennep is
teruggekeerd naar Batavia - Multatuli dan toch dat zij de commissie zullen ontbinden.
Daarbij gaat de tekst van de advertentie die zij hierover in de krant zullen zetten.46.
Zoals we zagen had Dekker al aan het begin van de maand om hun vertrek gevraagd.
Je krijgt de indruk dat hij met die beslissing de zaak voor een tijdje van zich af heeft
kunnen zetten: onmiddellijk daarna schrijft hij in hoog tempo de eerste hoofdstukken
van Specialiteiten. Maar de aankondiging van de commissie brengt de kwestie terug
in het centrum van zijn belangstelling. Het wordt duidelijk in de brieven aan Huisman:
Wiesbaden 31 Januari 1871
beste Huisman, Dezer dagen komt er in de Couranten (ik denk voornamelyk:
Handelsblad) een berigt van de Mult. Commissie dat zy haar mandaat nederlegt.
Maar ze doet daarby precies of dat uit háárzelve voortkomt.
Kunt gy - desnoods als advertentie, indien gy kans ziet het geld te krygen! - in het
HB de ommestaande regels laten zetten. Maar... terstond en met uw naam
onderteekend. Anders helpt het niet.
Als ingezonden stuk neemt men 't niet aan. Want H.B.47. en Wertheim zyn twee
handen op een buik.
't Spreekt vanzelf dat ik later de heele zaak zal ophelderen, t Is een schelmentroep.
Alles was er - reeds vóór dat stuk van Kern - op aangelegd om my aan een lyntje te
krygen en te houden. Ik wacht nog helaas, op ééne zaak voor ik publiek kan optreden.
Maar Juist dáárom zou Uwe Annonce mits terstond na de hunne voorloopig goed
doen.
Doe Uw best asjeblieft
en wees hartelyk gegroet
tav
DD
Ik kan U vandaag over niets anders schryven
Ik heb Uwe beide brieven over die f25 dat heet f20-48.
Och, alles is zoo moeielyk zonder geldt

45.
46.
47.
48.

N.R.C. 22 januari 1871.
Brieven deel 9 blz. 46-47.
Handelsblad.
Dekker had Huisman f25- beloofd, een aandeel in het honorarium voor Nog eens vrye arbeid.
Toen hij slechts f20- kreeg, ging Huisman klagen bij de uitgever, tot ergernis van Multatuli.
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Zonder die smeerige Commissie waren we nu in de ruimte. Zy heeft al myn
hulpbronnen onderschept. Dàt was de taktiek om my aan 't lyntje te krygen
[dan volgt de tekst die Huisman in het Handelsblad moet zetten:]
Met verbazing zie ik in de annonce waarby de Multatuli-Commissie verklaart haar
mandaat nederteleggen, geen woord gerept van de oorzaak.
De waarheid is, dat Multatuli zich genoodzaakt had gezien, haar - gelyk hij zich
in eenen brief aan my van den ...... uitdrukt - de deur te wyzen,49. hetgeen niemand
zal bevreemden, die het plompe stuk van Profr Kern in de Zaanlandsche Courant
gelezen heeft. Er bestonden evenwel nog andere oorzaken die hem noopten zich van
de ‘welwillendheid’ dier commissie te verlossen.
get:
Als men U particulier naar die andere oorzaken vraagt, dan kunt gy zeggen dat ik
die wel publiek zal maken. En ook als men U openlyk daarover aantast, verwys dan
naar my. Ik zàl de zaak behandelen, maar wacht nog in myn belang op iets, voor ik
alles by den naam kan noemen. Schelmen zyn het! 't Was er op aangelegd om my te
smoren, en daardoor by Publiek een wit voetje te krygen onder schyn van
‘welwillendheid.’ Dat stuk van Kern was in den geest van de heele Commissie. Ze
wilden vrede maken met Publiek tegen my. Zie Judas! (31 januari 1871)
Uit volgende brieven:
Die ongelukkige f20 (in plaats van f25) hebben my alweer 't noodige verdriet bezorgd.
Men had my aangeboden terstond geld voor schryvery. In de meening dat ik dan
daarvan een en ander zou kunnen betalen disponeerde ik o.a. voor U over f25. En
ikzelf zou f100 krygen die ik hoog noodig had - ook helaas voor Italië! En toen 't op
stuk van zaken kwam, was het geld er niet, altans niet wat men my beloofd had!
Zoodat ik weer allerlei regelingen en afspraken verbreken moest, en ieder zei: wat
'n slechte kerel! Nu kryg ik het by kleine beetjes eiken dag wachtende en uitziende
naar de post. Intusschen moet ik er voor werken! En dat werken gaat zeer moeielyk
op die wys! Vooral daar ik bitter bitter verdrietig ben over veel andere zaken. Ik ben
byna moedeloos. Er is my in de laatste maanden een slag geslagen die niet te
herstellen is.
Dank voor de opgave over drukkosten, die my zeer duidelyk is. Ik hoop dat de tyd
komt er gebruik van te maken. Ja, myn plan is zeer eenvoudig. Ik wensch voor eigen
rekening te schryven. En dàn kan ik U natuurlyk helpen.

49.

Op 6 januari 1871 schreef Multatuli: Ik heb die prachtige Commissie de deur gewezen.
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Maar om daartoe te geraken is geld noodig, en de Muit. Commissie heeft het hare
gedaan om my zóó arm te houden dat ik my niet roeren kan. Gy hebt altyd de complete
uitlegging van die zaak te goed. Maar ze is omslagtig. Ik schrik om er aan te beginnen.
De algemeene loop der zaak is aldus:
1 Jongensachtige geestdrift van van Gennep.
2 Toetreden van die anderen om goedkoop aan den weg te timmeren (als met
roode & bl. kruizen50.)
3 Toeloop van ‘Publiek’: dat moet je niet doen! Hy is een schelm, je
compromitteert je.
4 Conferentie van de Commissie hoe ze hun vrede zouden maken met Publiek?
Besluit my niets te geven. My aan 't haakje te houden, en te dwingen onder hun
opzicht te schryven. Om my te breken alle hulpbronnen afgesneden, zoodat ik
honger leed! (Annonces in couranten onderschept, geld van v Lennep - ½
Havelaar - idem! Een jongmensch51. die my een uitgever had bezorgd voor Vryen
Arbeid, in hun belang overgehaald, door een voorstel dat zy een uitgever geld
zouden voorschieten, waardoor ik van hun afhankelyk was geworden. Ze zouden
dus het voor my by eengebragte geld gebruikt hebben om een boekverkooper
rentelooze voorschotten te geven. Maar van al die intrigues kreeg ik geen kennis!
Ik kreeg noch hulp, noch tyding niets! De zaak kwam eerst voor den dag toen
ik zes weken lang in bitteren nood gewacht had. Intusschen in Italie - ogod het
is te bitter wat dat vee my veroorzaakt heeft. Ik kan U niet alles schryven.
De annonce van Kern was niet zyn persoonlyk gevoelen. Het was slechts de uiting
van 'tgeen in de Commissie bepaald was om vrede te maken met Publiek. Ze hebben
een echte Judas rol gespeeld, en de gevolgen zyn voor my onherstelbaar. Maar er
behoort veel toe om U alles uitteleggen. En nóg altyd is er iets dat my belet de zaak
te behandelen in 't publiek. Ik wacht nog op iets. Hoe ik 't dan zal behandelen weet
ik nog niet! Om de zaak goed begrypelyk te maken moet ik zeer veel zaken aanroeren.
Ik moet zeggen dat zy schelmen zyn, en het betoog is omslagtig, omdat het zooveel
intieme dingen betreft, die ieder op zich zelf moeten uitgelegd worden. Ook byv. moet
ik de beroerdheid van van Helden aanroeren, waaruit alles voortgekomen is, en de
zaak met v. Lennep, en den toestand van myn familie in Italie, en zekere circulaire
van van Vloten van 4 jaar geleden, en nog veel meer dingen. Reeds sedert jaren was
het er op toegelegd my van myn kinderen te scheiden. Gy zoudt verbaasd staan als
ik U alles vertel wat ik geleden heb onder dat Nederland. Men heeft my vervolgd in
myn intiemste verhoudingen en die Commissie heeft nu de kroon op het werk gezet.
Onthoud u nu nog er over

50.

51.

‘Het blauwe kruis’, een internationale vereniging tot hulp aan krijgsgevangenen. Op 10
januari 1871 had een Nederlands comité gevraagd om geld voor dit goede doel. Oproep in
de N.R.C. van 14 januari.
Plettenburg.
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te spreken. Niet alles wetende, zoudt gy ligt mistasten. Houd maar alleen vol wat er
staat in de annonce die ik u gister zond, en verwys voorts naar my. Dit kunt gy
getuigen dat ik op den .... u schreef: ‘ik heb die Comm. de deur gewezen.’ Ze houden
zich nu alsof zy uit eigen beweging hun mandaat nederleggen.
Uwe Annonce zou daarom goed doen wyl ik op dit oogenblik, in myn belang, nog
niet alles wil zeggen. Door Uwe opheldering in de Courant blyf ik dan toch voorloopig
aan de eer. tot ikzelf nadere inlichting geef. (Ik wil nu de zaak v.L. nog niet
behandelen. Dus zwyg gy ook daarover. Zoodra ik weet dat ook dat geld door de
slenters der Commissie onherroepelyk verloren is, zal ik 't noemen. Maar ik wacht
daarover nog berigt. In de couranten stond dat zy dat geld hadden ontvangen.
Wertheim schreef my dat dit niet waar was (ei, waarom dan dat berigt niet
tegengesproken?) maar ik gis dat ze 't wel hebben. Ik vraagde er v.L. naar, maar hy
antwoordt niet! Ook om die zaak te beoordeelen moet ge méér weten. De ½ Havelaar
behoorde altyd aan my in weerwil van 't vonnis, v. Lennep zelf erkende dit. De
verkoop is geschied op myn verzoek. De ½ opbrengst was my zoo goed als toegezegd
door de erfgenamen die na inzage van brieven van J.v.L. niet konden weigeren. En
ziedaar, de Mult. Commissie heeft dat bedorven. Althans tot nogtoe ontving ik niets,
schoon ik sedert maanden in bittere nood op dat geld zit te wachten. Als ik het kryg,
moet ik 't terstond uitgeven, en als ik het op z'n tyd had gehad zou ik er nut van gehad
hebben. Maar nogeens: zwyg daar over. Het kòn schade doen als daarover tevroeg
praatjes kwamen. (1 februari 1871)
Nog heb ik die advertentie van de Mult Commissie niet in de Couranten gevonden.
Het spreekt vanzelf dat gy ook niets plaatst voor ge 't gelezen hebt. Wel staat er nu
iets in de N.R.C. maar 't is geen annonce van de Commissie. 't Is een berigtje: ‘men
verneemt’ &c. En daarby staat dat de betrokkene (ik!) op zulk eene wyze zyn
misnoegen heeft te kennen gegeven dat de Commissie genoodzaakt was zich te
ontbinden.’ Dus de N.R.C. weet (en zegt) hier de waarheid. Maar hoe komt ze er
aan? Want in de annonce die geplaatst zou worden, zegt de Commissie niets van
myn ‘misnoegen’.
Wacht dus met uw protest tot ge die annonce leest, en antwoord S.V.P. niet op
mededeelingen van Couranten. Myn bedoeling was alleen te protesteren als de
Commissie 't air aannam alsof zy my bedankt had. De waarheid is dat ik haar bedankt
heb.
Wees voorditmaal hartelyk gegroet. Ik heb veel zorg, en ben verdrietig.
tav
Douwes Dekker.
(2 februari 1871)
Het laatstbedoelde bericht in de NRC vinden we in het nummer van 1 februari:
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Uit het Handelsblad van 10 februari 1871.

‘De “Multatuli-Commissie” heeft thans werkelijk hare taak nedergelegd. Naar men
verneemt, heeft de belanghebbende aan de commissie op zulk een wijze zijn
misnoegen kenbaar gemaakt, dat deze zich verplicht gevoelde zich te ontbinden.’
Maar de laatste brief van Multatuli bereikt Huisman te laat. Tegen de daar
geformuleerde bedoeling in stuurt hij de van Dekker ontvangen advertentietekst, met
aanvullingen van hemzelf, naar het Handelsblad. Blijkbaar plaatst hij hem ook in de
Toekomst. Op de afbeelding Huismans advertentie, overgenomen uit het Handelsblad
van 10 februari. Op 4
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februari was in de NRC de advertentie van de commissie verschenen, de tekst die
Multatuli al eind januari was toegezonden. Zijn volgende brief aan Huisman volgt
hier volledig.

Wiesbaden 11 februari 1871
Beste Huisman, Ik heb uwen brief van 5 febr. niet terstond beantwoord, omdat de
inhoud my zeer aangreep. Ik was bevreesd U, die welwillend zyt, en meende goed
gehandeld te hebben, boozer te schryven dan ik verantwoorden kan. Bovendien, uwe
omstandigheden zyn al moeielyk genoeg.
Maar - de waarheid moet ik zeggen. Ge hebt my een zwaren slag toegebragt, en
de laatste hoop op herstel myner zaken afgesneden.
Èn die zaak, èn die met de v. Lenneps eischte nauw overleg, en stipte handelwyze.
Ik schreef er u slechts ten-deele iets van. Alles medetedeelen zou my teveel tyd gekost
hebben, daar het zeer ingewikkeld was. Ik zie er zelfs tegen op, het in eene brochure
te doen, daar 't my te veel afmat. Doch misschien zal 't moeten.
Doch ik rekende er een beetje op dat gy lezen zoudt wat ik u schreef. Ik overyl my
nooit, en weeg eiken maatregel. Maar dan is 't wel jammer dat al myn gewurm zoo
verydeld wordt!
De Commissie zelve had my mededeeling gedaan van de door haar te plaatsen
Annonce, waarop ik geene andere aanmerking had dan dat zy my bedankte, zonder
melding te maken van myn verzoek ‘hare bemoeienis te staken.’
Ik begreep dat ze die annonce aan my zond om te zien of ik er aanmerkingen op
had?
(Zy weten niet wàt en hoeveel ik weet van hun geknoei, en welke wapens ik tegen
hen heb. Daar wilden zy achter komen.)
Ik antwoordde dus niet. En zorgde langs een anderen weg, dat ze de advertentie
niet plaatsten, uit vrees dat ik er tegen op komen zou, zonder dat ik my echter uitliet
hoe.
Maar, voor 't geval dat ze die annonce tòch plaatsten, gaf ik u dat antwoord in de
pen, om myne publieke beantwoording voortebereiden, en voorloopig te doen blyken
dat ik de Commissie bedankt had.
Het stukje in den Rotterdammer was door Quack ingeschoven, om my optewekken
tot eenige repliek, die ik juist niet geven wou, voor zy waren uitgekomen. Daarop
had ik sedert 27 of 28 Decr alles aangelegd.
En uw stuk dat oogenblikkelyk aan Wertheim is gezonden, vóór 't gedrukt werd,
heeft nu alles bedorven! Gy hebt de Comm veel pleizier gedaan.
Quack heeft precies zyn doel bereikt. Ik ben zeer zeer verdrietig.
Uwe wyze van doen - de vervloekte gewoonte van slecht lezen! - kost my duizenden,
en Uzelf ook zeer veel!
Ik moet ronduit bekennen dat ik mismoedig ben. Het doet my leed U een
verdrietigen brief te moeten schryven, maar 't is wel hard, al myn getob
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(sedert Augustus!) zoo gedwarsboomd te zien.
t Geld van v. Lennep voor de ½ Havelaar, is nu ook naar de maan! Door invloed
van de Commissie presenteeren de Erven my nu ..... f25 in 't halfjaar!
Het eenige wat ik U nog verzoek, is geen woord over dit alles te spreken of te
schryven. Ik kan niet genoeg rekenen op uw inzigt, om iets aan U overtelaten. 't Is
de gewone fout: niet te bedenken dat er zaken zyn die men niet weet.
Ik kende myne zaken wel! Ik bepeinsde wat er geschieden moest. Maar by zóó'n
uitvoering houdt alles op!
Ik heb wat tyd noodig om my te herstellen van dit afbreken myner hoop. Myn toestand
is ondragelyk. En 't zotte is, dat ik nu beschouwd word als beweldadigd!
Ik heb van die Mult Commissie geen enkele cent ontvangen, niets!
Zy heeft integendeel veroorzaakt dat ik 't geld van den Havelaar niet kreeg, waarop
ik sedert jaren wachtte!
En tevens heeft ze middelyk veroorzaakt dat ik geen behoorlyken uitgever heb! En
al de verloren tyd!
Ik weet niet hoe ik de zaak moet aanpakken. Ik gis dat zy, om het geÈnde geld te
verantwoorden, een uitweg zullen zoeken door eene kleinigheid aan myn vrouw te
zenden. Dat moet ik voorkomen, maar ik weet nog niet hoe. Myne kinderen lyden
gebrek. Myn toestand is ondragelyk.
Dat gy een boek besteld (over theologische voddery, nog wel!) lykt wel op 'n
bespotting. Ik bezit myn eigen werken niet, en verzeker u, dat ik nog lang zal moeten
wurmen en tobben, voor ik er aan denken kan boeken te koopen! Uit armoed heb ik
van Vrye-Arbeid slechts drie present-exemplaren kunnen bedingen.
Toch hoop ik, om U niet te laten optornen voor kosten die ge om mynentwille gemaakt
hebt, U over 4,5 dagen het bedrag daarvan te kunnen toezenden. Wees dus zoo goed
my dat optegeven.
Aan wien en hoe hebt gy toch geschreven naar Delft? Hoe kwam U dàt in 't hoofd?
Gy wist immers niets van de verhoudingen? Gy klaagt over f5 te min (zonder nog
zelfs te weten hoe zuur my dat geld gemaakt is!) en ik heb niet de helft ontvangen
van wat ik wachtte. Ikzelf ben wel erger teleurgesteld dan gy met die f5! En ik moest
er genoegen mee nemen, omdat de heele zaak een welwillend voorschot wezen zou
op werk dat nog niet af is!
Door Uw reclameren van die f5., ben ik nu ook met die menschen in de war. Ik
merk dit duidelyk, schoon ik nog niet weet aan wien gy geschreven hebt?
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Gy wist immers niet, wie my dat geld voorschoot? Was't niet voldoende geweest, my
te schryven dat ge slechts f20 ontv. hadt?
Enfin! Ik ben òp van verdriet. Al wat gy er van weet, zyn slechts de by zaken. Maar
't tegenloopen dier by zaken maakt de hoofdzaak moeielyker. Ik moet denken, werken,
en kan door ergernis over dat alles niets doen. Bovendien, ik leef by den dag.
Dat laatste maakt ook 't aantasten der Mult. Comm. zoo moeielyk. Ik moet velen
voor schelmen uitmaken. En ik ben niet zeker dat ik na hunne repliek, in-staat zal
zyn te dupliceren. Misschien heb ik tegen dien tyd geen dak! Een niet-flink doorgezette
aanval is een nederlaag. Dàt besef houdt my nu terug.
Adieu, vergeef me dat ik bitter ben. 't Kàn niet anders
tav Douwes Dekker
Dank voor Uwe stukken in de Toekomst. Die zyn flink en waar. Jammer dat ze in
dàt blad staan, want - onder ons - die krant is miserabel.
Ik heb op uwe stukken slechts de aanmerking dat de kop te groot is. Begrypt ge
dit? Maar waar ge op stuk van zaken komt, is alles zeer juist en logisch.
Ik raad u zeer aan by 't schryven van stukken voor 't publiek U niet toeteleggen
op mooi- of geestig-schryven! Vermyd dat. Breng er niet zooveel kleur in.
Zoo als uwe advertentie in de Toekomst nu is, maakt ge dat Quack precies gelyk
krygt. Hy had laten schryven: ‘de wyze waarop Mult. zyn misnoegen had te kennen
gegeven’. Gy zegt ‘de deur wyzen’. Dàt was een antw. op hunne annonce, àls die
geplaatst was. Nu hebt gy juist de annonce die ik bezig was te voorkomen, veroorzaakt
want het Handelsblad heeft Uw stuk aan de Commissie laten zien! En daarop is de
annonce eerst geplaatst, die al dagen lang gereed lag. Ze durfden niet maar na Uw
zot stuk konden zy 't doen.
Er volgen twee briefjes van een paar zinnen. Multatuli schrijft over een inzinking
die hem het werken bemoeilijkt. Toch moet hij in deze maanden in ieder geval nog
Specialiteiten voltooid hebben. Hij klaagt over ziekte, zenuwen die op de ogen slaan,
pijn in de ogen.
Myn oogen zyn nog altyd slecht. Maar 't ergste is m'n stemming, myn zenuwachtigheid.
Och, dat gaat alles samen. Wat die Mult. Comm. aan my gedaan heeft is een ware
moord. Dat vee weet zelf niet hoe zy my mishandeld hebben, namelyk wat voor my
de gevolgen zyn. Ik kan dat niet eens noemen, en wil het ook niet noemen. Daardoor
is meer en heel iets anders verloren dan geld. De breuk in myn leven is onherstelbaar.
(23 maart 1871)
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Wiesbaden 12 Juni 1871
beste Huisman, Sedert weken - of maanden al. na 't gemartel van die Mult
Commissie - ben ik als suf. Gy weet die zaak niet, en niemand! Want het mededeelen
zelf van den slag die my door die smeerlappen geslagen is, zou my te zwaar vallen.
Ik was vroeger altyd met een klein uitzigt tevreden. Thans echter is my een wond
geslagen die niet heelen kan.
Wat ik te doen had in de wereld, wachtte in de eerste plaats op eenigen tyd kalme
existentie om te kunnen werken. Sedert myn vertrek van Lebak - nu 15 jaren! - trachtte
ik daarnaar te vergeefs. Maar ... altyd hoopte ik het éénmaal zoover te brengen! Ik
moet nu na de ondervinding van 't laatste jaar vreezen dat het niet gelukken zal. Ik
kàn u niet alles uitleggen. Het mat my af.
Sedert langen tyd schyn ik niet te kunnen werken, wat my vroeger nooit gebeurde
als ik maar één dag rust vóór my had. Er is iets gebeurd dat my alle rust benomen
heeft, en 't is vruchteloos dat op zy te zetten, omdat het een zaak van 't gemoed is
waarmee ik ten-grave zal gaan. Als er een Satan aan dat vee raad had gegeven hoe
ik geknakt worden kon, zou 't niet beter overlegd kunnen zyn. Ikzelf had het zóó niet
kunnen bedenken.
Het ergste is dat ik geen kans zie de zaak goed in 't publiek te behandelen, omdat
ze voor Publiek te intiem is. Het ligt me als 'n steen op het hart.
Dit nu ware op zich zelf niets daar ik aan smart gewoon ben, als 't my maar niet
belette te werken 'tgeen noodig is als 't pompen op een lek schip.
Sedert weken kon ik geen ½ druks voortbrengen! En sedert maanden geen twee
vel!
Ik heb alles beproefd. Afleiding door wandelen en lezen. Het baatte niet. Ik nam
by alles myn verkropte woede meê. En toen ik zag dat afleiden niet baatte beproefde
ik het tegendeel. Ik wil werken, dacht ik dan en moordde my af om wat voorttebrengen
maar telkens vloog ik in woede op, daar alles my herinnerde aan 't gebeurde. Ik heb
myn kinderen voor altyd verloren - maar dit is alles niet!
De laatste brief, van begin 1872, bevat veel herhalingen en is ook een en al
somberheid. Nieuwe feiten komen er niet naar voren. De brieven aan Huisman geven
voor de hoofdzaken van de commissie-geschiedenis toch voornamelijk aanvullingen
op wat Mimi al publiceerde. Maar ze bieden wel een helderder kijk op Multatuli's
houding in deze kwestie. Vanaf het begin voelt hij weinig voor het initiatief, want
hij weet eigenlijk van te voren dat men om liefdadigheid zal vragen, hooguit daarnaast
of daarna om recht. Wanneer het zo gaat als hij gedacht had, wordt de rol van de
commissie in zijn ogen steeds duisterder. Meent hij aanvankelijk dat de leden ondanks
goede bedoelingen slechte resultaten boeken, korte tijd later gaat hij ze zien als
vijanden. Hij vermoedt complotten, pogingen om hem te ‘vermoorden’ en tot zwijgen
te brengen. De tot nu toe bekende gegevens rechtvaardigen dat alles niet. Ook het
befaamde bewijsstuk dat Wertheim of Quack liet rondslingeren zodat het in handen
van Multatuli
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kwam, toont niet aan dat bij de commissie ooit dat soort bedoelingen heeft bestaan.
In ander opzicht diskwalificeert het de leden natuurlijk wel, en in een deel van zijn
analyse krijgt Multatuli dan ook gelijk. Misschien was initiatiefnemer Van Gennep
de enige die werkelijk voor Multatuli voelde en waren de anderen inderdaad vooral
uit op een mooie rol als voorbeeldige liefdadige Nederlanders. Het briefje geeft de
indruk dat men Multatuli zag als een aandoenlijke knoeier, wellicht iemand van groot
talent maar ook iemand die daar niets mee deed. Eigenlijk is het ook een talent waar
je niets mee kan doen en waar je niets aan hebt. Een groot schrijver, die heeft zo zijn
verdienste en die erkennen wij ook volop, maar uiteindelijk stelt het toch niets voor.
Uiteindelijk: dat is wanneer je het vergelijkt met een... hoogleraar, een... beroemd
kanalengraver,52. een... firmant van de bank Wertheim & Gompertz. Voor een
dergelijke opinie bij de heren valt op grond van de feiten wel te vrezen.
Na eerdere ervaringen, zouden verstandige mensen zeggen, had Multatuli beter
niet meer met zo'n inzameling kunnen instemmen. Hij was nu eenmaal kwetsbaar
op een aantal punten die vroeg of laat bij zo'n actie de aandacht zouden krijgen. Wilde
hij die aandacht niet, dan was het beter om niet aan een Multatuli-commissie te
beginnen. Maar: hij had geen geld en geen uitgever die hem kon betalen.
De geschiedenis geeft de verstandigen snel gelijk. Als er hieraan iets aandoenlijk
is, dan toch wel dat iemand als Multatuli zoveel tijd en moeite, inzet, inspanning en
opwinding offert aan deze tenslotte onbelangrijke kwestie. Zijn beoordelingen van
de situatie lijken aan helderheid te verliezen, zijn optreden treft geen doel meer. Het
dieptepunt vormen de verwijten tegen Huisman. Inderdaad, de NRC had al op 1
februari geschreven dat Multatuli ‘zijn misnoegen kenbaar’ had gemaakt. Huismans
bezwaar (‘omdat het bericht zóó gesteld is, dat het den indruk geeft, alsof dit besluit
uit de Commissie zelve is voortgekomen’) is op dat bericht dan ook nauwelijks van
toepassing. Huisman zit fout: hij ontvangt op 31 januari opdracht om ‘terstond’ te
publiceren en dat doet hij in elk geval. Het gekke is dat hij uit Multatuli's ontwerp
de vermelding ‘geen woord gerept van de oorzaak’ terecht weglaat: hij heeft het
probleem dus wel degelijk gezien, maar zijn wijziging gaat niet ver genoeg. De
bewondering voor Multatuli ontneemt hem blijkbaar iets van zijn kritische zin. Hij
ziet het onredelijke van Multatuli's ingewikkelde krijgslisten helemaal niet en komt
er dan ook niet toe om dat vreemde advertentieplan helemaal te ontraden.
Zo'n verwijt kan men hem eventueel maken. Maar de verwijten van Multatuli zijn
grotendeels onrechtvaardig en erg overdreven. Dat Huismans vergissing inderdaad
zo'n belangrijke factor was in het slechte verloop van de zaak, maakt Multatuli niet
waar. Zijn betoog dient om

52.

W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli, Amsterdam 1976, blz. 149.
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F.J. Stieltjes (uit: Eigen haard 1878).
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Huismans fouten te beklemtonen, en zo kan hij eigen onzekerheden van zich
afschrijven. De brief van 11 februari laat Multatuli zien van een slechte kant. Hij
moet keihard zijn aangekomen voor de hulpvaardige vriend en bewonderaar, een
van de weinigen bij wie Multatuli werkelijk gezag had.
Ik geloof niet dat geldgebrek, hongerlijden enz. gemaakt hebben dat Multatuli zo
van slag raakte. Dergelijke omstandigheden had hij eerder gekend. Er kwam ditmaal
iets bij. Op 3 januari 1872 acht hij zichzelf niet meer, als vroeger, met geld te helpen
(...). Die Multat. Commissie heeft my een onherstelbaren slag toegebragt. (...) Die
menschen hebben een heische rol gespeeld, erger nog dan zy zelf weten. En ik kan
hen niet openlyk aantasten omdat ik dan intieme zaken moet aanroeren die ik niet
noemen wil. Iets dergelijks komt voor in de brief van 12 juni 1871, en ook al op 23
maart zegt hij bijna hetzelfde (zie blz. 31).
Het ligt voor de hand om bij dit alles te denken aan zijn relatie met Tine en de
kinderen. De vlucht naar Italië bevestigde dat het samenleven in Den Haag onhoudbaar
was en het huwelijk uiteindelijk mislukt. Het griefde Multatuli dat zijn vrouw zich
zonder dat hij het wist door Potgieter geld had laten sturen, het griefde hem extra dit
te moeten vernemen uit de krant. Die onthulling van Van Vloten40 bereikt hem via
het Handelsblad van 15 december 1870. Op de 22e deelt hij aan Roorda53. mee: Myne
vrouw zal eerstdaags van Vloten afdanken. Maar die verwachting komt niet meteen
uit. Tine, nu ook onder invloed van haar zoon, is niet langer bereid alle aanwijzingen
van haar echtgenoot op te volgen. Op 23 december schrijft zij Potgieter:
Dekker zal zeer ontevreden over mij zijn, maar ik moet dat dragen. IK wil myzelve
eene positie verschaffen en wat er ook gebeuren moge, ik wijk daar niet van af.
Ontzeg mij uwe hulp niet. (...) Waarde heer Potgieter, denk niet dat ik Dekker afval.
Hij heeft ons zeer lief en 't smart mij, niet te handelen zooals hij 't wenschte. 't Was
mijn wil dat ik weg ging, niet de zijne. Ik dacht dat het goed was, zoo als ik deed en
ik ben er nog van overtuigd.54.
Waarschijnlijk is het deze regelrechte weigering die maakt dat Dekker op 3 januari
1871 moet vaststellen dat hij zijn kinderen voor altijd heeft verloren.55. Toen begin
februari het dieptepunt van de commissie-historie naderde, heeft hij blijkbaar een
tweede beroep op Tine gedaan. Ik veronderstel dat op grond van een volgende brief
aan Potgieter waaruit blijkt dat zij haar oorspronkelijke standpunt niet kan vasthouden:
zij

53.

54.
55.

Briefwisseling tusschen Multatuli en S.E.W. Roorda van Eysinga, ed. M. Douwes
Dekker-Hamminck Schepel, Amsterdam 1907, blz. 7. In het begin van dit boek vindt men
veel over de Multatuli-commissie.
Julius Pée, Multatuli en de zijnen, Amsterdam 1937, blz. 175 en 178.
Briefwisseling Multatuli-Roorda, blz. 17.
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verontschuldigt zich nu zij verdere ondersteuning toch nog in het openbaar zal
afwijzen.

Padua, 3 February 1871.
Waarde Heer Potgieter,
Hoe weinig had ik gedacht dat mijne vraag om hulp voor eenige maanden zooveel
verdrietige omstandigheden na zich zou sleepen.
Voor U koester ik een dankbaar gevoel, daar U mij op kiesche wijze de behulpzame
hand boodt, maar nu hoor ik dat anderen mijn echtgenoot onregt doen en dat men
gelden, die hem toekomen en voor hem zijn opgebracht aan mij wil zenden en dàt
màg nog kan ik aannemen. Nu ben ik in de verdrietige noodzakelijkheid een annonce
in de Courant te plaatsen, die U niet bevreemden moet. De omstandigheden dwingen
mij er toe.
Nog eens herhaal ik dat ik U dankbaar ben voor 't geen U voor mij deedt. Uw kies
gevoel zal mij begrijpen en mij verder in Uw vriendschappelijk gevoel aanbevelende
noem ik mij met achting en vriendschap
UEd. dienstw. dienaresse E.H. Douwes Dekker.56.
Bij dit alles past een geschreven tekstje (in het hs. van Mimi?) in het Multatuli
Museum. Het luidt:
Naar aanleiding van een door Hbd. uit de Amhemsche Courant overgenomen stuk,
bevind ik my in de verdrietige noodzakelijkheid alle relatien met Nederland, anders
dan door bemiddeling van myn echtgenoot, aftebreken.
Het eenige waarop ik met mynen kinderen blyf hopen is dat men hunnen edelen
vader regt doe.
Deze waarschijnlijk door Multatuli opgestelde tekst is nog voorzien van de
aantekening ‘van Tine Dec. 1870’. Is de verklaring toen opgesteld en pas later in de
krant gekomen? Is dit de ééne zaak waar Dekker op wacht, volgens zijn brieven van
31 januari en 1 februari? Het is mij onbekend, maar het lijkt hoe dan ook duidelijk
dat latere publikatie voor Multatuli niet meer vergoeden kon wat Tines aanvankelijke
weigering had bedorven. Realiseerde hij zich daardoor pas volledig dat zijn vrouw
en zijn kinderen zich definitief van hem hadden losgemaakt, dat ook zijn pen haar
niet meer kon overtuigen? Zag hij er voor het eerst een keuze voor Edu en tegen
hemzelf in? Op 6 januari 1872 heeft Tine opnieuw aan Potgieter om geld gevraagd.

