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[Nummer 12]
F. Springer
Ontmoetingen met Multatuli
Uit ‘Duizend en enige hoofdstukken over Specialiteiten’: ‘We zijn dom, klein en
koppig. Waarachtig, lezer, we zijn koppig, dom en klein. Wees nu eens niet te klein,
te koppig en te dom, om dit toe te stemmen. We weten weinig. We kennen weinig.
We kunnen weinig. En we willen ons voordoen alsof wij iets wisten, kenden en
konden. Telkens komt het voor, dat de omstandigheden deze of gene hoedanigheid
in ons vereisen zouden. Telkens schieten wij te-kort in het leveren van wat wij
eigenlijk moesten kunnen leveren. Dan zijn wij beschaamd over deze domheid,
onmacht en onnozelheid, te klein om edele wraak te nemen door verheffende
inspanning, te hoofdig om dat alles te erkennen, en: “... och.. ik ben eigenlijk
straatveger, zeggen we dan. Dát is mijn vak, m'n roeping. Dáarin munt ik uit..”’
Ik ben geen straatveger, maar diplomaat, en ook al zegt Multatuli iets verder dan het
aangehaalde citaat dat er Specialiteiten zijn die ‘den marmotten-winter van hun vakje
gebruiken als voorwendsel om niets te weten van wat daarbuiten gaat’ en dat die
Specialiteiten, zegt hij, het straatvegen (of de diplomatie, voeg ik er zachtjes aan toe)
niet beoefenen en dat dit van sommigen jámmer genoeg is, - ik wil mij toch
verschuilen achter het bewuste citaat als ik hier beschroomd voor Uw geleerd en
deskundig gezelschap verschijn als straatveger casu quo diplomaat.
De heer Eep Francken, die mij uitnodigde hier vandaag voor U te ‘lezen’, heb ik
in alle toonaarden bezworen dat hij met mij een onwetenschappelijke leek - schuine
streep - straatveger waar het Douwes Dekker betreft, binnenhaalde. Mijn
tegenwerpingen mochten niet baten en hier sta ik dan voor U, met het voornemen
zo onwetenschappelijk mogelijk aan U te vertellen waar en wanneer ik in mijn leven
Multatuli ontmoet heb. U weet in elk geval bij wie U na afloop met klachten over
de voorstelling terecht kunt.
Malang, Java, 1937. Barre crisistijden in Nederlands-Indië, net als in het moederland.
Mijn vader was sinds enige jaren als leraar verbonden aan de hbs in dat fraaie
bergstadje in Oost-Java, rondkomend van een gekort salaris en het geven van bijlessen.
Wij hadden het mogelijk nog wel beter dan de schrijver Willem Walraven die in
diezelfde jaren niet ver daarvandaan woonde en die misschien vaak in een sado langs
ons huisje is gekomen. Zo schraal was het bestaan, ook van een leraar, dat mijn vader
op een gegeven ogenblik met bloedend hart besloot de helft van zijn zorgvuldig
opgebouwd bibliotheekje aan
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een handelaar in tweedehands boeken, genaamd Lezer, te verkopen. Ik, bijna zes
toen, herinner mij dat ik vader's kamer binnenkwam en hem daar met het hoofd in
de handen aan zijn schrijftafel zag zitten. ‘Alles moet eigenlijk weg,’ zei hij, meer
tegen zichzelf dan tegen de dreumes naast zich. ‘Alles moet eigenlijk weg, Lessing,
Vondel, Heine - ik kocht Heine in '27 in Heidelberg.’
De kleine, vieve, in Malang alom bekende boekhandelaar Lezer kwam op een
zaterdagmiddag. Ik luisterde aan de deur en het was zelfs voor mijn kleine hersentjes
duidelijk met hoeveel weerzin mijn vader instemde met Lezer's bod op de geliefde
boeken. En dan Lezer's stem: ‘Geen gekke uitgave van de Havelaar hebt U daar.
Geef ik een daalder voor.’ Een daalder voor Saïdjah en Adinda! Veel meer had mijn
vader mij nog niet uit de Havelaar voorgelezen, maar dit verhaal wel tien keer, op
mijn verzoek, en nu ging het weg voor een daalder!
Ik struikelde huilend de kamer binnen. Twee verschrikte heren keken mij aan.
‘NIet doen, niet doen, mag niet!’ schijn ik geroepen te hebben. ‘Niet Saïdjah!, niet
Adinda!’
Mijn vader keek mij met een bijna schuldige blik aan en de Havelaar bleef. ‘De
jongste Multatuliaan ter wereld,’ zei de heer Lezer grinnikend en gaf mij de Havelaar,
die ik stevig tegen mij aanklemde.
Een van de scherpste herinneringen uit mijn jeugd, lezen kon ik niet of nauwelijks.
Ik moest pas afstand van het boek doen toen het 1942 was geworden, mijn vader
krijgsgevangene van de Japanners was en ikzelf met mijn moeder en broertjes in een
burgerkamp in Bandoeng werd opgesloten.
Bandoeng - daar waren we in '38 gekomen, heel begin september, misschien wel in
dezelfde week dat E. du Perron zich in die stad vestigde, aan de Wajanglaan, op
nummer 25.
De naam Douwes Dekker viel vaak op ons terrasje waar, evenals op alle terrasjes
en platjes in Indië, in die periode fel werd gediscussieerd over politieke zaken, over
de dreigende ontwikkelingen in het verre Europa niet alleen, maar ook over die in
Azië en vooral, als ik mij goed herinner, over begrippen als ‘Indonesië’ en
‘Indonesiërs’, over Hollanders die het daarmee ééns waren en die dus bij veel
landgenoten niet in de beste reuk stonden in die laatste, krampachtig-koloniale jaren
voor de komst van Nippon. De Douwes Dekker die daar op ons platje vaak over de
tong ging was niet Multatuli, maar de kleinzoon van diens broer Jan, Dr. Ernest
Douwes Dekker, ‘DD’, oprichter van een complex particuliere scholen in Bandoeng,
door mijn vader om zijn moed en volharding bewonderd. In de ogen van vele anderen
een halve landverrader, hetgeen zou blijken in 1940. Na de inval van de Duitsers in
Nederland werd ‘DD’, als staatsgevaarlijk, door de regering naar Suriname gestuurd.
In '46 heette hij Danudirdja Setiabuddhi en nog weer later werden er straten naar
hem genoemd in steden op Java. Acht jaar was ik in '40, maar met een beetje
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inspanning hoor ik nog de verwoede verdediging van ‘DD’ door mijn vader tegenover
kollega's van het bandoengse lyceum. In '40 en '41, ook op dat platje aan de Kistlaan
in noordelijk Bandoeng, om de hoek van de - het is wáár - de Multatuliboulevard,
zat daar opeens een homo novus, op het nippertje uit het overvallen Nederland
ontsnapt, en vol politieke ideeën die op het gemiddelde indische terras niet werden
toegejuicht: Jacques de Kadt. Op de knie van zijn broer Isidoor heeft mijn jongste
broertje zijn eerste kinderliedjes geleerd. Om het nóg mooier te maken: in de straat
schuin tegenover ons had in diezelfde tijd een dienstplichtig soldaat zijn gezin
ondergebracht: Rob Nieuwenhuys. Pas jaren later kwamen we daar achter. Dus de
conclusie luidt: een mooier buurtje was er toen in Bandoeng niet!
U vergeeft mij hopelijk dat ik op kwasi-proustiaanse wijze uit mijn prille
herinnering put - alle associaties werden geinspireerd door de man wiens naam ons
genootschap draagt.
Ik ga door: 1946 - na de kamptijd, in de smeltkroes van het gistende Azië, na de
nederlaag van Japan, viel het niet mee voor hen die in de vele burger- en
krijgsgevangenkampen zaten, doelgericht de opeens geopende gevangenisdeur uit
te lopen. Veertien was ik, alleen in een mannenkamp - en waar vond ik in die
chaotische merdeka-tijd zo gauw mijn moeder, mijn broers, mijn vader terug.
Hoe dat dan toch lukte heeft niets met Multatuli te maken, maar in maart '46 waren
wij herenigd in Thailand's hoofdstad Bangkok. Mijn vader had daar de leiding van
een onderwijsinstelling met internaat, waar nederlandse kinderen werden
beziggehouden in afwachting van hun repatriëring naar het moederland - een
repatriëring waarmee maanden gemoeid waren -: zoveel schepen om alle, in kampen
her en der in Thailand, Malakka, Indonesië en Australië verdwaalde schapen snel
thuis te varen waren doodeenvoudig niet voor handen. Wij zaten daar dus te wachten,
rekenen en taal te leren, onder leiding van mijn vader verloren schooljaren in te halen,
- mijn vader die, weinig soldatesk als hij was, plotseling en tot zijn onthutsing, ook
nog tot kapitein van het KNIL werd gebombardeerd -, en op een dag stopt voor ons
verblijf een grote, prachtige auto, met sierlijke maar onleesbare tekens op de
spatborden. Een op europese wijze gesoigneerde thaise jongeman stapte uit en
omhelsde mijn vader als een oude bekende en sprak, in accentloos nederlands: ‘...
er was een man die steenen hieuw uit de rots. Zijn arbeid was zwaar, en hij arbeidde
veel, doch zijn loon was gering, en tevreden was hij niet. Ach soedah, ik ken het nog
helemaal. De laatste zin is als volgt:.. en hij was een steenhouwer. En hij hieuw
steenen uit de rots, met zwaren arbeid, en hij arbeidde zeer zwaar voor weinig loons,
en hij was tevreden. Het mooiste dat ik in Nederlands-Indië geleerd heb. Van U..’
Buiging en brede grijns.
Deze declamator die ons allen met stomheid sloeg, was een zoon van prins
Paripatra, halfbroer van de thaise koning Rama VII, Prajadhipok. Prins Paripa-
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tra was in 1932, na de revolutie waarbij Thailand van absolute monarchie in
constitutioneel koningschap veranderde, het land uitgezet en verbannen naar
Nederlands-Indië, met zijn gezin. In '44, onder de Japanners, overleed hij en zijn
familie mocht naar Thailand terugkeren. In de jaren dertig waren Paripatra's kinderen
leerlingen op scholen in Bandoeng en zo had de jonge prins die daar opeens voor
ons stond, op het lyceum van mijn vader les in nederlands gehad. Wij mochten later
nog een keer mee op bezoek bij hem, in het tropische paleisje dat hij met zijn familie
bewoonde in een koele laan in oud-Bangkok. Het was vreemd om daar, tussen de
boeddabeelden en de kasten vol prachtig porselein, de bekende vooroorlogse
schoolbloemlezingen zoals Gouden Aren, de Eerste Bundel van de Raaf en Griss,
Honderd Verzen verzameld door Acket, en natuurlijk de Havelaar te zien staan in
een met goudverf beschilderd boekenrekje.
De kringloop van mijn beroep bracht mij in '66, twintig jaar later, in Bangkok
terug. Al gauw kwam ik de prins ergens aan een officieel diner tegen. Hij was niet
langer de slanke, fijngebouwde, romantische jongeling uit mijn herinnering, maar
dik en met goudomrande hoektanden, een vooraanstaand bankier nu. Een enkele
hollandse zin kwam nog met moeite bij hem boven. ‘Onthouden van Uw ouwe heer,’
zei hij. ‘De japanse steenhouwer?’ vroeg ik. Japanse steenhouwer? Ach ja, dat was
heel mooi. Maar dat zei hij meer uit hoffelijkheid tegenover mij, of liever tegenover
mijn vader. Dat boekje had hij niet meer. Nee, in Thailand is er geen
Multatuli-genootschap van de grond gekomen.
Ik heb al eens elders beschreven hoe ik min of meer bij toeval ambtenaar van het
Binnenlands Bestuur in het toen nog bestaande Nederlands Nieuw-Guinea werd. Je
wilt geen advokaat worden of zo, maar wegwezen.
Ik doe hier de bekentenis dat ik bij het nemen van de beslissing om mij aan te
melden als aspirant-controleur BB, - een prachtige mondvol, die titel, als omschrijving
van het veredeld straatvegerschap dat mij daar overzee wachtte -, mij meer heb laten
inspireren door de werken van Edgar Wallace, een engelse driestuiverromanfabriek
uit de jaren twintig en dertig, dan door Eduard Douwes Dekker, zoals natuurlijk had
gemoeten. De romantische voorpret die ik die maanden van opleiding in het
Tropenmuseum voelde werd eerder veroorzaakt door beelden uit oude engelse films
van blanke bestuurders met tropenhelmen op, die zich door hoog afrikaans gras van
dorp naar dorp begaven om moordzaken op te lossen (alles natuurlijk onder
meeslepend negergezang), dan door foto's van de woning van de assistent-resident
te Rangkas Bitoeng.
De eerste acht maanden eenvoudig administratief werk verrichtend in een prozaisch
kantoorgebouw in Hollandia kreeg ik zo'n woning als van Havelaar dan ook niet te
zien.
Daarna opeens wel iets dat er vagelijk op leek, althans nog associaties opriep aan
‘betere tijden’: te weten de residentswoning in het stadje Fakfak.
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Springer in Krasnapolsky. (Foto Marc Sweering)