56.

Multatuli en de zijnen, blz. 178.
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Idee 1283
1283. Bij 't opnieuw ordenen en 't hernummeren myner Ideën...
...Een verdrietig werkje, lezer! Liever beschikte ik over wat loisir om nieuwe idées
te schryven; doch dit is nu eenmaal zo niet...
...kwam ik tot het besef nog nooit eens aandacht te hebben besteed aan 't Hilversums
omroepstelsel zoals 't Haags parlementarismus dat heeft doen instellen en doen
verworden. Verworden, ja! want hoe anders kan een stelsel genaamd worden, dat
niet anders dan vervelend gedeun, al dan niet goddienend gewawel, smaakloze muziek
en opnieuw meer van 't zelfde, elk etmaal weêr, ten gehore brengt?
‘Ei, dit is nu eenmaal wat het volk wil’, zo luidt de gewone verdediging van 't
stelsel.
Stel nu, dit ware zo, en het volk wilde inderdaad niet anders dan de gehele godganse
dag het aether-verpestend...doch waartoe nog geest verspillen met alsmaar nieuwe
adjectieven ter beschryving van dit kwaad, waar toch myn flinke geestverwant Rudy
Kousbroek reeds voor jaren zyn rake satyre ‘Een dagje radio’ (thans in de 4e bundel
zyner Anathema's) aan het onderwerp wydde?...stel nu, dit ware zo,1. dan ware hieruit
wellicht ene rechtvaardiging te verkrygen, indien er slechts één zender bestond die
allen zonder onderscheid tevreden stellen moest. Wellicht diende men dan te zeggen
‘het zy aldus, het Volk wil pop, sport en gewawel, welnu ook over de radio zy er
slechts gewawel, sport en pop, en alwie zulks niet verkiest, hy oefene zichzelve in
schoonheid van klank, gezondheid van lichaam en verstandigheid in 't spreken, zonder
daarmeê 't Volk lastig te vallen.’
Doch zo is het niet, waarlyk het is zo niet. Want er is niet één, er zyn vier zenders
waarover het radiovolkjen uitzenden kan! Welnu dan, kan aan de wensen des volks
hiermeê niet op de billykste wys tegemoet worden gekomen? Zelfs kan men het,
desverkiezend, zo inrichten dat één der zenders uitsluitend voor pop, één uitsluitend
voor sport en één uitsluitend voor gewawel in gereedheid wordt gebracht. En is dit
niet reeds in hoge mate verwezenlykt? En als dit zo is, wat verhindert dan het
omroepvolkjen, de aldus overschietende zender (waar nu immers zo ruimschoots
aan de verlangens des volks op de drie eerste zenders is

1.

Maar natuurlyk is het zo niet: stelt niet in zekere zin myn gehele werk een poging daar, het
tegendeel aannemelyk te maken? Och, als men lezen kon!
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tegemoet gekomen) eindelyk te besteden aan wat een, wellicht kleine, doch daarom
nog niet noodwendig verwaarloosbare minderheid gaarne horen zoû: wat in het
omroepland met onverbeterlyke miskenning van het ware karakter der zaak genoemd
wordt ernstige muziek?
Geen myner lezers zal my houden voor een blind vereerder van al 't geen oude
pruikenkoppen maar aan 't schrift hebben toevertrouwd (wond Publiek zich niet hevig
op over enige spottende aperçu's van my over die geensints onbegaafde doch op
voor 's mans reputatie noodlottige wys zo overschatte Goethe?), doch dat veel schone
muziek in vroeger tyd is voortgebracht die het aanhoren nog geheel waard is, zal
toch wel niemand my willen afstryden. Zeker, nooit zal een motet van Ockegem,
een opera van Monteverdi tot troetelschyf worden uitverkoren, doch kan dit een
beletsel wezen deze dan op Hilversum IV ten gehore te doen brengen? En zo veel
meer zoû met die zender kunnen worden gedaan. Gelyk in 't behoudend Albion zoû
men een ‘componist van de week’ kunnen aanwyzen, en aldus het publiek inzicht
kunnen verschaffen in 's mans (ja, 's mans! stond ooit een vrouwelyke componiste
op? en werd het niet daartoe de hoogste tyd, nu de onderdrukking van 't vrouwelyk
geslacht goddank vrywel geheel is opgeheven?), in 's mans ontwikkelingsgang, in
zyne minder bekende werken, in zyn verwantschap en zyn onderscheid met
tydgenoten. Of men zoû verschillende uitvoeringen kunnen vergelyken van eenzelfde
werk, en aldus Publiek tot billyke kwaliteits- en prysvergelyking der beschikbare
gramofoonplaten aanmoedigen.
Doch in plaats van dit alles, en van nog veel meer dat met enig loisir te bedenken
ware, wordt ook Hilversum IV verknoeid door gewawel, sport, pop en operette's, en
blyft in de weinige uren die na dit alles nog overschieten slechts gelegenheid tot het
doen horen van het uittentreure bekende, van het dusgenaamde yzeren repertoire, en
zelfs daarvan zelden meer dan een enkel afzonderlyk Allegro of Andante.
Is het nu niet verdrietig, hierop doordenkend, dat een zo prachtig middel als de
draadloze meêdeling van al wat belangwekkends in onze zowel als anderer beschaving
geschapen werd en wordt, waarnaar zovelen vóór de tyd van Herz en Marconi
gehunkerd hebben, nu het er dan eenmaal is misbruikt wordt tot het verbreiden van
't allerplatste? Waarlyk, het schynt wel of ieder met enig verstand, enige
oorspronkelykheid, enige geest, voorzover zich bezig houdend met de media
communicationis, nu juist slechts de technische kant beroert, ja of al het scheppend
vernuft zich concentreert op het vervaardigen van steeds betere radio's, televisies,
video-systemen, teleteksten en wat dies meer zy, zodat niemand meer overblyft die
met al die nieuwe media nog iets zinnigs te doen weet! Is het geen grenzenloze
verspilling, de fraayste middelen te bedenken om programma's op te kunnen vangen
die het aanhoren en bekyken niet waard zyn? Diende niet Hilversum eens van Philips
wat geest, wat vernuft
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te leen te vragen om al dat bedenken van nieuwe technieken ook naar de inhoud een
eigen zin te verschaffen?
En het is ook niet zo, dat Hilversum het eigen falen geheel zoû ontgaan. Want
waarom anders die hand over hand toenemende pogingen van 't jammerlyk
zendvolkjen, de uitzending, tegen alle richting der aethergolven in, door de luisteraar
te doen verzorgen? Wie zelve iets te zeggen heeft, wie waarlyk tot het volk spreken
wil vanuit eigen ziel, vanuit eigen aandoening, die doet zulks, en laat niet 't spreken
aan de hoorder over. Neen, het overlaten der zaak aan de luisteraars is 't definitief,
zelf uitgereikt testimonium paupertatis der radio-omroepers. En zy weten dit zelve.
Ons allen gaat dit aan; ook wy zyn hierin party.
Doch meer dan enig ander onzer, gaat dit alles U aan, Mr...
...Neen, voor éénmaal niet U, Van Twist! Want wel verzaakte Gy Uw plicht te
Buitenzorg, toen ik de myne deed te Lebak, doch nooit werd een plicht U opgelegd
te Hilversum. Schoon ook uit dit niet-falen te Hilversum Gy U geen eretitel voor
Uzelve behoeft te maken, waar immers te Hilversum U zelfs de gelegenheid tot
plichtsverzaking nooit werd geschonken!...
...neen ik bedoel U, Mr. Jurgens, Voorzitter der Nederlandse Omroep Stichting!
Gy weet dit alles, en gy zwygt! Ja, gy weet het; waartoe anders immers schryft ge
prysvragen uit, waarin Publiek een geheel nieuw omroepstelsel verzinnen mag?
Bewyst dit niet dat gy de kanker kent die heerst te Hilversum? Is het niet Uw
Voorzittersplicht, daaraan een einde te stellen, een einde te maken aan de heerschappy
van pop, sport en gewawel op alle vier de zenders?
Doch ik ken de redenen die U 't handelen beletten, die Uwe hand krachteloos
maken tot het doel. Want zyn daar niet de omroepverenigingen, die, machtig in getal,
de invoering van het eenvoudig, rationeel stelsel dat ik schetste, verhinderen? Vrezen
zy niet, by een waarachtige zenderkleuring (iets anders dan 't slappe, door ontduiking
in zyn tegendeel verkerende systeem van thans!) hunne dusgenaamde identiteit te
verliezen? Niet of de hoorder hoort wat hy horen wil, doch of hy het gehoorde aan
één der omroepverenigingen toe kan schrijven, dàt is voor hen de gehele zaak!
Maar Mozart was niet evangelisch, en Brahms geen arbeiders-radioamateur. Hen
kan men niet in een vakje stoppen, gereedgemaakt door de bekrompen dragers ener
verouderde indeling der maatschappy. Welaan dan, Mr. Jurgens, ligt hier voor U
geen schone taak? Verwyder slechts de omroepen, maak alles NOS, en houd deze
uit de grypgrage vingeren der overheid!
Och, ik ken de redenen die U nopen zullen, opnieuw neen te zeggen. Want wordt
het omroepstelsel niet beschermd vanuit Den Haag, door 't
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ergst parlementarismus? Is niet in de Tweede Kamer een vaste meerderheid daar om
elke wyziging, zelfs een zo eenvoudige als ik hier voorsla, zonder ernstig debat de
nek om te draayen? Want niet of Schubert griffermeerd of socialist was, is voor hen
de vraag; zy letten slechts op het verwerven van de stemmen der kiezers. Welnu dan:
de omroepen steunen hen in verkiezingstyd; zouden zy dan niet de omroepen steunen
in 't parlement, en daarmeê het stelsel waarin deze kunnen voortwoekeren?
Ziedaar wat U tot lydelykheid doemt, Mr. Jurgens, of is 't soms zo niet?
Doch ligt dan niet hier Uw schoonste taak? Sierde Gy U niet, eenmaal, met de
erenaam ‘radicaal’? ja waart Gy niet voorzitter (veel zit Gy voor, doch niet hierin
op zichzelve ligt verdienste) ener Party van Radicalen? Welaan dan, weest radicaal,
in 't denken eerst, in 't handelen vervolgens! Waar honderdvyftig specialiteiten slechts
twisten over zaken die de kern niet raken, ja die met duitenplateryen hunne ganse
tyd als Kamerleden verdoen, daar kunt Gy handelen!
Ik breek af 't Walgt my. Immers ik weet dat ook Jurgens niet handelen zal. Gelyk
een ieder in het ryk der omroep, verbergt ook hy zich achter officiële praatjes, om
niets te hoeven doen. Ik voel my zeer vermoeid.
H.F. Cohen
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R. Vanrusselt
Bijzondere doctoraatsbeurs N.F.W.O.
Multatuli voor een Berlijnse rechtbank
In de Multatuli-studie is het vertalersproces, dat in 1902 voor een Berlijnse rechtbank
plaats vond, slechts een voetnoot. In ieder geval werd er in de loop der jaren zelden
de aandacht op gevestigd, en waarschijnlijk is het de meeste Multatuli-lezers
onbekend. Het betreft hier een proces tussen vertalers, een geval van traduttore
traditore, dat niet alleen interessant is voor de Multatuli-studie, maar dat ook belangrijk
is voor de nog jonge vertaalwetenschap. R. Van den Broeck en A. Lefevere stellen
in hun onlangs verschenen boek o.a.dat de ideale vertaler is ‘die de brontekst op een
wetenschappelijk verantwoorde manier toegankelijk wil maken.’1. Precies de termen
‘wetenschappelijk verantwoord’ vormden de aanleiding tot het proces tussen de
aanklagers K. Mischke en Th. Stromer, en de aangeklaagde W. Spohr.
Alle Duitse en Nederlandse critici gaan erover akkoord dat Wilhelm Spohr de
beste en meest gedegen Duitse Multatuli-vertaler en -kenner was. Niet alleen spande
hij zich in om Nederlands te leren, om de biografische feiten te achterhalen (o.a.
contact met Mimi), maar tevens probeerde hij de geest van de schrijver in de Duitse
taal te herscheppen. Hij bestookte de kranten en tijdschriften met vertalingen en
beschouwingen, hield maandenlange rondreizen in het Duitstalig gebied om het werk
en de persoon van Multatuli te propageren, gaf na W.O.II nog twee herwerkte
vertalingen uit in de D.D.R., kortom hij deed een werk van liefde. Nu had hij op het
eerste gezicht geen aanleiding om andere vertalers de huid vol te schelden, want hij
was altijd de eerste met zijn vertalingen - afgezien van de Stromer-vertaling van
18752. en die had Multatuli met leedvermaak eigenhandig geëxecuteerd. W. Spohr
beschikte bij J.C. Bruns over een degelijke uitgeverij, de verkoop was een
commercieel succes- niettegenstaande de dure, gebonden uitgaven- en K. Mischke
hinkte hem altijd na met zijn populaire, goedkope uitgaven bij het O. Hendel Verlag.
Tot in 1901; toen verscheen ‘Die Abenteuer des kleinen Walther’3. plots voor de
Spohr-vertaling4.. Voelde Spohr zich in

1.
2.
3.

4.

R. Van den Broeck / A. Lefevere: ‘Uitnodiging tot de vertaalwetenschap’ Muiderberg 1979,
p.l79
Th. Stromer: ‘Max Havelaar oder die Holländer auf Java’ Zeitgemälde von Multatuli; G.M.F.
Müller, Berlin 1875
K. Mischke: ‘Die Abenteuer des kleinen Walther.’ Humoristischer Roman von Multatuli;
O. Hendel, Halle a.d. Saal 1901 ‘Walther in der Lehre’. Fortsetzung von ‘Die Abenteuer des
kleinen Walther’; O. Hendel, Halle a.d. Saal 1901
W. Spohr: ‘Die Abenteuer des kleinen Walther’. Twee delen, J.C.C. Bruns, Minden 1901-02
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zijn eerstgeboorterecht aangetast? Speelden hier commerciële motieven mee? Is het
eerlijke, bezielde verontwaardiging van een man die zijn levenswerk gemutileerd
ziet, die een slechte vertaling als heiligschennis beschouwt?
Vooraleer zijn vertaling gepubliceerd werd, verscheen op 19 augustus 1901 een
van de vele artikels van Spohr in het Berlijns weekblad ‘Die Welt am Montag’5..
Hierin werd meegedeeld dat Spohr de eigenlijke ontdekker van Multatuli voor
Duitsland was. K. Mischke reageerde hierop met een brief waarin hij stelde dat hij
‘Woutertje Pieterse’ eerder had vertaald en uitgegeven, en dat Th. Stromer reeds in
1875 de ‘Max Havelaar’ had gepubliceerd. Deze affirmatie wordt de uiteindelijke
aanleiding tot Spohrs aanval in zijn voorwoord. Vooraleer zijn vertaling gedrukt
wordt, heeft hij alle tijd om de Mischke-uitgave te bestuderen; en meteen gaat hij
over tot de aanval.6.
In zijn voorwoord tot de eerste druk van ‘Woutertje Pieterse’ beroept hij zich op
zijn autoriteit: ‘Mit der Autorität, die jeder hat, der Aergernis nimmt an einer Unthat,
und mit der anderen Autorität, welche ich mir erworben habe als Kämpfer und
Arbeiter für Multatuli in Deutschland, protestiere ich mit Ernst gegen die
Verunglimpfung von Multatulis Ehre, welche in der Herausgabe eines Werkes unter
seinem Namen liegt, das nicht sein Werk ist.’ M.a.w. Spohr beschouwt zich niet
louter als een vertaler maar als een verdediger, een apostel van Multatuli. Volgens
W.G. van Nouhuys7. geeft hem dat het recht te toornen op anderen die illustraties
geven van een slechte vertaling. Welke bezwaren heeft Spohr tegen de
Mischke-vertaling? Vooreerst is de indeling van de twee delen ‘eine Vergewaltigung
eines toten und ungeschützten Genies.’ Ten tweede konstateert en bewijst hij dat
Mischke bijna de helft van de originele tekst weglaat (177 tegen 440 blz.); dat hij
zich aan de stijl vergrepen heeft en de psychologie ‘zum Teufel’ is. Vooral de
reportagestijl van de journalist Mischke is hem een gruwel. ‘Durch die reporterhafte
Berichtung (sie wird von mir nur hier, auf litterarischem Gebiet, als Verbrechen
hingestellt), die fast durchgängig angewandt wurde, geht natürlich Multatulis Stil
ganz verloren; oft ist nicht ein einziges Wort von ihm.(...) Es ist selbstverständlich,
dass niemals mit der Sorgfalt gearbeitet wurde, welche dem gewissenhaften
Testamentvollstrecker eines Dichters in fremdem Lande Pflicht sein muss. Weiss
Herr Mischke von einem stundenlangen Grübeln wegen eines Satzes oder Wortes,
wegen einer haarfeinen Nuan-

5.
6.
7.

W. Spohr: ‘Zum Kapitel: Multatuli und Deutschland’; in ‘Die Welt am Montag’, Berlin 19
augustus 1901
W. Spohr: ‘Die Abenteuer des kleinen Walther’, Erster Band, Voorwoord van XI-XVIII;
o.c.
W.G. van Nouhuys: ‘Multatuli's Woutergeschiedenis verduitscht’. De Nederlandsche
Spectator, 1901 9 nov. no. 45 pp.361-62
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ce?’ Hij verkleint stukken in zijn eigen taal, werkt zich met ezelsbruggen als ‘u.s.w.’
over moeilijkheden, en daarom besluit Spohr verontwaardigd: ‘Dass sich ein
Schriftsteller solchen Vergehens wider den heiligen Geist nicht schämt, ein
Schriftsteller noch dazu, der die sieben Bände der “Ideen” durchackert, die Hieb auf
Hieb austeilen gegen das Schriftstellertum, das keine Gewissenhaftigkeit kennt, kein
“feu sacré”,kein dies und kein das, geschweige denn sich bewusst ist, dass ein
Priesteramt in seinen Händen ruht!’
Deze uitspraak is tevens de aanleiding om een andere ‘Uebeltäter’ te kapittelen.
Met weemoed ziet Spohr de woedende, haastige rode strepen en aantekeningen in
het handexemplaar van Multatuli en met de botte bijl hakt hij in op Th. Stromer:
‘Nach “Kürschner” kennt er ausser dem Deutschen, das er nicht kann, und ausser
dem Holländischen, das er auch nicht kann, noch vier andere Sprachen, die er
wahrscheinlich auch nicht kann.’ Tot besluit van zijn diatribe schrijft de geestdriftige
Spohr, aldus zijn konkurrenten voor Duitse Droogstoppels, Pennewips en Stoffels
uitmakend: ‘Lieber Multatuli, die Dummen und die Stromer, die du bekämpft, werden
nicht alle!(...)Ich schlage in deinem, in Logos' und in Fancys heiligem Namen vor:
Herrn Dr. Karl Mischke gleich einem Stromer zum berühmten deutschen Schriftsteller
zu ernennen! Und damit Schluss der Exekution!’
Na deze excursus moest Spohr op 15 februari 1902 voor de Berlijnse
schepenenrechtbank verschijnen wegens een aanklacht van de aangevallen Mischke
en Stromer, die zich beledigd voelden. ‘Das hätte sich der edle Dulder
Dekker-Multatuli wohl nicht träumen lassen, dass er 15 Jahre nach seinem Tode
noch einmal in geistiger Person vor ein Berliner Gericht zitiert werden würde!’8. Na
een eerste zitting besloot de rechtbank de zaak door taalkundigen en literatuurexperts
te laten onderzoeken en verdaagde het proces. Ondertussen hadden enkele Berlijnse
kranten en tijdschrijften van de zaak melding gemaakt. Het meest interessante artikel
verscheen in het tijdschrift ‘Ernstes Wollen’,van de hand van de hoofdredacteur H.
Driesmans, die stelde dat Spohr tegen de vorm had gezondigd en daarvoor gestraft
zou worden. Zijn aanklagers hadden echter tegen de geest gezondigd - de geest van
een kunstwerk - en dat is in het strafwetboek niet voorzien.9. Hij schrijft verder dat
‘unsere geistigen Heroen unbeanstandet verlästert werden dürfen’, dat ‘das
Geistesleben der Deutschen keinen Anwalt hat’, en hij besluit dat het juist Multatuli
moest zijn die zoiets moest overkomen! Hij had precies zo'n vlammend protest
geschreven tegen zulk een werkwijze. Natuurlijk zou geen enkele wereldse rechtbank
uitspraak kunnen doen over zijn

8.
9.

H. Driesmans; ‘Multatuli vor Gericht’. In: Ernstes Wollen, Berlin 1902 jg. 3 no. 59 p.362
H. Driesmans: o.c. p.363
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geval. Maar gelukkig bestaat er nog een onzichtbare rechtbank, die in de loop der
tijden onverbiddelijk uitspraak doet over zulke kunstverkrachters en hen op hun
plaats zet.
Op 1 september 1902 verschijnen de betrokkenen weer voor de rechtbank. Als
deskundige werd door de vereniging ‘Berliner Presse’ de heer von Hanneken
aanbevolen, die geruime tijd in Indië had gewoond en Multatuli's werk kende.10. Zijn
advies luidde, dat Spohrs vertaling ontegenzeggelijk grote verdiensten had, doch dat
dit, als een soort studiewerk, naar geheel andere maatstaven moest gemeten worden
dan de populaire vertaling van Mischke. Stromer verklaarde dat hij nog jong was
toen hij ‘Max Havelaar’ vertaalde, en hem heel vrij had vertaald. Moest Spohr hem
daarom zo scherp aanvallen? De zaak eindigde met een vergelijk tussen de partijen.
Spohr moest de gerechtskosten betalen en met een handdruk scheidden de partijen.
Opvallend is dat de Berlijnse dagbladen meestal een onvolledige berichtgeving
vertoonden: merkwaardig genoeg repten zijn niet over het punt waarop het hier
aankwam, namelijk dat de kenners de vertaling van Spohr als een meesterwerk
beschouwden.11.
Het enige tastbare van deze interessante affaire is, dat Spohr verplicht was een
aantal bladzijden te schrappen in de tweede druk van zijn ‘Die Abenteuer des kleinen
Walther’.

10.
11.

Nieuwe Courant, 5 september 1902
H. Driesmans: ‘Der Multatuli-Prozess’. Ernstes Wollen, 1902 jg. 4 no. 72 p.192

Over Multatuli. Delen 7-8

45

Paul van der Plank
Toneelgroep Splien brengt Dekker niet tot leven
Sjaalman, Een spel rond Multatuli, voorstelling door toneelgroep Splien
(maart 1980 - april 1981)
Er is in Nederland de laatste toneelseizoenen een hausse op het gebied van literair
toneel, toneel dat een schrijversleven behandelt of een collage van poëzie en/of
prozateksten aanbiedt. Denk maar aan de programma's van Poëzie Hardop, denk
maar aan het solotoneel van Henk van Ulsen, denk ook maar aan de jonge theatergroep
Splien uit Zoetermeer. Doorgaans echter komt men niet veel verder dan tot een
kunstig declameren van het geschrevene of, zoals Splien dit seizoen met ‘Sjaalman,
Een spel rond Multatuli’, tot een louter informatief programma, dat mogelijk op
middelbare scholen vermag te functioneren, maar dat als toneelproductie door het
gebrek aan visie nauwelijks kan boeien. Wie Dekker op het toneel zet als betrof het
zijn tegenstanders en bestrijders, die heeft geen visie of een uiterst curieuse. Splien
is een kleine theatergroep die met haar Multatuli-programma mogelijk het uiterste
van haar mogelijkheden heeft verwezenlijkt. Voor mij was dat niet voldoende om
elf jaar van Dekkers leven werkelijk tot leven te roepen.
De samensteller van ‘Sjaalman’, Rob Scholten, heeft als uitgangspunt de woelige
jaren tussen 1859 en 1870 genomen, vanaf de hereniging van het gezin Douwes
Dekker in België, via het schrijven van Max Havelaar, de bemoeienissen van Lennep,
Dekkers eerste poging om in de politiek te gaan, via zijn liefde voor Sietske en voor
Mimi Hamminck Schepel, de ballingschap in Duitsland en Dekkers tweede poging
om in de politiek te gaan, via de menage à trois, tot het moment waarop Tine met
Edu en Nonnie definitief naar Italië eclipseert. Op zich een goede keus met een
rijkdom aan mogelijkheden.
Scholten heeft vervolgens de biografie van Douwes Dekker vermengd met
fragmenten uit Multatuli's geschriften, uit Max Havelaar, Minnebrieven,
Millioenenstudiën en Woutertje Pieterse en uit de correspondentie. We zien ondermeer
het begin van Max Havelaar, fragmenten uit brieven geschreven tijdens het ontstaan
van dat boek in 1859, de ontmoeting tussen Droogstoppel en Sjaalman, De toespraak
tot de hoofden van Lebak en een fragment uit Saïdjah en Adinda. Heines ‘Ich weiss
nicht was soll es bedeuten’ wordt als smartlap gezongen. Daarna gaat ‘Sjaalman,
Een spel rond Multatuli’ verder met ondermeer Ik weet niet waar ik sterven zal, Edu
over zijn vader, scènes met Tine en Van Hasselt
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en met Tine en vader Hamminck Schepel, waarbij Tine een goed woordje voor
Dekker doet. De opstellen nakijkende meester Pennewip en het salieavondje zijn
natuurlijk altijd prijs-helaas had men geen oplossing gevonden voor de wippende
pruik en deze maar weggelaten. Een brief aan de mannen van de Vlaamse beweging
mocht staan voor Dekkers hoop op onze Zuiderburen. De dramatiek van het gezin
kon tot uiting komen in een scène waarin dat hele gezin roulette-systemen van de
vader probeert en een scène waarin zoon Edu zijn vader slaat. Na Het gebed van den
ontwetende sloot ‘Sjaalman’ af met diezelfde Sjaalman die Droogstoppel op de
knieën dwingt.
Het is heel wat en wie bedenkt dat de 24 in deze scènes voorkomende figuren door
slechts vijf spelers ten tonele worden gevoerd, van wie één, Ad van Kempen, ook
nog de regie doet, die kan wel nagaan wat voor zware opdracht Splien zichzelf heeft
gesteld. ‘Sjaalman, Een spel rond Multatuli’ zag er keurig uit; wat dat betreft had
Van Kempen zichzelf en zijn vier medespelers (Henk van Loenen, Tatiana Radier,
An de Donder en René Verheezen) voortreffelijk in de hand gehouden. Te keurig
echter, want al geeft ‘Sjaalman’ een tamelijk overzichtelijk overzicht van ruim tien
jaar Douwes Dekker-leven, het woelige schrijversbestaan dat die tien jaar eigenlijk
waren, wordt geen ogenblik in ‘Sjaalman’ zichtbaar.
Dat ligt vooral aan de geschetste structuur, die te veel aandacht van spelers en
regie heeft geëist, zodat dynamiek in het spel vrijwel uitgesloten is. De
scènewisselingen verliepen kalm en de scènes zelf waren eerder instructief dan inzicht
gevend: ‘Sjaalman’ vormde meer de plaatjes bij het levensverhaal dan dat het de
bijzondere schrijverspersoonlijkheid van Douwes Dekker duidelijk maakte. Geen
moment heb ik begrepen waarom Dekker gebrek leed, waarom hij roulette-systemen
probeerde, waarom hij Het gebed van den onwetende schreef of waarom hij de
menage à trois probeerde. Het slot met de op de knieëen gedwongen Droogstoppel
bleef dan ook een in de lucht hangend effect. Exemplarisch voor dit gebrek aan
inzicht bleek de spelopvatting van regisseur van Kempen, die Dekker, Sjaalman,
Havelaar en Multatuli speelde. Als Van Kempen Droogstoppel, of liever nog dominee
Wawelaar of Stoffel Pieterse -want Droogstoppel is in zijn Droogstoppeligheden
nog wel een sappig figuur- had moeten voorstellen, dan had ik niet vreemd opgekeken,
zo bezadigd en vol waardigheid bewoog hij door het stuk, een 19e eeuwse, Hollandse
dominee gelijk. Men hoeft Dekker, alias Sjaalman, alias Multatuli, alias Havelaar
niet persé als een romantisch bevlogene te spelen, maar een beetje zenuwachtig en
onrustig moet de man van Lebak toch wel geweest zijn.
Slechts de ambivalente houding van Tine en Edu tegenover Dekker werkte bij mij
enigszins verhelderend: hun onmacht om met hem samen te leven in combinatie met
hun bewondering en ontzag voor de Dekker-
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Henk van Loenen en Ad van Kempen (r). Foto Pan Sok.
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figuur kwam in Spliens voorstelling duidelijk naar voren.
Het décor was uiterst sober en bestond uit acht zwarte paspoppen die in twee rijen
van vier ter weerszijde van het centrum van het toneel waren opgesteld. Vormden
zij het publiek, dat door Multatuli zo veracht werd, de roddelaars en kletstantes van
het dorp gereed om Dekkers leven te bespringen, of stonden zij voor des schrijvers
onwankelbare hulpverleners? Het werd mij niet duidelijk of de zwarte acht een
dramatische functie hadden of alleen maar voor het gezicht op het toneel stonden en
dus slechts een estetische functie bezaten. De spelers deden in ieder geval niets met
de poppen; ze werden niet in het spel betrokken. De benodigde tafels, stoelen en
andere rekwisieten werden zo nodig opgebracht.
Richard Hol schreef in 1861 al zijn Saïdjah elegie (Opus 30). A.J. de Mare, Lijst
der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker (Leiden 1948) vermeldt onder
no. 286 een toneelbewerking van Max Havelaar in 1903. De toneelspeler Royaards
droeg Saïdjah en Adinda voor samen met Havelaars toespraak tot de hoofden van
Lebak. Albert Vogel deed hetzelfde en legde zijn voordracht op grammofoonplaat
vast (RCA EPA 9756 ter gelegenheid van ‘Honderd jaar Max Havelaar’: De toespraak
tot de hoofden van Lebak). In de zeventiger jaren is het nog harder gegaan. In 1971
gaf Fred van Dam de laatste voorstellingen van zijn Multatuli-programma ‘Ik groet
u allen zeer’. Op 30 april 1976 ging in Den Haag de tamelijk succesvolle bewerking
door de Haagse Comedie van Woutertje Pieterse in prémière; zes dagen later, op 6
mei, was Vorstenschool op de televisie. In september van dat jaar ging Rademakers
Max Havelaar-film in prémière; de film trok volle zalen en is onlangs weer in roulatie
gebracht. Bewerkingen, adaptaties, omvormingen te over.
Over de bovengenoemde Royaards vertelt Du Perron in zijn Multatuli, Tweede
pleidooi,(etc.) (Bandoeng etc. 1938, p. 27; VwDP 4, p. 465), dat hij met een hem
eigen stemgeluid verklaarde: ‘Saïtjaa's vader had een bàffel’. Nog duidelijker is Du
Perron in een bespreking van een Multatuli-bloemlezing, samengesteld door G. van
Praag, ingeleid door A. van Gogh-Kaulbach (Amsterdam 1937), in het Bataviaasch
nieuwsblad van 27 oktober 1937: ‘Aan de andere kant is iedere bloemlezing van
Multatuli eigenlijk een onding. Men kan iemand die Multatuli niet kent aldus een
“ideetje” geven, een voorsmaakje van wat deze schrijver te bieden heeft, meer niet’
(geciteerd naar VwDP 4, p. 463). Het citaat wordt door Splien berouwvol aangehaald
in de met platen en citaten rijk gevulde programma-begeleiding, waarin echter nergens
te lezen valt waarom Splien deze Multatuli-collage heeft gemaakt. Ik vind, met Du
Perron, dat de figuur Douwes Dekker duizend maal boeiender is, dan welke bewerking
van zijn leven of werk ook maar kan zijn. Splien heeft mijn geloof in de waarheid
van deze overtuiging slechts kunnen be vestigen.
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Garmt Stuiveling
Uit het Multatuli-museum
V. Brieven van en aan Elisée Reclus
Aan de dramatische schets voor twee heren en een dame, overgeleverd in vijf of zo
men wil zes brieven, ontbreekt het eerste bedrijf. Maar dat is geen ramp: de expositie
moet hierin hebben bestaan dat Mimi een brief kreeg van de franse geograaf Reclus
met de vraag of zij iemand wist die hem behulpzaam zou kunnen zijn bij zijn werk
over het toenmalige Nederlands-Indië. Daar deze brief ontbreekt, mag men ervan
uitgaan dat Mimi hem heeft doorgegeven aan de haar blijkbaar gunstig bekende
geograaf Johan Snelleman, en dat zij Reclus dit heeft gemeld. De volgende vier
bedrijven van dit drama in miniatuur worden feilloos bepaald door het karakter van
de handelende personen.
De protagonist, Elisée Reclus, woonde als Fransman in Zwitserland. Geboren in
1830 als zoon van een protestants geestelijke, was hij al jong gegrepen door de vloed
van democratische kritiek en sociaal verzet, die uitliep op de europese revoluties van
1848. Na de staatsgreep van Napoleon III, december 1851, verliet hij Frankrijk. Hij
reisde veel en ver, verbleef in Ierland en Amerika, poogde in Colombia een
landbouwkolonie te stichten, keerde in 1857 naar Frankrijk terug en maakte
wereldnaam met de twee delen van La terre (1867-68). Als overtuigd revolutionair
nam hij deel aan de Commune van Parijs, werd met de wapens in de hand gevangen
genomen, en op 15 november 1871 veroordeeld tot deportatie. Felle protesten met
name van engelse intellectuelen brachten teweeg dat men dit barbaarse vonnis
verzachtte tot tien jaar ballingschap. Reclus week uit naar Zwitserland, vestigde zich
in 1876 te Clarens boven Montreux en raakte daar bevriend met Multatuli's
geestverwant Sicco Roorda van Eysinga, balling als hij. Deze kon hem van dienst
zijn met meer dan achttien jaar ervaring op Sumatra en Java, terwijl omgekeerd
Reclus hem stuwde in zijn groei naar bewuster radicalisme. Maar Roorda overleed
eind 1887. Reclus zocht nu een ander wiens deskundigheid in staat was de zijne aan
te vullen en kritisch te controleren.
De antagonist, Johan Snelleman, in 1852 te Rotterdam geboren, had in de jaren
1877-79 deelgenomen aan de Sumatra-expeditie, uitgerust door het Aardrijkskundig
Genootschap. Het verslag daarvan, opgesteld in samenwerking met A.L. van Hasselt
en C.P. Cornelisse, verscheen in twee delen: Reizen in Midden-Sumatra (1881-82).
Snelleman was medewerker aan de NRC, maar publiceerde ook allerlei
tijdschriftartikelen over
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onderwerpen van geografische en folkloristische aard, voornamelijk wat betreft de
koloniën. Mede vanwege de sinds 1873 gevoerde en nog altijd voortdurende
Atjeh-oorlog had men in Holland een toenemende belangstelling voor dit soort
publikaties.
De tritagonist, Mimi, stond juist tussen hen beiden in, en niet enkel wat de leeftijd
betreft. Gevormd door een kwarteeuw omgang met Multatuli en sinds ruim een jaar
zijn weduwe, voelde zij zich de draagster van zijn boodschap en de erfgename van
zijn geest. Zij zal er een eer in hebben gezien dat een beroemd geleerde als Reclus
een beroep deed op háar, en misschien erkende ze hem als een martelaar van de
heersende machten, zoals ook Multatuli dat was geweest.
Na het ontbrekende eerste bedrijf brengt het tweede uiteraard de intrige. De
personages komen met elkaar in contact, en gaan op elkanders denkbeelden reageren.
De brief van Reclus - een dubbel velletje postpapier waarvan anderhalve bladzijde
beschreven in een welgevormd, aristocratisch handschrift - toont zijn dankbaarheid,
zijn grote behoefte aan menselijk contact, maar ook zijn haast, en mogelijk zelfs een
zeker voorbehoud ten aanzien van dit soort voortvarende bemiddeling: want zijn
brief was vertrouwelijk aan Mimi gericht geweest en niet bestemd om zo maar te
worden meegedeeld aan derden.

Clarens, 5. VII. 88
Madame,
Je vous suis très reconnaissant de vouloir bien m'aider dans mon travail par votre
recommandation à M. Snelleman. Mais au lieu d'attendre sa lettre, ne ferais je pas
mieux de lui écrire directement et de lui soumettre ma requête? Dans ce cas, je vous
serais fort obligé de vouloir bien me donner son adresse. Je gagnerais ainsi quelques
jours d'un temps, qui est toujours précieux pour ceux qui travaillent.
Je serai très heureux, Madame, d'être accueilli de vous comme ami de la justice,
et me réjouis en même temps de faire la connaissance de votre ami, M. Paap, que je
vous prie de vouloir bien saluer de ma part.
Veuillez, vous même, agréer mes salutations respectueuses
Elisée Reclus.

Vertaling
Clarens, 5. VII. 88
Mevrouw,
Ik ben u zeer erkentelijk voor uw bereidwilligheid mij te helpen met mijn werk
door uw aanbeveling aan de heer Snelleman. Maar zou ik in plaats van zijn brief af
te wachten er niet beter aan doen hem rechtstreeks te schrijven en hem mijn verzoek
voor te leggen? In dat geval zou u mij hogelijk verplichten door mij zijn adres te
willen geven. Zo zou ik enkele
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dagen tijd winnen, en tijd is altijd kostbaar voor wie aan het werk zijn. Ik zal mij
zeer gelukkig prijzen, Mevrouw, door u te worden ontvangen als een vriend van de
gerechtigheid, en verheug mij er tezelfdertijd op kennis te maken met uw vriend, de
heer Paap, aan wie ik u verzoek mijn groeten over te brengen.
Aanvaard, voor uzelf, mijn eerbiedige groeten,
Elisée Reclus.
Het is wel duidelijk: de verwachtingen zijn hoog gespannen. Bij Reclus en dus
waarschijnlijk ook bij Mimi. Die verwachtingen zullen intact zijn gebleven in het
verloren gegane tweede tafereel van dit bedrijf. Want er zijn opnieuw een paar brieven
zoek. De inhoud daarvan laat zich echter betrouwbaar reconstrueren. Mimi blijkt
Snelleman nog eens te hebben geschreven met de vraag of hij Reclus al had
geantwoord; en bovendien heeft zij aan Reclus het adres van Snelleman opgegeven,
zodat Reclus in staat is geweest zich op 10 juli rechtstreeks tot Snelleman te wenden
en hem uiteen te zetten wat voor medewerking er van hem zou worden gevraagd.
Maar op diezelfde tiende juli gebeurde er iets anders, en dat is dan het derde tafereel
van dit tweede bedrijf. Want Snelleman was helemaal niet van plan zijn tekenende
naam eer aan te doen; hij had tijd nodig om over de zaak na te denken en wenste ook
advies in te winnen van prof. Veth. Dat staat op een merkwaardig informele, slordig
met potlood geschreven briefkaart, geadresseerd: Mevrouw M Douwes Dekker
86 Leidsche Kade
Amsterdam,
en gestempeld: Rotterdam 10 JUL 88. De tekst is als volgt:

R. 10/7 88
Neen ik heb nog niet geantwoord. Omdat ik eerst met Prof. Veth wilde overleggen
en van hem nog geen antwoord heb. Alleen op voorwaarde dat hij mij aanwijzigingen
wil geven, bronnen ter raadpleging aanraden, enz.- alleen met zijne medewerking in
een woord wil ik het beproeven. Zoodra ik van 't een of ander zekerheid heb zal ik
den heer R. schrijven.
Hartelijk gegroet van tt Sn.
Het derde bedrijf, de climax, speelt vijf dagen later, vijf dagen van belang. Want in
die tijd kreeg Snelleman van Veth een waarschuwend advies; dat feit staat vermeld
in zijn antwoord aan Reclus. Een antwoord dat hij belangrijk genoeg vond om er
afschriften van te maken. Hij heeft het namelijk met copieerinkt geschreven en op
de toen gebruikelijke chemische wijze vermenigvuldigd: het papier werd met de
inktzijde op een geleiachtige vlakke laag gelegd; de tekst bleef daar dan in
spiegelbeeld een
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tijdlang bewaard en kon op telkens nieuwe velletjes papier een aantal leesbare
afdrukken opleveren; maar na een paar dagen vervloeide de inkt en tenslotte zonk
alles weg. Naar men mag aannemen heeft Snelleman voor zichzelf een afschrift van
deze belangrijke brief willen behouden, er ook éen nodig gehad voor Mimi en wellicht
nog éen voor prof. Veth, de 75-jarige oud-hoogleraar te Leiden, destijds onze koloniale
specialist bij uitstek. Mimi's exemplaar, nu in het Multatuli-Museum, bestaat uit twee
dubbele velletjes uitermate dun papier, waarvan vier bladzijden beschreven in een
slecht leesbaar geworden handschrift; maar heel fraai zal het ook in 1888 wel niet
zijn geweest.

Den Heere Elisée Reclus
Clarens, Vaud, Zwitserland
15 Juli (188)8
WelEdHeer,
Ik ontving Uw brief van den 10n dezer en zet mij thans dien te beantwoorden.
Zonder schroom doe ik dat in 't hollandsch; want, hoewel ik een brief in redelijk
fransch zou kunnen schrijven, en in goed fransch zou kunnen laten schrijven, vind
ik noch het een noch het ander noodig, wetende dat ik schrijf aan iemand die een
werk op 't touw zet over Nederlandsch-Indië, waartoe toch wel de kennis van de
nederlandsche taal een vereischte is.
Mw. Douwes Dekker was zoo goed mij bij U aantebevelen. Dit is heel lief van
haar en ik stel het vertrouwen dat zij in mij toont te bezitten op hoogen prijs. Ik had
al dadelijk twee bezwaren: 1o. dat ik mijzelf niet berekend achtte voor de taak die
ge mij wilt opleggen, 2o. dat wij niet gelijkelijk over de dingen denken, en dus ook
niet over koloniale dingen. Zal men samen iets goeds tot stand brengen, dan moet
men 't in hoofdzaak ééns zijn; en dat zijn wij niet. Gij verschilt te veel met mij in
opvatting van de taak onzer koloniale regeering, dan dat wij samen daarover iets
zouden kunnen schrijven. Ik houd mij overtuigd, dat gij mijn ‘esprit patriotique’ hier
en daar erg ‘étroit’ zoudt vinden. Het komt mij al dadelijk erg zonderling voor, en
onjuist tevens, dat ge in Uw brief altijd van ‘les opprimés’ spreekt waar gij de
inlanders bedoelt. Gij zoudt dus zeer vreemd opzien, als ik in de marge van Uw
drukproeven noteerde, dat, naar mijn inzicht, die verdrukten hier en daar nog lang
niet genoeg verdrukt worden.
De bewering is afgezaagd, dat het gemakkelijk is de handelingen eener koloniale
regeering te beoordeelen, te gispen; maar ze is er niet minder waar om. Men leert
daarin bezadigd te werk gaan, hoe beter men Indische toestanden leert kennen. Ik
kan mij voorstellen, dat de heer Roorda altijd van ‘les opprimés’ sprak; gij hebt
misschien veel met hem omgegaan; dan begrijp ik hoe gij de moeilijkheid gevoelt
om, de gevolgen van dien omgang
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bij U dragende, ‘complet et véridique’ te zijn in het beschrijven van Insulinde.
Reeds zeide ik U dat ik de taak wat zwaar voor mij achtte. Ik heb daarom aan Prof.
Veth geschreven, dien ik 10 à 12 jaar persoonlijk ken en waarmede ik zeer bevriend
ben. Hem heb ik Uw plan blootgelegd en om zijn medewerking gevraagd; wij hebben
zoo dikwijls over koloniale aangelegenheden gesproken, dat ik zijn inzichten vrijwel
ken. Uit zijn antwoord bleek dan ook dat hij er eveneens over denkt. Hij roemt uw
groote kunde en bekwaamheid maar vindt bezwaar in het verschil van denkwijze.
Het zou stellig op teleurstelling uitloopen, schrijft Prof. Veth.
En inderdaad zoo is 't. Er ligt een te groote kloof tusschen onze denkwijzen, die
niet door eenige toegevendheid van weerszijden kan aangevuld worden. Daarom kan
ik niet met U medewerken. Ik schrijf U dit openhartig, overtuigd dat gij mij zulks
niet euvel zult duiden. Intusschen hoop ik dat gij elders beter zult slagen.
Hoogachtend heb ik de eer te zijn
Uw dw.
Joh. Snelleman.
Na deze door Snelleman opgevoerde climax brengt het vierde bedrijf naar oud gebruik
de catastrofe. Dat is hier dan ook het geval. De tweeledige reactie van Mimi betekent
de ondergang van haar bemiddelingspoging, zowel ten aanzien van Snelleman als
van Reclus. Aldus ontstaat er een bedrijf in twee taferelen, onderling geheel
tegengesteld van toonaard; om het in muziektermen te zeggen: staccato molto furioso;
en adagio passionato. Mimi zelf heeft de korte reprimande aan Snelleman aangevuld
met de lange verontschuldiging die zij aan Reclus schreef. En van deze tweevoudige
brief hield zij afschrift: een geheel beschreven dubbel velletje postpapier klein formaat.
Maar het formaat is in dit geval wel omgekeerd evenredig met de aanwezige emotie.
De toespeling op een uitspraak van Multatuli is niet met exactheid thuis te brengen:
Multatuli heeft zich meer dan eens in deze zin uitgelaten, o.a. in Vorstenschool bij
monde van koningin Louise, maar soms ook door te verwijzen naar een aforisme in
het Frans: Les grandes idées viennent du coeur.

Amsterdam 20 Juli 88.
Snelleman! Eerst gister is 't my, die met de oogen sukkel, gelukt de onleesbare copie
te ontcyferen die ge my zondt van uw brief aan den heer Reclus. - Ziehier copie van
den brief waarin ik den heer R. om verschooning vraag voor de onhandigheid dat ik
hem blootstelde aan uw beleedigingen.
Monsieur!
Mr Snelleman m'a envoyé une copie de la lettre qu'il a eu l'impudence de vous
adresser.
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Je vous en prie, monsieur, si par hasard vous n'avez pas jusqu'ici rencontré quelqu'un
qui puisse vous traduire ce mauvais êpître, anéantissez-le! Et si, au contraire, vous
en savez le contenu offensant - tachez de me pardonner d'être la cause de l'offense
qu'on vous a faite.
Mr. S a prouvé par ceci qu'il n'a pas le coeur pour apprécier ce qui est grand et
noble, sa lettre est mesquine et bourgeoise.
Certes, il avait le droit de ne pas travailler avec vous, ce que tant d'autres
ambitionneraient avec ardeur! Cependant s'il a des idées à lui, qui sont opposées ...
soit! Mais il n'avait pas le droit et il m'a offensée moi aussi sensiblement, en ne vous
honorant pas, comme il le devait. Sa lettre est fade et offensante à la fois, elle se
pique avec cela d'être spirituelle. C'est dégoutant. Qu'importe une différence d'opinions
pour ceux qui ont le vrai sentiment? Ils honorent ce qui est grand et généreux, car
ils sentent en soi, combien mon mari avait raison lorsqu'il disait: ‘il n'y a qu'une
source de grandes pensées, c'est le coeur.’
J'enverrai une copie de cette lettre à monsieur S. et vous prie, monsieur, d'accepter
les sentiments les plus distinguées de M. Douwes Dekker
Schepel

Vertaling
Mijnheer,
De heer Snelleman heeft mij een kopie gezonden van de brief die hij zo
onbeschaamd is geweest aan u te richten.
Wat ik u vragen mag, Mijnheer, indien u tot nu toe bijgeval nog niemand hebt
ontmoet die dit kwalijke epistel voor u kan vertalen, vernietig het dan! En als u
integendeel er de kwetsende inhoud van kent - probeer het mij dan te vergeven dat
ik de oorzaak ben van de belediging die men u heeft aangedaan.
De heer S. heeft hiermee getoond dat hij niet beschikt over een hart om wat groot
en edel is te waarderen, zijn brief is benepen en kleinburgerlijk. Zeker, hij had het
recht om niet met u samen te werken, iets wat zoveel anderen vurig zouden begeren!
Evenwel, als hij er eigen denkbeelden op na houdt die tegengesteld zijn ... wat dan
nog? Maar hij had niet het recht ... en hij heeft ook mij pijnlijk gekwetst door u niet
de eerbied te bewijzen zoals hij had behoren te doen. Zijn brief is wee en tegelijk
beledigend, en verbeeldt zich bovendien nog geestig te zijn. Het is walgelijk. Wat
doet enig verschil van mening ertoe voor degenen die over het juiste gevoel
beschikken? Zij houden al wat groot en edelmoedig is in ere, want zij voelen in
zichzelf hoe zeer mijn echtgenoot gelijk had wanneer hij zei: ‘Er is maar éen bron
van grote gedachten, het hart.’
Ik zend een kopie van deze brief aan den heer S. en betuig u, Mijnheer, mijn
gevoelens van bijzondere hoogachting.
M. Douwes Dekker Schepel
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Op deze twee brieven die samen het vierde bedrijf vormen, zou een tweevoudig
antwoord tot de denkbaarheden hebben behoord. Maar Snelleman heeft er
waarschijnlijk het zwijgen toe gedaan, misschien in de hoop dat na het niet voor
zilver erkende spreken dit zwijgen aanvaard zou worden als goud. Zijn rol was
uitgespeeld, niet die van Reclus, integendeel. Hij vult met een indrukwekkende
monoloog het hele vijfde bedrijf, hij belichaamt de peripetie die de katharsis
teweegbrengt. Aan het eind voelt de toeschouwer zich tegelijk gelouterd en verzoend.
Zijn tekst, in hetzelfde superieure handschrift, vult een dubbel velletje en wel zó
compleet dat de laatste vijf regels elkaar op de slotbladzijde onderaan verdringen.
Het is een monoloog als een belijdenis, als een biecht, en het is tegelijk een
bewonderenswaardig zelfportret: hij vat het goedbedoelde en catastrofaal beëindigde
misverstand in éen formule samen, en door het nederlandse citaat werpt hij terloops
een helder licht op wat de donkere ondergrond moet zijn geweest van Snellemans
afwijzend gedrag. Mocht Mimi zich hebben vergist in Snelleman, haar eerbied voor
Reclus werd bevestigd en versterkt.

Clarens, Vaud, Suisse, 23. VII. 88
Madame,
Je suis touché l'impétuosité avec laquelle vous prenez ma défense à propos de la
lettre de M. Snelleman. Je vous en garde une profonde reconnaissance et je me réjouis
d'avance en pensant que l'été ne se passera probablement sans que j'aie l'honneur et
le bonheur d'aller vous remercier personnellement.
Quoique l'écriture de M. Snelleman ne soit pas très lisible, j'ai pu néanmoins la
déchiffrer et j'ai pris connaissance de sa lettre. Elle ne m'a pas offensé, et, quoique
étonné de l'allusion faite à M. Roorda, mon ami vénéré, j'ai cru que M. Snelleman
avait simplement obéi au sentiment de ce qu'il croyait être son devoir, en se refusant
de collaborer, même par de simples annotations, à une oeuvre géographique où
pourraient se glisser quelques opinions funestes. Je n'ai point remarqué dans cette
lettre le désir d'être spirituel à mes dépens.
Comprenant que chacun suive sa voie comme il l'entend, car, moi aussi, j'ai toujours
agi comme je croyais devoir le faire, j'ai donc cru devoir répondre à M. Snelleman
une lettre polie, dans laquelle je lui exprimais tous mes regrets de ne pouvoir compter
sur son précieux appui. Mon insuccès auprès de lui ne me rendra certainement pas
injuste à son égard; je lirai avec le même soin ce qu'il a écrit et serai aussi heureux
de lui rendre justice que s'il avait bien voulu m'aider. Je crois me placer ainsi à un
point de vue supérieur au sien: il reste strictement Hollandais et je tâche d'être un
homme.
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Pour me rappeler au sentiment de la bienveillance universelle, même envers des
ennemis, j'ai toujours gardé précieusement un journal hollandais, un numéro du
Zondagsblad, où un écrivain, qui m'est d'ailleurs inconnu, M. von Schlägel, parle de
ma personne, de mon genre de vie et même de ma famille.
L'article débute ainsi:
‘De eenzamheid in den vreemde maakt nieuwsgierig, ik deed onderzoek naar den
man, en vreesachtig en half fluisterend antwoordde men mij: ‘'t is R... de Communist.’
‘De communist! Dit was een naam die alleen aan stroomen bloed, aan petroleum,
oproer, moord en brand deed denken.
‘Met dezelfde belangstelling waarmede men een tammen hyena voorbij zijne
ramen wil zien gaan, wachtte ik de eerstvolgende wandeling af der familie van den
communist...’
Vous voyez que je n'ai pas le droit d'être difficile. Mais je n'en ai que d'autant plus
de joie quand je rencontre des personnes auxquelles je puis témoigner mon estime,
mon respect et mes sentiments de solidarité profonde.
Veuillez agréer, madame, mes salutations cordiales.
Elisée Reclus.

Vertaling
Clarens, Vaud, Zwitserland, 23. VII. '88
Mevrouw,
Ik ben getroffen door de onstuimigheid waarmee u mij verdedigt naar aanleiding
van de brief van de heer Snelleman. Ik ben u daarvoor diep erkentelijk en verheug
mij bij voorbaat op de gedachte dat de zomer waarschijnlijk niet voorbij zal gaan
zonder dat ik de eer en het genoegen zal hebben u persoonlijk te komen bedanken.
Hoewel het schrift van de heer Snelleman niet erg leesbaar is, heb ik het toch
kunnen ontcijferen en kennis genomen van zijn brief. Die heeft mij niet beledigd,
en, hoewel ik verbaasd was over zijn toespeling op mijn vereerde vriend, de heer
Roorda, heb ik gedacht dat de heer Snelleman eenvoudig het gevoel van wat hij zijn
plicht achtte had gehoorzaamd door te weigeren zelfs maar met simpele aantekeningen
mee te doen aan een geografisch werk waarin een enkele verderfelijke zienswijze
zou kunnen binnensluipen. Ik heb in deze brief bepaald niet het verlangen opgemerkt
te mijnen koste geestig te zijn.
Met begrip voor het feit dat elk zijn weg volgt zoals hij die verstaat - want ook
zelf heb ik altijd gehandeld zoals ik dacht dat ik behoorde te doen - heb ik dus
gemeend de heer Snelleman te moeten antwoorden met een beleefde brief, waarin
ik hem mijn diepe spijt betuigde dat ik niet op zijn waardevolle steun kon rekenen.
Dat ik bij hem geen succes heb gehad, zal
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mij bepaald niet onrechtvaardig jegens hem maken; ik zal met dezelfde zorgvuldigheid
lezen wat hij geschreven heeft en ik zal even gelukkig zijn hem recht te doen
wedervaren als wanneer hij mij had willen helpen. Ik geloof aldus een gezichtspunt
in te nemen dat superieur is aan het zijne: hij blijft alleen maar Hollander, en ik
probeer mens te zijn.
Om, zelfs jegens mijn vijanden, een gevoel van algemene welwillendheid te
betrachten, heb ik altijd als een kleinood een hollandse krant bewaard, een nummer
van het Zondagsblad, waarin een schrijver die mij overigens onbekend is, de heer
Von Schlägel, spreekt over mij persoonlijk, over het soort leven dat ik leid, en zelfs
over mijn gezin. Het artikel begint zo:
‘De eenzaamheid in den vreemde maakt nieuwsgierig. Ik deed onderzoek naar
den man, en vreesachtig en half fluisterend antwoordde men mij:
‘'t Is R... de Communist.’
‘De communist! Dit was een naam die alleen aan stroomen bloed, aan petroleum,
oproer, moord en brand deed denken.
‘Met dezelfde belangstelling waarmede men een tammen hyena voorbij zijne
ramen wil zien gaan, wachtte ik de eerstvolgende wandeling af der familie van den
communist ...’
U ziet dat ik niet het recht heb kieskeurig te zijn. Maar daarom ben ik des te
verheugder wanneer ik mensen ontmoet aan wie ik mijn achting kan betuigen, mijn
eerbied en mijn gevoelens van diepe verbondenheid.
Aanvaard, Mevrouw, mijn hartelijke groeten.
Elisée Reclus
Het gordijn is gevallen, het stuk is uit. De drie spelers hebben zich in hun eigen
woorden zó ten voeten uit gekarakteriseerd als geen ander het had kunnen doen. Ze
zijn weggegaan en hebben zich teruggetrokken naar waar geen lof of kritiek hen
meer bereikt. Ook de regisseur neemt nu afscheid, maar niet zonder eerst een paar onzichtbaar
gebleven medewerkers van harte te hebben bedankt:
Berry Dongelmans voor de gewenste biografische gegevens, en Tristan Haan voor
het toezicht op de franse teksten en de vertaling ervan.
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Een nieuwe Havelaar
Multatuli, Max Havelaar. Ingeleid door prof. dr. A.L. Sötemann. Elsevier,
Amsterdam/Brussel, 1979. F 31,50
Om onduidelijkheid te voorkomen geldt hier als uitgangspunt dat Multatuli twee
romans geschreven heeft met de naam Max Havelaar: Max Havelaar I en II.
De eerste dateert van november 1859; het is de herziene versie van een manuscript
dat verloren is gegaan op enkele in Dekkers brieven bewaarde citaten na. In 1860 is
deze versie door Jacob van Lennep die inmiddels eigenaar geworden was van het
kopijrecht, gepubliceerd, nadat hij de tekst had bekort, uitgebreid of gewijzigd. Deze
corrupte Havelaar beleeft drie drukken. Pas in 1949 komt Multatuli's handschrift uit
1859, diplomatisch uitgegeven door dr. G. Stuiveling, in de oorspronkelijke vorm
in het licht. Dit is Max Havelaar I.
Multatuli's uitgever G.L. Funke verwerft in 1874 wel het kopijrecht van Max
Havelaar, maar niet het manuscript. Uit het hoofd begint Dekker de in 1860 gedrukte
tekst te herstellen; mede op advies van C. Vosmaer gaat hij over tot het herschrijven
van grote gedeelten en hij voegt uitgebreide, vaak polemische aantekeningen en
ophelderingen toe. In 1875 verschijnt dan Max Havelaar II. In 1881 volgt de laatste
door Multatuli zelf herziene editie, niet belangrijk anders en met nog meer
aantekeningen.
De druk van 1881, de laatste geautoriseerde, heeft tot ver in de 20ste eeuw een
zeer ruime verspreiding gehad. Hiernaar richtten zich de uitgaven van Max Havelaar
in de Verzamelde Werken die vanaf 1888 bij Elsevier in Rotterdam begonnen te
verschijnen en vaak herverschenen zijn (na 1891 met de aanduiding ‘door zijne
weduwe herzien’); hiernaar ook zijn de tientallen drukken met hoge oplages in
opdracht van de Wereldbibliotheek gezet.
Na de uitgave van Max Havelaar I in 1949 verandert de situatie. Het tijdperk van
de eklektische uitgaven is aangebroken, van de mengvormen van Max Havelaar I en
II. Het is ook erg verleidelijk om wat Multatuli bij de edities van 1875 en 1881 door
het ontbreken van het handschrift niet herstellen kon, nu eindelijk in orde te brengen.
Het gevaar is, dat het natuurlijk onmogelijk is te reconstrueren wat Multatuli
geschreven zou hebben, als hij zijn manuscript bij de hand zou hebben gehad.
In 1950 verschijnt deel I van het Volledig Werk (Van Oorschot,
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Amsterdam); Stuiveling verzorgt een Havelaareditie gebaseerd op de druk van 1875,
maar heeft uit het handschrift van 1859 en uit de druk van 1881 ‘telkens die versie
welke in literair-historisch en stilistisch opzicht de voorkeur verdiende, als grondslag
gekozen voor deze herdruk’. Toegevoegd zijn Multatuli's aantekeningen, een lijst
van (niet alle) varianten en een lijst van verklaringen. Later brengen G.W. Huygens
(Ad. Donker, Rotterdam) en dr. M. Bots (Klassieke Galerij no. 93) ieder afzonderlijk
een Havelaareditie uit naar de druk van 1881 die ‘hersteld’ is naar het handschrift
uit 1859, Huygens zonder en Bots met Multatuli's aantekeningen en beide met een
eigen notenapparaat. Het overzicht van nu verkrijgbare Havelaars is compleet als
nog genoemd worden de de editie van Marijke Stapert-Eggen (L.J. Veen, Ede) en
de filmeditie (Elsevier, Amsterdam/Brussel), beide naar de druk van 1881, zonder
Multatuli's aantekeningen en wat de eerste betreft met uitgebreide nieuwe annotaties.
Het spel Maak Uw Eigen Havelaar wordt niet zonder vernuft gespeeld: alle edities
zijn verschillend en niet één geeft de tekst precies zoals Multatuli die geleverd heeft.
Een uitgave, uitsluitend gebaseerd op Max Havelaar II die wetenschappelijk
verantwoord is, bestaat dus niet. Voor het verrichten van een vergelijkend onderzoek
tussen Max Havelaar I en II zou zo'n editie wel een belangrijk hulpmiddel zijn.
In Elseviers Bibliotheek der Nederlandse Letteren is nu een Max Havelaar II
verschenen, die door de naam van de editeur belangstelling wekt: prof. dr. A.L.
Sötemann, auteur van ondermeer de dissertatie ‘De structuur van Max
Havelaar’(Utrecht 1966) waarin aan de problemen rond het editeren een korte, maar
steekhoudende passage wordt gewijd. Na de inleidende pagina's is de hoop al
vervlogen: ‘Wetenschappelijke pretenties heeft de hier aangeboden tekst dan ook
niet; er is uitsluitend naar gestreefd het boek naar de uiterlijke verschijningsvorm zo
toegankelijk mogelijk te maken zonder geweldpleging enerzijds, zonder overmatige
scrupules anderzijds.’ Niet veel anders dus op het eerste gezicht dan de uitgaven die
er al waren. (Het stoffelijk uiterlijk van het boek oogt overigens behoorlijk pretentieus:
linnen band, gouden stempels, zwaar papier, dit is de duurste Havelaar van dit
ogenblik.)
Sötemann neemt de druk van 1881 als uitgangspunt en laat de tekst (terecht) geheel
intakt. Dit betekent wel, dat Van Lenneps wijzigingen, voorzover later niet door
Multatuli gecorrigeerd, onaangetast blijven, ook al leidt dit soms tot onbegrijpelijkheid
(‘de zuster van Blauwbaard’ pag. 64) of tot een te betreuren hiaat (zoals Frits' vragen
over de bijbel die Van Lennep censureerde).Door zelfs geen noot hieraan te wijden
houdt Sötemann zich in een op toegankelijkheid gerichte editie opmerkelijk strikt
aan zijn uitgangspunt. Des te vreemder is het daarom, dat Multatuli's aantekeningen
geheel ontbreken, op een enkele willekeurige verwijzing in Sötemanns eigen
annotaties na, terwijl zij toch deel
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uitmaken van de tekst zoals Multatuli die heeft willen publiceren.
In alle recente Havelaaredities en deze maakt daarop geen uitzondering is de
spelling geheel of gedeeltelijk gemoderniseerd. Waarom eigenlijk? Wordt het boek
minder toegankelijk als men ‘zeide’ leest voor ‘zei’, ‘den’ voor ‘de’ of ‘myn’ voor
‘mijn’? - op dit niveau liggen de afwijkingen van de hedendaagse spelling. Er gaat
veel authentieks verloren en men krijgt er een per definitie onbevredigend compromis
voor terug.Sötemann maakt het zich wel bijzonder moeilijk door twee verschillende
spellingen toe te passen. Hij moderniseert het grootste deel van de tekst, maar behoudt
de oude uitgangen ‘waar ze duidelijk stilistische betekenis hebben’: in de toespraak
tot de hoofden van Lebak, het verhaal van de Japanse steenhouwer, de preek van
Wawelaar en in de gedichten. Een nogal subjectief kriterium waarbij het ontbreken
van de minstens zo klassieke Saïdjah-geschiedenis opvalt. Overigens houdt Sötemann
zich niet erg konsekwent aan zijn voornemen, wat hem op grond van de
ingewikkeldheid ervan niet eens kwalijk te nemen is.
De vormgeving van de tekst is dus niet essentieel anders dan die in andere
Havelaaredities; het eigene van deze uitgave bestaat uit de inleiding en de annotaties.
De inleiding opent met een overzichtelijke behandeling van de zaak-Lebak, een
mini-polemiekje met R. Nieuwenhuys (zonder hem te noemen) en vergelijkt de
werkelijkheid van 1856 met de roman. Hierna wijdt Sötemann twee pagina's aan de
‘op puur inwendige gronden’ aantoonbare identificatie van Max Havelaar, Sjaalman
en Multatuli: één en dezelfde persoon in drie levensfasen. Deze vrij uitgebreide
bewijsvoering, gebaseerd op het proefschrift, valt eigenlijk buiten het bestek van de
hier plotseling ook moeilijk leesbaar geworden inleiding. Overtuigd ben ik overigens
nog steeds niet. Het hernieuwen van de argumentatie roept daarentegen nieuwe
tegenwerpingen op.
Het probleem is Sjaalman: ‘op puur inwendige gronden’ lijkt het mij niet goed
mogelijk dat de Havelaar-Multatulifiguur geheel met Sjaalman identiek is. Op pag.
286, als Havelaar angstwekkend dicht Sjaalman genaderd is: ‘Havelaar doolde arm
en verlaten rond. Hij zocht..’ - op die plaats grijpt Multatuli in: ‘Genoeg, mijn goede
Stern!’ en voorkomt daarmee, lijkt mij, dat de identificatie tot stand komt. Vervolgens
deelt Multatuli mee, dat hij Stern en Droogstoppel verzonnen heeft. Hieruit volgt,
dat Sjaalman die we alleen via Droogstoppel kennen en die in contact staat met Stern
op zijn minst in een fictieve contekst functioneert. Het fictieve karakter wordt nog
versterkt door het gegeven dat alle authentificerende documenten behoren tot het
Havelaarverhaal. Het waarheidsgehalte van Sjaalman lijkt mij toe van een andere
orde te zijn dan dat van Havelaar-Multatuli.
Sjaalman gelooft dichter te zijn, neemt een nederig baantje aan en
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raakt het weer kwijt, gaat bleek en gebogen over straat en laat in zijn wanhoop
Droogstoppel aan wiens schampere blikken hij voortdurend overgeleverd is, vrij zijn
aantekeningen naar eigen goeddunken te gebruiken; dat uiteindelijk Stern de pen
voert, is een regeling die buiten Sjaalman om tot stand komt. Wie is Stern? Stern is
jong, enthousiast en dichterlijk, iemand die stáát voor wat hij beweert, die verwaand
genoeg is om Gouverneur-Generaal te willen worden, iemand die eigenlijk, behalve
aan Sjaalman zelf, ook wel enigszins doet denken aan Havelaar-Multatuli. Sjaalman
en Stern schijnen mij toe, als osmotische personages, twee aspecten te
vertegenwoordigen van de Havelaar-Multatulifiguur. Sjaalman staat voor het aspect
van het maatschappelijk gedupeerd zijn (hij is daarom het duidelijkst zichtbaar door
de ogen van de op maatschappelijk succes gefixeerde Droogstoppel); Stern
verpersoonlijkt het jeugdig en literair elan, de geestdrift voor het ware, goede en
schone. Tijdens het schrijven van de Havelaar-geschiedenis blijven de treurige
maatschapelijke omstandigheden aldus gescheiden van de literaire ambities. Na de
voltooiing ervan wordt de splitsing opgeheven en kan Multatuli naar voren treden
voor wie maatschappelijk en literair slagen op dat tijdstip nog samenvallen.
Tenslotte gaat Sötemann in op de historische contekst van de verteltechnieken, de
rol van de lezer in het verhaal, de spanning tussen fictie en werkelijkheid en het
verschijnsel cumulatie. Hij besluit met een verantwoording en een kleine
literatuuropgave.
Het notenapparaat is omvangrijk. Woordverklaringen zijn in ruime mate aanwezig;
welke kriteria zijn aangelegd is niet helemaal duidelijk; ‘consideratie’ krijgt een noot,
‘assimilatie’ of ‘connectie’ niet, maar enige willekeur is hierbij natuurlijk niet te
vermijden. Bij de toelichtingen op de eigennamen mis ik ‘Orsini’ (pag. 35),
‘Aglaia’(pag. 42), ‘Elssler en Taglioni’(pag. 135); bij de Indonesische woorden mis
ik vooral ‘atap’ (pag. 134).
De noot op pag. 8 over ‘1672’ verklaart niets over de zo raadselachtige langdurige
eb in dat jaar. De toelichting op pag. 41: ‘Er valt aan te nemen dat Droogstoppel
eigenaardige conclusies uit het stuk heeft getrokken’ lijkt mij overbodig. Bijzonder
is de structurerende functie die het notenapparaat hier en daar heeft. Naar aanleiding
van het verhaal over ‘Lessings patriarch’ (pag. 5-6) wordt bijvoorbeeld verwezen
naar de scène van Si Oepi Keteh, naar de geschiedenis van Saïdjah en naar Wawelaars
preek; dit wordt echter niet konsekwent doorgezet. In wat wel of niet uit het Frans,
Duits of Latijn vertaald wordt is Sötemann evenmin konsekwent. Een vondst is wel
het thuisbrengen van de laatste regel van een Frans versje van Multatuli (pag. 158)
als een ontlening aan Corneille.
Conclusie: wie een editie van Max Havelaar II wil hebben, kan zich nog het best
naar het antikwariaat begeven. Wie vooral behoefte heeft aan een
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ruime toelichting en belangstelling heeft voor structurele problemen, kan bij Sötemann
goed terecht, maar voor de toelichting goedkoper bij andere edities. (Uit de
notenapparaten die de verschillende recente uitgaven meegekregen hebben, zou door
een compilator een voortreffelijke reeks annotaties zijn samen te stellen.) Leesedities
bestaan er inmiddels voldoende. Een studie-uitgave waaruit de varianten van 1875
en 1881, eventueel de herzieningen van Mimi en de drukgeschiedenis zijn af te lezen,
is er echter nog steeds niet.
Annelies Dirkse-Balhan.
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[Nummer 8]
Menno ter Braak en Cor Bruijn
Brieven en aantekeningen
Verzorgd door Eep Francken en Marian van Noort
Menno ter Braaks lovende bespreking van J. Pées Multatuli en de zijnen in Het
vaderland van 18 februari 1937 zorgde in dit destijds keurige Haagse dagblad voor
veel rumoer. Het ging eigenlijk maar om één onderdeel van dit boek: de aandacht
voor de slechte verhouding van Multatuli met zijn kinderen. Pée legde de schuld bij
de kinderen. In het bijzonder over Multatuli's zoon, P.C.J.E. Douwes Dekker (‘Edu’,
1854-1930) sprak hij zijn afkeuring uit. Toen hij zich had verdiept in Edu's levensloop
en had gelezen wat de zoon over de vader had verteld, voerde de verontwaardiging
hem tot de formulering ‘dat monster ... dat Edu heet’.
Door Ter Braaks bespreking kwam het boek van Pée onder de aandacht van Edu's
weduwe, A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo (1870-1962), die toen in Nice
woonde. Het is begrijpelijk dat zij zich niet kon neerleggen bij de kritiek op haar
echtgenoot. Het vaderland van 21 april 1937 bevat van haar een open brief aan dr.
Julius Pée, het antwoord staat in het nummer van 1 mei. Bij beide brieven schreef
Ter Braak een naschrift.
Zijn standpunt verschilt enigszins van dat van Pée, omdat hij Multatuli niet van
schuld wil vrijpleiten en toegeeft dat Dekker geen ideale vader is geweest. Hij vindt
het helemaal niet verhelderend om hier op zoek te gaan naar een schuldige; het
conflict is het tragische gevolg van een nu eenmaal ontstane situatie. Zo er iets aan
Edu te verwijten valt, dan dat hij zich lang na de dood van zijn vader nog door rancune
liet meeslepen, en zich op die manier afsloot voor elk inzicht in wat Multatuli
werkelijk had betekend. Voor alles bepleitte Ter Braak openbaarmaking van de
documenten: de lezer zou dan zelf kunnen oordelen. Geheimhouding in het belang
van nabestaanden vond hij niet meer wenselijk, omdat Multatuli's privéleven al veel
eerder in de publiciteit was gebracht, en omdat de direct betrokkenen - de kinderen
- inmiddels waren overleden.
In dezelfde meimaand kreeg Ter Braak via de bekende schrijver Cor Bruijn
(1883-1978) de beschikking over tot dan toe onbekende brieven van Multatuli, uit
de jaren 1879-'82, die een betere kijk op de relatie met
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Edu mogelijk maakten. Op 31 mei maakte hij deze vondst bekend in het
Vaderland-artikel ‘Multatuli en zijn zoon’. Ook nu volgden ingezonden brieven ter
verdediging van Edu. Geplaatst werden er twee van mr. J.J. Montijn, allebei met
naschrift van Ter Braak, op 5 en 11 juni.