Over Multatuli. Delen 12-13

6
Grote veranda's met palmen in potten, koele hoge kamers, ijskoud water in de stenen
mandibakken, lange, overdekte, betegelde galerijen naar de bijgebouwen, een tuin
met waringins en uitzicht op zee, met verweg een langgerekt eiland dat dan ook
Poelau Pandjang heette.
Nooit heb ik mij ongelukkiger gevoeld dan op die standplaats, in een klein vertrek
wachtend, elke morgen, op de boodschappen van mijn meerderen, en die werden mij
dan overhandigd met een nogal neerbuigend gebaar door een oude papoea-oppasser
die van de verschillen in rang en stand binnen het Bestuurscorps uitnemend op de
hoogte was. Zo mocht ik er inderdaad op toezien dat de straten van Fakfak geregeld
netjes geveegd werden door de koelieploegen, zo mocht ik zelfs verzorgen dat de
schoenen van de residentsvrouw naar Sorong werden verzonden om behoorlijk
gerepareerd te worden, een delikaat en verantwoordelijk werkje. Nee, de geest van
Havelaar zweefde daar niet rond, trouwens die van Sanders of the River, de
bestuursheld van Edgar Wallace, ook niet. Diepe teleurstelling en het gevoel, gevangen
te zijn. Had ik werkelijk mijzelf in een onbewaakt ogenblik veroordeeld tot vier lange
jaren eenzame opsluiting in uithoeken als Fakfak? In dat plaatsje las ik intensief in
Multatuli, op zoek naar identieke ervaringen uit zijn eerste bestuursperiode, maar ik
vond geen materiaal dat ook maar bij benadering op mijn benarde, en in mijn ogen
zelfs onwaardige omstandigheden leek. Groots en meeslepend leek alles in dat
vorige-eeuwse controleursbestaan. Kwam daar anno 1958 nog eens om!
Maar ach, hoe gaat dat - een jaar later vindt U in de Baliemvallei terug een controleur,
vervuld van energie en idealisme, en tóch nuchter, vindt hij zelf, en alle fakfakse
moedeloosheid van zich afgeschud! Hij vindt dat hij nuttig werk doet en dat de
aanwezigheid van hemzelf en andere vertegenwoordigers van de Pax Neerlandica
in Nieuw Guinea, - een aanwezigheid die door velen in de buitenwereld (maar die
was zo ver en onbereikbaar) in die jaren steeds duidelijker als hoogst ongewenst
werd opgevat -, nog vele jaren moest voortduren tot heil van de Papoea. Ach,
misschien naief gedacht achteraf, maar wij waren toch heus wel redelijke ‘opheffers’;
niks geen koloniale onderdrukkers dat bestuurscorps in Nieuw Guinea.
De Baliemvallei - een legendarisch, primitief plekje in de Zuid Pacific, het stenen
tijdperk, van god verlaten, vandaar natuurlijk het grote aantal zendelingen, en
missionarissen -, stammenoorlogen, oog om oog tand om tand, varkens hoger in
waarde dan vrouwen. Boven dit alles wapperde tot 1963 onze vlag en ook voor het
eenvoudige, uit aluminium opgetrokken huisje van de controleur hing die vlag aan
een nogal kromme paal. Zijn taak: samen met een arts, een detachement inheemse
politie, een landbouwambtenaar, een vreedzaam klimaat creëren waarin de in
peniskokers geklede en met vervaarlijke botten door de neusvleugels versierde Dani's
naar Verlichting en Vooruitgang
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zouden kunnen toegroeien. Wat zou Multatuli's reaktie zijn geweest als hij de kleine
bestuurspatrouilles had kunnen observeren, die daar vanuit de bestuurspost op de
oever van de Baliemrivier de vallei in alle richtingen introkken? Zou hij zich wel of
niet verwonderd hebben over de natuurlijke afkeer die de stammen in de heuvels, in
de bergkloven, aan de dag legden tegenover al die blanke Specialiteiten die in de
buik van een glanzende en brommende vogel op een ongelukkige dag in hun vallei
waren neergedaald, om hun toverkunsten te vertonen niet alleen, maar ook om te
verklaren dat hún toverkunsten de énig echte, de énigzaligmakende waren.
Wat had Multatuli, of beter: de bestuursambtenaar Douwes Dekker gezegd, wat
was zijn commentaar geweest, als hij in 1961 met zijn piepjonge confrère was
meegegaan naar het gebied, in het oosten van de Baliemvallei, waar het gevreesde,
legendarische stamhoofd Kurelu heerste, met zesduizend trotse krijgers, die speren
van zich konden werpen, die ik nauwelijks van de grond kon tillen (weleens stiekem
geprobeerd, maar nooit in hun aanwezigheid). Kurelu, wiens naam alleen al vrees
verwekte bij de andere stammen in de vallei. Het grootste opperhoofd, met de meeste
varkens en de meeste vrouwen.
Na veel voorbereidend wederzijds aftasten van bedoelingen door middel van
boodschappers en gezanten liet Kurelu weten bereid te zijn met de stammen buiten
zijn gebied waarmee een voortdurende toestand van oorlog bestond,
vredesonderhandelingen te openen, onder de aegis van het neutrale nederlandse
bestuur. Ik verzeker U dat er in principe niet veel verschil is tussen
vredesonderhandelingen in het stenen tijdperk en internationale conferenties zoals
wij die in ons zogenaamd beschaafd diplomatiek milieu kennen!
De patrouille van bestuur, politie en dragers werd op de barre tocht nauwlettend
gevolgd vanuit hoge bamboe uitkijktorens die overal in de vallei opgesteld stonden
om de vrouwen op het land te waarschuwen voor naderende vijanden. Onze dragers
zongen luider dan gewoonlijk, niet uit vreugde, maar om hun angst te verbergen.
Naar Kurelu! Dat vonden de meesten geen grapje: uit diens gebied bleef men liever
weg.
Wij naderden de afgesproken ontmoetingsplaats: een kale heuvelrug, niemandsland;
daarachter begon het domein van het grote opperhoofd. Op de heuvel rookten vuren.
Prachtig opgesmukte krijgers zaten in kringen op de grond. Bossen paradijsvogelveren
op de zwarte, glanzende pruikebollen, ook de lijven glanzend van varkensvet
vermengd met roet, niet alleen om zichzelf op te poetsen maar ook om zich tegen de
koude berglucht te beschermen. Peniskokers in de grilligste vormen, met aan het
uiteinde koeskoesstaarten als feestelijke pluimen. Tot de tanden bewapend: speren,
pijlen en bogen. Roerloos en argwanend zaten zij daar naar de aankomst van ‘het
bestuur’ te kijken. Die vreemde snuiters uit een andere wereld, van achter de bergen
vandaan, die beweerden dat zij de vrede, eenmaal beklonken, konden waarborgen.
Vrede! Een begrip waarvoor in hun taal het woord nog moest worden uitgevonden.
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Tot de zon in de namiddag de besneeuwde Wilhelminatop roodkleurde wachtten wij,
iets verwijderd van de krijgers rond hun kampvuren, op de komst van Kurelu zelf,
met zijn lijfwacht. Geschreeuw in de verte, gezang, gemompel rond de vuren,
beweging in het struikgewas onder aan de heuvel. En daar was hij, de grote, de
grootste van hen allen. Begroetingsceremonie met de zijnen, daarna een afgezant die
vroeg of de controleur bij Kurelu wilde komen. Beleefdheidsfrasen om mee te
beginnen en een lange, epische, op dreunende toon voorgedragen lofrede door een
onderhoofd, op de heldendaden, de macht, de wijsheid, de moed van Kurelu.
Laat ik niet afdwalen in een pseudo-volkenkundig kollege over de vier dagen
durende vredesbesprekingen, die met rituele varkensslachting en -maaltijd werden
afgesloten, over het urenlange zingen en dansen van de krijgers, ook 's nachts, vlak
voor ons tentje, waar de agenten voor de zekerheid dicht tegenaan sliepen. Over de
aantallen varkens en schelpen die als verzoening voor berokkende schade na lange
palavers tussen de stammen werden uitgewisseld.
Maar wat ik U, in het kader van dit verhaal, nog wel over die vredesconferentie
daar hoog in de nieuwguinese bergen in 1961 wil vertellen, is het volgende.
De derde dag, we zitten weer in een grote kring: plotseling geroep van de wachters
in de torens, deining onder de krijgers. Ik ben net bezig in een zoveelste redevoering,
iedere zin nauwkeurig vertaald door een tolk, en daar verschijnt op de heuvelrug de
gouvernementsarts, toevallig in het gebied. Daar stond hij en zag mij zitten, en daar
riep hij: ‘Ik ben hier gezonden om uw vriend te zijn, uw oudere broeder. Zoudt gij
uw jongeren broeder niet waarschuwen als ge een tijger zaagt op zijn weg? Havelaar
tot de Hoofden van Lebak, dat wist je zeker niet, hè?’
Vaak hadden de dokter en ik bij kampvuren met elkaar zitten bomen, over van
alles tussen aarde en hemel, - dat krijg je: samen eenzaam in een vijandige omgeving
leg je gauw je hart bloot, ook tegenover een vluchtige kennis -, maar nooit over
Multatuli. En deze man schudde de regels uit de Havelaar zo uit zijn mouw. Deze
man, bekende hij later, was wèl naar NG gekomen dankzij Multatuli; deze man had
hier vanmiddag dus eigenlijk voor u moeten staan.
Niet lang na de vrede van Kurelu vertrok de dokter met verlof naar Europa. Het
was eind '61 geworden en ook voor ons, eenvoudige ontwikkelingsmaniakken in de
Baliemvallei, was het duidelijk dat het bijna gedaan was - de hele wereld bemoeide
zich nu met Nederland in zijn laatste aziatische avontuur. Dus de dokter zag zich
niet meer terugkomen hier. De avond voor zijn vertrek uit de vallei, bij een laatste
glas op de valreep, was hij somber en ontgoocheld. Al waren er duizend Multatuli's,
de wereld bleef wat zij was, rot tot in het merg. Daarop kwam zijn verhaal zo'n beetje
neer. De schellen waren hem van de ogen gevallen. Al die jaren had hij zich door
een schrijver laten meeslepen! Hij voelde zich nu opgelicht.
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Hij ging en ik heb hem nooit meer gezien. Maar toen ik niet lang daarna in Hollandia
moest zijn voor dienstzaken, vond ik op het residentiekantoor een pakje, aan mij
geadresseerd, van de dokter, met erin het u allen bekende, maar mij tot op dat ogenblik
onbekende werk: ‘Multatuli en de zijnen’ door Dr. Julius Pée, Wereldbibliotheek
1937. In vele bivaks moet hij erin hebben zitten lezen: uitroep- en vraagtekens in de
kantlijn waren daarvan het bewijs. Een klein briefje erbij: ‘..bewaar dit boek, dat ik
nooit meer nodig zal hebben, als een aandenken aan onze ontmoeting op die heuvel
bij Kurelu. Het was nèt echt..’
Een ander hoofdstuk: mijn eerste standplaats in de buitenlandse dienst, na afloop
van het nieuwguinese avontuur, was het nederlandse consulaat-generaal in New
York. Deze instelling, een combinatie van stadhuis en notariskantoor en nog een
heleboel andere dingen ten dienste van nederlanders in het buitenland, had als ressort
de staten New York, New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts en nog een paar.
Achter de balie van zo'n instelling kun je als consul met de vreemdste en
ingewikkeldste kwesties worden geconfronteerd. Vogels van velerlei pluimage vliegen
langs. En elk probleem dat wordt voorgelegd is een menselijk probleem dat meestal
om een spoedige oplossing vraagt: men is met vrouw en kinderen wegens
huurschulden uit huis gezet, men is met de politie in aanraking gekomen, men heeft
een ongeluk gehad - kortom, op een consulaat dus geen gewichtige wereldproblemen
ter behandeling, maar concreet, individueel lief en leed. Nog maar koud als jongste
bediende daar aangetreden kreeg ik bezoek van een heer met een klinkende dubbele
naam. Met klinkende naam bedoel ik dan een naam die in het oude Indië als een klok
geklonken heeft. De naam van een in vroeger tijden op Java bekende indische familie.
Ik noem hem hier maar niet, er zullen in Nederland nog wel mensen rondlopen die
zo heten en bovendien word je als consulair ambtenaar geacht je klanten met de
nodige discretie en vertrouwelijkheid te behandelen. Ik denk echter dat de klant van
die ochtend in mei '64, in mijn kamertje met uitzicht op Rockefeller Plaza, als hij
nog zou leven, het niet erg zou vinden dat ik juist in uw gezelschap vandaag, zoveel
jaren later, zijn verhaal doorgeef.
Een oude heer kwam binnen, steunend op een wandelstok, met niets maar dan ook
niets in zijn kleding, optreden en gebruik van de nederlandse taal, dat erop zou kunnen
wijzen dat hij al bijna twintig jaar in de States leefde, vlak na de tweede wereldoorlog
daarheen gekomen, vanuit Soerabaja, via een kort oponthoud in Nederland (waar hij
nooit van zijn leven was geweest en ook nooit in later jaren vanuit Amerika naar toe
gereisd was, zei hij). Hij zat voor mij, met beide handen leunend op de knop van zijn
stok, wimpelde een sigaret af, keek mij aan en vroeg: ‘Hebt u het oude Indië gekend?
Nu heet het Indonesië.’
‘Ja,’ zei ik, ‘geboren en gedeeltelijk getogen aldaar, tot voor twee jaar nog
ambtenaar BB in Nieuw Guinea, nu heet het Irian Barat.’ Licht voorover
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buigend stelde hij de volgende vraag: ‘Dan kent u natuurlijk de naam Douwes Dekker
en alles wat daar voor staat.’
‘Natuurlijk, wie niet -’ Hij wuifde ongeduldig.
‘Maar dan, als u denkt alles over Douwes Dekker te weten (wat ik niet had willen
beweren, maar hij gaf mij geen kans) - en dan, als u dus álles over de fameuze familie
bekend is, jongeman, kunt u natuurlijk ook zonder moeite de persoon van de heer
François Adrianus Gerard Douwes Dekker plaatsen?’
Ik sputterde iets van: ‘Niet onmiddellijk nee, die Douwes Dekkerclan was nogal
uitgebreid..’ Ik zag de vele bladzijden voor me waarin Julius Pée in ‘Multatuli en de
zijnen’ de tak-Catharina, de tak-Pieter, de tak-Jan behandelde. Ergens daar moest
die François Adrianus Gerard natuurlijk verstopt zitten.
Maar mijn gast legde het al uit, in zijn zeer zorgvuldig nederlands, waaraan, zoals
gezegd, ieder spoortje van yankeeklanken ontbrak:
‘François Adrianus Gerard Douwes Dekker werd op 29 januari 1846 geboren, hij
was gehuwd met Anna Magdalena van Son, geboren in 1855. Hij was jarenlang
directeur van een machinefabriek in Soerabaja, genaamd De Volharding. François
Douwes Dekker overleed in 's-Gravenhage op 22 maart 1919. Volgens indische
gewoonte zei ik oom Frans tegen hem, want hij was onze buurman in Soerabaja. Het
echtpaar had zelf geen kinderen en was daarom altijd erg hartelijk tegen mij en mijn
zuster en ze vroegen ons vaak om te komen spelen met de apen in hun achtertuin’.
‘Uit welke tak..’ begon ik.
Hij legde geduldig uit: ‘Oom Frans was de vierde zoon van Multatuli's broer Pieter,
de predikant. Zijn moeder heette Maria Abrahamsz. Ik vertel u geen sprookjes, het
ligt allemaal vast.’ Ik zei dat ik dat onmiddellijk wou geloven en dat ik het 's avonds
zou nakijken, uit belangstelling en niet ter controle natuurlijk, in Julius Pée's boek.
Toen hij hoorde dat ik dat boek bezat, dus meer dan oppervlakkig in Multatuli
geinteresseerd kon zijn, gaf hij zich gewonnen en zei waarvoor hij zich tot het
consulaat had gewend, al was hij, zo zei hij er bij, wel even afgeschrokken door het
feit dat de juffrouw aan de balie hem bij zo'n jonge jongen had binnengeleid, en niet
bij de consul-generaal zelve.
Hij had de laatste jaren, gepensioneerd in New Jersey levend (hij was in
verzekeringen geweest), zijn memoires geschreven. Veel had hij meegemaakt in zijn
leven: vele mooie indische jaren, maar ook de japanse bezetting, de geboorte van
Indonesië, een moeizaam nieuw begin in Amerika - maar vooral was al schrijvend
zijn jeugd in Soerabaja nu steeds scherper voor zijn geestesoog verschenen en hij
had het allemaal zo precies mogelijk vastgelegd. Hoe hij bij oom Frans op schoot
zat, hoe oom Frans hem en zijn zuster later ook verteld had over zijn oom Eduard,
die beroemd en berucht was door heel Indië en ook in Europa - oom Frans had boekjes
van oom Eduard in de kast maar die begrepen de buurkinderen nog niet. Wat veel
meer indruk op de kinderen
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maakte was de horlogeketting van oom Frans, waaraan enige tierelantijnen bungelden,
waaronder een in zilver gevatte tijgertand, - en die ketting en het horloge dat eraan
hing waren eigendom van oom Eduard geweest! Hoe Frans eraan gekomen was, wist
mijn klant in New York zich niet te herinneren, maar wel kon hij mij horloge en
ketting nu meteen laten zien, want hij had ze van de geliefde buurman, oom Frans,
gekregen op zijn 18e verjaardag, toen in Soerabaja. Oom Frans had het horloge voor
hem achtergelaten toen hij als fabrikant-in-ruste naar Nederland vertrok. Mijn
bezoeker deed zijn jasje open, nam het kostbare klokje uit zijn vestzak, legde het in
zijn hand en ik boog mij gefascineerd en ook wel een beetje eerbiedig naar horloge
en ketting voorover. Zou dit wèrkelijk het horloge kunnen zijn, dat Havelaar
tevoorschijn haalde wanneer hij op de veranda van zijn ambtswoning in het Bantamse
stond te wachten op controleur of regent? Wij beiden keken enige ogenblikken stil
naar het zilveren uurwerk op zijn handpalm.
‘Het loopt nog steeds perfekt,’ zei de bezoeker tevreden. Maar nu de reden van
zijn komst. Hij had geaarzeld en geaarzeld, maar vita est brevis en hij was niet meer
van de jongsten, en zijn memoires waren wellicht van enig historisch belang, dacht
hij, en nu zou hij gaarne advies hebben. Aan wie kon hij die dingen eens laten lezen?
In Nederland kende hij niemand, hier in Amerika had natuurlijk niemand er
belangstelling voor. Maar nu, al sprekende met mij, had hij besloten dat hij mij als
eerste zijn aantekeningen zou laten zien. (Ik was dus met goed gevolg door het
toelatingsexamen gekomen..) Zou ik hem willen toestaan dat hij mij binnenkort een
en ander over de post toezond voor een eerlijk oordeel en verder advies?
Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk!
Hij gaf mij zijn visitekaartje en ik begeleidde hem beleefd naar de lift.
Maar ach, geachte toehoorders, hier houdt deze newyorkse ontmoeting met
Multatuli alweer op. Ik was dan vanwege die horlogeketting met die tijgertand wel
even heel dicht bij Hem geweest, maar dat was dan ook alles, - en meteen al twijfel:
liep zo'n klokje na pakweg honderdtien jaar werkelijk nog perfekt?
Toen ik na een paar maanden nog niets over de post van de heer in New Jersey
had gehoord, schreef ik hem een briefje. Dat ik met zoveel plezier aan ons gesprek
terugdacht, dat ik de tak-Jan, de tak-Pieter, de tak-Catharina nu wel kon dromen, en
ook François Adrianus Gerard Douwes Dekker bij Pée op pagina 429 had
teruggevonden, dat hij belangrijk literair-historisch materiaal niet onder zich moest
houden, dus dat ik gespannen zijn verdere berichten uit New Jersey afwachtte...
Er kwam nooit antwoord van hem. Wel kreeg ik mijn brief terug. ‘Addressee
moved - geadresseerde verhuisd’ stond er op het stempel van de posterijen. Misschien
had hij toch op het laatste ogenblik mij te licht bevonden om zijn kostbare manuscript
aan toe te vertrouwen? Was hij toch een fantast? Of kon je toch dat horloge, in bezit
van Pieter's nazaat in Soerabaja, beschouwen
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als een soort rechtmatigheid: tenslotte had Eduard van zijn broer tijdens het Verlof
duizenden guldens gekregen en nooit terugbetaald. Vragen waarop ik nooit antwoord
kreeg, want in Amerika kun je ‘moven’ zonder dat iemand je ooit meer vindt...
Nog één grote sprong in de tijd, als u dat toestaat, en wel naar een onmogelijke aktie
in 1975 van een zelf ook al bij voorbaat onmogelijk, want ondeskundige
Multatuliana-speurder (zoals uit het voorgaande afdoende is gebleken).
Op 18 januari 1874 schrijft Tine vanuit Venetië aan Potgieter onder meer: ‘..wij
zijn zo innig, innig gelukkig samen te zijn. Mijn zoon voldoet zo bijzonder goed op
het bureau. De heeren Blumenthal behandelen hem met de meeste onderscheiding
en te huis is hij onze steun en vreugde door zijn vrolijke inborst en mijn lieve Nonni
is waarlijk een voorbeeld van studie.. de kinderen hebben zooveel aan elkander en
Eduard, die zooals zijn vader de makkelijke manier heeft om iets uit te leggen, helpt
Nonni in veel studieen. Ja waarde heer Potgieter, ik heb veel, veel geleden, maar ik
heb ook zeer veel geluk gehad..’
O, de weemoed die uit Tine's brieven spreekt.
‘..ik weet niet,’ schrijft zij op 20 juli 1874, weer aan Potgieter, ‘..ik weet niet of u
Venezia kent, zoo niet, kom u dan eens overtuigen dat het eene stad is waar poëten
geïnspireerd worden..’ Nu was het 1975, honderdeneen jaar later, en niet om een,
rijkelijk laat, gevolg te geven aan Tine's oproep (bovendien was ik ook geen poëet..),
maar voor zuiver ambtelijke besognes bevond ik mij in Venetië. In dat jaar moest ik
vaak mee met onze minister van Buitenlandse Zaken naar diplomatieke conferenties
in het buitenland. Zo streken wij op een donderdag in september 1975 met het
regeringsvliegtuig neer in Venetië: de minister en zijn delegatie ambtenaren. Met
snelle motorgondels ging het van het vliegveld naar de stad, waar alle hotels gonsden
van ministers, staatssecretarissen, hoge en lage aktentassendragers, uit negen landen.
De bemanningsleden van onze Fokker waren de enigen die zich niet over de
belangrijke zaken van de europese politieke eenwording hoefden te buigen. Zij
wreven zich in de handen en verheugden zich op twee dagen toerisme - zondagmorgen
zouden we elkaar weer zien bij het vliegtuig. Wij vergaderden en vergaderden en
waren, o wonder, op vrijdagavond opeens uitvergaderd. Maar daar hadden onze
Italiaanse gastheren op gerekend en zij nodigden alle delegaties uit voor een excursie
op zaterdag, naar paleizen, landhuizen, kerken en ruïnes rond Venetië. Onze goede
minister keek bedenkelijk: zolang weg, zonder reden, van zijn Haagse departement,
dat was niets voor hem. In schoolreisjessfeer met toeringcars vol snaterende delegaties
rondtoeren terwijl thuis belangrijke staatszaken wachtten, - dat was ook niets voor
hem. Maar hij gunde ons anderen het uitje best, alleen leek hem een halve dag
‘luchten’ wel genoeg, dus hij gaf mij opdracht de bemanning op te sporen om hen
het vliegtuig te laten klaarmaken voor vertrek op zaterdagmiddag vier uur.
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Helaas, aan deze dienstopdracht heb ik niet de gewenste uitvoering kunnen geven.
Mijn piloten waren spoorloos ondergedoken in de wirwar van venetiaanse straatjes.
Misschien dreven zij wel, vol van wijn, lallend in een gondel rond. Tenslotte was
afgesproken dat zij pas zondagmorgen weer moesten aantreden. Een beetje radeloos
keek ik hier en daar nog vanaf bruggen naar beneden in prauwen vol toeristen, maar
de piloten zag ik niet, in hun hotel waren ze in geen tijden gesignaleerd, - en met de
sombere boodschap dat er niets anders opzat dan dat ook onze eerbiedwaardige
minister van Buitenlandse Zaken noodgedwongen nog een middag en avond de
bloemetjes in Venetië buitenzette, kwam ik bij mijn chef terug. Niets aan te doen,
zei hij gelaten.
‘Mijne gezondheid laat nog wel te wenschen over,’ schreef Tine aan Potgieter vanaf
het adres: G. Trovaso fondamento Bollani numero 1059, Venetië ‘...ik weet wel dat
we nog wel een moeilijke tijd zullen hebben, maar er komt toch meer licht..’ Op 4
september 1874 schreef zij haar laatste brief aan Dekker in Wiesbaden, maar daarin
maakte zij geen melding van haar slechte gezondheidstoestand. Negen dagen later
overleed zij, en in haar doodsbericht, gedateerd 13 september 1874, stond dat ‘heden
te half een in de voormiddag overleed Everdina Huberte Douwes Dekker, Baronesse
van Wijnbergen, na een korte en pijnlijke ziekte.’
Met die onverwachte vrije middag voor me, en in mijn agenda dat onmogelijke laatste
adres van Tine (ik had het opgeschreven, uit Pée natuurlijk, voor het geval het erin
zou zitten...) ging ik op zoek. Daarbij ook in het achterhoofd die bekende foto: een
niet-brede venetiaanse gracht, een gondel met gondelier schuin in het water op de
voorgrond, hoge huizen aan beide kanten, met torentjes, balkonnetjes, en daar in de
verte, boven dat huis in de bocht van de gracht een met inkt op de foto aangebracht
kruis. Eronder: Tine's sterfhuis te Venetië.
Een van de ontroerendste afbeeldingen die ik ken, waarop je niets ziet eigenlijk,
maar waarachter, en vooral waar ónder dat onbeholpen inktkruis, heel veel verborgen
gaat. In een stratengids van Venetië kon ik het adres uit 1874 niet vinden. Ook een
hotelportier kon niet helpen. Ik maakte een lange tocht per gondel, zwierf te voet
door de stad, in de hoop dat intuïtie mij opeens in natura zou tonen wat ik alleen van
de foto kende. IJdele hoop. Ik vond Tine's sterfhuis niet.
En 's avonds namen we in ambtelijke kring aan een spagettimaaltijd het ministeriële
programma voor de volgende week maar vast door.
Dames en heren
U bent dus toch bedrogen uitgekomen. Ontmoetingen met Multatuli zijn het
vanmiddag met geworden. Met een beetje goede wil hebt U hier en daar in
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mijn relaas misschien enige vluchtige, aan Multatuli herinnerende aanrakingen kunnen
ontwaren. Geen betoog heb ik U voorgedragen over bijvoorbeeld ‘de invloed van de
Havelaar op het binnenlands bestuur in Neerlands laatste kolonie in Azië’ of over
‘de betrekkingen van Multatuli met het Thaise vorstenhuis.’ Ook heb ik U niet willen
vermoeien met de vraag of Multatuli wel eens bij het eiland Bougainville in de Stille
Zuidzee heeft aangelegd - dat alles moet ik aan de Specialiteiten overlaten. Zelfs heb
ik U hoogstwaarschijnlijk niet duidelijk gemaakt wat in 1983, bijkans honderd jaar
na Dekker's dood, deze man voor mij nu werkelijk nog betekent. Het zou overigens
slechts aanmatigend van mijn kant zijn om te vermoeden dat U in persoonlijke
ontboezemingen omtrent dat laatste punt ook maar in de verste verte geïnteresseerd
zou kunnen zijn.
Nee, het is tot mijn spijt én de Uwe, denk ik, vanmiddag bij vluchtige, anekdotische,
meer over mij dan over hém handelende, verhaaltjes gebleven.
Maar - ik heb één excuus: zo'n omtrekkende, bijna ontwijkende en verwarde beweging
kun je wel meer constateren als je van een mens een precies en met redenen omkleed
antwoord wilt hebben op de vraag waarom hij nou juist van die bepaalde ándere
mens houdt.