Ter Braak geschilderd door Paul Citroen (Letterkundig museum)

In Groot Nederland publiceerde Ter Braak daarna de teruggevonden brieven. Er
verscheen ook een overdruk bij Van Holkema & Warendorf te Amsterdam: Multatuli
en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven, met inleiding van Ter
Braak. En voor de derde keer kwam er een discussie in Het vaderland: op 7 augustus
verdedigde mr. S. Tromp Meesters dat er nog niets ten nadele van Edu was bewezen.
Voor de vijfde keer schreef Ter Braak een naschrift.
Tromp Meesters had het plan om ter verdediging van Edu een brochure te schrijven,
maar toen hij in december 1937 terugkeerde van een speurtocht in Multatuli's laatste
woonplaats, Nieder-Ingelheim, reed hij de Rijn in en verdronk. Ter Braak zag hem
als de motor van de activiteiten pro Edu, en zal dan ook niet hebben gerekend op
wat volgde:
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mevrouw Douwes Dekker schreef zelf De waarheid over Multatuli en zijn gezin.
Een antwoord aan: Julius Pée, Menno ter Braak e.a. van de schoondochter
('s-Gravenhage 1939), een boek van meer dan 500 pagina's.
Natuurlijk gunt de lezer aan deze weduwe de verontwaardiging over wat zij zag
als het bekladden van Edu's nagedachtenis. Er valt ook niet te ontkennen dat het boek
nieuwe feiten brengt die voor de beoordeling van de zaak enig belang hebben. Maar
het wordt bedorven door het voortdurende gescheld op Pée en Ter Braak en vooral
door de bête manier waarop de schrijfster Multatuli's tweede vrouw voortdurend te
kijk probeert te zetten als ‘maîtresse’. Dit alles is op zijn best aandoenlijk en de
opinies van mevr. Douwes Dekker zijn uiteindelijk niet serieus te nemen. Het boek
is op 14 december 1939 door Ter Braak in Het vaderland besproken. Du Perron heeft
het uitgebreid bestreden in Multatuli en de luizen, anderen hebben zich in de zaak
gemengd, het laatst W.F. Hermans in De raadselachtige Multatuli.
Tot hier heb ik negen publikaties van Ter Braak over deze kwestie vermeld. Dat
ze allemaal ontbreken in zijn Verzameld werk maakt de gang van zaken natuurlijk
moeilijker te volgen. H. van Galen Last heeft in de noten op deel 4 van de
Briefwisseling Ter Braak-Du Perron (blz. 493-496) uit deze stukken nogal wat
geciteerd en alles nader toegelicht.
In 1979 kreeg het Letterkundig museum in Den Haag een deel van de nalatenschap
van Cor Bruijn. Hierbij waren documenten die met de publikatie van Multatuli's
brieven door Ter Braak verband houden. Ze verduidelijken de geschiedenis van de
uitgave Multatuli en zijn zoon, en tekenen de sfeer rond de contacten met mevr.
Douwes Dekker.
Hier volgen een telegram en zes brieven van Ter Braak en één antwoordbrief van
Bruijn, door hemzelf in afschrift bewaard. Het laatste document (9) is een door Bruijn
blijkbaar in 1937 geschreven overzicht van de hele gang van zaken. Hij heeft het
gevoegd bij Ter Braaks Vaderland-artikel van 31 mei 1937. Na lezing van de eerste
acht stukken bevat het negende nog maar weinig nieuws, maar het wordt hier toch
afgedrukt. Vanwege een paar kleine ophelderingen, maar ook om Cor Bruijn wat
langer aan het woord te laten.

1. Telegram, waarschijnlijk 20 mei 1937
brief ontvangen stel daarom bezoek uit schikt u maandag? Ter Braak Kraaienlaan
36 Den Haag
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2. Brief in handschrift.
In de kantlijn zijn, waarschijnlijk door Bruijn, getallen geschreven om Ter Braaks
vragen te nummeren. De getallen zijn hier weggelaten maar wanneer ook antwoorden
zijn genoteerd worden zij - tussen vierkante haken - in de brief vermeld.
Den Haag, 31 Mei '37
Kraaienlaan 36
Zeer geachte Heer Bruyn
De vondst heeft in belangrijkheid al mijn verwachtingen overtroffen, maar de
bewerking van een en ander heeft mij vrijwel een week gekost. Nu zal hopelijk
hedenavond het artikel in Het Vad. verschijnen, dat mij op zijn minst sensationeel
lijkt. Ik heb zelden een correspondentie met zooveel gespannenheid gelezen als deze,
waarin trouwens de tragedie van vader en zoon veel sterker spreekt dan in de brieven
van Multatuli aan Funke.
Ik heb geprofiteerd van Uw notities, maar weet nog enkele dingen niet terecht te
brengen. Ook de dateering kostte mij hier en daar eenige moeite, aangezien er een
paar niet-gedateerde brieven en fragmenten bij zijn; de fragmenten waren in de
volgorde, waarin ik ze vond, beslist niet op hun plaats. Om in een en ander nog meer
klaarheid te brengen voor de publicatie in Gr. Nederland, zou ik b.v. nog graag dit
willen weten:
1o is de geadresseerde ‘mejuffrouw’ van den eersten brief mej. M.C. Meyer, de
tweede vrouw van V.d. Hoeven? [ja] Zoo ja, wanneer is zij precies met v.d. H.
getrouwd? [11-8-1881] Wie was zijn eerste vrouw [?] (waarvan n.1. in één der
fragmenten sprake schijnt te zijn (‘schrijf me voorloopig op briefkaart, hoe 't
met uw vrouw is’)? En kunt u de precieze geboorts- en sterfdata van den heer
en mevr. v.d. Hoeven-Meyer te weten komen? [1-4-1851/16/2 1882, 19/1-1855]
o de titels (met uitg.) van de boekjes door v.d. Hoeven jr. geschreven. Ik zag ze
2
bij u, maar vergat ze te noteeren, omdat ik nog niet wist, hoe de vork in den
steel zat.
o hebt U eenig idee van de structuur van dat Museum van v.d. H.? hoe het
3
verbonden was met de uitgeverij b.v.?
o Is de ‘6e uitgaaf’ uit den eersten brief werkelijk van den eersten bundel Ideeën?
4
5o Er is een los blaadje, dat achteraan lag, en dat nergens bij hoort. Daarin staat:
‘Niemand dankt U ervoor als ge uit vrees voor z'n booze tong iets nalaat of
uitstelt’ etc. Waar zou dat op kunnen slaan? Is de heer v.d. H. hier al op weg
mej. Meyer aan den haak te slaan? Leefde zijn eerste vrouw toen nog? Is hij
daarvan gescheiden, of ‘ontstierf’ zij hem?
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Fragment brief 2 (verkleind)

6o kent mevr. v.d. H. ook den heer Van Beest Holle, waarmee Edu relatiën
onderhield? En kent zij misschien dien mr. Rubens, aan wien Edu een briefkaart
heeft geschreven?
[Rubens, zwager v. v/d Hoeven, gehuwd ook met een juffr Meyer]
o Ook de zaak Riedel is mij nog niet geheel duidelijk. Die zaak is niet dezelfde
7
als die met de ‘juffrouw’, want er wordt door Mult. nadrukkelijk onderscheid
tusschen gemaakt!
o Is Bastiaan Korteweg, die zich van kant maakte, familie (broer?) van
8
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den wiskunde leeraar D.J. Korteweg (later professor in de wiskunde), met wien
Mult. bevriend was?
o Is U of mevr. v.d. H. iets bekend over dien heer J., die voor Mult. leest en hem
9
met ‘vodderij’ overstelpt? De dingen, die hij voor v.d. H. wil schrijven, lijken
mij Adversaria te heeten, maar ik heb er nooit van gehoord.

z.o.z.
Verder ben ik, geloof ik, wel in de oplossing van diverse moeilijkheden geslaagd.
Als U er nog eens een bezoekje bij de oude douairière aan wilt wagen, zal ik U zeer
dankbaar zijn. Het spreekt vanzelf, dat ik van Uw vriendelijke medewerking aan dit
onderzoek zoowel in Het Vad. als in Gr. Ned. gewag maak; dat zeg ik niet om U te
complimenteeren, maar omdat U mij werkelijk de waardevolste aanwijzingen geeft
en ik het dus op zijn minst zeer onbillijk zou achten, wanneer ik het niet deed.
Aangezien Lehmann deze week nog in Den Haag blijft, riskeer ik het maar de
brieven hierbij aangeteekend terug te zenden. Wilt U ze aan den heer v.d. H.
teruggeven? Dat maakt den besten indruk. Ik schrijf hem met gelijke post.
Met vr.gr., en nog eens dank voor Uw hartelijke ontvangst, ook aan Uw vrouw en
docnter
Uw dw.
Menno ter Braak
Ik heb Uw notities nog even hiergehouden, omdat er een paar verwijzingen instaan,
die ik misschien nog kan gebruiken.
De correspondent van Multatuli was dus Jan van der Hoeven (1851-1882). Over de
familie V.d. Hoeven vermelden de archieven van Rotterdam en Hilversum de
ontbrekende gegevens. De eerste vrouw van Jan v.d. H. was Adriana Meijboom (Den
Haag 10 november 1850 - Rotterdam 30 mei 1880). Bruijn kreeg de brieven van V.d.
Hoeven jr., d.i. J.H. v.d. Hoeven (Rotterdam 14 augustus 1882 - Hilversum 20
november 1952). Zijn moeder, M.C. v.d. Hoeven-Meijer, overleed ook in Hilversum,
op 2 november 1941.
Wanneer Ter Braak spreekt over ‘de brieven van Multatuli aan Funke’ bedoelt
hij het deel van deze correspondentie dat is afgedrukt in Multatuli en de zijnen.

3. Getypt op papier met gedrukt briefhoofd:
Dr. Menno ter Braak, 's-Gravenhage, Pomonaplein 22, telefoon 393759. Het adres
is veranderd in
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Kraaienlaan 36. Door Bruijn gedateerd 10 Juni '37.
Met voor-artikelen duidt Ter Braak op zijn eerdere publikaties over dit onderwerp.
Zeer geachte Heer Bruyn
Hartelijk dank voor Uw inlichtingen. Ik denk, dat ik daarmee een heel eind kom.
De voor-artikelen, die ik U gaarne verschaft had, kan ik nergens meer krijgen,
aangezien ze volkomen uitverkocht zijn en ik zelf er slechts één exemplaar van had
bewaard voor mijn archief. Alles, wat verder verschijnt, laat ik U echter direct
toezenden. (Het stuk van Montijn hebt U zeker reeds ontvangen?)
Inmiddels is U zeker ook ter oore gekomen, dat de weduwe Douwes Dekker op
dreigenden toon aan den heer v.d.H. en mij geschreven heeft. Ik heb haar nu
geantwoord, dat zij, ondanks haar onhebbelijke manier van optreden, mijn doorslag
van het afschrift ter inzage kan krijgen, als zij zich tenminste verplicht, daarvan geen
publicatie of mededeeling te doen, alvorens de correspondentie in Gr.Ned. is
afgedrukt. Benieuwd, wat zij daarop antwoorden zal.
Nog een minder aangename ontdekking is (dit strikt onder ons!), dat ook de heer
v.d.H. niet zoo ‘belangeloos’ is als hij zich liefst voordoet. Hij beschouwt n.1. het
afstaan van de brieven als een soort introductie om mij met feuilletons te overstelpen,
en dat op een nogal opdringerige manier. Kennelijk interesseert hem deze zaak alleen
als ‘brug’ naar publicaties van zijn hand in Het Vad. Zoo heeft een bronnenstudie
als deze eigenaardige gevaren. Ik hoop zowel de een als de ander te overwinnen.
Nogmaals hartelijk dank voor Uw bijstand, waarzonder ik niets had kunnen uitrichten.
m.v.gr., Uw
Menno ter Braak

4. Brief in handschrift.
14 Juni '37
Zeer geachte Heer Bruyn
Dank voor Uw belangstellenden brief. Ik vrees, dat wij van die mevr. Douwes
Dekker jr. nog wel een of anderen coup de théâtre zullen hebben
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te verwachten. Het beroerde bij zulke dames is, dat zij door hun toon van
vrouw-en-moeder dadelijk aanhang weten te verwerven bij andere
vrouwen-en-moeders, die er overigens niet over nadenken en er zeker geen been in
zien Multatuli's nagedachtenis rustig te laten bekladden, als het moet, zelfs tegen de
feiten in. Ik zond mevr. D.D. de copie der brieven, om haar zooveel mogelijk ter
wille te zijn, nadat zij zich schriftelijk verplicht heeft, zich daarvan slechts voor
persoonlijk gebruik te zullen bedienen tot de publicatie in Gr. Ned. Maar ik vertrouw
het zaakje maar half. Het zou niet onmogelijk zijn, dat Montijn haar advocaat was,
niet alleen figuurlijk.
De zucht van den heer v.d. H., om uit deze zaak voordeel te slaan, is weinig
sympathiek. Mocht U hem zien, deelt U hem dan gerust mee, dat ik, om de publicatie
in één nummer (Aug.) mogelijk te maken, direct van het honorarium heb afgezien
behalve dan dat voor de paar pagina's inleiding, die mij meer toekomen, dunkt mij,
dan den heer v.d. H. Werd de publicatie normaal gehonoreerd, dan zou die
vermoedelijk (berekend op 40 pag.) f 200 hebben opgebracht, en Gr. Nederland zou
daarvoor andere bijdragen hebben moeten laten liggen, hetgeen ik niet wilde en voor
de redactie practisch onmogelijk zou zijn geweest, of de zaak over 3 nummers hebben
moeten verdeelen, hetgeen ik nog minder wilde. Nu alles gratis gebeurt, kan de
redactie de meerdere dikte en zetkosten van dat Aug. nummer bekostigen met mijn
‘geschonken’ honorarium. Het is misschien niet kwaad, dat de heer v.d. H., die een
zakenman is, dat terloops eens hoort, want anders krijgt hij misschien een complex,
in den waan, dat hij een goudmijn aan mij over heeft gedaan voor niets. Als er van
die f 200 sprake geweest zou zijn, zou ik ze niet alleen opgestreken hebben, al komt
het mij voor, dat U in dat geval meer een part was toegekomen dan den heer v.d. H.
Maar hoe het ook zij, de mogelijkheid behoeft niet eens onder oogen te worden
gezien, want er is nooit sprake van geweest!
Wat mij in deze quaestie weer zoo bijzonder sterk opvalt, is het instinctief verzet
tegen de waarheid. Juist omdat mr. Montijn c.s. nog niet weten, wat er precies aan
het licht zal komen, trachten zij door de ‘chantage met de ridderlijkheid’ de waarheid
al bij voorbaat te verdonkeremanen. Enfin, ik mag zooiets wel, zoolang de tegenpartij
tenminste fair blijft, zooals de heer Montijn ongetwijfeld gebleven is.
Over Uw boek schrijf ik nu ook maar een paar weken later, om objectief te blijven.
Momenteel zou ik U slechts als bondgenoot de hand willen drukken, en dat is voor
een criticus geen goede geestestoestand.
m.v.gr. Uw
Menno ter Braak
chantage met de ridderlijkheid: Montijn vraagt Ter Braak in zijn ingezonden
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stuk van 11 juni om af te zien van de publikatie van de brieven aan Van der Hoeven.
Hij ziet in dat openbaarmaking nuttig kan zijn voor een juiste beoordeling van
Multatuli, maar: ‘er zijn nog hoogere belangen. Daartoe behoort de eer van een
doode en daartoe behoort óók de ridderlijkheid tegen diens weduwe’.
over uw boek: stukken van Ter Braak over werk van Bruijn zijn ons niet bekend.

5. Getypte brief.
Den Haag, 9 Juli 37
Kraaienlaan 36
Zeer geachte Heer Bruyn
In den tijd, dat U niets meer van mij hoorde, heeft de zaak met de correspondentie
Multatuli-Van der Hoeven een steeds langeren staart gekregen. Op alle mogelijke
manieren is mevr. Douwes Dekker bezig zich te weren. Ik heb haar, zooals u reeds
bekend is, afschrift gegeven van de brieven, omdat ik (in overleg met Van der Hoeven)
meende, dat zij daar in zekeren zin aanspraak kon laten gelden. Gevolg: insinuaties
van haar kant, en het optreden van een advocaat, mr. S. Tromp Meesters uit Arnhem,
die bezig is een brochure te schrijven, waarin ik, namens de weduwe, als
lijkenschenner en sukkel wordt afgebeeld. Ik ken deze termen reeds uit een ingezonden
stuk, dat hij Het Vad. aanbood, en dat in dergelijke termen was gesteld, dat de
hoofdredacteur het reeds daarom moest weigeren.
Deze heer bezocht mij nu gisteren, met de bedoeling ook mijn documentatie van
de feiten, in de brieven vermeld, los te krijgen. Ik heb dat geweigerd, want ik meen,
dat ik ver genoeg ben gegaan door mevr. DD. de brieven te laten lezen. Materiaal te
verstrekken voor een gemeen schotschrift, dat tegen Pée en mij zal worden losgelaten
lijkt mij nu niet bepaald mìjn taak. Ik vind het al zonderling, dat iemand, die mij
elders uitscheldt, op mijn kamer komt zaniken om mijn bewijzen! Maar daarvoor is
hij natuurlijk advocaat.
Ik schrijf U nu even, omdat ik het zeker niet uitgesloten acht, dat Tromp Meesters
zich nu met V.d. Hoeven in verbinding zal stellen om te trachten hem van mijn
valschheid te overtuigen en eventueel zelfs te probeeren hem op zijn toezegging
terug te laten komen. Waarschijnlijk is dat niet meer mogelijk, maar voor het Augustus
is, kan een advocaat veel kwaad stichten. Mocht U dus van V.d. Hoeven iets hooren
over dezen heer, ontraadt U hem dan zich verder met hem in te laten. Juridisch noch
moreel heeft hij eenige vordering op hem; hem kan absoluut niets gebeuren, omdat
de volle verantwoordelijkheid voor de publicatie op mij
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rust. Het is natuurlijk het beste om geen slapende honden wakker te maken, want
misschien gaat Tromp Meesters een andere kant uit, omdat hij wel zal denken, dat
V.d. Hoeven en ik één ziel zijn in deze aangelegenheid; maar ik meende er toch goed
aan te doen, U, die zich voor deze quaestie zoo om de zaak zelf geïnteresseerd hebt,
van de mogelijkheid eener interventie uit dezen hoek op de hoogte te stellen. Als
V.d. H. zich dan tot U om advies wendt, is U ‘im Bilde’.
m.v.gr.,
Uw Menno ter Braak

6. Brief in handschrift.
Zutfen, 28 Dec. '37
Zeer geachte Heer Bruyn
Hierbij de brief van mevr. Douwes Dekker retour, met mijn dank. Wat die oude
dames onder elkaar bepraat hebben, is mij nog steeds niet duidelijk, maar dat zulk
een publicatie uitsluitend de litterair-historische waarheid zou kunnen dienen, schijnt
een moeilijk te verwerven inzicht te zijn.
Overigens heb ik gisteren toch niet zonder emotie het bericht gelezen van den
tragischen dood van mijn tegenstander mr. Tromp Meesters. Het lijkt wel, of de
schim van Multatuli hem in den Rijn heeft getrokken, niet ver van Ingelheim. Maar
deze afschuwelijke dood gun ik niemand, zelfs mijn tegenstanders niet. Ik vermoed,
dat hiermee het gedreig wel ten einde zal zijn, want Tromp Meesters was de actieve
figuur, daarvan ben ik heilig overtuigd.
m.v.gr. en hoogachting
Uw
Menno ter Braak
de brief: In Bruijns nalatenschap bevinden zich twee brieven van mevrouw Douwes
Dekker, van 18 en 22 december 1937, met afschrift van Bruijns antwoorden. Zij heeft
een bezoek gebracht aan de 82-jarige mevrouw V.d. Hoeven-Meijer, en schrijft in
de eerste brief: ‘Mevrouw van der Hoeven vertelde mij, van U gehoord te hebben,
dat mij door dr ter Braak brieven van Multatuli aan haar echtgenoot, ter inzage
waren gezonden en dat, als ik aan dr. ter Braak (of misschien aan U?) zou schrijven,
dat ik door het lezen dier brieven overtuigd zou zijn geworden, dat Multatuli wèl iets
voor zijn zoon (mijn man) zou hebben gedaan, die brieven niet openbaar gemaakt
zouden worden’. In de tweede staat: ‘Zou U nu zoo vriendelijk willen zijn, mij nog
even te schrijven of dr. t.B. dat wèl aan U heeft gezegd of geschreven, want het spijt
me dan zeer, dat hij dat ook niet aan mij zelve
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heeft gedaan’. Bruijn antwoordde op 24 december: ‘dat die mogelijkheid tussen Dr.
Ter Braak en mij niet ter sprake is geweest, en dus vanzelfsprekend ook niet tussen
mij en Mev. Van der Hoeven-Meyer’.

7. Brief in handschrift op papier van Het vaderland.
14 Jan. '38
Zeer geachte heer Bruyn
Wilt U mij, alvorens ik antwoord, over bijgaand briefje van den zakenman v.d.
Hoeven even advies geven? Uw naam wordt er n.1. in genoemd, en naar ik vermoed
met de bedoeling om mij geld af te persen. Het zou werkelijk fraai zijn, als ik voor
een overdrukje, waarvoor ik geen cent heb ontvangen (zooals U weet, was dat de
conditie; ik heb evenmin honorarium ontvangen voor de uitgave der brieven in Gr.
Ned., behalve dan voor mijn inleiding), f25 moest betalen aan den heer Van der
Hoeven. Het betreft hier in het geheel geen nieuwe uitgave, wel te verstaan, maar
simpelweg een overdruk!
Echter is het voor mij van belang te weten, of U v.d. H. werkelijk eenige bindende
toezegging over ‘handelswaarde’ hebt gedaan. Mij heeft hij daarvan nooit iets verteld,
zelfs niet, toen ik hem onlangs zei, dat er van de publicatie een overdruk was
verschenen. Hij heeft toen evenmin f25 gevraagd, trouwens.
Dat ik er niet aan denk, op zulke vriendelijke chantage in te gaan, spreekt vanzelf,
maar ik wil toch graag even Uw opinie over den man en zijn gebaar afwachten,
aangezien U hem beter kent.
m.v.gr. Uw
Menno ter Braak
N.B. Hebt U het nieuwe adres van Kurt??.

8. Afschrift
In antwoord op Uw brief het volgende:
1. In het mondeling onderhoud, dat ik, tijdens Uw bezoek aan mij, met den heer
v/d H. had, bracht hij de kwestie van een geldelijke vergoeding wel ter sprake.
Wij kwamen overeen, dat ik U zou meedelen, dat hij bereid was de brieven
zonder vergoeding af te staan ter publicatie, indien deze publicatie u geen
geldelijk voordeel opbracht. In 't tegenovergestelde geval maakte hij aanspraak
op een deel v/dit voordeel. Welk deel werd niet vastgesteld. Ik meen, dat ik in
deze geest U ook het bericht overbracht
2. De uitdrukking handelswaarde is niet in ons onderhoud gebruikt, en
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geeft een uitbreiding v. verplichtingen, die in strijd is met onze afspraak.
Handelswaarde had trouwens reeds het artikel in Groot Nederland.
3. Zou intussen de firma Holkema en Warendorf financieele winst uit de totale
publicatie van de brieven trekken, dan, meen ik, dat billijkheidshalve den heer
v/d Hoeven wel enige vergoeding zou kunnen worden uitgekeerd, ook al heeft
onze bespreking zich niet tot den uitgever uitgestrekt, van verplichting is hier
echter geen sprake
4. Ik betreur het, dat de hr v/d H eerst niet even met mij contact gezocht heeft,
teneinde vast te kunnen stellen of ik het eens was met zijn m.i. ‘nieuwe lezing’
van onze afspraak.

9. Overzicht van de gang van zaken door Cor Bruijn, handschrift. De
verschrijving Dinderdag is van Bruijn, de betekenis van het eropvolgende
teken is ons onbekend.
Het Vaderland 31 Mei 1937
Voor dit artikel verschafte ik Menno ter Braak de oorspronkelijke brieven en
verschillende gegevens, evenals voor het aangekondigde stuk in ‘Groot Nederland’.
De brieven waren mij ter lezing gegeven door den heer J.H. van der Hoeven, en
werden mij juist gebracht in aanwezigheid van den jongen Duitsen auteur van ‘Ein
Mann [Mensch] fällt aus Deutschland’, Konrad Merz (ps. van Kurt Lehmann)
Deze, dadelijk zeer geinteresseerd, wees mij op de brochure van Menno ter Braak,
Douwes Dekker & Multatuli en samen kwamen we overeen Menno t.B. van de
brieven in kennis te stellen.
Deze telegrafeerde mij Dinderdag /. te willen komen, ik had hem echter juist
geschreven hem Maandag 24 Mei te verwachten, omdat ik nog allerlei duistere punten
wilde zien op te lossen. Dit gelukte mij grotendeels door de inlichtingen, die mij
mevr. Van der Hoeven-Meyer, oud 82 jaar en wonende in het Emmapension alhier,
verschafte. Deze was de 2e echtgenote van den Van der Hoeven uit de brieven.
Mijn bij haar gemaakte aantekeningen stelde ik M.t.B. ter beschikking. Hierbij
was ook een afschrift van de opdracht, die Edu schreef in een door hem aan Mev.
v/d H. geschonken boek van A. de Musset:
La Confession d'un enfant du Siècle (Paris 1867)
Tijdens het bezoek van M.t.B. begaf ik mij nog naar den heer Van der Hoeven Jr,
en kreeg van hem verlof, dat M.t.B. de brieven meenam ter afschrift, om er event.
gebruik van te maken. Als tegenprestatie vroeg de heer v/d H. enkel, dat M.t.B. event.
zijn medewerking zou verlenen als
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zich een koper voor de brieven mocht opdoen

Cor Bruijn (foto Letterkundig museum)

M.t.B. nam de brieven mee, copiëerde ze en zond ze mij 31 Mei weer terug, gelijk
met een brief om meerdere inlichtingen
Deze meerdere inlichtingen kon ik hem grotendeels verschaffen in een brief, gedat.
5 Juni, na een bezoek op 4 Juni aan Mev. v/d H. Meyer.
6 Juni d.a.v. gaf de heer J.H. v.d. Hoeven mij inzage van een brief hem gezonden
door de vrouw van Edu, waarin ze om inzage v.d. brieven verzocht, op een vrij
onbehoorlijke wijze.
Menno ter Braak ontving ook een brief en beantwoordde beide in dien zin, dat ze
ze ter inzage kon krijgen onder voorwaarde dat ze ze niet aan derden zou laten lezen
of er gebruik van maken, voor zijn stuk in 't
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Augustusnummer v Groot-Nederland is verschenen. (Zie zijn brief aan mij van 10
Juni '37)
In een brief van 14 Juni '37 deelt T.B. mij mee haar de doorslag inderdaad te
hebben gezonden, na belofte harerzijds.
Uit een brief zz. v. [Bruijn liet ruimte open om de datum 9 juli in te vullen] '37
vernam ik daarna, dat Dr. Ter Braak bezoek had gehad van Mr. Tromp Meesters, die
o.a. inzage verzocht van 'tgeen T.B. in Groot Nederland over de brieven zou schrijven,
hetgeen T.B. weigerde. Tromp Meesters verscheen als advocaat van Mw DD.-P v.L.
en scheen nogal te keer te zijn gegaan. Ter Br. vreesde zelfs, dat ze zouden proberen
den heer v/d Hoeven zijn toestemming tot publicatie te doen intrekken. Waarop ik
antwoordde, dat 't recht op de brieven misschien wel aan Mev. v/d Hoeven-Meyer
toekwam, die zeker daarop niet zou ingaan. Begin Augustus ontving ik Groot
Nederland.
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A.L. Sötemann
Leugen, illusie en waarheid in Max Havelaar+
In de regel levert het niet veel op wanneer men de lotgevallen van een romanpersonage
gaat vergelijken met de levensgeschiedenis van de schrijver. Meermalen is er wel
een zekere overeenkomst aan te wijzen, en gewoonlijk komt er dan aan het licht dat
sommige zaken kloppen, en andere niet, zoals in het geval van Anton Wachter, van
Jacques Fontein en van Hugo Aylva. Belangrijke gevolgen voor het begrip van het
werk heeft dat niet. Of de schrijver zijn fictionele wereld nu heeft opgebouwd met
behulp van een selectie uit en vervorming van zijn eigen biografische gegevens, van
voorvallen die hij heeft bijgewoond of een keer heeft horen vertellen, van zaken die
hij ergens heeft gelezen, dan wel van gebeurtenissen die hij volstrekt verzonnen
heeft, doet niet ter zake, en evenmin op welke wijze deze elementen zijn vermengd.
‘Dichters liegen de waarheid’, heeft Bertus Aafjes eens gezegd. Om die waarheid
gaat het - om de geldigheid van de levensvisie die in de roman gestalte heeft gekregen.
Het bepalen van de graad van biografische betrouwbaarheid, het percentage
vervorming en de hoeveelheid verzinsel of leugen-tussen-aanhalingstekens bevredigt
een ander soort nieuwsgierigheid dan die naar de portee van de roman; een
nieuwsgierigheid die al heel gauw in de buurt komt van de roddel.
Heel iets anders wordt het als we te maken krijgen met een autobiografie.
Natuurlijk, ook daarin is er sprake van selectie en arrangement. De auteur interpreteert
zijn eigen levenservaringen en organiseert ze tot een samenhangend en zinvol geheel.
Dat gaat zelfs op als het zijn bedoeling is om de zinloosheid van zijn bestaan te
demonstreren - anders wordt zijn boek een rommeltje, een misbaksel zonder kop of
staart. Maar door zijn geschrift aan te dienen als autobiografie, wordt hij aanspreekbaar
op zijn trouw aan de feiten. Als hij zaken van belang verzint of verzwijgt, liegt hij
wèrkelijk, en dat is dus iets fundamenteel anders dan datgene wat een romancier
volkomen terecht doet bij het scheppen van zijn illusoire, fictionele wereld.

+ Jaarrede voor de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, uitgesproken op 16 juni 1979.
Met toestemming van de Maatschappij herdrukt uit het Jaarboek 1978-1979.
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Multatuli's Max Havelaar nu, is een boek dat zich zèlf aandient als een - zeer
ingewikkeld in elkaar zittende - autobiografie. Niet het feit dus dat er vèrgaande
overeenkomsten zijn aan te wijzen tussen de levensgeschiedenis van Eduard Douwes
Dekker en die van Max Havelaar-Sjaalman-Multatuli is het punt waar het hier om
gaat - want dat geldt ook voor Couperus en Hugo Aylva, voor Marsman en Jacques
Fontein en voor Vestdijk en Anton Wachter -, nee: op louter inwendige gronden, dus
binnen het kader van het boek Max Havelaar zelf, wordt de zorgvuldige lezer tot de
conclusie gedreven dat de auteur, Max Havelaar en Sjaalman een en dezelfde persoon
zijn. Met andere woorden: dat het werk onder het mom van een roman Dekkers eigen
levensbeschrijving is. Het zou te ver voeren om op dit ogenblik opnieuw alle
bewijsstukken op tafel te leggen die dwingend tot deze gevolgtrekking leiden. Wie
ze wil controleren kan het derde hoofdstuk van De structuur van Max Havelaar erop
nalezen.
Als Stuiveling dus zegt: ‘Max Havelaar is Douwes Dekker niet, zelfs niet in
romantische vergroting’, dan ontkent hij het autobiografische karakter van het boek.
Multatuli heeft nu eenmaal, zonder de geringste mogelijkheid tot ontsnapping, Max
Havelaar met zich zelf doen samenvallen door het boek te structureren zoals hij het
heeft gedaan.
Ongetwijfeld, Max Havelaar bevat een massa fictionele elementen. De goede
Stern mag gaan nadat hij zijn taak heeft volbracht, Droogstoppel kan stikken in koffie,
het verhaal van Saïdjah en Adinda wordt met zoveel woorden als exemplarische
fictie betiteld, en van de vormgeving van het tafelgesprek over Sumatra wordt gezegd
dat ze verzonnen is (echter níet van de substantie). Maar op alle punten waar een
dergelijk voorbehoud niet, expliciet of impliciet, wordt gemaakt, mag men de auteur
in letterlijke zin verantwoordelijk stellen voor zijn mededelingen. Als de daden van
Havelaar op bepaalde punten niet stroken met de feiten uit Dekkers leven, wordt de
lezer onjuist voorgelicht. En dat is onmiskenbaar op ten minste vier belangrijke
punten het geval.
Laat ik beginnen met zo sober mogelijk de gang van zaken in 1856 in uw geheugen
terug te roepen. Op 4 januari van dat jaar benoemde de gouverneur-generaal Duymaer
van Twist Dekker tot assistent-resident van Lebak. Kort daarop vertrok deze met
zijn vrouw en zijn tweejarig zoontje naar de hoofdplaats van de residentie Bantam,
waaronder Lebak ressorteerde. Hij maakte daar kennis met zijn nieuwe chef, de
resident C.P. Brest van Kempen, die hem op 22 januari in Rangkas-Betoeng
installeerde in zijn functie. Nog geen vijf volle weken later ontving de resident een
formele aanklacht tegen de regent van Lebak, Raden Adipati Karta Nata Negara,
wegens ‘misbruik van gezag door onwettige beschikking over den arbeid zijner
onderhoorigen’ en op verdenking van ‘knevelarij door het vorderen van opbrengsten
in naturâ zonder of wel tegen willekeurig gestelde onvoldoende betaling.’ De
aanklacht ging
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gepaard met het verzoek ‘Den Regent van Lebak voornoemd met den meesten spoed
naar Serang optezenden en zorg te dragen dat hij noch vóór zijn vertrek, noch
gedurende de reize in de gelegenheid zij om door omkooping als anderszins te
influenceren op de getuigenissen die ik zal moeten inwinnen’, en voorts om de
schoonzoon van de regent, ‘Den Demang van Paroeng-koedjang voorloopig in arrest
te nemen.’ Vervolgens zou Dekker een nader onderzoek instellen en de bewijzen
leveren.
De resident, die dus een maand na de ambtsaanvaarding van zijn ondergeschikte
met een zó vèrstrekkend voorstel werd geconfronteerd, weigerde aan Dekkers verzoek
gevolg te geven zonder nadere bewijzen. Nog kort geleden heeft C. Fasseur in een
artikel Het ‘Indië’ van Multatuli, gepubliceerd in de derde aflevering van het tijdschrift
Over Multatuli, geconstateerd: ‘Hij [Dekker] 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.’ Een assistent-resident, ik herhaal het, die sinds een
maand in dienst was in de binnenlanden, die hij ternauwernood persoonlijk had leren
kennen, en met wie hij in die periode hoogstens enkele ambtelijke brieven had
gewisseld.
Dekker hield voet bij stuk, en dwong zodoende zijn chef het conflict in Batavia
aanhangig te maken, terwijl hij ook rechtstreeks aan de gouverneur-generaal schreef.
Deze nam op 23 maart het besluit - in afwijking van een veel verder gaand voorstel
van de Raad van Indië - Dekker over te plaatsen naar Ngawi. Dekker wilde dat
aanvankelijk aanvaarden, maar vlak daarop kreeg hij een kabinetsmissive waarin de
gouverneur-generaal zijn grote ontevredenheid uitsprak: ‘In Uwe bedoelde
handelingen worden evenzeer gemist bezadigd overleg, beleid en voorzigtigheid,
zoo zeer vereischt in een ambtenaar met uitvoering van gezag in de binnenlanden
bekleed, als begrippen van ondergeschiktheid aan Uwen onmiddelijken superieur.’
Deze ernstige berisping bracht Dekker ertoe eervol ontslag te vragen. Het werd hem
op 4 april verleend. Maar hij gaf de zaak niet op: tot driemaal toe vroeg hij gehoor
bij de gouverneur-generaal om de kwestie toe te lichten. Evenzovele keren werd dit
geweigerd. Op 24 mei 1856 keerde Van Twist terug naar het moederland. Dekker
bleef verbitterd achter.
Kort daarop werd een onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen in Lebak. De
beschuldigingen bleken in beginsel juist, en bij gouvernementsbesluit van 11 december
van dat jaar werd de demang van Parang Koedjang ontslagen, het ontslag van twee
dessahoofden en een districts-
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opzichter goedgekeurd, en aan de resident opgedragen de regent zelf ondershands
ernstig te berispen.
Voor Dekker had dit alles geen gevolgen. Na vergeefse pogingen om op Java aan
de slag te komen, vertrok hij zonder zijn gezin naar Europa. Zes weken na zijn vertrek
werd zijn tweede kind, een dochtertje, geboren.
Ik heb getracht een zo nuchter mogelijke samenvatting te geven. Daaruit volgt
buiten enige twijfel dat de Javaan wèrd onderdrukt en uitgezogen; dat Douwes Dekker
zich dus terecht, en op moedige wijze tegen die verregaande misbruiken heeft verzet.
Maar het is ook duidelijk dat zijn optreden niet bepaald tactisch is geweest, en dat
in de bestaande sociale, politieke an ambtelijke verhoudingen een andere uitkomst
van zijn optreden niet goed denkbaar was.
Het verwijt dat Rob Nieuwenhuys heeft geformuleerd: dat Dekker onvoldoende
begrip had voor de sociale situatie en voor de plaats die de regent innam in de ogen
van de bevolking, wordt weerlegd door een duidelijke passage in Max Havelaar.
Niet voor niets staat daar: ‘Het is dan ook moeielyk, ja onmogelyk, zoodanig misbruik
geheel uitteroeien, daar het diep geworteld is in den aard der bevolking zelf die er
onder lydt.’ En zelfs: ‘Neen, geheel alleen des-noods zou hy recht doen, met of zonder
hulp van anderen dan, ja, tegen allen, al ware't ook tegen henzelf die behoefte hadden
aan dat recht!’ Met andere woorden: hij wilde een zijns inziens absoluut ethisch
beginsel laten zegevieren, ook al wist hij dat hij daarvoor nauwelijks begrip kon
ontmoeten bij de onderdrukten zelf. Dat hij daarbij zijn eigen invloed op de bevolking
- nogmaals: na een verblijf van een maand in Lebak! - verregaand overschatte, en
ook dat hij ten onrechte verwachtte volledige steun te krijgen van de
gouverneur-generaal (die wellicht wel enige grond had gegeven voor die gedachte),
is een andere kwestie.
U weet het: vier jaar later, op 14 mei 1860, verscheen onder het pseudoniem Multatuli
Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij,
waarin Dekker zijn visie gaf op de gebeurtenissen uit 1856, een visie waarvan wij
ons maar moeilijk kunnen distanciëren door de overtuigende wijze waarop zij vorm
heeft gekregen. Toch is het bij goed toezien duidelijk dat er drie punten zijn in de
zaak-Lebak waarop de auteur van Max Havelaar zich zwak voelde staan, getuige de
manier waarop die ter sprake worden gebracht of juist worden verzwegen.
Het eerste is de korte duur van zijn verblijf in Lebak. Vrijwel elke lezer zal verbaasd
staan als hij zich bewust maakt dat er tussen de ambtsaanvaarding en de aanklacht
maar zo weinig tijd verlopen is. Het stáát er inderdaad: tijdens het gesprek tussen
Verbrugge en de regent dat voorafgaat aan Havelaars aankomst, merkt de
vertelinstantie op: ‘men was in Januari’. En de brief aan de resident van Bantam,
gedateerd ‘24
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Februari 1856’, begint met de woorden: ‘Sedert ik voor een maand myn betrekking
alhier aanvaardde’. Maar in de tussenliggende tweehonderdnegenentwintig bladzijden
is Multatuli er door een geraffineerde verdoezelingstechniek in geslaagd de indruk
te wekken dat de periode veel langer is. Wie maakt zich bewust, als hij op bladzijde
207 is aangekomen, dat we hier eerst aan het eind zijn van Havelaars tweede dag in
Rangkas-Betoeng? En als op de volgende pagina wordt verteld: ‘De kleine familie
leefde stil voort. Havelaar was dikwyls over-dag uit, en bracht halve nachten op zyn
bureau door’, als wordt verteld dat ‘Havelaars zucht om hulp te verleenen waar hy
maar eenigszins kon, dikwyls den Regent testade kwam’, en vervolgens: ‘Na lang
wachten waren de meubels van Batavia aangekomen’ - wie zou dan zich realiseren
dat het hier hooguit over een paar weken gaat? De eerste maal dat er weer een datum
wordt genoemd, is dat 15 maart - een tijdstip dat een week of drie na het ogenblik
van de aanklacht ligt. Eerst nadat deze brief aan de controleur is afgedrukt, volgt de
opmerking: ‘Ik ben in 't meedeelen van dezen brief den tyd vooruitgeloopen.’
Het spreekt vanzelf dat deze verdoezelingstechniek jegens de lezer van Max
Havelaar, niet bruikbaar was in Dekkers contacten met de resident. Daar, in de
tweede brief aan de resident, geschreven op 25 februari, verdedigt hij zich - min of
meer bij voorbaat - tegen een mogelijke beschuldiging van overijld handelen met de
woorden: ‘Lang - of juister gezegd veel had ik nagedacht voor ik daartoe [dat wil
zeggen tot het indienen van een verzoek om de regent “naar Serang te verwijderen”]
besloot.’ En verder op in dezelfde brief veel explicieter: ‘En waarlijk, ik zelf ben van
oordeel, dat ik uit de dienst behoor ontslagen te worden, als het blijken zal, dat ik
ligtvaardig of zelfs slechts voorbarig ben te werk gegaan.
Voorbarig! Na jaren, jaren misbruik!
Voorbarig! Alsof een eerlijk man mogt kunnen slapen, genieten en leven, als zij
voor wier welzijn hij geroepen is te waken, - zij die in den hoogsten zin zijne naasten
zijn, worden gekneveld en uitgezogen!
Het is waar, ik ben hier kort, doch ik hoop dat eenmaal de vraag zal zijn wat men
gedaan heeft en niet of men het in te korten tijd heeft gedaan.’
Het pleidooi eindigt met de woorden: ‘Ik heb berouw van de dagen, die ik reeds
liet verloopen voor ik UWEdG. officieel rapporteerde, en ik vraag verschooning voor
dat verzuim.’
Het ligt voor de hand te bedenken dat dit oratorisch vuurwerk op bladzijde 311
van Max Havelaar een totaal ander effect sorteert dan het deed in de ambtelijke brief
aan de resident die de dag tevoren met de aanklacht overvallen was.
Met dit alles wil niet gezegd zijn dat Multatuli door zijn strategie met betrekking
tot het tijdsverloop de lezer van zijn boek bedrogen heeft -

Over Multatuli. Delen 7-8

20
dat is beslist níet het geval -; wèl dat hij dit punt als een zwakte ervoer, en ervoor
gezorgd heeft dat zijn kwetsbaarheid in de Havelaar zo gering mogelijk werd gemaakt.
Het volgende aspect is gecompliceerder. In de brief van 24 februari aan de resident
verzwijgt Dekker de onmiddellijke aanleiding tot het indienen van zijn aanklacht:
de ontdekking dat zijn voorganger vergiftigd zou zijn ten huize van de demang van
Parang Koedjang, als gevolg van zijn pogingen om het onrecht in Lebak tegen te
gaan. Niemand zal het Dekker kwalijk kunnen nemen dat hij door die ontdekking
diep geschokt was, en vreesde voor het leven van de zijnen en van zich zelf. Dit
neemt niet weg dat het de vraag is of de ombuiging van zijn omissie tot een verdienste
wel zo appreciabel is als de woorden in Max Havelaar ons willen doen geloven:
‘Doch niet zoo overbodig zal 't wezen, daarby zyn [dat wil zeggen Havelaars]
omzichtigheid te doen opmerken die hem geen woord deed uiten over de pas gedane
ontdekking om niet het stellige zyner aanklacht te verzwakken door onzekerheid
omtrent een wel belangryke, maar nog onbewezen beschuldiging.’
Van mijn kant acht ik het niet overbodig op te merken dat Multatuli ook in dit
opzicht een bijzonder effectieve compositorische strategie heeft toegepast. In zeventien
passages komen de Sloterings voor. Via een geraffineerd proces van intensivering
wordt de spanning omtrent het lot van Havelaars voorganger geleidelijk opgevoerd,
zodat de ontdekking van de moord als een uiteindelijke ontlading werkt. Het
meesterlijk gehanteerde motief ‘vergiftiging als gevolg van strijd tegen de misstanden’
verschaft Havelaars reactie op de ontdekking van de moord voor de lezer een
maximale aannemelijkheid. Maar objectief gesproken is daarmee de verzwijging van
de aanleiding voor de aanklacht niet afdoende gemotiveerd.
Verreweg het belangrijkste punt is evenwel gelegen in het verzwijgen van een
essentieel element in de geschiedenis tegenover de resident, zowel als tegenover de
lezer van Max Havelaar. Vier dagen voor hij zijn aanklacht indiende, op 20 februari,
had Dekker de grassnijders op het erf van de regent, die door het inlandse hoofd
onwettig waren opgeroepen, naar hun woonplaatsen teruggestuurd. In een brief van
1 april aan de controleur zegt de regent hierover: dat hij daardoor ‘beschaamd [was]
ten opzichte van de hoofden’. Wanneer men zich bewust is van de betekenis die in
de toenmalige ‘Indische’ samenleving gehecht werd aan ‘iemand beschaamd [maloe]
maken’, is het duidelijk dat de regent ten diepste gegriefd moet zijn.
Het is dus eenvoudig onwaar wat Dekker in zijn brief van 25 februari aan de
resident schrijft: ‘Al wat ik omtrent de handelingen van den Regent onderzocht was
diep geheim. Hij alleen en de Pattie wisten het, want ik zelf had hem loyaal
gewaarschuwd.’ Althans, de indruk die hier gewekt wordt: niemand buiten de direct
betrokkenen draagt enige kennis

Over Multatuli. Delen 7-8

21
van de controverse - is onjuist. Er was sinds vijf dagen een open conflict, ook al mag
de regent jegens de resident en later in zijn brief aan de controleur verklaard hebben
dat hij ‘geen grief [had] tegen de heer Assistent-Resident, omdat de heer
Assistent-Resident volstrekt niets verkeerds verricht heeft jegens mij, waardoor ik
een grief zou kunnen hebben of boos zou kunnen zijn.’ Hij voegt daar immers
onmiddellijk aan toe: ‘Behalve dan...’ en dan volgt het verhaal van de grassnijders.
Dit alles heeft met tactiek te maken, niet met het principe: Dekker verzette zich
werkelijk tegen reële misbruiken, en zijn angst voor vergiftiging is de begrijpelijkste
zaak van de wereld. Maar het maakte hem in zekere zin veel kwetsbaarder voor de
beschuldiging van overijld en onvoldoende bezonnen optreden (precies de punten
waarop de gouverneur-generaal hem in de kabinetsmissive terechtwees). Zoals u
naar ik hoop hebt gezien, is een niet zo heel gering deel van de ‘strategie’, de structuur,
van Max Havelaar verklaarbaar uit het bewustzijn van deze zwakheden.
Het vierde punt waarop de autobiograaf in gebreke gesteld kan worden waar het
zijn trouw aan de feiten betreft, is van tegengestelde aard. Het gaat daar namelijk
niet om verdoezeling, goedpraten of verzwijgen, maar juist om een toevoeging: een
opsieren van de werkelijkheid. Waarom Multatuli het nodig gevonden heeft, te
vertellen dat Havelaar in de nacht, volgend op de tweede dag van zijn verblijf in
Rangkas-Betoeng, in zijn eentje te paard was uitgereden naar Parang-Koedjang, het
district der verregaande misbruiken, is mij nog steeds een raadsel. Hoe zou dat
mogelijk zijn geweest: door een land dat hij niet kon kennen, met uitermate slechte
verbindingen. Bovendien sprak hij de taal van de plaatselijke bevolking niet, en ten
slotte: bij wie had hij daar midden in de nacht moeten aankloppen om de waarheid
over door zijn voorganger ontvangen klachten te achterhalen? Zo mogelijk nog bonter
maakt Multatuli het als hij een kleine veertig bladzijden verder zegt dat Havelaar
met fabelachtige promptheid reageert op de klachten die hij te horen krijgt: ‘Meestal
was hy kort daarna op de plaats waar 't onrecht geschiedde, ja, vaak was hy reeds
daar geweest en had - gewoonlyk desnachts - de zaak onderzocht, voor nog de klager
zelf in zyn woonstede was teruggekeerd. Zoo bezocht hy in die uitgestrekte afdeling,
dorpen die twintig uren verwyderd waren van Rangkas-Betoeng, zonder dat noch de
Regent noch zelfs de kontroleur Verbrugge wisten dat hy afwezig was van de
hoofdplaats.’ Bovendien, wat blijft er op deze wijze over van zijn verklaring tegenover
de resident dat alleen de regent en hij zelf van het onderzoek naar wantoestanden op
de hoogte waren? Dit is ongetwijfeld het zwakste punt van het boek, omdat de
beweringen door iedereen onmiddellijk konden worden doorgeprikt als verzinsel.
Tegenover deze zwakheden wil ik ten slotte de kracht van Multatuli
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afzetten. Er is vele malen beweerd dat Havelaar een onwezenlijke figuur is, een man
die alleen deugden in de hoogste graad bezit. Als dat waar zou zijn, zou men zich er
niet over hoeven te verbazen: uiteindelijk is Max Havelaar, naast een vurig protest
tegen de onderdrukking van de Javaan, ook een pleidooi in eigen zaak. Er zullen niet
zo heel veel mensen zijn die onder die omstandigheden weerstand kunnen bieden
aan de neiging tot zelfverheerlijking. En toch is Multatuli daarin geslaagd. Een van
de fundamentele eigenschappen die de auteur in zich zelf blijkt te onderkennen is
zijn ‘onverzadelyke eerzucht’, en bij herhaling maakt hij duidelijk dat die eerzucht
zich toespitst op de behoefte de martelaar te worden van een grote zaak - een zaak,
vergelijkbaar met die van Socrates en Christus, naast wie Havelaar direct bij zijn
introductie wordt geplaatst. ‘Ieder kan geen profeet of apostel wezen...’, zegt hij in
zijn tweede gesprek met Verbrugge, en dat houdt kennelijk in: maar ik zelf wil dat
wel worden. Ja, ‘hy dorstte naar opoffering’, en in de volgende zin is er zelfs sprake
van ‘de aanlokkelykheid van een zelfoffer.’ Welke conclusie moeten we hieraan
verbinden? Deze, dat het martelaarschap voor de zaak van de Javaan, naar het eigen
oordeel van Multatuli toen hij zijn autobiografie schreef, niet alleen iets was dat óver
hem kwam, maar zeker evenzeer een status die beantwoordde aan een essentiële
psychische behoefte van hem zelf: het was niet slechts een lotsbeschikking, maar
ook een triomfantelijke verworvenheid. Het is niet gering dat Dekker, in de situatie
waarin hij verkeerde toen hij Max Havelaar schreef, deze complexiteit onder ogen
durfde zien niet alleen, maar ze tot een wezenlijk bestanddeel maakte van zijn boek.
De zelfrelativering mag betrekkelijk zijn - de zaak was zijn martelaar inderdaad
waard -, maar ze is er niet minder wezenlijk om. Het bewijst overigens de stelling
van de betreurde Paul van 't Veer dat Dekker, ook als hij niet naar Indië was gegaan,
er ongetwijfeld in geslaagd zou zijn ergens de martelaar van te worden.
Max Havelaar is een meesterwerk - vriend en vijand zijn het althans dáárover
eens. De belangrijkste reden daarvoor is, dat het boek onder de verblindende, virtuoze,
uiterlijke bontheid een volstrekte doelgerichtheid bezit. Ik heb vroeger laten zien dat
in die schijnbaar onsamenhangende stortvloed van gesprekken, uitweidingen,
toespraken, plaatsbeschrijvingen, historische beschouwingen, zakelijke uiteenzettingen
en verhalen, een grote groep van elementen terugkeert, telkens op andere manieren
gecombineerd en gepresenteerd. De lezer wordt er grondig van doordrongen, door
een voortdurend variërend bespelen langs de weg van ironie en sarcasme van redelijke
uiteenzetting en een regelrecht beroep op zijn emoties, door schijnbaar-negatieve en
positieve benadering, via verbeelding, fictie en nauwkeurige zakelijke beschrijving,
dat twee motieven het handelen bepalen van vrijwel iedereen: machtsdrift en hebzucht:
de onweerstaanbare drang tot vergroting van het eigen ik ten koste van alles. Zelfs
de hoogste en edelste beginselen worden aangeroepen en
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misbruikt tot het bereiken van dat ene doel. Daartegenover wordt een man geplaatst
die vanuit de grond van zijn wezen niet anders kàn dan proberen die verheven
beginselen wèl in praktijk te brengen - ook al beantwoordt die drang evenzeer aan
de fundamentele behoefte tot vergroting van het eigen ik, een omstandigheid die de
situatie eerst waarlijk plausibel maakt. In de ongelijke strijd die daaruit resulteert,
lijdt de martelaar noodzakelijkerwijs de nederlaag. Max Havelaar overtuigt de lezer
ervan dat desondanks deze strijd de enige waarlijk menswaardige vorm van leven
is, en dat die nederlaag ten hemel schreit. Daarop blijken al die veelsoortige elementen
van het boek te zijn afgestemd en daartoe wordt het medeleven van de lezer
gemobiliseerd: het diepe besef van de wezenlijke noodzaak, van de tragiek èn de
heroïek die er liggen in de eeuwig vergeefse strijd om gerechtigheid.
En dit is een thema dat van alle tijden is. Onder dit gezichtspunt doet het er niet
meer toe dat de gebeurtenissen in Max Havelaar voorgoed historie zijn geworden,
en zelfs niet dat men Douwes Dekker kan betrappen op verdoezeling, goedpraten,
verzwijgen en opsieren in zijn levensverhaal. Waar het om gaat, zoals in alle literatuur,
is dat een incident, verzonnen of niet, op een zodanige manier vorm heeft gekregen
dat een fundamentele visie op het menselijk bestaan er overtuigend gestalte in heeft
gekregen. De structuur van Max Havelaar is daarvoor van beslissende betekenis.
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G.W. Huygens
Hans Heiling, Dekkers eerste opera
De opera Hans Heiling (1833) van Heinrich Marschner komt in het werk van Multatuli
enkele malen voor. Een herinnering uit zijn jeugdjaren deed zich nog gelden, toen
hij in 1860 een begin maakte met Woutertje Pieterse, en in 1870 met
Millioenenstudiën. Volgens een aantekening van Mimi1., gedateerd 5 december 1872,
betrof het de eerste opera die Dekker als kind gezien had; de daarbij (en ook in
Millioenenstudiën) opgegeven tijdsaanduiding 1834 of '35 moet onjuist zijn: na de
eclatante successen te Berlijn (première 24 mei 1833), Leipzig, Hannover en elders
was Hans Heiling betrekkelijk snel op het repertoire gekomen van de Duitse Opera
die in de Amstelstraat optrad, maar dit gebeurde pas onder het directoraat van W.
Ehlers, dat van oktober 1836 tot april 1838 geduurd heeft2.. Omstreeks 1837 zal dus
de toen 17-jarige Eduard, bediende bij Van de Velde's textielhandel, voor het eerst
in de opera zijn geweest. In 1872 woonde hij met Mimi te Wiesbaden nogmaals een
uitvoering van Hans Heiling bij.
Volgens genoemde notitie zou hem van de voorstelling uit zijn jeugdjaren minder
de schone scènerie zijn bijgebleven dan wel het motief van de strijd tussen het hoge
en lage, dat hij erin had menen te ontdekken, en Mimi voegt eraan toe: ‘ja, zyne
verbeelding schynt er toen meer in gevonden te hebben, dan het stuk eigenlyk biedt’.
We zullen zien dat dit wel juist is; het is dus mogelijk dat de Wiesbadense opvoering
een beetje teleurstelde. Wel lijkt het mij zeker dat ook de spectaculaire scènes indruk
hebben gemaakt op de jonge Dekker met zijn gevoel voor romantiek. Want het
openingstafereel, waarop ik hieronder nader zal ingaan, heeft hem nog in 1870
geïnspireerd tot de schepping van Keizer Adolfs onderaards rijk met de aardmannetjes,
die ten gerieve of ongerieve van de stervelingen ijzererts en andere kostbaarheden
bijeenbrachten. De lezers

1.
2.