Eindnoten:
Tekst van de lezing voor het Multatuli-genootschap op 5 maart 1983.
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Jan J. van Herpen
Nieuwe gegevens over Multatuli's laatste levensdagen
Douwes Dekker als vriend van P.H. Ritter Sr.
Op 27 november 1933 's avonds om 8.15 uur sprak Dr. P.H. Ritter Jr. in het Park-Hotel
te Amsterdam voor een gehoor van leden van de Vereeniging ‘Het Multatuli Museum’
over ‘Karakteristieke bijzonderheden en legenden omtrent Multatuli’.
Negen maanden later, op 20 augustus 1934, ontving hij van het bestuur der
Vereeniging de volgende brief:

WelEd. Zeer Gel. Heer,
Tijdens de pauze van de lezing, welke U in dato 27 Novr. '33 in ‘Park-Hôtel’ te
Amsterdam voor onze Vereeniging hebt gehouden, deeldet U onzen voorzitter, den
Heer J.G. Götze, mede, dat U in 't bezit zijt van brieven van Eduard Douwes Dekker
aan wijlen Uwen Vader gericht, welke brieven U gaarne ter beschikking wilt stellen
van ons Museum ter aanvulling van de Multatuliverzameling.
Mogen wij zoo vrij zijn deze toezegging in herinnering te brengen en zoudt U zoo
vriendelijk willen zijn deze Multatuliana bij gelegenheid toe te zenden? Indien het
U gemakkelijker is dat de brieven op een door U nader aan te geven tijdstip bij U in
ontvangst worden genomen, dan vindt U ondergeteekende gaarne bereid zich daartoe
te Uwent aan te melden. Hij heeft een ambulanten werkkring en komt vrij regelmatig
in Utrecht.
U bij voorbaat dankzeggend voor Uwe bijdrage die door ons op hoogen prijs wordt
gesteld, verblijft met de meeste
Hoogachting,
Namens het Bestuur:
W.A. Groennou
secr.
Ritter antwoordt op 29 augustus 1934:

Hooggeachte Heer,
Wegens vacantie ben ik eerst thans in de gelegenheid Uw brief d.d. 20 Augustus 1.1.
te beantwoorden. Ik zal de bewuste brief van Multatuli in mijn archief moeten
opzoeken 'tgeen geen eenvoudig werk is. Zoodra ik hem gevon-
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den heb zal ik hem in bruikleen aan U doen toekomen.
Met de meeste hoogachting,
P.H. Ritter Jr.
Het is er indertijd niet van gekomen. Pas nu, vijftig jaar later, is de bewuste brief
door mij teruggevonden tijdens het ordenen van het Archief Ritter in de Utrechtse
Universiteitsbibliotheek. Hij bevindt zich in de verzameling stukken en brieven van
en aan Ritters vader.
P.H. Ritter (senior) is op 10 juni 1851 geboren in 's-Gravenhage. Van 1864 tot
1872 gaf hij les op lagere scholen, eerst als kwekeling, daarna als hulponderwijzer,
waarvoor hij in 1869 de acte van bekwaamheid haalde. Na bijlessen liet hij zich in
1874 in Leiden als student in de godgeleerdheid inschrijven. In 1881 werd hij als
theologisch doctorandus bevorderd tot proponent bij de Remonstrantse Broederschap
die hem in datzelfde jaar tot predikant in Utrecht benoemde. Hij ging wonen
Maliebaan 49 (waar in 1882 zijn zoon P.H. Ritter Jr. geboren werd). Ritter senior
promoveerde in 1882 op het proefschrift ‘De monadenleer van Leibniz’. In 1891
nam hij ontslag als predikant (als reden gaf hij chronisch keellijden op) en werd
hoofdredacteur van het Nieuws van den Dag in Amsterdam (woningen: Vondelstraat
15 en 28). In 1906 werd hij aan de Rijksuniversiteit in Utrecht benoemd tot hoogleraar
in de geschiedenis der wijsbegeerte, de logica, de metafysica en de zielkunde. Hij
woonde Wilhelminapark 42. Op 21 november 1912 overleed hij. Zijn zoon Dr. P.H.
Ritter Jr., wiens archief geordend wordt, was na een rechtenstudie en een ambtelijke
loopbaan van 1918 tot 1934 hoofdredacteur van het Utrechts Provinciaal en Stedelijk
Dagblad en van 1928 tot 1957 literair medewerker van de AVRO. Daarnaast schreef
hij in vele tijdschriften. Hij overleed in 1962. Zijn archief bevat vele tienduizenden
brieven.
Niet éen maar drie brieven kwamen als nieuwe Multatuliana te voorschijn: een van
Mimi, een van Dekker en Mimi samen en nog een van Mimi. Mimi schrijft op 29
januari 1887 uit Nieder-Ingelheim:

Zeer geachte Heer!
D. draagt my op U te schryven in antwoord op uwen brief daar hij zelf, er niet toe
in staat is. Ik wil U dus eerst wat van zyn gezondheid meedeelen. Ge weet dat hij
sinds vele vele jaren aan een zenuw-asthma lydt. Dat is dezen winter erger geworden,
vooral door een bykomende verkoudheid, en ofschoon de attaques niet heel erg zyn,
putten ze hem toch zeer uit, daar hy heel zwak is. Die zwakte is 't ergste van zyn
toestand en maakt my soms zeer bezorgd. Hy eet zeer weinig, is tot niets
buitengewoons te bewegen, en drinkt geen wyn! hy lacht om het ‘praatje’ zooals hy
het noemt van te versterken, en zegt dat als de kwaal genezen is de krachten wel
vanzelf terugkomen. - nu ja, maar... Verleden maandag heeft hy een nare hoestbui,
gehad, en was daarna doodaf.
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Foto van 5 augustus 1895, genomen in Bad Harzburg. V.l.n.r.: Dr. P.H. Ritter Sr., P.H. Ritter Jr.,
Mevrouw I. Ritter-Gowthorpe (moeder), C.W. Ritter (de tweede zoon) en een onbekende staande
dame. (Origineel in familiebezit)
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Met morphine hebben we het bezworen en daar morphine ook heel bedarend op zyn
asthma werkt heeft hy nu sedert een dag of drie rust. hy slaapt goed en veel (dat is
zyn beste medicyn) en komt nu weer een weinig by. Overigens voelt hy zich niet
ziek, alleen zwak, maar is zacht en makkelyk gestemd. hy leest wat, en 's avonds
lees ik hem voor en by het ontbyt studeert hy zyn schaakzetten - weet U wel dat er
geen schaakzet in uw brief was? - De briefkaarten met een enkele zet is hy altyd nog
wel in staat geweest om te schryven, als hy dat my liet doen, was het om de een of
ander bykomende reden, niet zozeer uit onmacht. - Voor eenigen tyd schreef U aan
Dek dat Dr. Mansveldt voor zyn asthma genezing had gevonden te Bour...uil
(tekstverlies door perforatiegat = La Bourboule in Frankrijk waar asthmapatiënten
heengingen wegens de warme bronnen die arsenicum bevatten.) Zou U niet by
gelegenheid eens willen meedeelen in welke streek dat plaatsje te vinden is?
En uw keel is altyd nog pynlyk! Dat is toch ook heel noodlottig en treurig. Gelukkig
dat Mevrouw weer in orde is, en uw vrees geen werkelykheid werd. Maar wat 'n al
kwalen, nietwaar? Wat 'n arme arme menschheid!
En dan spreekt U van Domela N.!1. Als Dek niet zoo al myn gedachten in beslag
nam, zouden ze zeker nergens zooveel zyn als in zyn cel. het is vreeselyk! Want alle
beschouwingen daargelaten hy heeft het stuk niet geschreven waarvoor hy veroordeeld
is. het is dus doodeenvoudig onrecht. Dek vind dat Nieuwenhuis zyn zaak slecht
verdedigd heeft; niet genoeg doen uitkomen enz. enz. zeker, dat is zoo! maar by alles
wat men hè verwyten kan of wil blyft toch dit, dat...(de? tekstverlies door
perforatiegat) rechters een onrechtvaardig vonnis hebben geveld.
Ik wil sluiten. Mag ik myn vriendelyke groeten verzoeken aan Mevrouw en uw
beiden het beste wenschen met uw gezondheid. Als Dek verzuimt iets van zichzelf
te zeggen, zal ik nu en dan op de kaarten een woordje byvoegen. ik zie wel dat U er
belang in stelt.
Met de meeste hoogachting
Uw toegenegen
M. Douwes Dekker Schepel
N. Ing 29 Jan. 1887
De tweede brief bevat eerst het handschrift van Dekker en dan dat van Mimi:

N. Ing. 11 feb. 87.
beste kerel, ik kom tot U met 'n verzoek om rangsverhooging of althans om toekenning
van zekeren ‘titulairen rang’. Wees zoo goed me te ontdoen van

1.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), politicus en anarchist, was wegens een (niet
door hem geschreven) artikel in het tijdschrift Recht voor Allen in 1886 wegens
majesteitsschennis tot éen jaar gevangenisstraf veroordeeld.
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alle heerachtigheid, en me ‘Dek’ te noemen. Dit verzoek richtte ik ook tot onzen
besten Scheuer2. en hy heeft het flink gefiatteerd. Een eergister ontv. brief van hem
begint met ‘beste Dek.’
Heden nacht voor 't eerst in 'n heele maand heb ik goed geslapen en voel ik me
wat beter. Vandaar de dapperheid waarmee ik 'n behoorlyk blaadje voor me leg,
inplaats van de gebruikelyke briefkaart. Toch weet ik dat ik gauw moe zal zyn, en
by 't lettertjes zetten voel ik hoe mal zwak
18 febr.
Geachte Heer! Alzoo begon D. een brief heden voor 8 daag. Hy was toen
betrekkelyk zeer wel. We hadden toen verschillend bezoek. o.a. ook dokter de Vries3.
uit Amsterdam, die deks toestand volstrekt niet ernstig inzag. Hy was toen zoo
opgewekt en levendig - maar nu is 't geheel anders, en is hy weer heelemaal down.
Hy verzocht my U zyn begin van een brief met een kort byschriftje te zenden. Hy is
nu doodaf van een lange asthma-bui die nog niet geheel voorby is. - het is afschuwelyk
ellendig hem zoo te zien lyden. Was deze Oosten-wind nu slechts voorby. ik denk
die moet ook U onaangenaam zyn. Vaarwel, waarde heer!
Met de beste groeten aan U en de uwen
uw toegenegen
M Douwes Dekker Schepel
Een dag later is Multatuli overleden.
De derde brief (geschreven op papier met een zwarte rouwrand) is van Mimi uit
Amsterdam. Hij bevat een licht verwijt:

Amsterdam, 13 Juli '87.
Waarde Heer!
Sedert eenige dagen ben ik nu hier - Nassaukade 86 - en begin ook een weinig op
streek te raken - en zie, nu myn gedachten zich weer niet uitsluitend by die treurige
verhuiszaken behoeven te bepalen, valt het my op dat ik van U geen enkel antwoord
op myn laatsten schryven mocht ontvangen. Mag ik U vragen naar de reden van dit
zwygen? Ik weet zeer goed dat ik in myn schryven open ben geweest, waar vele
anderen gesloten zouden zyn gebleven; maar het was op een pertinente vraag van U,
en dan was openheid in dit geval niet een bewys van achting? Waarlyk ik geloof niet
waarheid schuldig te zyn aan iedereen. Hoe ook, want er zou hierover zeer veel te
zeggen zyn, U zoudt my zeer verplichten met een enkel woord! Met de meeste
hoogachting
Uw toegenegen
M Douwes Dekker.