Multatuli, Brieven2 I, Amsterdam 1912, blz. 9.
S.A.M. Bottenheim, De opera in Nederland, Amsterdam 1946, blz. 128. Onder de ‘noviteiten’
van Ehlers worden achtereenvolgens genoemd Norma en Romeo und Julia, beide van Bellini,
De Stumme von Portici van Auber (1830 was dus vergeten!), Das Nachtlager in Granada
van Kreutzer, Hans Heiling van Marschner en Zampa van Hérold. Men lette op de volgorde.
Van Marschners vroegere opera Der Vampyr waren al een vorig seizoen uitvoeringen gegeven.
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van Millioenenstudiën werden tot recht begrip maar meteen naar de opera verwezen:
Ik viel door tot diep onder den grond, en kwam niet tot rust, voor ik me
in een vry ruim locaal bevond, waar een menigte kleine mannetjes bijeen
was, die ik allen terstond herkende. Ik had hen namelyk in '34 of '35 in de
Amstelstraat te Amsterdam gezien, toen ik in de toenmalige ‘duitse
komedie’ voor 't eerst een opera-voorstelling bywoonde: Hans Heiling!
Ja, zy waren het, die lieve goedaardige, hulpvaardige kaboutermannetjes,
kobolden en gnomen. Ze waren allen in 't grys gekleed, en droegen
brandende smeerkaarsen op 't hoofd, zeker om in 't donker elkaar niet
omver te lopen3..
In de Wiesbadense enscènering bleken deze brandende kaarsjes te ontbreken; wellicht
nog een aanleiding tot teleurstelling!
Toen Multatuli in 1860 na de voltooiing van de Max Havelaar het Fancy-verhaal
opzette dat hij in 1862 als het begin van Woutertje Pieterse in Ideën I plaatste, verwees
hij voor de Omikron-voorstelling eveneens naar Marschners opera; deze kwam in
die jaren nog geregeld op het repertoire voor4., zodat hij de zaak met recht bekend
veronderstelde - bekend genoeg voor het plaatsen van een vergelijking:
Lang voor het begin van deze geschiedenis - ja, zéér lang geleden, was er
een koningin der geesten, juist als in Hans Heiling.
Ze heette A-OO
Ze bewoonde geen hol, zoals in Hans, maar hield haar hof ver boven de
wolken, wat luchtiger is, en dan ook beter past voor 'n koningin5..
Voor de huidige lezer zegt deze vergelijking niet veel meer; toch is het werk althans
in onze muziekkringen nog wel bekend: een jaar of wat geleden legde ik eens de
ouverture op de band, in de uitvoering van een Nederlands radio-orkest. De
mysterieuze hoornsolo van de inzet, beantwoord door de houtblazers, bleek al dadelijk
de huiveringwekkende sprookjessfeer van de Duitse romantiek op te roepen, maar
deze langzame inleiding wordt spoedig gevolgd door een lang allegro, ongeveer
opgebouwd volgens het klassieke principe van de hoofdvorm, want ook in de muzikale
romantiek werkte het 18de-eeuwse klassicisme door. Deze symfonische ouverture
(een typisch stuk voor populaire concerten), geschreven in f-mineur, ontwikkelt zich
tegen het einde tot een krachtig, bevrijdend F-groot, hetgeen erop zou kunnen wijzen
dat de sombere handeling toch nog leidt naar een betrekkelijke happy ending. In de
Biedermeiertijd was dit laatste gebruikelijk.
De betekenis van deze opera voor Multatuli bracht mij ertoe, eens

3.
4.
5.

Multatuli, Volledig Werk V blz. 36; de aldaar voorkomende drukfout (en '35 i.p.v. of
'35) heb ik in overeenstemming met een vroegere druk verbeterd.
Zo worden tussen 1860 en '85 alleen te Rotterdam 54 opvoeringen genoemd (Bottenheim,
blz. 151)
Volledig Werk II, blz. 613.
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nader kennis te nemen van het libretto en de partituur (uiteraard de Klavierauszug).
Het voerde mij inderdaad in die wereld van de Duitse romantiek, waarvoor Dekker
zich altijd gevoelig getoond heeft.
In tegenstelling tot de romantiek in Italië en Frankrijk, waar de ratio sterker verankerd
was zodat er ook in de opera minder plaats was voor het wonderbaarlijke, wordt de
Duitse ons geschetst als een wereld waarin het wonder even sterk in aanzien stond
als in het geloof6.. ‘Was sie (d.i. de Duitse romantiek) der Welt der Oper als neue
Form zutrug, kreist von Anfang an um das Herzthema der spezifisch deutschen
Romantik: den Einbruch des Wonderbaren in die Welt des Menschen’. Dichters
hadden de weg gewezen: Wackenroder, Tieck, Novalis en Jean Paul worden genoemd
als poëten die het woord als uitdrukkingsmiddel voor het wonder ontoereikend achtten
en die lang voor Wagner een synthese der kunsten bepleitten. Voorts natuurlijk E.T.A.
Hoffmann, niet alleen schrijver en tekenaar, maar ook componist, die al in 1816 de
eerste romantische opera (Undine) schreef. Maar de ware triomf van de nieuwe Duitse
opera begon toch eigenlijk met Der Freischütz (1821) van Weber.
Heinrich August Marschner (1795-1861) geldt in de muziekgeschiedenis als
overgangsfiguur in de ontwikkeling van Webers romantiek naar die van Wagner7..
Hij was uit Saksen afkomstig en had te Dresden nog onder Weber aan de opera
gewerkt, maar zijn maatschappelijke basis werd de post van Generalmusikdirektor
in het wat provinciale Hannover. Na enkele jeugdproeven boekte hij een opmerkelijk
en zelfs internationaal succes met Der Vampyr (1828), gemaakt naar de Engelse
griezelnovelle uit 1819 van William Polidori, die het verhaal van Byron zou hebben
vernomen. Een jaar later schoot Marschner weer raak met Der Templer und die Jüdin;
ditmaal was het libretto ontleend aan Scott's Ivanhoe. Maar zijn meesterwerk werd
Hans Heiling, waarin de Britse stof had plaatsgemaakt voor de Duitse sprookjes- en
sagenwereld vol geesten en griezel. Het succes was zo overweldigend, dat het de
componist een eredoctoraat en andere onderscheidingen opleverde. Maar zijn volgende
opera's waren geen blijvertjes, evenmin als zijn instrumentale muziek en de meeste
liederen. Zo mislukte in 1845 de opera Adolf von Nassau, waarin de ons reeds bekende
middeleeuwse keizer de titelrol zong; deze figuur kwam dus niet via Marschner in
Millioenenstudiën terecht, al is de overeenkomst in de romantische materie bij
Multatuli en Marschner frappant.
De componist wordt ons beschreven als een in wezen huiselijke en

6.
7.

Kurt Honolka, Der Musik gehorsame Tochter (Opern-Dichter-Operndichter), Stuttgart 1962,
blz. 149.
Bijzonderheden over deze componist zijn, grotendeels ontleend aan de biografie Heinrich
Marschner van Georg Münzer, Berlin 1901.
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gezellige burgerman, die ondanks tegenslagen in zijn privéleven de goede kanten
van het aardse bestaan wist te genieten; de portretten tonen ons een welgedane figuur.
Hij was vrijzinnig in zijn opvattingen maar wist zich te doen gelden en hij stond
bekend om zijn humor en ironie; dit laatste ondervonden de orkestleden (voor wier
stoffelijke belangen hij overigens al opkwam) en zangers met ster-allure. Alles bijeen
was hij bepaald niet het type van de aan het leven lijdende of opstandige romanticus.
Toch kon hij een demonische wereld scheppen, die diep verankerd lag in het
volksbijgeloof, in sprookjes en sagen, en die ook in de romantische literatuur
(Hoffmann) en beeldende kunsten naar de oppervlakte kwam. In elk geval was
Marschner een uitstekend vakman; hij schreef goede muziek bij de modestoffen die
de librettisten hem leverden en beklaagde zich bij gelegenheid niet zonder grond,
dat de Duitse dichters geen tekstboek konden schrijven.
Voor de tekst van Heiling tekende Eduard Devrient (1801-'77), telg uit een
beroemde acteursfamilie, zelf ook toneelspeler en zanger8., voorts toneelschrijver,
librettist en operavertaler, later theaterintendant en toneelhistoricus; geen corifee
maar wel een groot kenner van de Bühne. Hij was een vriend van Mendelssohn, en
het was voor deze zeer begaafde musicus in opkomst dat hij Hans Heiling schreef.
Maar de jonge Felix zag er niets in; men heeft verondersteld dat deze kleinzoon van
de Aufklärungsfilosoof van huis uit weinig affiniteit had met de zwaarmoedige wereld
van de volkssage, wel met de lichtvoetige sprookjeswereld van de
Midzomernachtsdroom9.. Hoe dit zij, het ontbrak hem aan muziekdramatisch talent.
Het libretto werd daarna toegezonden aan Marschner, die weliswaar met grovere pen
schreef dan Mendelssohn, maar met meer zin voor dramatiek was begiftigd. Hij was
onmiddellijk enthousiast.
Als bron voor Devrient vond ik een prozavertelling van Theodor Körner vermeld,
Hans Heilings Felsen10.. Dit is een dorpsverhaal uit Bohemen, geïnspireerd door een
grillige groep rotsen nabij Karlsbad. Hans Heiling is in deze novelle een louche
figuur, die zich met de duivel verbindt om als rijk man in zijn dorp terug te keren;
zijn liefde voor een dorpsmeisje blijft onbeantwoord en, geholpen door de duivel,
verandert hij haar en haar bruidegom na hun huwelijk in rotsen, waarna hijzelf ter
helle vaart. De krachtmeting tussen de duivel en het kruis speelt in dit verhaal een
rol, maar bij Devrient vinden we hiervan niets terug. Daar het hier folkloristische
stof betrof zal de handige librettist ook wel uit andere

8.

9.
10.

Hij zong de Christuspartij in de vermaarde Matthäus Passion onder Mendelssohn (1829), en
het was mede aan hem te danken dat het inderdaad tot een uitvoering kwam. Hierover o.a.
Wilfrid Blunt, On wings of song, Londen 1974 blz. 84 e.v. Ook was hij de eerste Hans
Heiling.
H.E. Jacob, Mendelssohn und seine Zeit, Frankfurt a.M. 1959, blz. 92.
t.a.p. 90; Honolka, Der Musik gehorsame Tochter blz. 158.
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bronnen geput hebben. De biograaf van de componist spreekt zelfs van een der
diepzinnigste sagen die de dichtende en denkende volksziel heeft voortgebracht (!),
en hij vervolgt:
Hans Heiling ist das Gegenstück zum Faust. Ist Faust der Uebermensch,
der nach der Macht und dem Wissen überirdischer Wesen strebt, so ist
Heiling der hohe mächtige Geist, der sich aus der Fülle des Wissens und
der Macht hinaussehnt, herabsehnt nach einem Erdenschicksal, nach
menschlicher Lust und Liebe.
Die Sage ist in erster Reihe eine Verherrlichung der Menschheit. Früh
hatte der Mensch seine Ohnmacht gegen die ihn bedrängenden Gewalten
der Natur, die sich seiner Phantasie als Götter oder Dämonen darstellten,
erkannt. Aber er fand einen reichen Ersatz für die ihm versagte Macht in
seiner Brust, in seinem fühlenden Menschenherzen. Wir können in der
Sage aber auch ‘die Tragödie des Genies’ finden, das sich aus seiner
einsamen Höhe vergeblich nach dem bescheidenen Glücke seiner weniger
vollkommen organisirten Mitmenschen sehnt11..
Ook nu die mysterieuze dichtende volksziel zelf naar het rijk der fabelen verwezen
is erkennen we, dat er in die oude volksverhalen, al of geen ‘gesunkenes Kulturgut’,
een diepe zin kan steken, en dat veel verklaringen mogelijk zijn. Devrient heeft de
mensheid in elk geval niet verheerlijkt, maar als klein voorgesteld tegenover de
tragische held Heiling. We zagen dat de jonge Douwes Dekker er de strijd tussen
hoog en laag in zag, d.w.z. een conflikt dat hem steeds geobsedeerd heeft. Men kan
er zo iets wel in vinden, maar bij lezing van de tekst valt dadelijk op, dat de dichter
vooral zijn uiterste best heeft gedaan om een grandioos schouwspel op de planken
te brengen. Hij gebruikte hiervoor allerlei ingrediënten, ging uit van oude folklore
en wellicht van het verhaal van Körner, maar in zijn achterhoofd spookten kennelijk
taferelen uit Goethe's Faust, Mozarts Zauberflöte, Webers Freischütz en een stuk of
wat van Hoffmann's vertellingen, waarbij hij dan nog wat diepzinnigheden voegde
die Wagner aangesproken zouden hebben. Aldus ontstond de tragische geschiedenis
van Hans Heiling, vorst der onderaardse geesten, die verliefd wordt op een nogal
onbetekenend aards meisje en zich wil bevrijden uit zijn wereld zonder vreugde of
leed om in het rijk van het licht als mens zijn geluk te vinden; hij wordt in de mensen
teleurgesteld en keert terug naar het geestenrijk.
Merkwaardig genoeg begint de opera niet met bovengenoemde ouverture maar met
een ‘Vorspiel’, een inleidende scène, waarin we Heiling (bariton) leren kennen als
de zoon van een (verdwenen) aardse vader en de Koningin der aardgeesten (sopraan).
Met zijn moeder heerst hij in een geheimzinnig onderaards gewelf, omgeven door
dwergen, kobolden en gnomen die onder een somber gezang schatten voor de mensen
verzamelen. Ter vergelijking met Millioenenstudiën laat ik hier de toneelaanwijzingen
volgen:

11.

Münzer blz. 47.

Over Multatuli. Delen 7-8

30
Unterirdische, von röthlich trübem Licht erhellte Höhle. An den zackigen
Wänden klettern Zwerge und putzen die Erdadern, tragen geschäftig Stufen
und Juwelen herbei, welche sie knieend der Königin und Heiling vorzeigen.
Diese sitzen in der Mitte auf einer Thronerhöhung. Heiling mit reichem
Mantel und blitzender Krone, hält gedankenvoll ein goldenes Stäbchen in
der Hand. Gnomen wälzen Felsblöcke u.s.w.
Hans Heiling heeft liefde opgevat voor het dorpsmeisje Anna, en wil nu voor haar
zijn kroon en scepter opgeven, tot verbijstering van het koor:
Zu der Menschen falschem Geslecht willst du dich schlagen?
Zijn besluit brengt de koningin tot wanhoop, want haar eigen ervaring met de mensen
was slecht, en zij voorziet ellende voor haar zoon:
Du weisst es dass dir das Leben
Die Liebe eines Menschen hat gegeben,
Dass du darum, ein unglückselig Doppelwesen,
Zum ew'gen Zwiespalt bist erlesen.
..........................................
Fremd wirst du den Menschen bleiben,
Und ihr enges Treiben
Scheint dir niedrig bald und leer.

Maar Heilings besluit staat vast; zijn gevoelens voor Anna zijn te sterk, en hij zal
alleen terugkeren wanneer hij het verwachte geluk niet vindt. Wanhopig, maar niet
berustend, blijft de koningin achter temidden van het nijvere volkje, dat onverdroten
voortgaat:
Ohne Ruh' immerzu
Hin und wieder, auf und nieder,
Wirken wir munter, reicher und bunter,
Wonach die Menschen ringen und werben,
Zum Nutzen und Schaden, zum Heil und Verderben.

Ik stond uitvoeriger stil bij dit voorspel in verband met Multatuli en met de noodlottige
hoofdgedachte die zich hierin aankondigt; over de rest zal ik korter zijn. De handeling
zet zich onmiddellijk voort in het eerste bedrijf, als Heiling door een luik in zijn
woning aankomt en niet meer luistert naar de nog doorklinkende stemmen van zijn
moeder en het koor der aardgeesten. Maar tussen voorspel en eerste bedrijf wordt
de eigenlijke ouverture gespeeld, die door haar eigen karakter een beetje uit de toon
moet vallen, maar wel een snel changement op het toneel mogelijk maakt. Als een
rijk en geleerd magister vinden we Heiling in zijn afgelegen woning, waar Anna
(sopraan) en haar moeder Gertrud (alt) hem komen bezoeken. In zijn aria ‘An jenem
Tag da du mir Treue versprochen’ blijkt dat het meisje hem haar woord gegeven
heeft, maar ook dat hij onvoorwaardelijke trouw eist. Toch is zij huiverig, zodat hij
op haar dringend verzoek het vreemde toverboek verbrandt, waarin zijn macht ligt.
Zij wil met haar sombere verloofde naar het vrolijke dorpsfeest ter ere van de heilige
Florian, en zelfs daartoe is hij bereid.
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Maar dansen wil hij niet, en het komt tot een scène als het meisje de jonge jager
Konrad (tenor) tot danspartner neemt: voor Heiling het bewijs dat zij lichtzinnig is,
en haar liefde niet echt.
Kort daarop verschijnt de koningin in een donker woud, waar Anna verdwaald is,
en nu openbaart zij dat haar zoon geen menselijk wezen is. Voor Anna is dit het einde
van het avontuur; een huwelijk met Konrad zal dus volgen, maar nu wil de beledigde
Heiling wraak nemen, waarbij de aardgeesten hem bijstaan. Na de
huwelijksplechtigheid lijkt het tot een noodlottig treffen te komen als Heiling met
de zijnen verschijnt en de bruid bedreigt. De toegesnelde Konrad valt naar hem uit
met een hartsvanger, maar het wapen breekt bij het lemmet af, dus een variant op
het Freischütz-motief. Als de zaak in een tragedie dreigt te ontaarden opent zich een
rots en verschijnt de koningin in al haar glorie. Zij roept op tot verzoening, en zo
eindigt de geschiedenis waarin de stervelingen er tegenover de aardgeesten niet best
afkomen, toch in geluk en vrolijkheid voor diezelfde stervelingen.
De verschijning van de koningin, een theatrale kunstgreep van de eerste orde, moet
indrukwekkend geweest zijn; we herkennen in deze scène dan ook de oorsprong van
de geestenkoningin uit de Omikronvertelling. Omdat het Eduards eerste opera-ervaring
was kon hij niet weten dat deze koninklijke verschijning was overgestapt uit die
Zauberflöte, zij het dan zonder de helse wraakzucht en de vocale acrobatiek die
Mozart voorschreef. Wel zien we, dat het in zijn genre nogal geslaagde libretto een
zonderling mengelmoes was.
Maar de muziek, en daar gaat het ten slotte om, moet voorzover ik het uit het
notenbeeld12. kon opmaken, indrukwekkend geklonken hebben; zij staat dan ook vrij
hoog aangeschreven. Het eigenaardige is, dat het voorspel een doorgecomponeerd
geheel werd zoals de latere muziekdrama's van Wagner, terwijl de drie bedrijven
meer het karakter hebben van de nummeropera met aria's, ensembles, koren etc.,
maar toch ook weer met dramatisch gecomponeerde scènes; de gesproken dialogen
waren in die tijd nog gebruikelijk. De muziek is ernstig en geheimzinnig, soms
huiveringwekkend, en waar het de dorpelingen en de jagers betreft vrolijk; er is een
grote walsscène, een bruiloftsmars en bruiloftskoor, een vrolijke ballade waaruit zo
duidelijk blijkt hoe vertrouwd het volkje is met het bestaan van de geestenwereld.
Dit alles weet Marschner op een wijze uit te beelden die fascinerend is. In tegenstelling
tot Webers Freischützmuziek, waaruit verscheidene nummers tot ware schlagers
geworden zijn, heeft de componist geen poging gedaan om met melodieuze, aan de
volkmuziek herinnerende nummers iets te maken dat

12.

De aanduidingen voor de instrumentatie wijzen ook in dit opzicht op een geraffineerd
vakmanschap, dat met name de donkere tinten doet uitkomen.
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gemakkelijk in het gehoor ligt, maar bracht hij zijn werk overal in overeenstemming
met het dramatische geheel; hij schreef dus geen populaire wijzen, maar wel een
romantische volksopera.
Conventionele romantische elementen als een juwelenkistje, een lied bij het
spinnewiel e.d. waren aan het toenmalige publiek vertrouwd en zouden dit nog
geruime tijd blijven. Even romantisch was de achtergrond van het gebeuren; de zes
scènes waaruit de drie bedrijven na het voorspel bestaan, vertonen achtereenvolgens
een kamer in Heilings geheimzinnig huis, een dorpsplein, een donker woud met
rotsen als achtergrond, een kamer in de hut van moeder Gertrud, een leeg woest dal
en de ruimte bij een boskapel. Spectaculair was het in hoge mate, en omdat men nog
niet op dure medewerkers was aangewezen konden er grote koren van aardgeesten,
dorpelingen, jagers etc. worden aangeworven en in fraaie kostuums gestoken.
De verbeeldingswereld van de Duitse romantiek is ons vreemd geworden, en van de
talloze opera's zijn de meeste nu wel vergeten. Enkele zijn door de onverwoestbare
muziek nog wel bekend: natuurlijk Webers Freischütz en eventueel Oberon, en verder
juist die werken die meer naar de opéra comique tenderen en hun stof niet ontleend
hebben aan bovennatuurlijke folklore of ridderwereld13.. Gebleven is uiteraard Wagner,
die in zijn muziekdrama's de lijn Marschner voortzette - gebleven, niet om zijn eigen
middelmatige teksten, zijn theorieën of filosofieën, maar toch eigenlijk alleen om
zijn geniale muziek, die zelfs de compromitterende verering van het derde rijk heeft
overleefd. Hierbij vergeleken was Marschner een figuur van de tweede rang, en Hans
Heiling een vakkundig gecomponeerd spectakeldrama in een modegenre. In onze
eeuw heeft de laat-romanticus Hans Pfitzner er nog eens een lans voor gebroken14.,
maar zelfs op de Duitse Bühne schijnt het niet veel meer gebracht te worden.
Maar het succes in de 19de eeuw is begrijpelijk, en ook het feit dat Douwes Dekker
er behoorlijk van onder de indruk kwam. Natuurlijk verwerkte hij die indruk later
op de hem eigen wijze, die van de luchtige ironische humor. Maar ook de humor
(die zelfs in de zwaarmoedige opera Hans Heiling te vinden is) behoort tot het wezen
van de romantiek. In veel opzichten nu was Multatuli een romanticus, zij het dan
een heel laat romanticus; tenslotte had hij zich buiten het literaire leven om tot
schrijver gevormd. Indertijd heeft prof. Prinsen15. aangewezen hoe veel

13.
14.
15.

Ik heb hiermee natuurlijk overbekende, melodieuze werken op het oog als Zar und
Zimmermann (Lortzing), Martha (Flotow) en Die lustigen Weiber von Windsor (Nicolai).
H.E. Jacob, a.v. blz. 92.
J. Prinsen, Multatuli en de romantiek. Rotterdam 1909.
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elementen van de Europese romantiek door de belezen Multatuli onbewust zijn
verwerkt. De lezers van Havelaar, Vorstenschool en Millioenenstudiën zullen
opgemerkt hebben hoe sterk daarbij juist de invloed van de Duitse romantiek geweest
is. In dit verband is de indruk die de opera Hans Heiling maakte een typisch
symptoom.

Verkeerd geciteerd
In het Zesde Cahier van De omgevallen Boekenkast, een particulier tijdschriftje van
de Heer Hans van Straten, maakt deze mij opmerkzaam op een fout op blz. 58 van
mijn boekje Multatuli en Tine. Daar beweer ik namelijk dat een zekere Francisca,
die met haar baby bij Tine kwam logeren, die baby van Multatuli had. Ik had de tekst
van Marie Anderson verkeerd gelezen. De vader van de baby was Francisca's zwager.
Mijn dank aan de heer van Straten die de fout ontdekte.
Josine W.L. Meyer
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Francisco Carrasquer
De ontvangst van de Max Havelaar in het Spaans
De eerste Spaanse editie van de Max Havelaar verschijnt in november 1975 bij de
uitgever José Batlló, ‘Los libros de la Frontera’, Barcelona, en ik, de vertaler, heb
dan de ‘Inleiding’ bij het boek (23 pp.: zie hierna) in mei eerder dat jaar ondertekend.
De uitgave telt 400 pp., mijn Inleiding uitgezonderd, maar met inbegrip van een
Bibliografie (1 p.) en Noten (8 pp. in kleine letter). De gewone oplage was uitgevoerd
in paperback met groen omslag en lay-out van de bekende ontwerper Enric Satué.
Met naar mijn mening echter desastreus resultaat. De ontwerper had namelijk het
idee gekregen om de titel van het werk van Multatuli in witte letters tegen de groene
achtergrond te zetten, onder twee andere, doorgehaalde, titels, zijnde de twee eerder
verschenen boeken in dezelfde serie. Een ongelukkige ingeving, aangezien in die
serie niets of niemand voorkwam van een zelfde uitzonderlijkheid als het meesterwerk
van Eduard Douwes Dekker. Multatuli kon niet zonder meer op een lijn gesteld
worden met die serie auteurs, bekend bij het Spaanse lezende publiek. Maar het
ernstigste was, dat op het omslag de ondertitel voorkwam (‘of De Koffijveilingen
der Nederlandsche Handelmaatschappij’), aldus de ‘window-shopper’ of degeen die
in de boekhandel wat rondneust suggererend dat het zou gaan om het een of andere
tractaat over de Nederlandse koffiehandel of iets dergelijks. De ironie van die
ondertitel kan men immers geen moment aanvoelen, aangezien de titel Max Havelaar
de Spaanse lezer daar geen indicatie over geeft. Gelukkig heb ik de uitgever ervan
kunnen overtuigen het fonds te voorzien van rode kaft met daarop Max Havelaar in
grote, strakke letters, zoals het boek in Nederland wordt uitgegeven, en dat oogt heel
wat beter.
Ik heb niet de beschikking over alle recensies in de Spaanse taal verschenen naar
aanleiding van mijn vertaling van het boek, maar ik heb wel knipsels en kopieën van
de belangrijkste die er in Spanje over zijn geweest. De allereerste en de belangrijkste
is die van de hand van de voornaamste Spaanse criticus van buitenlandse romans,
Domingo Pérez-Minik, die bijna een hele 4-koloms pagina in het meest
gezaghebbende Spaanse literaire tijdschrift, Insula, aan de Max Havelaar wijdde
(No. 321, pag. 7). Dan is ook belangrijk (vanwege de grote verspreiding van dit blad,
dat verschijnt op de maandag, wanneer in Spanje verder geen dagbladen uitkomen),
het artikel in de Madrileense Hoja del Lunes (1
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maart 1976), geschreven door Concha Castroviejo, een onbetwiste kritische autoriteit.
Verder mogen nog genoemd worden: een kolom in de ABC (de een-na-grootste krant
van Madrid) van 21 maart 1976, geschreven door een neerlandophiele journalist, die
onlangs als vertaler een bijdrage leverde aan een bloemlezing van de Nederlandse
verhaalkunst in de jaren '70*, Gonzalo Garcival; en een recensie in de interessantste
periodieke uitgave van Zaragoza: Andalán (No. 81, p. 15, 15-1-76).
Als belangwekkend feit is het nog de moeite waard te vermelden dat in een enquête
gehouden door een literair tijdschrift uit Barcelona (Camp de l'Arpa), waarin aan
schrijvers werd gevraagd welk werk de meeste indruk op ze had gemaakt in het jaar
1977, één van hen, de jonge dichter en criticus José Maria de Panero, antwoordde
dat het de Havelaar was geweest.
Het is zeer wel mogelijk dat in Latijns-Amerika de invloed van Multatuli's
meesterwerk groot is geweest, gegeven het feit dat via Nederlandse ambassades en
consulaten zo'n 1000 exx. van de Max Havelaar zijn verspreid in de 19 Spaanstalige
republieken van dat werelddeel.
In ieder geval: er is gezaaid, en de oogst is zeker, maar bij dit soort oogsten komt
het aan op lange adem en diepgang. Afwachten dus, rustig en met goede hoop.

*

Nueva narrative neerlandesa, uitg. Swan, Madrid 1980. Tien verhalen (Belcampo, Biesheuvel,
de Jong, den Uyl, Donkers, Heeresma, Kusters, 't Hart, van Keulen) vertaald door Hans
Tromp, Garcival, Robredo en Lavada.
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Francisco Carrasquer
Inleiding bij de Spaanse vertaling van de Max Havelaar1.
De Nederlanders is het grote geluk ten deel gevallen een Multatuli te hebben gehad.
Een geluk, voor de moderne literatuur, als dat van een Domela Nieuwenhuis te hebben
gehad in de sociale strijd. Zowel de ene als de andere hebben een verlichtend
tegenwicht gevormd tegenover het loodzware calvinisme, een verfrissende bries door
het muffe kleinburgerlijke klimaat, dat tot aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland
zo overheerst heeft. Aan Multatuli en Domela is het grotendeels te danken dat zich
in Nederland een sociaal-politieke en artistieke avant-garde heeft kunnen roeren, die
de élite enorm heeft verrijkt en het volk heeft bevrijd uit de verstikkende sleur en de
grafzerken der dogmatiek. Er zijn maar weinig volkeren die hetzelfde kunnen zeggen.
Het onze kan het, helaas, niet. In Spanje zijn we niet zo gelukkig geweest te worden
opgezweept door een zo geestdriftig en grootmoedig genie als Multatuli, al hebben
we meer dan één tegenhanger van Domela gekend. Maar misschien is het wel zo,
dat de Domeia's, de apostelen, machteloos staan zonder de voedingsbodem van een
geniaal profeet... Een zeer aards profeet, wel te verstaan: zo een als Multatuli.
Het is overduidelijk dat een Larra, of zelfs een Pérez Galdos of een ‘Clarin’, geen
Multatuli's zijn. En terwijl Multatuli zo goed gepast zou hebben bij ons volk! En
andersom. Hetzelfde geldt wat mij betreft ook voor Van Gogh. Maar om een
mentaliteit te veranderen en een waarachtige publieke opinie te scheppen, zijn de
mogelijkheden van een schrijver van het formaat van een Multatuli natuurlijk vele
malen groter dan die van een schilder, ook al is het Vincent!
Multatuli is een van de weinige - om niet te zeggen de enige - Nederlandse schrijver
die niet langer toebehoort aan Nederland alleen; en een land Multatuli te onthouden,
is dat land cultureel verlamd laten, iets heel levends en levenbrengends amputeren.
Maar om Spanje verstoken te laten blijven van een zo verwante geest als Multatuli
(al denk ik dat hij die

1.

Wanneer Nederlandse auteurs werden geciteerd is hier de oorspronkelijke Nederlandse tekst
afgedrukt. J.J. Oversteegen stelde een Nederlandse versie van enkele fragmenten uit zijn
inleiding bij de Franse Havelaar ter beschikking.

Over Multatuli. Delen 7-8

37
verwantschap nooit vermoed heeft), dat is voor mij als Spanjaard heel pijnlijk geweest,
vanaf het eerste moment dat ik hem leerde kennen.
Vandaar dat ik al zo lang met diepe emotie zat te wachten op dit ogenblik: dat ik
dit moderne werk, ruim een eeuw geleden geschreven, dit zo Spaanse werk van een
schrijver afkomstig uit een land op 52 graden noorderbreedte, nu aan kan bieden aan
de Spaanstalige volkeren. Want Multatuli zit op de lijn die gaat van Cervantes naar
Machado, alleen dan met meer woede, om meer te shockeren. In Spanje zou hij zich
niet zo hebben opgewonden, en als hij niet was gevallen in het desillusionisme van
al onze grote schrijvers, zou hij een positieve Unamuno zijn geweest, of een
Valle-Inclán met wat meer gevoel voor de mens in de clown, of een Ortega zonder
aristocratiserende manieren en gemanierde ideeën of cultuur-fetischen. Hij zou een
volksschrijver zijn geweest.
Zoals ik hem lees, zo in vuur en vlam voor de Javaan, kan ik mij hem al voorstellen,
verliefd rakend op onze boerenmeisjes en wijsheid puttend uit onze ambachtslieden;
en niet om er aesthetische spinsels van te maken als Azorin, maar om er strijdmiddelen
in te vinden voor de bestorming van de betoverde reuzen die de Spaanse volkswijsheid
altijd hebben gekeeld met snoeverij en koude drukte; want dat eerste is precies wat
de politici hebben gedaan, en het tweede de schrijvers. En redde wie zich redden kan
door het poortje van de uitzondering.
(Hier volgt nu een beschrijving van Multatuli's levensloop, die voor de Nederlandse
lezer niet weergegeven hoeft te worden).