2.
3.

Niet getraceerd.
Dr. Hendrik de Vries.
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Tot zover de drie teruggevonden brieven. Het lijkt me goed hier het artikel aan toe
te voegen dat Dr. P.H. Ritter Jr. schreef in het mei-nummer 1951 van het maandblad
Het Boek van Nu, dat toen onder redactie stond van Gerard van Eckeren, Dr. P.H.
Ritter Jr., Dr. G. Stuiveling en P.J.G. Huincks.
Multatuli aan de aanvang van mijn leven
door
Dr. P.H. Ritter Jr.4.
Tijdens de bezetting is een interessante briefwisseling5. tussen mijn Vader en Multatuli
verloren gegaan. Ik beklaag degenen, die hun bibliotheken zagen vernietigen, maar
dit is een zwaarder verlies. Dit is onherstelbaar. Ware de oorlog niet over mij gekomen
met deze ramp, dan zou ik die briefwisseling hebben gepubliceerd in dit
Multatuli-nummer van ‘Het Boek van Nu’.
Thans kan ik slechts verre herinneringen weergeven uit mijn prille kindertijd.
Want Multatuli stond aan de aanvang van mijn leven. Mijn Vader was zeer met
Multatuli bevriend, en deze vriendschap heeft het mij altijd onmogelijk gemaakt hem
volkomen objectief te lezen en te beoordelen. Steeds plaatste zich de persoonlijke
verhouding van deze beide mannen tussen mij en Multatuli's geschriften. In de
tafelgesprekken in het ouderlijk huis was dikwijls Multatuli het onderwerp, eveneens
in de avondgesprekken, wanneer in de intellectuele kring van die tijd, de jaren tussen
1880 en 1890, de zedelijke reputatie van Multatuli werd aangevochten. Is hij de afgod
geweest van het revolutionaire volk en van velen, die heimelijk opstandige meningen
waren toegedaan, de burgerlijke kringen deden iets anders dan zijn ‘Ideeën’ indrinken,
zij roddelden over hem onder de schijn van cultuurbelangstelling. Zijn vele liefden,
zijn onregelmatig leven, dat waren prachtige aanleidingen om lucht te geven aan het
menselijk verlangen naar kwaadsprekerij, terwijl men zijn intellectuele houding
behield. Hier verscheen een interessante figuur ten tonele, een volks-

4.
5.

Men dient rekening te houden met het feit dat Ritter Jr. in 1882 geboren werd en dat Douwes
Dekker in 1887 overleed.
Het is merkwaardig dat Ritter in de brief van 29 augustus 1934 spreekt over ‘de bewuste
brief van Multatuli’ (die nu dus inderdaad teruggevonden is) en hier over een verloren gegane
briefwisseling. Hoe zou die verloren gegaan zijn? Ritter is van oktober 1940 tot september
1944 als gijzelaar door de Duitsers geinterneerd geweest. Hij schrijft op 14 oktober 1947
aan Mevr. A. Jaarsma: ‘In dezelfde tijd zijn er in mijn woning herhaaldelijk door de Duitsers
huiszoekingen gepleegd, die mijn gehele archief hebben geplunderd en in de war gebracht’.
Dit kan niet slaan op de honderden ongeschonden ordners met tienduizenden brieven die
zich nu in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek bevinden en geordend worden. In een brief
van 17 november 1947 aan J.W. Vermeulen schrijft Ritters secretaris: ‘De S.D.
(Sicherheitsdienst, vH) van onze vijanden hebben in het huis en vooral op de boekenkamer
van Dr. R. danig huisgehouden bij de verschillende huiszoekingen na zijn internering’.
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voorlichter. Men kon zo heerlijk problemen opwerpen over het recht of het onrecht
van den kunstenaar, zich in strijd met de maatschappelijke normen te gedragen.
Onder het voorwendsel hooggestemde discussiën te voeren, deed men niet anders
dan een grote figuur betuttelen. Deze debatten over het persoonlijk leven van Multatuli
ontaardden soms wel in dichterlijke ontboezemingen. Ik herinner mij een vers, van
den heer F. Smit Kleine, den schrijver van ‘Haagse hopjes’ en de eerste redacteur
van ‘Den Gulden Winckel’, waarvan ‘Het Boek van Nu’ een dochter is. Hij schreef
het en hij droeg het voor in letterkundige kring. De aanvangswoorden van dit gedicht
luidden: ‘Hij was niet groot!’ Deze aanvangswoorden werden in ieder nieuw couplet
herhaald. Waarom was hij niet groot? Omdat hij de huwelijkstrouw zou hebben
gebroken! Indien men dit kriterium van letterkundige beoordeling consequent gaat
toepassen, dan vervalt een belangrijk deel van de wereldliteratuur.
Mijn Vader deed aan dergelijke Multatuli-beschouwingen niet mee. Hij leidde het
gesprek steeds af naar een beoordeling van Multatuli's denkbeelden. Hij was telkens
opnieuw verrast over zijn geest, opgetogen over de raakheid zijner voorstellingen,
de bondigheid van zijn stijl. Ik meen altijd in de stijl van mijns Vaders geschriften
de invloed van Multatuli te herkennen. Het streven naar een exacte formulering, het
overrompelend begin, waaruit niettemin een gaaf gedachtengeheel voortkomt, het
aforistisch karakter, was aan beide schrijvers gemeen.
Toen ik Multatuli begon te lezen, was dit eigenlijk een herlezen. In vele ‘Ideeën’
herkende ik uitspraken, die geklonken hadden in de huiskamer. De ‘Saidjah en
Adinda’ of fragmenten uit ‘Vorstenschool’ voor te dragen, het waren opdrachten aan
de huisgenoten. En het Multatuliaans adagium, dat de jeugd zich moet oefenen in
het bepalen, het was een der grondslagen van de methode waarmee ik ben opgevoed.
Het portret van Multatuli hing aan de wand in de kinderkamer van ons huis in de
Maliebaan te Utrecht, waar ik een jonge knaap was. Hoewel het een oneindig aantal
jaren geleden is, herinner ik mij, als gisteren, hoe mijn vader bij het stervensbericht
van Multatuli ontsteld de trap op kwam stormen, uitroepend: ‘het is ongelooflijk, hij
is er niet meer!’ Ook herinner ik mij, hoe toen het portret met eikenloof6. omwonden
werd.
Zulke voorvallen openbaren een gevoel van zeer innige vriendschap. Ook de
volgende uitlating van mijn Vader: ‘ja, ik heb na Multatuli veel wijsgeren gelezen,
die mij het betrekkelijke en onvolledige van zijn uitspraken deden beseffen. Maar
ik heb zijn boeken nooit weg kunnen doen!’
Wat is het belang van al deze mededelingen? Juist nu door sommigen wordt getwijfeld
aan Multatuli's grootheid en blijvende betekenis is het, dunkt mij, van enige waarde,
uit een vaste herinnering - en bij het ouder worden blijken

6.

Hoe komt men in februari aan eikenloof?
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de gebeurtenissen uit de eerste kinderjaren het best in de memorie te zijn gegrift - te
doen zien welke ontzaglijke spanningen deze klare en bewegelijke geest heeft
opgewekt in de generatie voor welke hij schreef. Multatuli stelde het probleem, dat
de mensen van het einde der negentiende eeuw bezig hield. De burgerlijke
intellectuelen mochten zijn reputatie beduimelen, zij zaten niettemin met hem in hun
maag. Alle taboe's van de deftige en huichelachtige periode, waarin hij optrad, werden
door hem omvergehaald, en dat, terwijl zijn gedachtenwereld niet tot een vast systeem
werd, waartegen men zich collectief kon verzetten. Wie de bestaande orde omver
werpt roept de tegenstand op van ieder, die haar wil behouden. Wie de bestaande
orde hekelt, hij blijft slechts een aanleiding tot discussie. Het staat niet vast, dat
Multatuli een der geestelijke vaders is geweest van het socialisme. Het staat wel vast,
dat men bijna alle vormen van maatschappij-vernieuwing, die Multatuli heeft
aangewezen, in de huidige samenleving aantreft. Dat zijn kritiek het eerst in de
huiskamers kwam en niet op de ‘meetings’, daarin lag juist zijn kracht. Ik zeide:
‘spanningen’ riep hij op. Zijn vreemdsoortige verschijning mocht de gezeten burgerij
ontstemmen en prikkelen, ter andere zijde werd hij het voorwerp van een
heldenverering, die hij zeker nooit heeft gewenst.
‘Meester, beveel mij, wat ik zal doen!’ zo luidde de brief van een der vrienden
mijns vaders, een leraar, aan Multatuli.
‘U zelf zijn’, zal Multatuli waarschijnhjk hebben geantwoord, maar dergelijke
kleine feiten geven een inzicht in de aard der reacties, welke zijn optreden wekte.
De eerste ontmoeting van Multatuli met ons volk werd doorstroomd door het
romantisme dat zijn verschijning meebracht, maar ook door een romantisme, dat in
onze natie was overgebleven na het jarenlang consumeren van romantische rhetoriek.
De sfeer, waarin Multatuli verscheen droeg vele elementen in zich van wat hij ons
heeft afgeleerd.
Ik geloof, dat de vriendschap tussen mijn Vader en Multatuli gebaseerd was op
een wederzijds afstand doen van bijkomende vooroordelen. Deze aan beide kanten
bestaande genegenheid acht ik een der wonderlijkste, een der paradoxale
verschijnselen in het leven van Multatuli.
Mijn Vader was Remonstrants predikant, te Utrecht. Hij behoorde dus tot het gilde
der vrijzinnige dominé's, dat Multatuli bij voorkeur heeft gehaat. Mijn Vader was
oud-liberaal, conservatief getint, hij ondersteunde in sterke mate de opvattingen van
burgerlijk fatsoen, die geheiligd waren in de tijd, waarover wij schrijven. Maar
Multatuli had behagen in de omgang met den vertegenwoordiger ener burgerij, die
hem tegenstond, mijn Vader had behagen in de omgang met den opstandeling. Hier
traden twee geesten buiten de maatschappelijke omgeving, waarin zij waren
geclasseerd.
Het verkeer was levendig. De beide heren schaakten per correspondentie.7. De
brieven die zij elkander buiten de mededelingen over de schaakzetten toezonden,
7.

Dat wordt bewezen door de nu teruggevonden brieven. Mimi schrijft erover en Dekker zelf
ook: hij legt ‘'n behoorlyk blaadje’ voor zich neer in plaats van ‘de gebruikelyke briefkaart’
voor de schaakzetten.
Lodewijk Prins heeft in zijn boek Multatuli en het spel van koningen (Amsterdam, 1970) op
Multatuli als schaker gewezen, vooral als schaker van correspondentiepartijen (er zijn er een
aantal bewaard). Er zijn uitspraken van hem bekend over schaken als ‘'t wekt me op, het doet
me werken, ik heb veel aan schaken te danken, my is 't een verdrietafleider’. Nog een half
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waren vol van belangsteling voor de wederkerige gezinnen. Ik herinner mij, dat ik
in die tijd aan heupgewrichtsontsteking leed. Talrijk en vol be-

jaar voor zijn dood is hij verwikkeld in vier of vijf partijen correspondentieschaak simultaan
blijkens een brief van 4 augustus 1886 aan Marie Berdenis van Berlecom:
‘Verbeeldje meid, als een der middelen die ik noodig heb tegen myn kwaaltjes - ik heb er
zoo eenige! - gebruik ik 't schaken. Daar heb ik nu maar eventjes vyf partyen te-gelyk aan
de hand. (...) Elken morgen by m'n ontbytje - als ik nog niet spreken kan, weetje? - bedenk
ik m'n zet. Dat is my 'n groot genoegen. Nu moet je weten dat ik volstrekt geen sterke speler
ben uit de hand. Maar by correspondentie kan ik door geduld aanvullen wat me aan
genie-igheid mankeert. En... geduld heb ik!’
Een partij die hij in augustus 1886 met Dr. H.C. Muller in Amsterdam begon wordt na de
28ste zet van wit door Muller op 29 januari 1887 opgegeven. Mimi schrijt een dag later:
‘Beste Muller! D. kreeg uw briefkaart, hy begrypt dat ge liever opgeeft - maar hebt ge geen
lust een nieuwe party optezetten? Ge zoudt dan wit hebbenen ás ge e2-e4 speelt, volgt van
hem e7-e5.
Ofschoon hy zich niet in staat voelt iets te doen of het kleinste briefje te schryven, vindt hy
dat schaken per corresp. prettig. Zyn zet bestudeert hy 's morgens by het ontbyt en leest
daarna de couranten’.
De teruggevonden brief van 11/18 februari, geschreven eerst door Dekker en vervolgens
door Mimi is niet Multatuli's laatste brief. Op 14 februari schrijft hij nog aan Dr. A. Gorter:
‘Wat de schaakparty aangaat, ook ik brand van strydlust. M'n allervriendschappelykst plan
is, u te verpletteren. Om te beginnen. 2) S.g1-f3... S.b8-c6. Dat je nu nog niet verpletterd
bent, weet ik wel, maar dat komt 'n beetje later’.
Gorter zendt op 16 februari zijn derde zet Lf1-c4 (als ik het facsimile in het boek van Prins
goed bekijk stond er eerste Lf1-c5, wat inderdaad niet kan). Op dezelfde briefkaart is met
blauw potlood Dekkers tegenzet Lf8-c5 geschreven. Mimi meldt eronder:
‘Deze zet f8-c5 heeft dek my laten verzenden Vrydag den 18den febr. 3 uur. Daarvoor liet
hy my nog Neumann en Portius aangeven. Was opgeslagen Neumann blz 30’ (waarbij Prins
annoteert: G.R. Neumann, pag. 30, kan zijn geweest Leitfaden (1874 of 1879) of Schachpartien
Anderssen (1866). Op pag. 30 van al deze drie edities is sprake van Evansgambiet).
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zorgdheid waren Multatuli's informaties naar mijn gezondheidstoestand.
's Zomers gingen wij vaak, met de hele familie, naar Nieder Ingelheim, waar
Multatuli toen woonde. En daar, op de wandelingen in de omgeving en langs de Rijn,
moet het geestelijk leven zich hebben ontplooid tussen twee mannen van zeer
uiteenlopende maatschappelijke zienswijzen en zeer verschillende bestemming.
Ik ben er zeker van, dat de gemeenschappelijke liefde voor de wijsbegeerte de
band heeft gelegd. Multatuli was een vrijgeest, een eclecticus, voor mijn Vader was
de filosofie het werk van zijn keuze, het vak ener stelselmatige be-
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oefening. Mijn Vader moet ongetwijfeld de sprekende wijsgerige aanleg in Multatuli
hebben ontdekt en bewonderd. Multatuli moet aanraking gezocht hebben met de
grote systemen.
Mijn Vader heeft mij enige merkwaardige bizonderheden over die wandelingen
om Nieder Ingelheim verteld. In een reeks van wandeltochten heeft mijn Vader
Multatuli de ontwikkeling laten zien der kennisleer van Kant. Tijdens een van die
gesprekken - de beide vrienden bevonden zich op een hoogte, met uitzicht op de Rijn
- hield Multatuli mijn Vader eensklaps staande. Hij legde de hand op mijn Vaders
schouder en zei: ‘als ik dàt geweten had, had ik alles anders geschreven!’
De herinneringen, die ik hier te boek stel, hebben betrekking op den ouden Multatuli.
Mijn Vader heeft mij ook dikwijls gesproken over de versomberingen, die hem
konden omfloersen. Als mijn Vader hem aanmoedigde om meer te boek te stellen,
dan kon hij het hoofd schudden en uitroepen: ‘och, al die lettertjes!’ Uit de
mededelingen van mijn Vader treedt ons een bescheiden figuur tegemoet, een die,
als alle groten en onsterfelijken, nimmer tevreden was over de eigen prestatie.
Misschien is deze handvol herinneringen van enig belang voor hen, die zich door
de lectuur van dit Multatuli-nummer, opnieuw over de betekenis van dezen
opmerkelijken Nederlander willen bezinnen. Naast het zeer uiteenlopend oordeel
van vooraanstaande persoonlijkheden uit deze tijd, mag er wellicht plaats zijn voor
een artikel, waarin gepoogd wordt iets van den mens te doen herleven. Ik mag mijn
vriend en collega Dr Stuiveling verzekeren, dat zijn doorwrochte Multatuli-uitgave
een ereplaats krijgt in mijn bibliotheek. Naast de oude uitgave, die ik van mijn Vader
mocht erven. Zij zal haar echter niet vervangen. Want ook ik doe die oude boeken
niet weg, die mijn Vader zo trouw bewaarde.
Ritters artikel wordt in dezelfde aflevering van Het Boek van Nu gevolgd door een
aantal korte uitspraken over Multatuli door Lodewijk van Deyssel, Gerard Brom,
Top Naeff, K.H. Miskotte, Annie Romein-Verschoor, Matthijs Vermeulen, F.C.
Gerretson, Gerard Walschap, W. Banning, Anton van Duinkerken en S. Vestdijk.
Ook Ritter senior heeft over Multatuli geschreven en wel in het weekblad Eigen
Haard van 5 maart 1887. Het artikel bevindt zich in het Multatuli-Museum. Het
begint met deze woorden:
‘Met weemoed neem ik de pen op om eenige regelen te schrijven, die het portret
van Multatuli zullen vergezellen. Toen de Redactie van “Eigen Haard” mij eenige
weken geleden om dit bijschrift verzocht, opperde ik het denkbeeld het te plaatsen
in de aflevering, die het eerst zou verschijnen na den 2den Maart, Multatuli's
geboortedag. En zoo is het dan nu ook geschied. De lezer
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ontvangt heden Multatuli's beeltenis, maar, helaas! niet als feestgave bij zijn
geboortedag, maar als hulde na zijn verscheiden. Want in den namiddag van den
19den Februari is Eduard Douwes Dekker de eeuwige rust ingegaan’.
Ritter wijst dan op de lange rij der geschriften van Dekker: ‘Wat een scherpzinnigheid,
wat een verbeeldingskracht, wat een gevoel, wat een hartstocht, maar vooral wat een
hart spreekt uit deze taal!’
Hij vraagt zich vervolgens af: welke beginselen liggen aan de behandelde stof ten
grondslag? en antwoordt in zes punten: de nadruk die gelegd wordt op de hoge waarde
der individualiteit, het aandringen op werkzaamheid, het aandringen op ascese, het
ZIJN te leren kennen, de noodzaak van denken, onderzoeken en begrijpen en de walg
van pathos.
‘Begaafd met eene rijke verbeelding; - wat hij aanraakte werd levend onder zijne
handen -; met een diep en fijn gevoel; met een scherpen blik; met een taai geduld;
met buitengewoon arbeidsvermogen; met onbuigzame wilskracht; - toegerust met
eene veelomvattende kennis van talen, van taal en van feiten; in het bezit van eene
rijke ervaring, is hij ten strijde getrokken voor alles wat hem als goed voorkwam,
tegen alles wat hem niet goed toescheen. Wanneer deze aldus geharnaste strijder
opstond, wee dan dengene, op wiens hoofd de slagen vielen.
En toch - indien ooit eene verzameling van de brieven, die hij aan zijne vrienden
schreef, het licht zal zien, dan zal de wereld verbaasd staan over de kinderlijkheid
van het gemoed van dezen machtige. Want hij was - zacht als een kind. Wat zijne
vrienden aan hem verhezen, dat weten zij alleen’.
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Nop Maas
Voordrachtentournees 1878-1881 (II)
Inleiding
Als vervolg op mijn artikel over de voordrachtentournees van Multatuli in 1878-1881
in aflevering 9 van Over Multatuli wordt hier een tweetal pogingen gepresenteerd
om Multatuli's opmerkingen over enig onderwerp te rekonstrueren. Ik heb om te
beginnen twee onderwerpen gekozen die betrekkelijk overzichtelijk waren, zowel
wat betreft het aantal keren dat Multatuli erover gesproken heeft, als wat betreft de
hoeveelheid verslagen. Uit deze twee gevallen blijkt, dat de hoeveelheid beschikbare
informatie per onderwerp sterk verschilt. Terwijl bij de lezingen over strafrecht twee
uitgebreide verslagen beschikbaar zijn, moeten we het bij de talrijkere voordrachten
over ‘zestig jaar in leven en literatuur’ met kleine en weinig zeggende berichtjes
doen. Niettemin levert ook het laatste geval wel interessante informatie op.
In de spreekbeurtenlijst bij het vorige artikel moet een korrektie en een aanvulling
aangebracht worden:
Op 5 februari 1880 spreekt Multatuli in Gouda niet over ‘zestig jaar’ etc, maar
over ‘idealisme en realisme’. Het verslag in de Goudsche courant verschijnt niet op
14, maar op 8 februari 1880.
Op 16 februari 1881 spreekt Multatuli in Dordrecht (volgens: P. Breman en M.
Teeuw, Kroniek van het kulturele leven in Dordrecht 1880-1900. Dordrecht 1981,
p. 8).
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Multatuli over strafrecht
1. Inleiding
In 1881 wordt in Nederland een nieuw wetboek van strafrecht van kracht.
Vanzelfsprekend gaan daar uitgebreide diskussies aan vooraf1.. Als Multatuli begin
januari 1881 in de Rotterdamse en Amsterdamse bladen laat adverteren, dat hij op
respektievelijk 10 en 12 januari zal spreken ‘over strafrecht’, zal dit waarschijnlijk
bij menigeen de indruk doen postvatten, dat het nieuwe wetboek onderwerp van
bespreking zal zijn. Toch is dit maar zeer gedeeltelijk zijn onderwerp. Heel bewust
laat Multatuli aankondigen ‘over strafrecht’ en niet ‘over het strafrecht’ om daarmee
aan te geven, dat hij in het algemeen wil spreken over ‘het recht om te straffen’2..
Het valt te betwijfelen of dit subtiele gegoochel met een lidwoord bij de lezers de
gewenste indruk teweegbrengt.
In de volgende paragrafen wordt geprobeerd te rekonstrueren wat Multatuli over
strafrecht te berde bracht. Paragraaf 2 bevat een opsomming van bronnen en de
verantwoording van de gevolgde werkwijze, paragraaf 3 handelt over de inhoud van
de voordracht, paragraaf 4 geeft enkele reakties op de voordracht weer.

2. Bronnen en werkwijze
Multatuli spreekt twee keer over strafrecht. Afgezien van enkele mededelingen in
korrespondentie, zijn er tweeërlei bronnen ter beschikking: kranteverslagen en
strookjes met aantekeningen van Multatuli zelf. De kranteverslagen zijn de volgende:
Nieuwe Rotterdamsche courant 11 januari 1881
Rotterdamsch nieuwsblad 12 januari 1881
[krant onbekend] ± 22 januari 18813.

1.

2.
3.

Met de invoering van het Nederlands Wetboek van Strafrecht in 1881 verdwijnt ‘een der
laatste en meest belangrijke overblijfselen van de Fransche overheersching’. Een kort overzicht
van de geschiedenis van de totstandkoming van het nieuwe wetboek treft men aan in: H.J.
Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht. Eerste deel. Haarlem 1881, p. XIV-XV.
Zie Multatuli's brief aan G.L. Funke van 6 januari 1881, in: Briefwisseling tusschen Multatuli
en G.L. Funke. Uitgegeven door G.L. Funke. Amsterdam/Antwerpen 1947, p. 241.
Dit verslag is het enige niet-anonieme verslag. Auteur is J. Hobbel. Het verslag werd
aangetroffen in de Multatuli-verzameling in de U.B. Amsterdam. Ook met de hulp van het
Rotterdamse Gemeentearchief bleek de herkomst ervan niet traceerbaar.
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Algemeen handelsblad 14 januari 1881
Nieuws van den dag 14 januari 1881
De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland 23 januari 1881
Wat betreft de strookjes met aantekeningen is er een vijftal dat past op de komplete
voordracht in Amsterdam en is er een tweetal dat een deel van de Rotterdamse
voordracht dekt. De strookjes van de twee verschillende voordrachten bevatten voor
een groot deel dezelfde tekst. Waarschijnlijk heeft Multatuli, niet tevreden over de
voordracht in Rotterdam4., voor het optreden in Amsterdam twee dagen later zijn stof
gehergroepeerd.
Omdat de aantekeningen voor Amsterdam kompleter zijn dan die voor Rotterdam,
kies ik voor een rekonstruktie van de Amsterdamse voordracht, waarbij de
Rotterdamse gegevens als aanvulling gebruikt worden.
Vergelijking van de Amsterdamse strookjes met het meest uitgebreide Amsterdamse
kranteverslag (dat in De Amsterdammer) leert, dat dit verslag niet alle elementen
bevat die op de strookjes voorkomen. Omdat de (veel) minder uitgebreide verslagen
van dezelfde voordracht een deel van de ontbrekende elementen wél bevatten, ligt
het voor de hand de strookjes te gebruiken als uitgangspunt.
Omdat Multatuli daar zelf naar verwijst, wordt enkele malen gebruik gemaakt van
mededelingen over recht(en) in Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten5..
De voordracht is overigens zeker geen kopie van Specialiteiten.
Uiteraard kan een rekonstruktie, zoals beproefd in de volgende paragraaf, slechts
bij benadering en met een zekere waarschijnlijkheid weergeven wat Multatuli gezegd
heeft. Daarnaast bedenke men, dat de manier waarop hij het zei één van de
belangrijkste elementen van zijn voordracht uitmaakte6..

3. De voordracht
Waarschijnlijk begint Multatuli zijn voordracht in Amsterdam met het nader bepalen
van zijn onderwerp: ‘Het onderwerp was niet “het strafrecht”, daar de ideeënschrijver
zich niet voor specialiteit wilde

4.
5.
6.

Zie: Multatuli, Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden. Met aanteekeningen in het licht
gegeven door dr. Julius Pée. Amsterdam 1941, p. 258.
Dit werk wordt verder in dit artikel aangeduid als: Specialiteiten. Verwezen wordt naar deel
V van de Volledige werken.
Zie: Nop Maas, ‘“Wat ik doe, is geen kunst, helaas, 't zyn maar kunstjes!”. De
voordrachtentournees van Multatuli, 1878-1881’, in: Over Multatuli nr 9 (1982), p. 28. Bij
de rekonstruktie is gebruik gemaakt van de in paragraaf 2 genoemde bronnen. Om de zaak
niet nodeloos ingewikkeld te maken is afgezien van een verantwoording van de herkomst
van alle afzonderlijke passages. Tussen enkele aanhalingstekens staan citaten uit de bronnen
van paragraaf 2. Dubbele aanhalingstekens wijzen op passages die in bronnen tussen
aanhalingstekens staan.
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A.E.I. Modderman, de ontwerper van het nieuwe wetboek van strafrecht (ontleend aan Almanak van
het Leidsche studentencorps voor 1879).
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uitgeven en vooral niet in het bijzonder het nieuwe strafwetboek behandelen wilde.
Hij zou alleen eenige leekendenkbeelden geven over de vraag: “Met welk recht
mogen en moeten wij, burgers van een vrijen staat, straffen?” en vooral “hoe moeten
wij straffen om ons niet jegens den misdadiger schuldig te maken aan hetzelfde wat
wij hem verwijten?”’
Het goed recht van de leek om mee te spreken over dit soort kwesties staaft hij als
volgt: ‘Specialiteiten mogen en moeten er zijn, maar ze moeten ons niet het zwijgen
opleggen, menigmaal heeft de onbevooroordeelde leek opgemerkt wat de specialiteit
voorbijgezien had. Den leek het spreken te verbieden strijdt tegen het gezond verstand,
tegen den geest onzer eeuw, tegen het parlementarisme dat onzen staatsvorm
beheerscht’.
Multatuli werpt dan de vraag op wat woorden als ‘boete’, ‘zonde’, ‘straf’ en ‘recht’
wilden zeggen ‘in den aanvang’. Hij wil hun etymologie nagaan, omdat deze ‘ons
dikwijls op het spoor van de ware beteekenis der woorden die wij gebruiken’ brengt.
Boete staat in verband met beter, beteren in de zin van beter maken zoveel mogelijk
herstellen.
Zonde staat in verband met zoen, zoenoffer, das zu Sühnende. Het woord is uit de
katholieke kerk tot het volk buiten die kerk doorgedrongen en betekent boete doen,
boete betalen aan God. De priesters zijn in dezen de kassiers.
Bij straf zoekt men tevergeefs naar een grondwoord, maar het zal wel iets dergelijks
betekenen als boete en zonde.
Wat recht is weet iedereen: ‘het is het woord dat wij kennen in regel, in rex, in
regeeren; het bevat de rollende r die in alle germaansche woorden de beweging
uitdrukt; het is een sprekend woord’.
Waarom nu hebben wij het recht om te straffen?
Om een antwoord te vinden op deze vraag is Multatuli te rade gegaan bij
specialiteiten, met name bij een geleerde Duitser. Hij heeft dat echter al snel
opgegeven. Ter illustratie leest hij de volgende tekst voor7., een samenvatting van de
geleerde Duitser:
‘Volgens vroegere inzichten ligt de grond waarop de Staat het recht heeft een strafwet
uittevaardigen en te voltrekken in de inzetting “einer Strafgewalt” en in het “verleihen
des rächenden Schwertes” door de godheid.
Rechtsfilosofische onderzoekingen echter gronden de bevoegdheid tot straffen
dan eens op het wezen der gerechtigheid, dan weder op het noodzakelyk onderhouden
van bepaalde Staatsdoeleinden. In absolute

7.

De ‘regie-aanwijzingen’ tussen vierkante haken zijn uiteraard niet van Multatuli. Men kan
regelmatig twisten over de vraag of Multatuli al dan niet een hoofdletter schrijft.
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Theorie wordt de straf beschouwd als een zedelijk postulaat en [doorhaling]
onvermydelyke (ünerlassliche [sic]) verevening van het verschil tussen Recht en
misdaad. Deze theorie blykt reeds uit het principe der wedervergelding (Talio) 'twelk
naar de uitdrukking der vroegste Volksrechten den misdadiger bedreigt met hetzelfde
Kwaad dat hij anderen heeft veroorzaakt, [boven de regel toegevoegd: “O.o.O.T o.t.’
= oog om oog, tand om tand] Dewyl echter hierbij slechts de uitwendige zyde der
zaak in aanmerking wordt genomen, en het opleggen van een met de misdaad
gelyksoortige straf in de meeste gevallen onmogelyk is, zoo eischt de door Kant en
Hegel voorgestane Rechtstheorie eene wedervergelding die [doorhaling] in
evenredigheid staat met den graad der Schuld.
De voornaamste relatieve theorien zyn:
1. de psychol. dwang- of afschrikkingstheorie.
2. de waarschuwende theorie die niet alleen op afschrikkende vrees [boven de
regel toegevoegd: ‘gegrond is’], maar tevens [doorgehaald: ‘op’] zich wendt
tot het zedelyke in den mensch.
met beiden verwant is:
3. de preventie theorie die [doorgehaald: ‘eenvoudig door’, boven de regel
toegevoegd: ‘door straf’] beoogt misdaden te voorkomen.
4. De noodweer theorie, waarby elke misdaad wordt beschouwd als 'n aanval op
de maatschappy, die 't recht heeft zich te verdedigen.
5. Verbeterings theorie'.
Deze tekst ontlokt Multatuli het kommentaar, dat reeds de eerste woorden van de
Duitser hem geen licht geven: ‘Waar zijn schrijver woorden gebruikte, die, nauw
verwant, in staatsrechterlijke en rechtsphilosophische beteekenis genuanceerde
begrippen aanduiden, schenen ze hem synoniemen, de zin dus een tautologie, de
redeneering nonsens’. Bij de opsomming van de verschillende theorieën stelt Multatuli
de vraag of zijn toehoorders wel begrijpen wat al die namen betekenen.
Hij konkludeert, dat ons rechtssysteem iets van al de genoemde theorieën bevat,
en tevens, dat de ene, ware theorie niet in het lijstje voorkomt: ‘de boete in de zin
van herstelling’: ‘Wie mij kwaad gedaan heeft, is verplicht dat kwaad tegenover mij
en tegenover de maatschappij zooveel mogelijk te vergoeden’. Dit noemt Multatuli
‘natuurlijk recht’, omdat het, in tegenstelling tot de bestaande theorieën, ‘op de natuur
gegrond’ is. De bestaande theorieën hebben hun basis ofwel in het zogenaamde
‘goddelijk recht’ ofwel in het ‘juridisch recht’. Deze beide ‘niet primitieve’ rechten
zal hij nu bespreken.
Bij het goddelijk recht doet zich meteen de vraag voor in naam van welke god
men moet rechtspreken. ‘Van Jupiter Olympius? Van Bouddha? Van het Christendom,
een stipje in de wereldgeschiedenis? Eenmaal zal een schooljongen in de geschiedenis
der beschaving het Christendom
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vóór het druïdisme noemen en er eene mauvaise marque voor krijgen’.
In verband met het goddelijk recht en de ontoereikendheid daarvan merkt Multatuli
o.a. op, dat de rechten van de Grieken, afkomstig van de Olympische goden, niet
zelden meer menselijk, ja onmenselijk waren dan goddelijk. Wat betreft de bijbel
vraagt hij zich af of het goddelijk recht is, dat voor de zonde van Adam en Eva de
hele nakomelingschap gestraft wordt8.. En welk rechtsbegrip wordt vertegenwoordigd
door de omstandigheid, dat iemand, die een onzedelijk leven leidt, de Here kan
omkopen door op het eind een beetje berouw en geloof te tonen? Ook rijst de vraag,
of dat goddelijk, in ons geval christelijk, recht van toepassing is op de steeds groter
wordende groep niet-christenen (atheïsten, Israëlieten, enz.).
Tot slot van zijn bespreking van het goddelijk recht handelt Multatuli over de
bewering, dat de validiteit van het goddelijk recht door de geschiedenis gepreekt
wordt: ‘Onze vaderen stelden menigmaal den geringsten voorspoed op rekening van
het Opperwezen, wiens vinger duidelijk zichtbaar was! Wie uwer heeft ooit dien
vinger opgemerkt, geachte hoorders?
Het is waar, men hield het met glans vol tegen het veel machtiger Spanje. Maar
dat schrijft men aan de hulp van God toe? Maar de Spanjaarden dan? Hebben zij een
anderen God? Waarom moesten zoovelen van hen, unschuldigen, den dood op het
slagveld vinden? Zijn ons land de 18000 door de inquisitie (geestelijke rechtbank)
ter dood veroordeelden ooit weerom gegeven?
Een God kan niet bij luimen goed doen.
Als men in den Ilias leest van Achilles, dat hij door God als een wolk omgeven
was om tegen den strijd, den zwaren strijd bestand te zijn, daalt held Achilles dan
niet veel in uwe schatting, hoorders? Is het een held, die geholpen moest worden?’
Vervolgens neemt Multatuli het juridisch recht, het recht der juristen, onder handen.
‘De juristen spreken niet eens van recht, maar van rechten! Göthe noemt die
wetenschap Juristerei’, merkt hij op en: ‘Als mijn zoontje met beide rechten thuis
kwam, zou ik hem beduiden, dat voor twee rechten in mijn huis geen plaats was’.
Uitgebreid gaat Multatuli verder over de juristen: ‘“Zie ze eens, onze aanstaande
rechters, die het recht zullen wijzen, onze aanstaande kamerleden, die de wetten
zullen maken”. En wat is hun studie? Wat zijn hun bronnen? “Wien denkt ge dat
men er bij gehaald heeft, om uit te maken of de Max Havelaar van van Lennep of
van mij was? De Romeinen! De Romeinen, een volk dat op zulk een lagen trap van
beschaving stond, dat de grootste gruwelen op gebied der zedelijkheid bij hen
algemeen gebruik