De mens
Nu we zijn leven een beetje hebben bekeken, is het niet zo moeilijk meer het karakter
en het temperament van de mens Eduard Douwes Dekker te begrijpen. Maar het is
zeer wel mogelijk dat zijn opvallende temperament ons inzicht in 's mans karakter
toch wat overschaduwt. En dat laatste is uiteraard heel wat belangrijker dan het eerste,
omdat het de bodem, het fundamentele, de bron is, en niet de spiegel van de put van
zijn genie. Zijn temperamentele buitenkant moet velen ten goede of ten kwade hebben
verblind. Ik denk niet dat zijn temperament ons veel aangaat; dat hij nerveus was,
impulsief, zwartgallig, wispelturig, dominerend, extrovert, en zelfs exhibitionistisch
en ijdel op zijn manier, wat zou ons dat schelen? Wat ons interesseert is de diepe
achtergronden te zien van een uitzonderlijke expressieve veine, van een hoogst
humanistische sensibiliteit en van een bewonderenswaardig behendige, veelzijdige
en scherpe intelligentie. Bij het beoordelen van Multatuli speelt het eeuwige
vooroordeel een rol, alsof diepe intelligentie alleen van het complexe en
architectonisch gesystematiseerde en gestructureerde soort zou kunnen zijn. Dit
vooroordeel is ons door de Duitsers opgelegd, voor wie wetenschap en filosofie altijd
taaie en saaie kost zijn geweest. Maar als het er op aan
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komt de resultaten te zien van de menselijke vooruitgang, dan is een vonk van
opruiende intuïtie misschien duizend maal zo nuttig geweest als Die Phänomenologie
des Geistes van Hegel of Die Kritik der reinen Vernunft van Kant, die trouwens met
Die Kritik der praktischen Vernunft ook de vonk die nog in het ‘reine verstand’ zat
uitdoofde. Hoe completer de intelligentie, des te beter. Oftewel, hoe meer beladen
met gevoel en instinct, hoe rijker. Van Multatuli is bijvoorbeeld gezegd dat hij een
hartstochtelijk mens was. Dat is niet genoeg. Ook Hegel kan dat zijn geweest in zijn
idealisme en zijn kolossale vermogen om kosmische constructies te assembleren en
op te bouwen. Maar de hartstocht, de passie, moet voortkomen uit het gevoel, uit de
sensibiliteit, of beter gezegd, de consensibiliteit. En dat is wat die wereldarchitecten
niet bezaten, ondanks een zo duidelijk precedent van consensibilisatie in dat soort
architectuur als dat van Spinoza. Multatuli is misschien meer sentimenteel (in de
oorspronkelijke betekenis), dan ‘gevoelig’. En dat is wat de dichter Willem Kloos
niet helemaal inziet als hij zegt dat Multatuli een gevoelig mens was, die een
verstandelijk genie wilde zijn. Het genie van Multatuli is niet enkel verstandelijk,
noch enkel emotioneel, maar beide dingen tegelijk, zonder het ‘enkel’. Tenslotte
komt alles volgens mij neer op moed. Want verlichte geesten als Multatuli kunnen
er meerdere bestaan, en zonder twijfel hebben ze dat ook. Maar de ‘verlichte’ trekt
zich licht terug in het pessimisme. Dat is zo makkelijk: de verlichte geest te zijn, of
beter, te spelen, en dat alles in een wolk van pessimisme. Deze neiging der ‘verlichten’
is zeker de rendabelste handle die altijd door rechts is bediend. Om lucide en optimist
tegelijk te zijn, moet men daarenboven sentimenteel en moedig zijn, om niet te zeggen
roekeloos. En zoals Multatuli bewees dat hij niet bang was om te vechten tegen
partijkliekjes en bendes, of tegen machtige gearriveerden, zo deinsde hij er evenmin
voor terug dogma's en tradities van zich af te schudden, of de wijnzakken van
confusionistische spiritualiteiten te doorboren, tot bloedens toe, wijnzakken waarin
als op sterk water de hersencellen goed geconserveerd blijven, maar elke ontwikkeling
ophoudt te bestaan.
Een moedige intelligentie noem ik het wanneer ze, als die van Multatuli, niet
terugdeinst voor welk heiligdom dan ook, en alle eerbiedigheden, conventies en
consideraties terugbrengt tot de levende, naakte en onthullende waarheid. En als het
bovendien gaat om een zo energieke en overrompelende intelligentie als wij hier
bespreken, dan kunnen we recht inzicht krijgen in een literair oeuvre als dat van
Multatuli, die meel heeft gemaakt van alle granen die de menselijke geest voeden.
Er is niets dat hij niet heeft aangeroerd en door die aanraking niet heeft doen herleven
en opzwellen, zoals in het liefdesspel tepels doen - in het positieve -, of scherp
snijdend heeft gemaakt - in het negatieve -, om
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elk abces of gangreen, en elke verhullende sluier of vervalsend voorhang door te
prikken of doormidden te scheuren.
Was Multatuli een romanticus? Dat hangt er van af, wat men daaronder wil
verstaan. Als het begrepen wordt als de overtuiging dat het ik het centrum is waar
alle inspiratie in vrijheid uit voortkomt, ja. Als het begrepen wordt als de artistieke
wil om te scheppen door symmetrieën te doorbreken en de vlakke rede in de war te
brengen met vlagen van gevoel, dan ook. Maar niet als het wordt opgevat als de
voorliefde voor het mysterie, of het duistere, macabere en larmoyante; voor het weke
en melancholieke, het vage en het overgevoelige. Hij is alleen romanticus in wat de
Romantiek aan rebelsheid, aan vrijheidslievendheid heeft. Want deze mens, die zijn
leven lang gevochten heeft voor de rechtvaardigheid, begreep vanaf het eerste begin,
dat er zonder vrijheid geen rechtvaardigheid kan zijn, en zijn constante en hardnekkige
strijdros was steeds het thema van de autoriteit. Ik denk niet dat er iemand is die
zoveel, en op zoveel manieren en in zoveel literaire genres tegen de autoriteit en de
macht heeft geschreven als Multatuli. Het is zijn nachtmerrie. Vandaar dat zijn beste
werk, bewust of onbewust, in libertaire termen is geschreven. En in dit verband doen
we er goed aan te citeren wat Ferdinand Domela Nieuwenhuis in zijn mémoires
schreef naar aanleiding van Multatuli's verklaring over de sociaal-democratie2.. ‘De
fout van Multatuli, - zegt de apostel en man van de daad - was dat hij alleen de eene
strooming van het socialisme kende, de sociaaldemokratie met haar tucht en
gereglementeer en geparlementeer. Vandaar den hekel dien hij eraan had. Was hij
echter op de hoogte geweest van de anarchie, van het vrijheidlievend socialisme, hij
zou er heel anders over gedacht hebben. Nu ontzag hij feitelijk het socialisme ter
wille van zijn sympathie voor mij, den sociaaldemokraat, dien hij niet kwetsen wilde,
maar dan zou hij met die sympathie voor den persoon tevens ingenomenheid hebben
gehad met de zaak zelve. Zoo geheel naar waarheid zei zijn vrouw jaren later, toen
ik anarchist was: gij zoudt elkander nu heel wat beter begrepen hebben!’
En J.J. Oversteegen, hoogleraar in de theoretische literatuurwetenschap te Utrecht
en scherp literair criticus, zegt in zijn voorwoord bij de Franse vertaling van de Max
Havelaar:
‘Intussen is Max Havelaar niet het boek van een politicus, al heeft het een politiek
doel kunnen dienen. Multatuli heeft er altijd naar gestreefd, onafhankelijk te blijven,
en hij heeft zich zelfs tegenover het socialisme

2.

Om misverstanden uit den weg te ruimen, verklaar ik dat de meningen der Sociaal-democraten
over de middelen ter verbetering van den treurigen toestand waarin 'n zeer groot gedeelte
der bevolking van Europa verkeert, my voorkomen in hoofdzaak onjuist te zijn.
Multatuli.
Nieder-Ingelheim (Rynhessen)
12 November 1886.
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geplaatst vanwege het principe van het staatsgezag, waar hij een tegenstander van
was’.
Ditzelfde herhaalt, in een globaler en stilistischer kader, de grote autoriteit in
Multatuli-studiën, G. Stuiveling, in zijn artikel voor de Encyclopedie der
Wereldliteratuur (Gent, 1968): ‘Begaafd met een grote welsprekendheid en een eigen
doeltreffende stijl, romantisch open voor iedere aandoening en vervaarlijk geestig
in zijn reacties, gebruikte hij zijn kunst voortaan als een wapen in de levenslange
strijd tegen het onrecht dat men de Javaan en daarmee hemzelf had aangedaan. Het
bleek hem al gauw dat dit onrecht dieper zat dan in de koloniale verhoudingen alleen
(...); de gezagscrisis, die hij op Java had ervaren, was van algemener aard. Moralist
en practicus terzelfdertijd, zocht hij naar de kern van het kwaad. Het recht van de
macht werd voor hem het centrale probleem: in de binnenlandse politiek het heersende
liberalisme in stand gehouden door het districtenstelsel en censuskiesrecht; in de
sociale verhoudingen de grauwe armoede van de rechteloze arbeidersklasse; in de
zedelijke ordening de achterstelling van de vrouw, het gebrek aan
ontwikkelingsmogelijkheden voor het opgroeiende meisje; in de kerk het dogma van
de predikanten, enz. Al in zijn tweede boek: Minnebrieven (1861), vindt men de
sarkastische Geschiedenissen van Gezag; maar ook in de zeven bundels Ideen, die
sinds 1862 op ongeregelde tijden in afleveringen verschenen, is de discutabele
grondslag van het gezag een telkens terugkerend thema. Door zijn puntige stijl in
staat tot het scherp formuleren van zijn kritische inzichten, werd hij de grootste auteur
van aforismen in ons taalgebied, geenszins de mindere van Vauvenargues en La
Rochefoucauld.’
En Dr. G.W. Huygens, die jaarlijks de populaire uitgave en heruitgave van de Max
Havelaar verzorgt, sinds 1958, zegt in zijn voorwoord, na een opsomming van de
voornaamste werken van Multatuli:
‘Want daar zijn beroep op de openbare mening zonder weerklank gebleven was,
wilde hij het Nederlandse volk bevrijden van onwetendheid, bekrompenheid en
vooroordelen. Hij wilde zijn medemensen opvoeden tot zelfstandig denkende mensen
met eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Hiertoe moesten vooral strekken de Ideën,
die in losse afleveringen verschenen en tot zeven grote delen zouden uitgroeien
(Vorstenschool en Woutertje Pieterse waren hierin opgenomen).
Twijfel aan alle gevestigde zekerheden stelde hij voorop (‘Misschien is niets geheel
waar en zelfs dat niet’), maar hij achtte het de taak van de mens, de waarheid na te
streven, waarvoor vrijheid een eerste vereiste was. Vrije studie stond hij voor, vrij
onderzoek, niet belemmerd door leerstellingen, door openbaring, door vooroordelen.
Hij wist dat hij daarbij veel afbrekend werk te verrichten had, maar zijn hoofddoel
was zeer positief: ‘De roeping van de mens is mens te zijn’. De mens had de taak,
zijn beste vermogens te verwezenlijken, zodat Multatuli zijn
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gedachten liet gaan over opvoeding, onderwijs, beroepskeuze, zedenleer, godsdienst,
wetgeving en velerlei dingen meer. Over dit alles heeft hij vele wijze dingen naar
voren gebracht, waarbij hij soms zijn tijd ver vooruit was. De benauwde atmosfeer
van de Nederlandse 19e eeuw heeft hij naar vermogen gezuiverd, doch dit valt verder
buiten het bestek van deze beschouwing.
Wel moet nog worden gewezen op zijn verklaring: ‘Ik leg me toe op het schrijven
van levend Hollands’. Zijn aan de levende taal ontleend woord was de uitdrukking
van een levende mens. Zo kon hij een einde maken aan de lange schrijftaaltraditie
van de ingewikkelde klassieke zinsbouw. Ook in dit opzicht was de verschijning van
de Havelaar en de andere werken van verstrekkende betekenis’.

Max Havelaar
De criticus en hoogleraar Oversteegen begint zijn voorwoord bij de reeds vermelde
Franse vertaling van de Max Havelaar als volgt:
‘In 1860 verscheen te Amsterdam een roman die, naar de woorden van een
parlementslid, “een rilling door het land deed gaan”. Deze roman was getiteld: Max
Havelaar of de koffij-veilingen van de Nederlandsche HandelMaatschappij. Om naar
waarde te schatten, hoe groot de schok was, die dit boek toebracht aan de slaperigheid
van het publieke leven in het Nederland van die dagen, en niet minder hoe geniaal
het raffinement was van de schrijver die dit tot stand bracht, moet men zich het leven
in Nederland rond 1860 voorstellen, een tijd waarin de literatuur het exklusieve bezit
was van enkele gegoede burgers voor wie niets onaangenamer kon zijn dan dat hun
rust verstoord werd, en die als enigen politieke aktiviteit bedreven. De man die deze
meesterzet op zijn naam had, was bovendien een volkomen onbekende: Eduard
Douwes Dekker, 40 jaar oud, vanaf de verschijning van zijn roman onder de
schuilnaam Multatuli een publieke figuur.’
Het feit is, dat dankzij de eigengereide maar doelmatige structuur van deze roman,
Multatuli vele aspecten van de Nederlandse koloniale werkelijkheid kan belichten.
We zullen hier de draad van het verhaal niet uitgebreid vertellen. In deze roman
wordt het bekrompen en inhalige Holland van handel en zending getypeerd in
Droogstoppel en Wawelaar, de mishandelde inlandse bevolking in Saidjah en Adinda,
de knevelende en rovende inheemse adel in de Regent met zijn helpers (hij is de
enige die met zijn volle naam te boek staat), de plichtvergeten Hollandse ambtenaren
in de resident Slymering en de Gouverneur-Generaal. En tegenover hen allen vindt
men de rechtschapen idealist Max Havelaar, met zijn heldhaftige en edelmoedige
vrouw, en een enkele wat schuchtere medewerker. Maar bovendien heeft Douwes
Dekker zichzelf getypeerd in vier fasen van zijn bestaan: als de jonge overmoedige
Max Havelaar in zijn
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Sumatraanse tijd; als de wilskrachtige integere Max Havelaar in zijn Lebakse tijd;
als de armoedige werkeloze Sjaalman omstreeks 1858, en als de tot besef van zijn
wrekende roeping gekomen Multatuli, in 1859. Deze manier van auteursnamen en
namen van personages door elkaar te gebruiken en te vervlechten, evenals de dubbele
verteller, het herhaalde direct aanspreken van de lezer, de uitgebreide uitweidingen
op zijwegen, dat alles maakt een zeer moderne indruk, en het is haast ongelofelijk
waar de auteur de moed vandaan haalde voor zoveel inbreuken op de conventies van
de roman. Maar laten we terugkeren naar Oversteegen, die ons de volgende
onverbeterlijke analyse geeft van de Max Havelaar: ‘Multatuli's probleem was het
volgende: hoe kunnen in één boek alle aantrekkelijke kanten van een literaire roman
verenigd worden met het effekt van een politiek pamflet? Zonder een “verhaal”
zouden zijn lezers, vóór alles uit op aangenaam tijdverdrijf, hem niet gevolgd hebben;
zonder het politieke aspekt zou het boek het voornaamste doel dat de auteur zich
stelde, gemist hebben. Recht op dat doel afgaande heeft Multatuli deze twee
tegengestelde tendenzen zodanig bijeen kunnen brengen dat de ene de andere
versterkte. Daar kunnen wij aan toevoegen, dat nooit tevoren een auteur erin geslaagd
was, die twee onverzoenbare “strategieën” samen te brengen. Multatuli heeft dit tot
stand gebracht door een konstruktie, die komplex lijkt, maar die het hele boek door
een sluitend geheel blijft vormen.
Men zou kunnen verwachten dat in dit grotendeels autobiografische boek, een
aanklacht tenslotte, de politiek ook kompositorisch centraal gesteld wordt. Dit gebeurt
echter niet. Multatuli plaatst tussen de auteur en het voornaamste romanpersonage
Havelaar, eveneens op zijn eigen persoon gemodelleerd, twee fiktieve figuren: de
Hollandse koffiehandelaar Droogstoppel (vertegenwoordiger van alles wat in de
schraapzuchtige burger weerzin inboezemt) en de jonge Duitser Stern, die staat voor
het idealisme, en die dus door Droogstoppel als een dwaas beschouwd wordt.
Langs de weg van deze twee literaire figuren, geeft Multatuli vorm aan de twee
polen van zijn politieke probleem; nobele doelstellingen die botsen tegen de
werkelijkheid van alledag. Dat Stern in het verhaal een sympathiek man is, en
Droogstoppel een antipathieke, enigszins karikaturale gestalte, spreekt van zelf.
Droogstoppel echter, is toch niet geheel en al verwerpelijk - hij levert enkele nuchtere
kommentaren waar men de stem van Multatuli in hoort -, terwijl Stern niet vrij is
van een zekere übergeschnappt-heid die Multatuli behoedt voor het verwijt dat hij
denken en doen van de ambtenaar Havelaar te verheven voorstelt; voor de
overdrijvingen kan hij nu de jonge Stern, idealistische romanticus die hij is,
aansprakelijk stellen.
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Wat niet wegneemt, dat de levensgeschiedenis van Havelaar, met zijn fatale afloop,
zowat tot in details die van Multatuli zelf is: tot in de tekst van de dokumenten met
betrekking tot zijn loopbaan, zijn botsingen met meerderen, en de ellende die daaruit
voortkomt. Dit Havelaarverhaal (door Stern verteld) wordt ingeleid en begeleid door
kleinzielige kanttekeningen van Droogstoppel, die, op zijn beurt, meedeelt hoe hij
een aan lager wal geraakte man, Sjaalman, ontmoet; een figuur die door de lezer
zonder moeite met Havelaar geïdentificeerd wordt. Van deze Sjaalman nu krijgt
Stern de papieren waarin het levensverhaal van Havelaar, een roman-in-de-roman,
verteld wordt. De lezer verwacht nu, aan het eind van het boek, dat Havelaar (het
verleden) en Sjaalman (het heden) met zoveel woorden aan elkaar gelijkgesteld
worden, zodat het verhaal van Stern/Sjaalman aan dat van Droogstoppel gekoppeld
wordt, en het boek een gesloten cirkel vormt. Aan de lezers de vrijheid om ieder op
eigen wijze het lot van de hoofdfiguur te ervaren; Stern fungeert als het geweten van
de lezer, Droogstoppel als zijn gezond verstand.
Maar net voor die ontknoping gebeurt er iets dat volgens mij uniek is in de
wereldliteratuur: de auteur komt persoonlijk tussenbeide en zet, drie bladzijden voor
het slot, zijn personages het boek uit! Droogstoppel hoort zich toevoegen dat hij in
de koffie kan stikken, en Stern wordt met een vriendelijk woord naar huis gestuurd.
Het bestaan van deze twee figuren, die ons waren voorgesteld als de vertellers van
het verhaal, dus als de peilers waarop de waarachtigheid van het “heden” berust,
wordt door de auteur eenvoudig ontkend. Zo wordt de literaire konventie, die, zoals
in alle romans, wil dat het verhaal voor de duur van het lezen als werkelijkheid
opgevat wordt, door de auteur zelf ontkracht. De buitenwereld dringt het boek binnen.
Maar het boek stort niet in “omdat wij niet meer weten wat wij geloven moeten”.
Integendeel: alles wat er aan die laatste drie bladzijden vooraf is gegaan, behoudt
zijn roman-karakter, maar vormt tegelijk de inleiding van een pamflet van drie
pagina's, dat opgezet is als een brief aan de koning. Door alle literaire effekten los
te laten, krijgt de auteur zijn lezers nog sterker in zijn greep. Zij kunnen niet meer
door de achterdeur ontsnappen, door zich zelf voor te houden “dat het allemaal maar
een roman is”. Wat door het hele boek heen voorgesteld is als een literaire “plot”,
wordt werkelijkheid’.
Wil men nog meer moderniteit? Wij hebben hier zelfs de grenzen bereikt van de
artistieke moderniteit zoals Octavio Paz die suggereert in zijn prachtige essay Los
hijos del limo, en zoals die ook worden aangegeven door een Becket in zijn Fin de
partie, een Cortázar in zijn Libro de Manuel, door de Goytisolo van La reivindicación
de D. Julián en Tiempo de destrucción van Luís Martín Santos. Hoe kon die ene
geïsoleerde mens het aandurven in één sprong meer dan een eeuw literatuur te
overbruggen? Welnu, juist vanwege wat wij reeds stelden,
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vanwege zijn roekeloosheid, zijn gewaagdheid.
Het boek waar de Max Havelaar het meest mee vergeleken is, is dat van Mrs.
Beecher-Stowe, Uncle Tom's Cabin. Hierover zegt de dichter en romanschrijver D.H.
Lawrence - ook al een der gewaagden - in zijn inleiding op de Engelse vertaling van
de Max Havelaar (N.Y.C., 1927), dat De negerhut van Oom Tom zijn doel bereikt
heeft en niet interessant meer is om te lezen. Maar de Max Havelaar die naar verluidt
zijn ‘doel’ ook bereikt heeft, die kan nog steeds gelezen worden, met hernieuwd
plezier. Is dat niet het beste bewijs van universeel genie? En D.H. Lawrence besluit:
‘Max Havelaar isn't a tract or a pamphlet, it is a satire (...). When there are no more
Drystubbles, no more Governor-Generals or Slimerings, then Max Havelaar will be
out of date...’. Maar dat kan nog wel een tijdje duren, nietwaar?

Colofon
Waar Multatuli te plaatsen? Op deze vraag antwoordt Oversteegen: ‘De vraag waar
buitenlandse lezers voor komen te staan als zij een schrijver ontmoeten uit een
taalgebied waar zij niets van af weten, is: met welke internationaal bekende auteur
zou men hem kunnen vergelijken? De lezer denkt misschien aan Cervantes, of aan
bepaalde Duitse romantici, als hij naar de struktuur van Max Havelaar kijkt. Multatuli
is inderdaad vaak vergeleken met buitenlanders als Cervantes, Heine, Nietzsche,
Ibsen, maar de konklusie is altijd de zelfde: al hoort Multatuli op dat niveau thuis,
hij is onvergelijkbaar. Het is een moeilijke, maar aantrekkelijke opgave om hem zijn
geheel eigen plaats in de wereldliteratuur aan te wijzen. Om zich een nauwkeurig
beeld te vormen van deze uitzonderlijke literaire gestalte, die Paul-Louis Courier en
Walter Scott, Alphonse Karr en Nietzsche in zich lijkt te verenigen, zou men eerst
alle gebruikelijke normen op de helling moeten zetten’.
Exacte overeenkomsten zijn natuurlijk onmogelijk, maar ik wil hier toch de naar
mijn mening duidelijkste parallel in de wereld van de Spaanse letteren, die ik het
beste ken, aan u aanbieden. Voor mij is dat José Martí. Hij lijkt het meeste op
Multatuli; vooral als men rekening houdt met hoe kort hij geleefd heeft (1853-1895),
denk ik dat hij, bij een langer leven, één van de door Multatuli uitgewerkte genres
op zijn beurt ook had uitgewerkt. De satirische roman, het aforisme en de al dan niet
humoristische parabel. Aan de andere kant denk ik dat Martí meer dichter was dan
Multatuli. Maar op geografisch-historische omstandigheden na, zijn het de twee
verwantste zielen die mij te binnen schieten, en er is zelfs sprake van een typologische
verwantschap.
En om te besluiten zou ik nog een wens willen uitspreken: dat de Max Havelaar
niet het enige werk blijve dat in het Spaans wordt gepubliceerd! Want zoals onze
Multatuli-mentor Oversteegen zegt: ‘Max Havelaar,
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weliswaar het bekendste boek van Multatuli, is lang niet zo rijk geschakeerd als zijn
Ideeën’.
Ik zeg niet dat alle 2.000 pagina's van dit zevendelige werk vertaald moeten worden,
maar een goede selectie zou voor de Spaanse lezer in ieder geval noodzakelijk zijn
om een compleet beeld te krijgen van deze kolossale literaire figuur die Multatuli is.
Het zij zo!
Hillegom, mei 1975.

Over Multatuli. Delen 7-8

47

Garmt Stuiveling
Uit het Multatuli-museum
VI. Brieven van, aan en over Post
Medio november 1872 verscheen er in de Vox Studiosorum een uitvoerig artikel
over Multatuli. Het was eigenlijk minder een artikel dan wel een soort open brief,
ontstaan uit de dubbele emotie van verering en kritiek. De ondertekening D. Post
wees er in elk geval op dat de schrijver openlijk voor zijn mening uitkwam, en niet
als de meeste journalisten van toen en later schuil zocht in de duisternis van het
anonieme. Multatuli was in dat najaar ingespannen bezig aan de vierde bundel Ideën;
hij had tot genoegen van Funke in april het vijfde bedrijf van Vorstenschool voltooid;
na de dood van de eminente maar gortdroge Thorbecke op 4 juni schreef hij,
geïnspireerd door de pas ontvangen geïllustreerde uitgave van De Schoolmeester,
zeer tot ongenoegen van Funke, de meer dan honderd sarkastische grafschriften; de
reeks Ideën daarna, 943-1046 (V.W. VI, blz. 196-370), is éen polemische poging
zich eindelijk te bevrijden van zijn maandenlang opgekropte machteloze
verontwaardiging over de gedragingen van de Multatuli-Commissie en zijn mede
door reëel hongerlijden ontstane gedeprimeerdheid. Terwijl hij doeltreffend afrekende
met de liberale staatkunde - niet enkel die van de dode Thorbecke maar vooral die
van de levende Fransen van de Putte - en met de daarmee gepaard gaande taktiek
om hém dood te zwijgen, ontving hij de Vox met het artikel van de hem onbekende
student. Het leek hem zó karakteristiek voor de misverstanden die men omtrent zijn
persoon, zijn arbeid en zijn principes had doen ontstaan, dat hij het uitvoerig wilde
bespreken. Maar om dit objectief te kunnen doen, zouden ook zijn lezers over die
tekst moeten beschikken, en dit was alleen mogelijk indien deze student-auteur ermee
akkoord ging zijn stuk onverkort te zien overgenomen in de Ideën. Op 22 november
1872 schreef Multatuli daarom aan Post een brief waarin hij dat vroeg; deze werd
het begin van een kleine reeks die Post, inmiddels predikant geworden, in zijn bezit
had toen Multatuli op 19 februari 1887 overleed.
De tien delen Brieven, door Mimi in de jaren '90 bij Versluys uitgegeven, staan
de Multatuli-kenners zó duidelijk voor ogen, dat de afwijkende voorgeschiedenis
daarvan vrijwel niemand meer bekend is. In 1881 was de vijfde druk van de Havelaar
verschenen, niet bij Funke maar
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bij de firma Elsevier, toen te Rotterdam. Onmiddellijk na Multatuli's dood nam men
daar, ten volle bewust van de zakelijke belangen en volslagen onkundig van de
filologische moeilijkheden, het initiatief tot een brieven-uitgave. Het is naar aanleiding
dáarvan dat ds. Post op een keurig dubbel velletje papier zijn eerste brief schreef.

Aan de Uitgevers-Mij
‘Elzevier’ te Rotterdam
Weledele Heeren
Een paar brieven van Multatuli, die U denkelijk zeer goed kunnen dienen, heb ik
in mijn bezit. Ze dateeren uit 1873. Gaarne wil ik ze U ter beschikking stellen, hoewel
daarbij een beroep doende op Uwe prudentie, om te beoordeelen of het zaak is ze te
publiceeren.
Het is mij echter te raad gegeven vooraf U te vragen welke geldelijke remuneratie
door U wordt toegestaan bij eventueele plaatsing der stukken. Aangezien ook deze
zijde der zaak mij volstrekt niet onverschillig mag zijn, hoop ik daarop Uw antwoord
te vernemen.
Achtend
Uw dw.dn.
Hoorn 10 Mrt '87
D. Post pred.
Op de achterzijde van dit schrijven staat aangetekend dat het op 11 maart in Rotterdam
ontvangen en nog diezelfde dag beantwoord werd. Dat moet ook wel, want al van
de twaalfde maart is de dupliek van Post, opnieuw keurig op de eerste bladzij van
een dubbel velletje papier:

Aan de directie
der Uitgevers-Maatschappij
‘Elsevier’ te Rotterdam
Geachte Heer.
Hiernevens de bedoelde brieven van Multatuli (drie stuks waarbij nog een fragment,
copie uit een schrijven van den Heer D.D. aan een mijner medestudenten, den Heer
Cohen Stuart. Het is mij niet bekend of de Heer CSt tegenwoordig te Alkmaar woont
of in Indie vertoeft. Zijn naam is U mogelijk bekend uit het indertijd door hem
geschreven Stuk getiteld ‘Multatuli-vergoding’. Het zal U duidelijk zijn dat dit fragment ook mij zeer interesseerde. Uw oordeel
hoop ik bij gelegenheid te vernemen.
Hoogachtend
Uw dw.dn.
Hoorn 12 Mrt. 1887
D. Post
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Ofschoon op de achterzijde van deze brief staat aangetekend dat hij op 12 maart
ontvangen en op 17 maart beantwoord werd, gebeurde er verder niets. Er brak een
periode van absoluut stilzwijgen aan. Anderhalf jaar
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lang. Al had Post zijn drie kostbare brieven uit handen gegeven, hij beschikte blijkbaar
over een volmaakt evangelisch geduld en een vrijwel bovenaards vertrouwen. Als
terloops werd dat even op de proef gesteld toen er een mededeling kwam dat Mimi
nu de zaak in handen had; maar het duurde nog weer twee jaar voor en aleer Post
zich opnieuw op de gebruikelijke wijze richtte tot de inmiddels naar Amsterdam
verhuisde directie van Elsevier.

Hoorn 12 Nov. 1890
Weledele Heeren
Den 11 Maart 1887 ontving ik uw bericht dat uwe Maatschappij de brieven van
Multatuli, die in mijn bezit waren, wenschte te ontvangen. Den 17n d.a.v. zond U
mij bericht de stukken in orde te hebben ontvangen, en later pas over de waarde te
kunnen oordeelen. Den 27n Nov 1888 vernam ik toen, dat de schifting der vele brieven
aan Mevr. de Wede Douwes Dekker was opgedragen.
Nu hebben de dagbladen reeds de verschijning gemeld van het tweede deel der
brieven, en nog vernam ik niet of ook mijne brieven voor die uitgave dienst konden
doen. Wil U zoo goed zijn mij daaromtrent eens op de hoogte te stellen?
U zou daarmee zeer verplichten
Uw dw. dr.
D. Post
herv predikant
Aan de directie
der Uitgevers-Mij
‘Elsevier’ te Amsterdam
De post ging snel in die dagen; kom daar nu reis om. Elsevier ijlde met deze brief
naar Mimi, Mimi kwam onverwijld in actie, en ziedaar: Post kreeg opeens vaste
grond onder de voeten. Zijn vierde brief is meer dan een toevallig bewaard gebleven
curiosum, het is met zijn vier keurig volgeschreven bladzijden een opmerkelijk
document humain.

Hoorn 14 Nov. 1890
Geachte Mevrouw.
Gaarne betuig ik U mijn dank voor uw schrijven.
Ziehier de zaak.
Naar aanleiding eener publicatie van de Uitgevers-Mij ‘Elsevier’, aanvragende de
particuliere correspondentie van uw overleden echtgenoot, - zond ik aan die
Maatschappij de brieven, die in mijn bezit waren, met verlof ze te gebruiken, doch
onder voorwaarde van geldelijke belooning, indien ze moesten dienen tot een
produceerende debiet-zaak.
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Die voorwaarde was aangenomen. ‘Ik kon dit veilig (zoo luiden de woorden)
overlaten aan de prudentie der Mij Elsevier’.
Omdat ik echter in 't geheel niets vernam heb ik in den bewusten brief eenige
inlichting verzocht. -
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Ik ben geheel onbemiddeld en heb vrouw en zes kinderen van 3 tot 13 jaar. Ter wille
van mijn gezin mág ik niet versmaden eenige toevallige bate, die mij rechtens zou
toekomen.
Om die reden meende ik te mogen herinneren aan de bedongen voorwaarde.
Is er aan de uitgave geen ander voordeel verbonden dan eene U toekomende
vergoeding, dan treedt mijn recht begrijpelijkerwijze op den achtergrond. Maar het wil er bij mij niet in, dat de heeren uitgevers jaar op jaar groote revenuen
zouden genieten van eene debiet-zaak waaraan de eigenaars der geleverde bijdragen
niet zouden participeeren. Alle arbeid verdient ontegenzeggelijk belooning; ook de
arbeid der redactie, ook die der uitgevers. Maar waarom zouden niet de geleverde
bijdragen billijkerwijze in de winstverdeeling worden meegeteld?
Hiermede, geachte Mevrouw! hoop ik U mijne bedoeling te hebben verduidelijkt.
Ik behoef niet te verzekeren dat ik geene groote remuneratie voor een paar brieven
kan verwachten of wacht. Maar hoevele uitgevers werden rijk van de goedgeefschheid
dergenen, die hen tot hun uitgevers-arbeid in staat stelden? Wat billijk beloond mag
worden, dat mag en wil ik voor mij niet versmaden.
Na beleefde groeten, Mevrouw
hoogachtend
Uw dw.dr.
(Hoorn Kerkplein 23)
D. Post. pred.
Ik vraag bewondering voor de levenswijsheid van deze beginselvaste westfriese
dominee, wiens nuchter inzicht in de verhouding uitgeversauteurs dat van alle
toenmalige en van de meeste latere letterkundigen verre te boven ging. Of er overleg
is geweest tussen Mimi en de heren van Elsevier, is onbekend, evenals haar antwoord
aan Post. Kennelijk heeft daarin, op gezag van die heren, toch iets gestaan dat hem
niet zinde, en daarom diende te worden rechtgezet. Hij had gelijk.

Hoorn 1 Dec. 1890
Geachte Mevrouw
Uw aanbod wordt door mij aanvaard.
Het ‘beweerde recht’ berust dunkt mij op goeden grondslag. Uw voorgangster (de
Mij Elsevier) heeft ze mij afgevraagd, en ik heb ze afgestaan ONDER CONDITIE.
Dat de Mij Elsevier ze U misschien onvoorwaardelijk heeft overgedragen was mij
niet bekend, en was niet recht.
Met beleefde groet,
Achtend
Uw dw. dr. D. Post
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Wij zouden niet weten wélk aanbod Mimi aan dominee Post heeft gedaan, als er niet
nog een formeel slotstuk bestond. Mimi heeft het kapitale bedrag van tien gulden (in
tegenwoordig geld toch minstens honderd) hem doen toekomen, en is daardoor
eigenaar geworden van de brieven, de drie stuks, getuige het bericht van 12 maart
'87. Op eenzelfde keurige dubbele velletje papier heeft Post nu op blz. 2 en 3 naast
elkaar het begeleidend dankbriefje en de kwitantie geschreven. Het woord tien is
daar een verbetering uit het cijfer 10.