8.

Volgens het strookje moet hij ook iets gezegd hebben dat aangeduid wordt als ‘(Bilderdijk)
zoendood’, maar het is onduidelijk wat dit geweest is.
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waren”. En wie verder? “Als autoriteiten, als Pausen vereeren zij de juristen der
middeleeuwen, die in de heksenprocessen het schuldig uitspraken. Tot nog voor 80
jaar lieten de juristen de beschuldigden op de pijnbank brengen en gaven vonnis op
grond van eene aldus verkregen bekentenis.”’
De rechtswetenschap is in de negentiende eeuw het minst vooruitgegaan van alle
wetenschappen, dus betrekkelijk achteruit gegaan. De schuld hiervan ligt bij de
juristen voor wie ‘een acte niet meer eene handeling, maar een stuk papier’ is9..
Uit de manier waarop zij straffen blijkt hoe weifelachtig de juristen te werk gaan.
Zij hebben de doodstraf, verminking, verbanning en arbeid aan publieke werken in
soorten. Ze hebben deportatie; lijfstraffelijke tuchtiging in soorten (o.a. spitsroeden
lopen, de knoet, geseling, het blok); gevangenisstraf met cachot of op water en brood;
iemand doen verblijven op een bepaalde plaats; erestraffen (verlies van stand of
burgerlijke rechten); te pronk stelling; boete of confiscatie; amende honorable. Uit
het feit dat ze al deze straffen hadden blijkt dat de juristen weifelen. Die juristen en
wetgevers zijn dus wraakbaar.
Mag de staatsburger vertrouwen op deze juristen? Mag de leek oordelen?
Om het goed recht van de leek te staven brengt Multatuli een aantal voorbeelden
te berde van zaken waarin de deskundigen volgens hem in de fout gaan. Hij begint
waarschijnlijk met de bespreking van enkele Engelse wetten uit 1801, 1828 en 1832.
Daarna bespreekt hij personen en rechtszaken die ook al in Specialiteiten aan de orde
kwamen:
Ieder talentvol advokaat, ieder beroemd jurist is een bewijs tegen de wetenschap
van het recht, ‘want wat toch recht is, moet zonder kunst recht blijven’. Als
voorbeelden noemt hij maître Lachaud, ‘le grand sauveur’ (vgl. Specialiteiten, p.
594), en Berryer, ‘le prince des orateurs’ (vgi. Specialiteiten, p. 592)10.. Uit de
Nederlandse rechtspleging schenkt hij aandacht aan het geval van een burgemeester
die van rechtsvervolging wordt ontslagen na geschoten te hebben op zijn
plaatsvervanger (vgl. Specialiteiten, p. 598), een vrijspraak-geval van een vrouw die
vergiftiging met fosfor geprobeerd had (vgl. Specialiteiten, p. 598-599), de
verdediging door Cort van der Linden van Jut (vgl. Specialiteiten, p. 594 e.v.) en het
proces in de moordzaak De Jongh11..
Bij zijn bestrijding van de ‘juristerij’ bespreekt Multatuli tenslotte nog

9.
10.

11.

Vgl. ‘Akten gaan voor akties’ in Specialiteiten, p. 589.
Volgens het strookje bespreekt hij ook een geval van inbraak, dat echter in de verslagen niet
vermeld wordt. Wellicht gaat het hier om het geval dat wordt vermeld in Specialiteiten, p.
590.
Zie voor de moordzaken Jut en De Jongh: H.A. Ett, Holland in rep en roer. Amsterdam
[1951].
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de kwestie van de openbaarheid van onze rechtspleging en het systeem van ‘hoger
beroep’: ‘Onze rechtspleging is niet publiek, want het publiek krijgt geen inzage in
het proces-verbaal der voorloopige instructie, en mag ook den president niet er op
wijzen wanneer deze verzuimt op een punt daarvan verder door te vragen’. Over het
reviseren van vonnissen in hoger beroep: ‘Hoe is het mogelijk, dat een rechter, aldus
door een aantal nieuwe rechters in het ongelijk gesteld, niet onmiddellijk zijn ontslag
neemt? Wanneer men volgens zijn geweten recht gesproken heeft, moet men niet
kunnen dulden, dat dit voor onjuist verklaard wordt.
Multatuli houdt vervolgens weer een pleidooi voor natuurlijk recht:
“Wetten moeten gegrond zijn op de natuur.”
Bij het woord natuur denkt menigeen aan een singel met een paar boomen er op.
Nauur is al wat bestaat, al wat geworden is.
De natuur maakt ons eerlijk, rechtvaardig’.
Via een uitstapje naar het adagium ‘genot is deugd’ laat hij dan zien dat straffen
tot vermeerdering van genot kan voeren:
‘Genot is deugd. Dit begrip heb ik reeds menigmaal voorop gesteld. Genot, niet
in dien lagen, onreinen zin, maar in de beteekenis die een fatsoenlijk mensch er aan
hecht.
Genot moet een zaad zijn, dat welig opschiet, dat doet genieten, dat genot om zich
heen spreidt.
Genot gevende wordt men zelf rijker aan genot.
Wie een genot vindt in het overmatig gebruik van sterke draken... heeft slecht
leeren rekenen.
In den laatsten tijd houd ik mij bezig met opvoedkundige studiën over het
kinderzieltje.
Het kind weet zijn best nog niet en behoeft oms een meer of minder sterken prikkel
- straf - om later te kunnen genieten.
Wie zijn kinderen lief heeft, kastijdt ze. Werkelijk kan slaan noodzakelijk zijn,
doch men ga hier niet toe over dan na ernstige studie.
Al te veel vrijheid voert het kind tot bandeloosheid.’ Het kind moet kennelijk tot
het besef gebracht worden, dat een goed gedrag het voordeligste is.
Waarom straffen wij en hoe straffen wij? Volgens Multatuli moeten we geen straf
opleggen als wraak, maar - volgens het natuurlijk recht - als boete, d.i. verbetering,
vergoeding. Multatuli ziet niets in verbetering in de zin van het omvormen van de
misdadigers tot betere mensen: ‘Iemand, die een misdaad beging, die getoond heeft
geen goed hart te hebben, zoo iemand verbeteren?
Gij rijdt in het spoor en ziet links of rechts van u een stuk land, dor, woest,
steenachtig, kortom ongeschikt ter bebouwing. De grond zelf zegt u: “ik ben een rots
en een rots is onvruchtbaar”.
Zou men zulk een land trachten te verbouwen.
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Men zegt, dat honderden gevangenen en ontslagenen verbeterd zijn. Ik belief het
niet te gelooven.
Moet de staat zooveel ten offer brengen aan onvruchtbaarheid, aan boozen? Wat
doet zij aan de goeden? Hebben ook die het niet noodig?
Het verblijf in het tuchthuis maakt den misdadiger niet beter. Het verblijf in de
cel evenmin.
Jut vermoordde Mevr. v.d. K[ouwen]. Hij kwam in de gevangenis. En? Ja, nu
werd hij vroom godsdienstig: “het was maar jammer”, zeide hij, “dat er zoo velen
waren, die niets van Christus wilden weten!!”
Die woorden uit dien mond zijn vergiftig.
Ieder, die in de gevangenis komt, heeft berouw. Natuurlijk. De delinquent had niet
gedacht in de cel te komen, hij had slecht gerekend, zijn rekening kwam niet uit - en
daarom voelt hij berouw.
Dat dit berouw ‘in den Heere’ is, is duidelijk. Daarom denkt hij, en vele anderen,
den hemel te verdienen. Indien echter zulke mannen in den hemel komen, dan wenscht
elk fatsoenlijk mensch zeker wel een plaatsje in de hel te ontvangen’.
Als iemand een ruit stuk slaat, is de natuurlijke eis, dat hij een nieuwe ruit inzet.
‘Maar hoe de gevolgen van dat stuk slaan te straffen? Een vrouw schrikt en sterft
tengevolge van dien schrik - een moord dus. De rampen kunnen onherstelbaar zijn.
Wie matigt zich hier het recht van straffen aan?’
Het oog om oog, tand om tand-principe, de vergeldingstheorie brengt geen
oplossing:
‘Iemand wordt vermoord. Volgens de vergeldingstheorie moet nu de moordenaar
ook gedood, vermoord worden.
Een meisje is door een jongeling verleid. Moet nu de jongeling op zijn beurt ook
verleid worden?
Dijken zijn doorgebroken, land is overstroomd, menschen zijn omgekomen. Hoe
straft men nu die mannen, die de schuld van dit alles zijn?’12.
Gevangenissen en tuchthuizen zijn geen oplossing. Afgezien van het feit, dat het
broeinesten van misdaad zijn, wordt er niets mee vergoed. Aan de vergoedingseis
wordt volgens Multatuli wèl voldaan door de misdadiger arbeid te laten verrichten,
niet binnenshuis, maar bijvoorbeeld bij de ontginning van heivelden en duinen.
Het nieuwe wetboek van strafrecht, dat zo geprezen wordt, brengt eigenlijk niets
nieuws: ‘Geen enkel nieuw denkbeeld, geen nieuwe basis, geen nieuwe toon, geen
nieuwe omkleeding zelfs, want er staat nog bij voor

12.

In ieder geval in Rotterdam plaatst Multatuli hier de merkwaardige uitweiding: ‘Egypte is
een geschenk van den Nijl. Ons land zou veel hooger liggen, indien er geen rivierdijken
waren. Die dijken slechten is het eenige middel om in het vervolg bevrijd te zijn van
overstroomingen’.
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door, als in het oude, - geen nieuwe indeeling, niets is veranderd, dan de doodstraf
- die al afgeschaft was’.
De diskussie die in de Tweede Kamer over de doodstraf gevoerd werd, onderwerpt
hij aan een nadere beschouwing13.. Hij toont zich zelf vóórnoch tegenstander, maar
verklaart de in de Kamer gehanteerde argumenten voor invalide. Zo hoorde men het
argument, dat de doodstraf onherstelbaar was: ‘Is dat een argument? Door zulk een
rechter zou men ook niet gaarne naar de cel verwezen worden - als hij zich eens
vergiste! En dan... kan ons leven niet terug gegeven worden, kan men dan wel
herstellen de gevolgen van het verblijf in de cel: den doorgebrachten tijd? de schrik?
de schande? de ellende, enz.?
[...]
Een andere tegenstander van de doodstraf voerde aan: “doodstraf is onnoodig,
allen moeten toch eenmaal sterven”. Hij stelde dus het sterfbed met het schavot, God
met den beul gelijk!’
Als afschrikkingsmiddel is de doodstraf volgens Multatuli niet geschikt.
Aan het slot van zijn betoog vraagt Multatuli om mondige burgers, die in plaats van
casussen en codex een meer verfijnd rechtsgevoel moeten bewerkstelligen. Men
moet ‘geen genoegen nemen met leugen en kwakzalvery. De maatschappy heeft
behoefte aan waarheid. We moeten leeren niet met twee maten te meten, noch dulden
dat het gedaan wordt’. Zo moeten wij niet toestaan in Atjeh, wat we afkeuren in
Transvaal. De laatste mededeling vormt waarschijnlijk de overgang naar een korte
verhandeling over Lebak, waarvan Multatuli zelf 23 jaar geleden al voorspeld heeft,
dat het een woestenij zou worden, en dat nu, volgens de officiële rapporten, inderdaad
een woestenij geworden is. Hij herinnert eraan, dat hij zijn loopbaan opgeofferd heeft
aan de verdediging van de rechten van de inlanders; bloedige tranen heeft hij
geplengd; zijn vrouw en kinderen heeft hij prijsgegeven. ‘En nog zetelt Duymaer
van Twist in de residentie en ik?... Ik heb gezegd!’

4. Reakties
Afgaande op de beschikbare verslagen tonen de toehoorders in Rotterdam en
Amsterdam zich enthousiast. Zoals eerder al werd opgemerkt, was Multatuli zelf
niet zo tevreden over het Rotterdamse optreden. Aan Mimi schrijft hij, dat de NRC
tot zijn verbazing ‘een niet ongunstig verslag’ geeft (‘De reporter moest op z'n derrière
hebben, want de voordracht was slecht’)14.. Zonder veel kommentaar releveert de

13.
14.

Het Algemeen handelsblad merkt nog op, dat Multatuli ook de diskussies bespot die in de
Kamer gevoerd zijn over dierenbescherming (in verband met de doodstraf?).
Zie Reisbrieven, p. 258.
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NRC een aantal door Multatuli te berde gebrachte opinies. Haar mededeling, dat het
duidelijk was, dat Multatuli sterk overhelde naar de doodstraf, strookt waarschijnlijk
niet met Multatuli's bedoeling. Het Rotterdamsch nieuwsblad is veel minder
enthousiast. De verslaggever spreekt aan het eind van zijn verslag de vrees uit, dat
de voordrachten van Multatuli wel eens afbreuk zouden kunnen doen aan zijn naam
als denker en schrijver. Positief is hij over de slotbeschouwing over Lebak en over
Multatuli's opsporing van de oorsprong van het straffen en van het strafrecht. J.
Hobbel geeft een zeer uitgebreid verslag. De uitgebreidheid zal hier ook als een
indikatie voor de waardering beschouwd moeten worden. Dat er af en toe wat ‘valsch
vernuft’ aan te wijzen is in Multatuli's woorden weegt niet zwaar: een en ander wordt
ter overdenking aangeboden door Multatuli; de verslaggever doet dat op zijn beurt
aan de lezer.
In Amsterdam geeft het Algemeen handelsblad een verslag dat door Multatuli als
‘vijandig’ beschouwd wordt15.. Het Nieuws van den dag geeft een verslagje van
vijftien regels, waarin Multatuli zich hevig stoort aan de alinea: ‘Of het Recht, het
groote probleem van zoovele eeuwen, het vraagstuk, dat zoovele duizenden mannen
van geest en hart heeft beziggehouden, ditmaal wel zijn bevoegden beoordeelaar
gevonden had, betwijfelen wij. Het is geen onderwerp dat met sarcasme een stap
verder komt’. Multatuli ontziet zich niet naar aanleiding van dit stukje rechtstreeks
te gaan klagen bij de baas van de verslaggever: G.L. Funke, de uitgever van het
Nieuws van den dag:
‘Wees nu zoo goed aan ieder bevoegde die de voordracht bijwoonde te vragen of
zoo'n beoordeeling geen kwajongenswerk is? Die tegenstelling van “mannen met
hoofd en hart” tegenover mij, is wat erg! Ik meen beter dan de advokaterige
wettenmakers in de 2e Kamer en de advokaterige toepassers der wet, bewijs van
hoofd en hart te hebben gegeven. En wat recht tot meespreken aangaat, voor bijna
40 jaar reeds was ik voorzitter eener rechtbank die krimineele vonnissen sloeg. Is 't
fatsoenlijk dat de eerste de beste onbekende, die door 'n krant als reporter gebruikt
wordt van die positie gebruik maakt z'n meerderen te beschimpen. Wat heeft dat
onbekende schrijvertje geleverd? “Onbekend” niet omdat-i z'n naam er niet onder
zet, maar omdat die naam toch niet buiten 'n heel klein kringetje bekend wezen zou,
al teekende hij daarmee.
Geloof me beste Funke, m'n verontwaardiging geldt meer de zaak als publieke
onredelijkheid (en nu in-verband met uw blad), dan mijn persoon. Over 't geheel acht
ik couranten litteratuur zeer weinig, en antwoord zelden of nooit. Mijn kopie heeft
geldwaarde, de hunne ligt twee dagen na 't drukken op de beste kamer. (De opmerking
is niet van

15.

Zie Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke, p. 242.
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mij. Ze werd gemaakt door... een redakteur van 't Handelsblad. Die zelfkennis is om
te kussen!)[...]’16.
Nog in een brief van 13 juni 1881 komt Multatuli op deze kwestie terug17..
De Amsterdammer geeft een uitgebreid verslag. Afgezien van wat tussentijdse
tegenwerpingen (bijvoorbeeld dat Lachaud en Berryer hun triomfen juist behaalden
ten opzichte van jury's van leken, wat dus niets bewijst tegen de juristen18.) komt de
verslaggever tot een nogal vernietigende slotbeschouwing:
‘Dat een groot man, als Multatuli, meent over alle onderwerpen iets belangrijks
in 't midden te kunnen brengen, is te begrijpen, en het ontbrak dan ook niet aan
episoden nu eens geestig, dan weder treffend; dat een onderwerp als het strafrecht,
de geliefkoosde studie voor de grootste denkers die de menschheid heeft
voortgebracht, Kant, Hegel, Rousseau, Fichte, Guizot, Feuerbach, Rossi, Carrara,
ook den dichter van Het gebed van den onwetende en Max Havelaar heeft
aangetrokken, is niet te verwonderen. Men had echter mogen verwachten dat hij iets
anders en beters gegeven had dan het ondichterlijke, onwetenschappelijke,
onwijsgeerige nutsavondje dat wij er thans over genoten. De vragen die het strafrecht
oppert, raken de edelste belangen van den mensch, als denkend wezen, als wezen
met hartstochten en gevoel begaafd, als burger van den Staat en van de algemeene
maatschappij; alle levensraadselen doen zich op als factoren, waar de eenvoudigste
vraag op strafrechterlijk gebied uittemaken is; wanneer dit zoo is, staat het een man
van Multatuli's talent, van Multatuli's invloed niet vrij, zulk een onderwerp te
behandelen zonder iets van deze gewichtige beginselen aantevoeren; veel minder
nog die talenten en dien invloed te misbruiken, om voor een publiek van leeken de
studie en de toewijding verdacht te maken van mannen die wel hunne ernstige
gedachten voor deze diepe kwestiën hebben overgehad’.

16.
17.
18.

Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke, p. 242.
Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke, p. 246.
Op deze tegenwerping zou Multatuli waarschijnlijk reageren in de geest van Specialiteiten,
p. 591: ‘Ik neem noch die jury, noch onvoorwaardelyk het jury-stelsel in bescherming, doch
beweer dat in dit geval de schande der vryspraak niet groter is dan de misdaad van 't
vrypleiten.’
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De belangrijkheid eens zestigjarigen ouderdoms
1. Inleiding
Op 2 maart 1880 wordt Multatuli zestig jaar. Het zal ongetwijfeld deze omstandigheid
zijn geweest die hem ertoe bracht te spreken over de belangrijkheid van de zestigjarige
ouderdom, in kranten ook wel aangeduid als ‘zestig jaar in leven en literatuur’. Voor
zover op dit moment bekend heeft Multatuli dit thema in 1880 minstens vijf keer
behandeld1., maar waarschijnlijk sprak hij er vaker over. Met name van een aantal
voordrachten in de direkte omgeving van zijn zestigste verjaardig is het onderwerp
niet bekend, eenvoudig omdat er geen kranteverslagen of iets dergelijks beschikbaar
zijn.
Ongelukkigerwijs zijn de wèl beschikbare verslagen weinig informatief. In feite
geeft alleen het verslag van R. F[ruin] in het studentenblad Minerva een aantal nadere
gegevens. Aan de andere kant zijn er wel twee strookjes met aantekeningen van
Multatuli beschikbaar. Aan de hand van deze strookjes is na te gaan welke personen
en zaken hij besproken heeft. Op zichzelf zijn dat al interessante gegevens. Maar ik
moet toegeven, dat regelmatig de nieuwsgierigheid naar wat hij over deze personen
en zaken gezegd heeft de kop op steekt. Deze nieuwsgierigheid wordt dan doorgaans
door de beschikbare verslagen niet bevredigd.
Na een beschouwing over het ‘voorbeeld’ dat Multatuli voor ogen had wat betreft
de titel en de opzet van zijn voordracht, zullen de personen en zaken genoemd worden
die op de strookjes met aantekeningen staan. Ze worden aangekleed met eventueel
beschikbare gegevens uit de verslagen. Summiere mededelingen uit de historie
worden toegevoegd, opdat de lezer enigszins een idee krijgt waarover het gaat. Bij
de door Multatuli genoemde letterkundigen zullen in noten plaatsen genoemd worden
in de eerste zeven delen van de Volledige werken waar de betreffende auteurs

1.

In Leiden op 13 jan.; verslag in Minerva 4 (1879-1880), p. 189-190 (=aflevering van 21 jan.
1880).
In Arnhem op 26 jan.; verslag in Arnhemsche courant 28 jan.
In Goes op 13 febr.; verslag in Goesche courant 14 febr.
In Veendam op 20 febr.; verslag in Nieuwe Groninger courant, geciteerd uit Zutphensche
courant 26 febr. 1880.
In Zaltbommel op 5 maart, blijkens brieven aan Korteweg en Haspels van resp. 5 en 7 maart
(aanwezig in Multatuli-verzameling U.B. Amsterdam).
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voorkomen. Aanspraak op volledigheid maken deze verwijzingen niet2.. Er is uiteraard
geen enkele garantie, dat Multatuli in de voordrachten hetzelfde over deze auteurs
gezegd heeft als in zijn eerdere geschriften.

2. Multatuli's ‘voorbeeld’
De titel en - in ruime zin - de opzet van zijn voordracht heeft Multatuli ontleend aan
een geschrift dat furore maakte toen hij zelf twaalf jaar oud was. Het betreft een
boekje van de onderwijzer W. van den Hull (1778-1858): Over de belangrijkheid
eens zestigjarigen ouderdoms in den jare 1832, of schets der hoogst merkwaardige
verschijnselen, welke dien leeftijd bij uitstek kenmerken. Amsterdam 1832. Blijkens
de voorrede van de auteur was de tweede druk van het werkje al noodzakelijk voordat
de vaderlandse maandwerken de eerste druk van hetzelve hadden kunnen bespreken.
In 1842 zal nog een derde druk verschijnen3..
Van den Hull schrijft zijn boekje, omdat de afgelopen halve eeuw wel nagenoeg
het belangrijkste tijdperk is, dat zich sinds de schepping heeft voorgedaan. Verder
gebruikt hij een nogal kurieuze redenering om de belangrijkheid van specifiek de
zestigjarige leeftijd aan te tonen: ‘Hij toch, welke thans dien ouderdom, of iets meer
dan dien, bereikt heeft, herinnert zich de geschiedenis eener halve eeuw, en ofschoon
wij bekennen, dat de man van zeventig of tachtig jaren veel meer gezien en beleefd
heeft dan de door ons bedoelde persoon, zoo houden we, desniettemin, den leeftijd
dezes laatsten, daarom belangrijker dan dien des eersten, dewijl hij nog op eene
twintig- of vijf-en-twintigjarige verlenging zijner dagen mag hopen, gedurende welke
het ons toeschijnt, dat er nog veel belangrijks zal gezien worden, en waarvan de
zeventig- of tachtigjarige grijsaard, volgens den gewonen loop der natuur, geen
getuige kan zijn’ (p. II-III).
Van den Hull verdeelt zijn boek in zes ‘afdeelingen’ (hoofdstukken), In de eerste
afdeling spreekt hij over de lotgevallen van volken en staten. Zijn tweede afdeling
bespreekt wat Europa gedaan heeft ter verfraaiing, volmaking en veraangenaming
van zichzelf. In dit verband komen o.a. steden- en huizenbouw, tuinaanleg, opvoeding
en onderwijs ter sprake. Afdeling drie behandelt de ‘uitwendige’ mens: kleding,
uitvindingen, vervoermiddelen, enz. Afdeling vier behandelt de ‘inwendige’ mens:
de schedelleer, Kant en zijn godsbewijs, de geneeskunde. Afdeling vijf bespreekt
allerlei wetenschappelijke ontwikkelingen: Benjamin Franklin

2.

3.

De verwijzingen naar de eerste zeven delen van de Volledige werken zijn ontleend aan een
enkele jaren geleden door studenten aan het Nijmeegse instituut Nederlands vervaardigde
kaartenbak, die in ieder geval meer verwijzingen bevat dan die welke ontleend kunnen worden
aan de registers op de Ideën.
In dit artikel wordt geciteerd uit de tweede, vermeerderde druk die verscheen in 1832.
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Titelpagina van het werkje van W. van den Hull.
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en zijn bliksemafleider, het decimale stelsel, de geologie, de positie van het Latijn
als wetenschappelijke taal. Afdeling zes geeft een slotbeschouwing over o.a. de
woelingen die zich allerwegen voordeden in de tweede helft van 1830. Maar Van
den Hull ziet ook positieve tekens, zodanig zelfs, dat hij koristateert, dat de eeuw
van Willem de Zwijger weer lijkt teruggekeerd.
Een belangrijk verschil tussen Multatuli's en Van den Hulls beschouwingen is
hierin gelegen, dat de tweede in tegenstelling tot de eerste voortdurend Gods heilzame
invloed in de geschiedenis aan het werk ziet (zo was de strenge Russische winter
een handreiking van God ter bestrijding van Napoleon) en geen gelegenheid voorbij
laat gaan om uit te weiden over de noodzaak van Bijbellezing.

3. De voordracht
Multatuli begint met de stelling, dat er een ‘verschil van kleur’ optreedt naarmate
men feiten en personen zelf meemaakt, uit boeken leert kennen of ontmoet via de
officiële historische waarheid. Hij wil opmerkingen maken over wat zich gedurende
de afgelopen zestig jaar heeft afgespeeld op historisch, literair, wetenschappelijk,
maatschappelijk en industriëel gebied. Hij wil geen mémoires leveren, maar vluchtige
herinneringen en indrukken.
Wat betreft het historische of publieke leven spreekt hij eerst over de naklank van
Frederik de Grote en de periode dat de Pruisen in Nederland toefden. Vervolgens
brengt hij de Franse tijd ter sprake - de periode vanaf 1810 dat Nederland ingelijfd
was bij Frankrijk - en spreekt hij over de ‘vereering van Napoleon door een knaap,
wiens omgeving den overweldiger verachtte’. Onduidelijk is wat op de strookjes dan
bedoeld wordt met ‘12 grieven’ en ‘douanen vertellingen’. Misschien hadden de
vertellingen te maken met de door Multatuli's ouders bedreven smokkelhandel (vgl.
VW IV, p. 96 en VIII, p. 22). In ieder geval komt hij dan te spreken over het in 1817
door Hendrik Tollens in antwoord op een prijsvraag vervaardigde volkslied ‘Wien
Neêrlandsch bloed’.
De Griekse vrijheidsstrijd komt daarna aan de orde. Multatuli noemt Missolonghi,
het plaatsje aan de Golf van Corinthe waar in 1824 Byron stierf, en enkele Griekse
aanvoerders: Marco Bozzaris, Ypsilanti (onduidelijk is of Alexander bedoeld wordt
die in 1821 het sein voor de opstand gaf, of Demetius die als aanvoerder aktief was
in de Golf van Corinthe) en Kolokotroni (die doordrong tot midden in het vijandelijke
leger en daar de heldendood stierf).
Dan komt Multatuli aan het jaar 1830. Hij spreekt eerst over ‘de verwachting onzer
vaderen, dat de val van Karel X het protestantisme ten goede zou komen’. In 1830
immers wordt Karel X gedwongen af te treden
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De vereerde Napoleon (ontleend aan: Armand Dayot, Napoléon raconté par l'image d'après les
sculpteurs, les graveurs et les peintres. Paris 1895).
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ten gunste van Louis Philippe en houdt het katholicisme in Frankrijk op de
staatsgodsdienst te zijn. Natuurlijk komt ook de Belgische opstand en al wat daarbij
hoort (Tiendaagse Veldtocht, belegering van de Citadel van Antwerpen, de Londense
Protokollen en de poging van Engeland en Frankrijk in oktober-november 1832 om
middels een embargo Willem I tot toegeven te dwingen) ter sprake. Ook spreekt
Multatuli over het Oranjehuis: prinses Marianne, vader Willem en kroonprins Willem.
Heel authentiek klonk volgens de verslaggever van Minerva de ‘oppositie in 't jaar
'30 tegen blauwe kieltjes’. Een blauwe kiel was de gewone klederdracht voor jongens,
maar tevens het uniform van de Belgische vrijheidsstrijders, en ‘vaderlandlievende
knapen plaagden hunne moeders om, zoo zij volstrekt kielen moesten blijven dragen,
dan ten minste kielen van een andere kleur, daar “blauwkiel” een scheldnaam
geworden was, gelijkstaande met dien van “Belg” en “muitmaker”’4.. In verband met
het jaar 1830 spreekt Multatuli blijkbaar ook over Duinlust, het landgoed van de
familie Van der Hoeven, waar hij in zijn jeugd wel eens kwam5..
Het strookje met aantekeningen vermeldt vervolgens ‘1836 Scheepsbouw mar.
officieren’. Het is onduidelijk waar dit op slaat: wellicht heeft het iets te maken met
het feit dat in 1836 een eind werd gemaakt aan de willekeur bij het opleggen van
lijfstraffen in de marine; in deze periode werd verder kennelijk vooral bezuinigd op
de marine-uitgaven6..
Het volgende jaar waarbij Multatuli stilstaat is 1838, het jaar waarin hij (op 23
september) vertrekt naar Indië. Het strookje met aantekeningen vermeldt daarbij
‘geest Nederlandsch Indië veranderd sedert Valentijn’. In de tweede helft van de
negentiende eeuw treedt kennelijk inderdaad een kentering op in de waardering van
Valentijns standaardwerk Oud en Nieuw Oost-Indiën7..
De volgende halteplaats is 1848, één van de plaatsen waar men het ontbreken van
nadere informatie betreurt. Wat betreft Indië spreekt Multatuli over W.R. van Hoëvell
die in aansluiting bij de revolutieberichten uit Europa op 22 mei 1848 in Batavia een
bijeenkomst belegde om een petitie aan de koning te bespreken8.. In verband met
Nederland in 1848 spreekt Multatuli over de oorsprong der partijen en weidt hij
wellicht uit over de liberalisering van de schoolwet.
Afgaande op de beschikbare informatie besluit Multatuli hier zijn opmerkingen
over het publieke leven. Hij gaat over naar datgene wat zich

4.
5.
6.
7.
8.