Hoorn 10 Dec. 1890
Mevrouw
Hierbij aangesloten het bewijs van goede ontvangst van uw aangeteekenden brief
dd 9 dezer.
Hoogachtend
Uw dw.dr. D. Post
Ontvangen van Mevrouw de Wede E. Douwes Dekker geb. Schepel de som van tien
Gld voor aankoop van een brief ter uitgave bestemd.
D. Post
predikant
Zegge f 10. Hoorn 10 Dec 1890.
Hiermee had de zaak natuurlijk niet uit mogen zijn, en dat wás ze ook niet. Maar de
voortzetting, zoals Post die mocht verwachten, is nooit gekomen, en of hij dat op
een ándere manier dan stilzwijgend heeft ervaren, is een open vraag. Mimi heeft de
brieven van Multatuli aan Post niet in haar uitgave opgenomen, maar indien ze hem
daarvan in kennis heeft gesteld, is die brief niet bewaard gebleven.
Nee, die brief niet. Maar een ándere wel. In het voorjaar van 1957 ontmoette ik
na een spreekbeurt - ik denk voor het Humanistisch Verbond - een oude,
allervriendelijkste heer. Hij was over de 80 en wilde een paar literaire kostbaarheden
die hij bezat, in veilige bewaring weten. Zo kreeg ik van hem twee brieven: een van
Multatuli aan Post: Wiesbaden 22 Novr 1872 - die te eniger tijd te lezen staat in VW
XV - en een van Mimi aan de toen zowat dertigjarige Storm, die haar blijkbaar had
gevraagd om een stukje handschrift.

Scheveningen 18 juni 1908
Waarde Heer Storm!
Hierby zend ik U dan een klein door Multatuli geschreven briefje. Het dateert van
1872; en U zult het wel in verband brengen met idee 996. - Indertyd toen ik in de
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Multatuli had aangekocht - maar er
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in myn uitgave nooit iets van gebruikt. Myn stof was té ryk.
Na vriendelyke groete, achtend
Wed.e E. Douwes Dekker.
Het is een wat lange omweg van bijna drie-kwart eeuw. Maar zodra V.W. XV op
tafel ligt, krijgt zowel Multatuli's briefje als dit van Mimi voorgoed de hun
toekomende plaats in de collectie van het Museum. Wat met tien harde guldens
betaald is, dient veilig bewaard.
Maar is dit wel betaald? Behoorde het echt tot de drie brieven die door Elsevier
zijn opgevraagd en door Mimi gekocht? Of, om duidelijker te zijn: is dit korte briefje
dat Mimi aan de heer Storm cadeau gaf en hij veel jaren later aan mij, wel ooit door
Multatuli verzonden? Het Museum bezit namelijk ook een lange brief van Multatuli
aan Post, van precies dezelfde datum, 22 november 1872, en dus ook bestemd om
binnenkort in deel XV te worden afgedrukt. Maar of ik dán raad weet met de
intrigerende vraag, die mij nu bezig houdt: óf a, óf b, of beide? - daar durf ik geen
eed op doen. Zelfs geen belofte. -
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Besprekingen
Multatuli, Ideeën. Een keuze door Gerrit Komrij. Amsterdam.
Arbeiderspers 1981. f. 18.50.
In de reeks ‘De Negentiende Eeuw’ van de Arbeiderspers, zag in 1971 een
bloemlezing uit Multatuli's Ideeën het licht, samengesteld door Gerrit Komrij. Thans
heeft de A.P. in haar reeks ‘Synopsis’ een tweede druk van deze voortreffelijke keuze
uitgegeven. En terecht, want Multatuli verstond als weinigen de kunst om z'n
gedachten op schrift te stellen. Nu, na meer dan honderd jaren blijkt, dat veel van
hetgeen hij schreef, het overdenken nog ten volle waard is.
Wel had ik gehoopt, dat Komrij van zijn onzalige gedachte af zou stappen om de
door hem uitgekozen Ideeën een eigen nummer te geven, met als gevolg, dat alleen
Idee 1 het oorspronkelijke nummer heeft. In zijn achter in het boek opgenomen
verantwoording, vermeldt hij welke oorspronkelijke nummers corresponderen aan
de zijne. Multatuli verwijst soms naar andere nummers in zijn Ideeën. Die nummers
hebben een functie.
Het zelfde bezwaar geldt voor de door Komrij opgenomen 39 grafschriften. Na
de dood van Thorbecke ‘bestelde Multatuli bij de erven van de Schoolmeester 107
grafschriften’ en nummerde deze I tot en met CVII. Ook Komrij voorziet zijn keuze
van nummers, I tot en met XXXIX. Waarom niet de oorspronkelijke nummers
aangehouden? Bovendien kwam dan direct tot uiting, dat het hier ging om een keuze
en behoefde de samensteller dit niet in een noot te vermelden.
Een goede gedachte is het van Komrij om de oorspronkelijke Ideeën en de door
Multatuli in latere edities toegevoegde noten, te beschouwen als één-geheel-vormend.
Achter op het omslag van de Synopsis-uitgave staat de mededeling, dat deze
selectie is overgebracht in moderne spelling om de leesbaarheid te bevorderen. In
een noot bij de vijfde uitgave van de Ideeën schrijft Multatuli in 1872: ‘Wat de
spelling betreft, ik heb ditmaal, niet zonder tegenzin, nagenoeg de mode van de dag
gevolgd... Nagenoeg. Men ziet o.a. dat ik de lelyke ij heb afgeschaft. Het gekibbel
over de oorsprong der y, doet niet ter zake. Zeker is 't dat onze letters i en j tezamen
geen y-klank voortbrengen, en dat is naar onze tegenwoordige uitspraak de eis. Wie
yzer uitspreekt als izer, heeft volkomen recht dat woord te spellen met 'n i. Maar ik,
die yzer zeg, schryf ook: yzer. Nogal eenvoudig, dunkt me’.
Het is dan ook veelal gebruikelijk, dat in Multatuli-uitgaven de y gebruikt wordt.
Dienovereenkomstig deed R.C. Meyer reeds bij de uitgave van een
Multatuli-bloemlezing in 1865. Ook andere uitgevers
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gebruikten de y: Elsevier (z.g. Garmond-editie); Funke; Gebrs Van Helden; Waltman;
Gebrs Cohen; Wereldbibliotheek; Van Oorschot (Volledige Werken); Tjeenk Willink
(zie ‘Vorstenschool’ in de reeks Klassieken Nederlandse Letterkunde, in 1975). Ook
in de door Mimi verzorgde brieven, in 1890 bij Versluys uitgegeven, wordt de y
gebruikt. Zij wist dat Dek dit op prijs stelde. Soms ook in een uitgave van de
Arbeiderspers. Waarom nu daarvan is afgeweken, is mij niet recht duidelijk.
Tenslotte vraag ik mij af waarom Komrij de inleiding tot de Ideeën niet heeft
opgenomen in zijn boek. In een bloemlezing, uitsluitend van de Ideeën, mag de
inleiding niet ontbreken. Daarin vertelt Multatuli, in de vorm van een parabel, de
bedoeling van zijn Ideeën en besluit aldus: ‘Broeders ik bid u in myn kleed geen
bewys te zoeken voor wat ik zeide, maar een aansporing om te overdenken wat ik
gezegd heb’. Ja, deze inleiding had niet mogen ontbreken! Wellicht kan een en ander
overwogen worden bij een volgende druk.
Deze tweede druk is bijna geheel gelijk aan die van 1971. Het omslag van deze
Synopsis-uitgave is versierd met een tekening van Albert Hahn. Moge dit kostelijk
en mooi uitgegeven boek vele lezers vinden.
C. Bij
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‘Ronduit sensatielust’*
Marie Anderson, Uit Multatuli's leven, ed. J. Kortenhorst. Utrecht, Reflex
f 16,-.
Sacher Masoch, Maria Theresia en de Vrijmetselaars. Een historische novelle vertaald
door Multatuli en Marie Anderson, inleiding en annotaties door J. Kortenhorst en
J.J. Oversteegen. Kwadraat - Vianen 1981
Marie Anderson was de dochter van een Haagse ambtenaar en niet van een kolonel,
zoals ik op een noodlottig ogenblik heb overgeschreven uiteen van de vele oudere
gebrekkige Multatuli-boekjes - ik kan niet eens meer terugvinden uit welk precies,
waarvoor ik mij diep schaam.
Overschrijven is altijd slecht en dan achteraf niet eens meer weten waaruit, is wel
het toppunt. Maar, dat er zelfs in 1975 nog maar weinig of geen andere dan geheel
of gedeeltelijk slechte boekjes over Multatuli bestonden waaruit iets kon worden
overgeschreven, is natuurlijk ook zo mooi niet.
Mijn belangstelling voor Marie Anderson dateerde van lang geleden.
Al in mijn prille jeugd vertelde een bedaagde Multatuliaan en inmiddels bekeerde
anarchist, die Domela Nieuwenhuis en Mimi nog persoonlijk had gekend mij dat
(zijn stem verminderde tot een droevig gefluister) de edele schrijver helaas in bepaalde
perioden van zijn leven het slachtoffer was geworden van twee zeer slechte vrouwen:
Charlotte de Graaff en Marie Anderson.
Is het verbazingwekkend dat ik tot de huidige dag juist naar deze twee nieuwsgierig
gebleven ben?
Mijn begeerte iets meer over Marie Anderson te weten te komen, kon ik ook in
die dagen al vrij gemakkelijk bevredigen. De door haar aan Multatuli gewijde
brochures (Multatuli-Wespen, 1888 en Uit Multatuli's Leven, Bijdrage tot de kennis
van zijn karakter, 1901, de laatste een uitbreiding en bewerking van de eerste) vielen
mij spoedig in handen. Toch kwam ik daaruit nog lang niet genoeg te weten over
Marie Anderson zelf.
Mijn kennis aangaande Charlotte de Graaff, die voor zover we weten haar
vriendschap met de Lijder van Lebak nooit beschreven heeft en van wie ook overigens
haast niets bekend is, behalve dat ‘Dek’ haar ‘Prul’ noemde en een flinke soms gelds
van haar kreeg, bleef vrijwel op hetzelfde nulpunt, waarop zij zich ook veertig jaar
geleden bevond.

*

E. Du Perron, Multatuli en de Luizen, Amsterdam 1940, blz. 6.

Over Multatuli. Delen 7-8

56
Zelf geen held in het omspitten van oude archieven en dergelijke, heb ik sinds lang
mijn hoop wat beter ingelicht te worden over deze dames op de onderzoeker J.
Kortenhorst gesteld.
De kleine, compacte studies die Kortenhorst, met gebruik van nieuwe gegevens,
aan sommige incidenten in Multatuli's leven heeft gewijd, bezitten vele voordelen
boven de geschriften van menig ander. Kortenhorst is een pure biograaf en hij bepaalt
zich, wat onder Multatulianen zeldzaam moet worden genoemd, tot de feiten, die hij
weergeeft zonder enig waardeoordeel, zonder ‘voor Multatuli op de bres’ te willen
staan (zoals het zelfs nu nog volgens velen hoort). Kortenhorst is, om het zowel
banaler als duidelijker uit te drukken, strikt objectief.
Hij heeft een vernuftige manier om, zich baserend op verspreide toespelingen en
fragmentarische relazen in brieven en dergelijke, een bepaalde gang van zaken uiteen
te zetten, haar te beschrijven of hij er zelf bij is geweest. Een uitgebreider opgave
van zijn bronnen zou het weliswaar gemakkelijker maken het door hem vertelde na
te gaan, maar ik geloof niet dat hij er ooit op uit is de zaken anders voor te stellen
dan ze, op grond van het door hem in de documenten aangetroffene, moeten zijn
geweest.
Ik hoop dan ook van harte dat het hem, juist hem, zal gelukken materiaal te vinden
over Charlotte de Graaff en niet minder gelukkig zou hij mij maken met een zo
volledig mogelijke biografie van Marie Anderson.
Wat deze laatste betreft heeft hij al heel wat verricht in de op stapel staande
heruitgave van Sacher-Masoch's novelle Maria Theresia en de Vrijmetselaars, die
door Marie Anderson en Multatuli werd vertaald.**
Ook in de facsimilé-herdruk van Uit Multatuli's Leven blijkt Kortenhorst, die de
tekst inleidde en annoteerde, veel wetenswaardigs over Marie Anderson bijeengebracht
te hebben.
Ik betreur alleen dat de Inleiding zo abrupt eindigt: ‘Later zijn zij (Multatuli en
Marie, WFH) weer gebrouilleerd en in Nieder-Ingelheim is Marie nooit geweest.
(...) zij is in Den Haag op 19 februari 1912 overleden’.
Kortenhorst laat ons, zoals men ziet, op deze plaats zitten met een grote gaping
(circa 1878-1912). Mijns inziens had hier ook wel vermeld mogen worden, ook al
blijkt dit later uit Marie's eigen tekst op blz. 25, dat Marie en Multatuli tegen het eind
van zijn leven toch niet meer gebrouilleerd waren.
Waardoor de brouille's ontstonden?
Ook dit laat Kortenhorst in het midden. Multatuli's brieven geven daarover wel
wat meer te kennen, dan Marie er zelf over onthulde.

**

Maria Theresia en de Vrijmetselaars is inmiddels verschenen. Marie's bewering dat Multatuli
deze novelle geheel vertaald heeft, lijkt inderdaad onwaarschijnlijk na lezing van de tekst,
dit zal ieder met de tekstbezorgers eens zijn. Kortenhorst en Oversteegen hebben een lange
lijst van noten toegevoegd, die opgeven waar en hoe de vertaling afwijkt van het
oorspronkelijk. Er zijn kennelijk-onopzettelijke afwijkingen bij en andere die
hoogstwaarschijnlijk aan Multatuli's moedwil zijn te danken. Maar niet alles kan op zijn
rekening worden geschreven.
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In een brief van 26-27-28 februari 1878 aan Mimi heet het: ‘Neen, te Rotterdam mag
je niet komen. Ik ril ervan. Evenmin mag ik toestaan dat je met Marie Anderson in
haar hotel komt, waar men gewoon is haar met Schenkel te zien. Ik neem die Schenkel
haar doen niet kwalijk, mits zij 't maar niet kwalijk neme dat jij niet mag riskeren
voor haar gezelschap te worden aangezien. En Marie Anderson is compromittant’.
Dr. Julius Pée, die deze en andere brieven aan Mimi uitgegeven heeft (Multatuli,
Reisbrieven aan Mimi, Amsterdam 1941) en van noten voorzien, liet ‘Schenkel’
helaas onverklaard.
Uit een brief van 28 januari 1880 (zelfde bundel, blz. 205) blijkt dat ‘de stakkerd
(Marie, WFH) met haar jongetje niet te eten heeft...’
12 februari 1880 vloeit hem over deze zelfde stakkerd de volgende sententie uit
de pen: ‘Zij kan niet leven zonder zotternij’. Op blz. 244 zou zij tegenover een uitgever
een ‘infame’ houding hebben aangenomen. (Ze had zich Quarles genoemd).
Allemaal raadsels waarvan ik nog vóór mijn dood de oplossing hoop te vernemen,
maar dan zal er wel flink aan de uitgave van de Brieven en Documenten doorgewerkt
moeten worden.
Marie Anderson heeft zonder twijfel iets Don Quichotterigs over zich gehad. Niet
sensatielust is het waardoor zij over die andere Don Quichotte de waaghalzerige,
schandalige onthullingen deed, die haar zo gehaat zouden maken.
Zij ‘leed’ ook, zou ik haast zeggen, aan een overmatige dierenliefde, die zelfs haar
broeder in Don Quichotte kon ergeren. Vagelijk herinner ik me tenminste een
desbetreffende passage uit een van zijn brieven, waarin hij zich korzelig uitlaat over
het feit dat ze van haar armoedje een mishandeld oud paard vrijkocht om dit een
zorgeloze oude dag te bezorgen - een paar dagen later zag ze het natuurlijk weer voor
de kar lopen. Helaas, ondanks een middag wanhopig bladeren in allerlei publicaties,
heb ik deze passage niet terug kunnen vinden. Hoe jaloers kan ik worden op Garmt
Stuiveling's achter-achter-kleinkinderen, die zich omstreeks het jaar 2081 zullen
kunnen vermeien in een perfecte volledige Multatuli-uitgave, van een perfect register
voorzien, dat het opzoeken van zulke details tot (achter-achter-klein-) kinderspel zal
maken.
Ook andere Multatuli-lezers lijden heden ten dage onder het gebrek hieraan.
Niemand minder dan Garmt Stuiveling zelf bij voorbeeld, die in Over Multatuli
No. 7 het een en ander mededeelde betreffende de aardrijkskundige communard
Elisée Reclus en stelde dat Reclus na zich, uit Frankrijk verbannen, te Clarens ‘boven’
Montreux te hebben gevestigd, daar ‘bevriend was geraakt met Multatuli's
geestverwant Sicco Roorda van Eysinga, balling als hij. Deze kon hem van dienst
zijn met meer dan achttien jaar ervaring op Sumatra en Java (...) Maar Roorda overleed
eind 1887. Reclus
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zocht nu een ander wiens deskundigheid in staat was de zijne aan te vullen en kritisch
te controleren’.
Zat het zo?
Audiatur et altera pars! Hetgeen gemakkelijker zou zijn geweest als de
bovenomschreven ideale Multatuli-uitgave van 2081 nu al in Garmt Stuiveling's
boekenkastje zou hebben geschitterd. Dan zou hij immers onmogelijk hebben kunnen
verzwijgen wat Roorda op 21-6-'85 aan Multatuli schreef: ‘Ik heb ook geldelijk
verlies door het nemen van ontslag als medewerker aan de Dictionnaire de
Géographie. Ik had een opstel over Indië gemaakt, waarvan Reclus zei: “die arbeid
is fr. 1500 waard!” Ik zond hem op. De hoofdredacteur Rousselet gebruikte geen zes
regels van de 100 blz. (...) En zulke nukkige gekken éclabousseren (=bespatten,
WFH) verstandige, nijvere werkers met het slijk van hun rijtuig!’
Drie jaar eerder al, op 28-7-'82 had Roorda over dezelfde nobele anarchist trouwens
medegedeeld: ‘Reclus die in Le Révolté schrijft dat eigendom, bestuur en belasting
moeten worden afgeschaft, staat in het kadaster als eigenaar van twee villa's die hij
zegt aan zijn vrouw te behoren. Mijn ambassadeurschap der Javanen valt mij dus
zeer zwaar’. (Briefwisseling tusschen Multatuli en S.W. Roorda van Eysinga,
Amsterdam 1907).
Zo bevriend als Stuiveling denkt waren ze dus niet en Roorda's overlijden eind
1887 was niet de reden waarom Reclus een andere deskundige zocht: Roorda had al
twee en een half jaar voor z'n dood ontslag genomen uit dat baantje, omdat hij Reclus
een ‘nukkige gek’ vond. Snelleman's weigering met Reclus samen te werken kan
hierom ook een andere oorzaak hebben gehad, dan de verpolitiekte die Stuiveling
oppert.
De verklarende noten die Kortenhorst aan het boekje van Marie Anderson heeft
toegevoegd, zijn interessant en prijzenswaardig, 's Schrijvers grote kennis van het
oude Den Haag met omgeving blijkt alom.
Slechts in een enkel geval rijzen vragen, die overigens niet van veel belang zijn.
Zo verbindt Kortenhorst aan Marie's mededeling dat Multatuli ‘de hele Pitaval’
had gelezen (p. 24) een noot waaruit blijkt dat Kortenhorst hierbij aan twee
dusgenaamde Duitse tijdschriften heeft gedacht. Wat is er tegen het vermoeden dat
het de oorspronkelijke achttiende-eeuwse Pitaval geweest is, zó beroemd dat de titel
‘Causes célèbres’ in het taalgebruik van vele landen een vaste plaats gekregen heeft
en behouden?
Kortenhorst tekent bij Curiosities of Literature aan dat dit in zes delen verscheen.
Dit is juist, maar Marie vertelt dat de letters van het door Multatuli gebruikte
exemplaar erg klein waren en ik denk dus dat hij de ‘new edition’, in twee kolommen
gedrukt in één deel, met een inderdaad schier mikroskopisch lettertje, had.
In de aantekeningen bij blz. 32 corrigeert hij een fout: Multatuli's huis te
Nieder-Ingelheim werd niet gefinancierd door de vader van het pleegkind
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Wouter Bernhold, zoals Marie dacht, maar door Dr. Jan Zürcher. Marie's verhaal dat
Wouter's vader Wittich heette laat Kortenhorst daarentegen onbesproken.
Volgens een door mij van Henri A. Ett ontvangen bericht (Zie mijn De
raadselachtige Multatuli, blz. 170) berusten in de verzameling van het
Multatuli-Genootschap stukken die aantonen dat Wouter's vader wel degelijk Bernhold
heette, niet Wittich.
Ik moge een noot van eigen makelij aan de door Kortenhorst gegevene toevoegen.
Op blz. 14 vermeldt Marie wat er op Tine's graf te Venetië zou staan gebeiteld,
maar dit is niet geheel juist. Er staat namelijk op: E.H. DOUWES-DEKKER (alleen
de initialen; fout streepje) en niet EVERDINE H. DOUWES DEKKER.
Waar Marie het vandaan haalde, vertelde zij niet. Misschien had zij de grafsteen
nooit gezien. Dat heb ik ook wel niet, maar het graf, op het kerkhof van San Michele,
bestaat nog altijd en niet minder dan vier lezers van mijn Raadselachtige Multatuli
(in chronologische volgorde: Raymond J. Benders, Drs. M.M. Janse, Prof. Dr. K.
van het Reve en Philip Mechanicus) zijn zo attent geweest mij er foto's van te sturen,
nadat het plaatjesboek al verschenen was, helaas. Gelukkig is het uitverkocht en kan
er dus misschien een ook in vele andere opzichten verbeterde editie van komen.
Marie durfde wel wat, in de avondstond van het Victoriaanse tijdperk. Zij
openbaarde haar herinneringen, zei ze, met geen andere bedoeling dan de waarheid
te dienen en haar schuld zou het niet zijn als er ‘raadselachtigs overbleef’
(Multatuli-Wespen, voorrede).
Wiens schuld het dan wèl is dat er nu, bijna een eeuw later, nog haast evenveel
raadselachtigs is overgebleven, zal moeilijk uit te zoeken zijn. Het is ook niet
belangrijk. Belangrijk is het er wat aan te doen.
Verscheen Multatuli-Wespen bij de uitgever Van Klaveren, die eerder Van Vloten's
onthullingen Onkruid onder de Tarwe had gepubliceerd, de uitgebreide bewerking
ervan, UIT MULTATULI'S LEVEN, Bijdrage tot de kennis van zijn karakter, zag
het slaapkamerlicht bij C. Daniëls, uitgever van zulke studies die onze vaderen met
de tong deden klakken, als Wetenschap op sexueel Gebied, Liefdezuster Augustine
gewijd en uitgebannen, Halve Maagden, Een gedwongen Huwelijk en Onanie.
Maar de recente herdruk is uitgevoerd door een firma die alleen op de klandizie
van uiterst ernstige literatuurhistorici mikt. Daarom had voorkomen moeten worden
dat de ondertitel van UIT MULTATULI'S LEVEN t.w. Bijdrage tot de kennis van
zijn karakter in het niet verdween, zoals helaas is gebeurd. Deze ondertitel is immers
een duidelijke toespeling op de ondertitel die Mimi aan haar uitgave van Multatuli's
brieven had toegevoegd: Bydragen tot de kennis van zyn leven.
- Als het geen kritiek geweest is op Mimi's arbeid...
Willem Frederik Hermans
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Multatuli en Zeeland
Meertens over de Zeeuwen. Zeeuwse studies uitgegeven naar aanleiding van
zijn tachtigste verjaardag. Middelburg, Fanoy boeken, 1979. f. 69,50.
Op het eerste gezicht heeft deze bundel Zeeuwse studies, ooit geschreven door de
man die sinds de oprichting in 1930 tot zijn terugtreden in 1965 de leiding had van
het in Amsterdam gevestigde Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde,
weinig dat tot de verbeelding kan spreken van de Multatulioloog. Ongetwijfeld is
daarin dan ook de oorzaak gelegen dat het in '79 verschenen boek pas de aandacht
van de redactie trok toen De nieuwe Taalgids het in januari '81 signaleerde met de
vermelding dat de bundel iets over Multatuli te bieden had.
Een bespreking van alle acht afdelingen, waarin artikelen over letterkundig leven,
dialect, volkskunde, naamkunde, maatschappelijk en godsdienstig leven, Zeeuwse
biografica en tenslotte redevoeringen bij het 750-jarig, respectievelijk 400-jarig
bestaan van Middelburg en Arnemuiden, zal de lezer hier dan ook niet verwachten.
Maar Multatuli heeft Zeeuwse bodem meer dan eens betreden en dat heeft, zoals
uit twee van Meertens' artikelen blijkt, z'n sporen nagelaten. Die twee bijdragen,
‘Multatuli in Zeeland’ en ‘Een Middelburgse burgerfamilie uit de negentiende eeuw’,
eerder verschenen in het Zeeuws Tijdschrift (1965) en het Archief Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen (1970) verdienen alleszins de aandacht, vooral nu
zij door deze herdruk gemakkelijker bereikbaar zijn geworden.
In het derde kwart van de vorige eeuw behoorde het grootste deel van de
Middelburgse bevolking althans in naam nog tot de Hervormde Kerk, aldus Meertens.
Daarnaast had de Waalse Kerk aanhang onder de aristocratie en had de smalle
gemeente z'n Gereformeerde Kerk. Die Hervormde Kerk moet men zich als gematigd
orthodox voorstellen, een zekere liberaliteit was zelfs de kerkeraad niet vreemd.
Men kon zonder aanstoot te geven blijkbaar ouderling, vrijmetselaar en
Dageraadslid tegelijk zijn. Spreektrompet van de liberale Middelburgers was de
hoogbejaarde Middelburgsche Courant, een der weinige bladen die Minnebrieven
met waardering hadden besproken.
Toen Multatuli op 1 mei 1875 te Goes sprak - het moet een wat gejaagde vertoning
zijn geweest, aangezien de bezoekende Middelburgers de laatste trein nog moesten
halen - kon hij dan ook rekenen op een welwillend gehoor van enerzijds
middenstanders wier zonen de in 1865 opgerichte R.H.B.S. zouden gaan bevolken,
en anderzijds beter gesi-
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tueerden en cultureel hogerstaande Middelburgers, tussen wie veelal onderling hechte
vriendschapsbanden bestonden en van wie velen later in socialistische kring naam
zouden verwerven, zoals Wibaut en Tak.
Van deze en volgende spreekbeurten (1878: 1 maart te Middelburg, 2 maart te
Goes, 26 maart te Zierikzee; 1879: 10 maart te Zierikzee; 1880: 12 febr. te Goes, 13
febr. te Middelburg, 14 febr. te Zierikzee; 1881: 27 jan. te Middelburg) doet Meertens
verslag aan de hand van recensies in plaatselijke Zeeuwse dagbladen en vermeldingen
in reisbrieven aan Mimi. Gelogeerd heeft hij bij deze gelegenheden o.a. bij mevrouw
Mulock Houwer in Zierikzee en Mr. de Witt Hamer in Middelburg, over wie Meertens
enige biografische bijzonderheden verschaft. In zijn reconstructie van hetgeen op
die lezingen-avonden ter sprake is gekomen, gaat Meertens lang niet zo ver als
indertijd Spigt naar aanleiding van Multatuli's Nijmeegse optreden* en mij dunkt dat
hij daar wijs aan gedaan heeft. Weliswaar kennen wij de onderwerpen van de
spreekbeurten, maar volgens ooggetuigen - toen en bij andere gelegenheden - waren
uitweidingen en zijsprongen van de spreker zozeer schering en inslag dat de
toehoorders meermalen de draad kwijt raakten. Juist vanwege deze neiging lijkt het
mij dan ook geen waterdichte methode bij zo'n reconstructie uit te gaan van verslagen
van lezingen, weliswaar over hetzelfde onderwerp, maar elders en vaak jaren eerder
of later, zoals Spigt deed. Spigt combineerde zeer inventief deze gegevens met wat
hij aantrof in de chaotische verzameling van stroken papier waarop Dekker zijn vaak
kryptische aantekeningen maakte. Helaas heeft nog niemand getracht in die
papierwinkel enige orde te scheppen, wat mij, naar hetgeen ik ervan gezien heb,
trouwens geen gemakkelijke opgave lijkt.
Zorgvuldige vergelijking van deze ongedateerde aantekeningen met alle nog
vindbare kranteverslagen, waarvoor het materiaal bijeengebracht zal moeten worden
uit het Multatuli-museum, de Amsterdamse Universiteits-bibliotheek plus plaatselijke
krantenarchieven, gecombineerd met wat Dekker in zijn reisbrieven meedeelt, zal
eens tot een werkelijk betrouwbare reconstructie van die lezingentoernees moeten
leiden. Met zijn beperkte middelen maakt Meertens al duidelijk hoeveel daar op dit
ogenblik nog aan schort. Van de elf krantenartikelen die hij gebruikte, zijn er slechts
vier in de U.B.-A'dam aanwezig, omgekeerd had hij weer gebruik moeten maken
van een beschouwing in de Amsterdamsche Courant van 5.5.1875 die in het museum
aanwezig is, dat echter over geen van de door Meertens gehanteerde recensies
beschikt. Over De Mare kan men in dit verband maar beter zwijgen: de paar nummers
die hij geeft
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P. Spigt, Multatuli in Nijmegen. Eerst verschenen in Numaga jrg. IX: I, herdrukt in 1962 als
Geschriften van het Multatuli-genootschap VI en in 1975 in Keurig in de kontramine.
Enkele aanvullingen gaf inmiddels Nop Maas in De Schans nr. 11 (nov. 1980).
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bevatten nogal wat fouten. Spigt gaf wel een lijst van plaatsen door Multatuli
aangedaan, maar ook die lijst vertoont lacunes.
Haast onnodig hieraan toe te voegen dat het ‘duiden’ van al die kryptische
aantekeningen en namen-reeksen alleen mogelijk is door passages uit de Ideën en
de Brieven als achtergrond te gebruiken. Kortom, genoeg voor een lijvig proefschrift
al met al.
Bij verschillende gelegenheden hebben zich onder het gehoor van Multatuli
jongeren bevonden bij wie de Meester niet tevergeefs gezaaid had. Over enkelen
geeft Meertens bijzonderheden, zoals over de wiskundige en pedagoog Jan Versluys
- niet uit Groningen maar uit Oostburg afkomstig -, de recensent van
Millioenen-studiën, en over Van Laar, marine-officier en vervolgens scheikundige
die in 1887 het register op de Ideën zou samenstellen. Dan Harm de Raaf en tenslotte
Fransen van de Putte, de latere minister, uit Goes afkomstig, die in 1864 zijn bekende
brief aan de G.G. van Nederlands-Indië schreef waarin hij zich achter de Havelaar
opstelde.
Gelijk bekend raakten ook meermalen jonge vrouwen onder de bekoring van
Multatuli's meeslepende betoogtrant en provocerenende gedachten, en de Zeeuwse
vrouwen zijn daarin zeker niet achtergebleven.
Aan de orde komen achtereenvolgens de gezusters Berdenis van Berlekom,
Mathilde en Marie, die hem te Middelburg over de horror vacuï hebben horen spreken.
Met Marie heeft Dekker tot kort voor zijn dood in correspondentie gestaan. Dan
mevrouw Pot-Meyer, die als Laurica een open brief over Multatuli aan pastoor
Jonckbloet schreef (De Mare 1138).
In Meertens' artikel viel al enkele malen de naam Baart. Welnu, aan de familie
van die naam wijdt hij het volgende opstel in deze afdeling. Voor de Multatuli-studie
zijn vooral de lotgevallen van de beide zusters Lucie (geb. 1850) en Elize (geb. 1854)
van belang. Meertens demonstreert hoe zij in hun levenspraktijk, hun emancipatorisch
elan en hun ‘literair’ werk onder de invloed van Multatuli hebben gestaan. Elize,
leerlinge van Mina Kruseman, de eerste Hanna in Vorstenschool en in die rol een
groot succes, is wel het bekendst gebleven.
Zoals steeds is Meertens geen moeite te veel geweest allerlei biografische feiten
en feitjes te achterhalen en te controleren. Zijn artikelen hebben misschien mede
daardoor iets nuchters, iets voorzichtigs ook; een hoge vlucht neemt zijn verbeelding
niet. Ter aanvulling van onze kennis over Multatuli's lezingentoernees en over de
uitstraling van zijn werk en optreden naar jonge Zeeuwen van beiderlei kunne, bieden
de beide hier besproken opstellen in deze bundel stof genoeg.
B. Luger
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