Hildebrand, Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera obscura.
Tweede, geheel herziene druk. Haarlem 1888, p. 16.
Paul van 't Veer, Het leven van Multatuli. Amsterdam z.j., p. 11 e.v.
J.C. Mollema, Geschiedenis van Nederland ter zee. Amsterdam 1939. Deel I, p. 325-326.
Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel. Amsterdam 1978, p. 50.
Paul van 't Veer, Het leven van Multatuli. Amsterdam z.j., p. 216-217.
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op literair terrein heeft voorgedaan. In hoeverre Multatuli kennis genomen heeft van
het werk van al de hier genoemde letterkundigen, blijft onduidelijk.
Door middel van dwarsstreepjes is het strookje met aantekeningen wat de literatuur
betreft in vijf afdelingen gesplitst:
1. Hier worden genoemd: Hiëronymus van Alphen, de naklank van de dichterlijke
genootschappen, de Vaderlandsche letteroefeningen, de Boekzaal der geleerde wereld,
de muzenalmanakken, het tijdschrift Euphonia en zijn geestelijke vader Johannes
Decker Zimmerman, Walter Scott, Byron, C. Spindler (het strookje geeft ‘Spinder’),
A. von Tromlitz (het strookje geeft ‘Troml.’; van Spindler en Von Tromlitz werden
in de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw talrijke, vooral
‘historischromantische’ werken uit het Duits vertaald), C.F. van den Velde, Lulofs
en Helmers. Vóór Van Alphen staat ‘overslaan’. Het is niet duidelijk of dit alleen
betrekking heeft op Van Alphen of ook voor de rest van het gezelschap bedoeld is.
In elk van beide gevallen zal hij toch gesproken hebben over de betreffende personen
en onderwerpen, blijkens de volgende, ongetwijfeld in de richting van Van Alphen
bedoelde, opmerking in Minerva: ‘Met kracht bestreed spreker de kinderboekjes,
omdat een kind bovenal niet van kinderachtigheid houdt, en die zedelijke verhalen,
waarin de personen zoo braaf zijn, dat men er een afkeer van krijgt. Neen het eenige
nut van litterarische werken is het verfijnen van ons schoonheidsgevoel’9..
2. Hier worden de namen genoemd van vijf in de jaren dertig en veertig aktieve
dichters: Tollens, Spandaw, Staring, Van Lennep en Beets. Voor de twee laatsten maar waarschijnlijk voor alle vijf - geldt als vonnis van Multatuli, dat ze zich aan
‘namaak’ te buiten gingen10..
3. Hier wordt, onder bijvoeging van de aansporingen ‘teruggaan’ en ‘leert lezen’,
een vijftal auteurs en werken meer positief benaderd: August Lafontaine, Sara
Burgerhart &c, Loosjes, J.F. Hermes' Sophia's reis van Wemel naar Saksen (in 1779
uit het Duits vertaald) en Richardson. Wat deze laatste in het gezelschap doet
(vergelijk Multatuli's eerdere negatieve

9.

10.

Van Alphen wordt genoemd in VW II, 525; III, 10, 28; IV, 551, 553; VI, 687-688. Decker
Zimmerman: III, 281.
Walter Scott: I, 169-170, 453, 456-458; III, 205, 334; VI, 686, 689; VII, 46.
Byron: I, 137, 264; II, 327; IV, 165; VII, 16-18, 20, 40.
Helmers: IV, 39, 43; V, 14, 20; VI, 204, 485, 493, 495.
Tollens komt ter sprake in VW I, 363; II, 24-25, 511; IV, 176; VI, 308, 485, 731-732; VII,
295.
Staring: II, 712; IV, 9, 14; VI, 485; VII, 592-600,
Van Lennep: I, 304-356 passim; II, 64-65, 295-296, 480-482, 494-495, 661; 103-306 passim.
Beets: III, 28; VII, 58, 306, 313-314, 316.
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Adriaan Loosjes, wiens zedelijke verhalen door Multatuli gewaardeerd werden (ontleend aan: M.H.
de Haan, Adriaan Loosjes. Utrecht 1934).
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opmerkingen over Richardson11.) wordt duidelijk in Minerva: ‘Op litterarisch gebied
sprak de redenaar met groote waardeering van Loosjes zedelijke verhalen en van de
romans der dames Wolff en Deken. Al was de vorm der laatsten niet oorspronkelijk
maar aan “Sophia's reis” en deze weer aan Richardsons werken ontleend, toch
overtroffen zij verre hun voorbeelden’12..
4. Kennelijk volgt dan de bespreking van een aantal auteurs sinds 1840: Frédéric
Soulié, Eugène Sue, Lamartine, Victor Hugo, Dickens en Zola13..
5. Tenslotte volgt zijn ‘oordeel over thans: verzen & feuilleton’. Dat dit oordeel
niet erg gunstig uitgevallen kan zijn, zeker wat betreft de verzen, zal in een volgende
aflevering van dit feuilleton over Multatuli's voordrachten waarschijnlijk gemaakt
worden.
Met de (korte) bespreking door Multatuli van de wetenschappelijke ontwikkelingen
zijn we ook op het tweede strookje met aantekeningen terecht gekomen, een
chaotischer geheel dan het eerste, vooral omdat Multatuli veel meer met potlood
heeft toegevoegd. Het betreft hier overigens ook het gedeelte van zijn voordracht
dat na de pauze plaatsvond en dat - althans in Goes - niet voldeed aan de
hooggestemde verwachtingen die het eerste deel had opgeroepen.
Multatuli handelt eerst over het misbruik van het woord ‘wetenschappelijk’, in
welk verband hij zich kennelijk negatief uitlaat over het gebruik van Latijn.
Op het gebied van de sterrekunde schenkt hij aandacht aan de ontdekking van
planeten. Bij de taalkunde spreekt hij over het Sanskriet en de vergelijkende taalstudie
en de invloed van Darwin daarop. De wiskunde heeft volgens Multatuli in de
afgelopen zestig jaar niets vermeldenswaards opgeleverd. De natuurkunde heeft
nieuwe woorden opgeleverd (misschien gebruikt hij hier als voorbeeld ‘martinet’,
de naam van een grote hamer, die, door stoom voortgedreven, 200 tot 500 keer per
minuut kan slaan), maar heeft ook veel ontdekt, of liever: heeft nieuwe

11.

12.

13.

Multatuli spreekt negatief over Richardson in VW II, 611; VII, 623. August Lafontaine: I,
39; III, 546; IV, 52, 489; VI, 483-487; VII, 122. Wolff en Deken: I, 122, 136-137, 336; II,
57; VI, 485, 488, 735; VII, 455. Loosjes: VI, 485.
Sophia's reis: VII, 48.
Vgl. ‘De contemporaine lezer zag in Blankaart trekken van kapitein Puf uit Sophiens Reise
von Memel nach Sachsen van J.T. Hermes, hetgeen de schrijfsters proberen te weerleggen
in de voorrede van deel V van WL’. P. van der Vliet, Wolff en Deken's brieven van Abraham
Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting. Utrecht 1982, p.
162.
Eugène Sue wordt genoemd in VW VI, 123, 267.
Lamartine: I, 137; II, 25; IV, 81, 166; V, 28-30, 294, 513.
Victor Hugo: II, 479; IV, 137-139, 220, 302, 495, 685; V, 658; VII, 214, 225.
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toepassingen gevonden. De metorologie heeft vooruitgang geboekt ‘onder
voorbehoud’. Bij zijn bespreking van natuurkunde en meteorologie illustreert Multatuli
zijn betoog waarschijnlijk met mededelingen aangaande aether, warmte, polen,
zwavelstokjes, lucifers. Met betrekking tot de scheikunde komt het duo Orfila en
Raspail aan de orde: M.J.B. Orfila, toxikoloog, kwam als gerechtelijk scheikundige
in aanvaring met de natuurkundige en revolutionair F.V. Raspail (die kamfer aanprees
als panacee) in een beroemd geval van arsenikum-vergiftiging in 1840. Voorts spreekt
Multatuli over de scheikundige Justus Freiherr von Liebig en de geneeskundige
Rudolf Virchow. Betreffende de botanie wijst Multatuli o.a. op de nieuwe perenrassen
die ontwikkeld zijn.
Op maatschappelijk en industriëel gebied brengt hij het volgende, heterogene
lijstje onderwerpen ter sprake: de laudator temporis acti, weer de zwavelstokken,
Heinrich Stephan (de Pruisische postmeester, die niet alleen het postwezen in Pruisen
hervormde, maar invloed oefende op het postwezen in heel Europa), de telegrafie,
de stoom, de spoorwegen, Suez, Egypte, mummies, huizenbouw, kleren, voedsel,
zeden en fatsoen, de kriminele statistiek, effekten, inkomende rechten, pauperismus,
geloverij. Daarbij ziet hij dan ook nog kans Amerika, liberalisme in verband met de
schoolwet en Engeland ter sprake te brengen.
Aan het slot van zijn voordracht vraagt Multatuli zich af: ‘is de wereld
vooruitgegaan in die zestig jaar, is de som van ons genot er in verhoogd? De redenaar
waagde niet het te beslissen; maar toch waren zijne opmerkingen verre van
bemoedigend: de medische wetenschap is vooruitgegaan, maar heeft vooral veel
nieuwe ziekten gevonden, de chemie heeft zich ontwikkeld, maar is het voedsel
minder vervalscht? Men heeft in de natuurkunde veel nieuws gevonden, maar is men
er wijzer door geworden? De wijze van reizen is gemakkelijker geworden, maar is
de behoefte om te reizen ook niet toegenomen? Men prijst niet meer alles, wat de
heeren wijzen, maar vervalt men niet vaak tot een ander uiterste? Men heeft een
andere constitutie, maar vertegenwoordigen de kamerleden altijd het geheele volk,
en worden in de kamer de hoofdbelangen des volks besproken? De kleeding en de
woning der armen zijn verbeterd, maar is het voedsel niet slechter geworden? Hoe
weinig bevredigend deze uitkomst ook moge zijn, één troost blijft er ten allen tijde
overig. Wanneer men op verstandige wijze aan anderen en zichzelf zooveel mogelijk
genot verschaft, dan zal men met voldoening op zijn levensweg terugzien, dan zal
men den dood zonder vrees onder de oogen zien’. Deze laatste oproep richt Multatuli
vooral tot de jongelui. Zij moeten door werken, studeren en onderzoeken zoveel
mogelijk nut stichten en het goede genot in de hand werken.
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4. Waardering
De verslaggevers in Minerva, de Arnhemse courant en de Goesche courant zijn in
het algemeen goed te spreken over Multatuli's voordracht. De Goesche courant roemt
de gelukkige keuze van onderwerp voor een man die veel ondervonden heeft: ‘Zijne
groote kennis van toestanden, zijne belezenheid, zijne bekendheid met bijna alle
vakken van onderwijs, kwamen in deze causerie - die wij niet aarzelen gezellig en
aardig te noemen - klaar voor den dag’. Zoals al eerder werd opgemerkt, viel het
eerste deel van de voordracht meer in de smaak dan het tweede.
Fruin in Minerva maakt een vergelijking met vorige optredens: ‘In den laatsten
tijd zijn de lezingen van den heer Dekker in de studentenbladen meer af- dan
goedgekeurd, en de oorzaak er van was, dat het bittere van 's mans polemiek en de
weinige voorbereiding, die hij genomen had, veel van het anders gesmaakte genot
bedierven. Toonde de goede opkomst van burgers en studenten, dat men het genie
ook ondanks zijne afwijkingen weet te waardeeren, die opkomst werd rijkelijk
beloond. Ditmaal was de spreker niet bovenmate hatelijk, ditmaal kwetste hij ons
niet, en schoon het onderwerp medebracht, dat hij veel over zich zelf sprak, het was
hier geenszins hinderlijk, gelijk wel eens elders’. De verslaggever van de Nieuwe
Groninger courant wekt de indruk, dat Multatuli daar meer specifiek over zijn eigen
levensgeschiedenis gesproken heeft. Misschien heeft hij daar dus een voordracht met
andere aksenten gehouden. Overigens gaat dit verslag over de voordracht in Veendam
niet erg uitgebreid in op het gesprokene. Het handelt in hoofdzaak over een incident
na de pauze: ‘In de pauze verwijderde Multatuli zich en de heeren staken een sigaar
aan, liepen eens door de zaal om, dezen en genen aan te spreken, wat men in de pauze
hier altijd doet. Na eenigen tijd verschijnt M., en - nauwelijks binnen de deur ontvloeien den bitter gegriefden de woorden: “ik spreek niet weer dezen avond, de
entree kan bij de deur teruggevraagd worden, 't schijnt hier wel een café-chantant,
een kroeg te zijn, enz.” De groote man verdwijnt. Tableau! Eindelijk gaat een zeer
goed vriend de zaal verlaten, om den beleedigden spreker te bewegen toch een vervolg
te leveren, daar treedt eindelijk het “Geduld” (dit is volgens M. 't zelfde als genie,
geest, verstand) weer op en zegt: “Meent niet, dat iemand, die kogels heeft getrotseerd
last zou hebben van rook, bij eene vroegere gelegenheid heb ik immers verzocht dat
de heeren zelfs gedurende mijn spreken rookten, indien de dames er niet tegen waren;
neen ook dat gejoel, die drukte prikkelde mij niet zoozeer, maar ik beschouw een en
ander als minachting tegenover mij, als te weinig waardeering, ik ben geen zanger
of acrobaat, ik, die met de heiligste en innigste overtuiging spreek over, enz.” Toen
M. even aan 't woord was, stonden verscheidene heeren en dames op en verlieten de
zaal’.
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De Arnhemse courant erkent dat Multatuli veel te denken geeft, maar betreurt, dat
hij dat denkwerk te veel aan de toehoorder overlaat. Het verslag in de Arnhemsche
courant illustreert aardig de fascinatie die Multatuli als spreker opriep: ‘Wanneer
men tracht aan te stippen, waarover Multatuli causeerde, en hoe hij dat deed, dan
ziet men pas duidelijk in, welk een eigenaardigen invloed het door hem gesproken
woord bezit. Zoodra de hoorder, om den indruk weêr te geven dien de spreker op
hem maakte, voorbeelden wil aanhalen, bemerkt hij tot zijn verbazing, dat geen der
onderwerpen, hoe belangrijk zij ook waren au fond behandeld zijn, ofschoon Multatuli
door een enkele uitdrukking ons wel degelijk een blik tot op den bodem er van
vergund had; dat hij eenzijdig was, ofschoon hij zijn gehoor dwingt tot vergelijking
der keeren weerzijde; dat hij soms al te naïef was, terwijl in waarheid de groote
denker door elke toespeling, elk “ter zijde” gesproken woord, elke vraag, elke
“opwellende” gedachte voor 't licht trad. 't Is alsof de eenvoudigste waarheid, door
Multatuli verkondigd, een nieuwe beteekenis voor ons krijgt: gevolg vooral van zijne
medeslepende zeggingskracht en het zeldzaam oorspronkelijk talent, dat hij bij het
improviseren aan den dag legt’.

5. ‘Alles is in alles’
In zijn tweede hoofdstuk komt de onderwijzer W. van den Hull ook te spreken over
het schoolonderwijs. Met enige ironie brengt hij in dit verband een
kollega-onderwijzer ter sprake: ‘Wij zouden ons echter aan de zwartste
ondankbaarheid schuldig maken, wanneer wij bij deze gelegenheid geen woord van
Monsieur JACOTOT zeiden!! Indien dat wonder onzer eeuw zich door niets anders
berucht gemaakt hadde, dan alleen daardoor, dat hij den Hoogleeraar Kinker, ja
geheel de Belgische natie heeft om den tuin geleid, dan reeds verdiende hij eene
eerste plaats in de jaarboeken der Zuidelijke gewesten! Alles in Alles! ziedaar de
spreuk van dezen onvergelijkelijken onderwijzer, en Europa wacht nog op een tweede
wonderkind, om het geheim van dezen magtspreuk te ontraadselen.’14.
Met name de reeds door Van den Hull gekursiveerde kreet ‘Alles in alles’ prikkelt
hier natuurlijk de nieuwsgierigheid, want het is een adagium dat regelmatig door
Multatuli te berde wordt gebracht. Hoewel ik niet over gegevens beschik waaruit
blijkt dat Multatuli de theorieën van Jacotot gekend heeft, wil ik hier toch wat nader
uitweiden over deze onderwijshervormer. Multatuli en Jacotot hebben niet alleen
het adagium ‘Alles is in alles’ met elkaar gemeen, ook de methode die Jacotot
voorstaat lijkt opmerkelijk veel op wat Multatuli zoal praktiseert bij de behandeling
van allerlei zaken.

14.

W. van den Hull, Op. cit., p. 59.
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Joseph Jacotot (1770-1840) was een Franse mathematikus die ‘een opmerkelijke
geschiktheid vertoonde voor alle wetenschappen’. Om politieke redenen week hij
uit naar Brussel en later Leuven. Zijn opvatting was, dat alle wetenschappen in nauwer
verband beschouwd moesten worden. Hij ontwierp daartoe een algemene en
allesomvattende leerwijze (Enseignement universel)15.. Op uitnodiging van de regering
stelt J. Kinker een onderzoek in naar Jacotots methode en hij brengt daarover een
betrekkelijk positief rapport uit16.. Latere proefnemingen op kosten van de regering
leveren niet de gewenste resultaten op.
De methode van Jacotot wordt door hemzelf als volgt omschreven:
‘Enseignement universel, apprendre quelque chose et y rapporter tout le reste,
d'après ce principe, que tous les hommes ont une intelligence égale’. En: ‘Apprendre
et comparer; comparer et vérifier. Voilà l'enseignement universel’17..
Van Rijneveld omschrijft het zo:
‘De strekking van dit onderwijs, is voornamelijk de leerlingen, door het gedurig
maken van vergelijkingen tusschen het bekende en het nog onbekende, en het
zoogenaamde généraliseren en gelijkslachtig maken aller wetenschappen, eene
hebbelijkheid te doen verkrijgen in het opmerken der gelijkvormigheid, welke in alle
vakken van kennis is opgesloten. - Deze hebbelijkheid eenmaal verkregen zijnde,
dan is de weg gebaand, en door de studie ééner wetenschap wordt men voor alle
andere voorbereid. Hierdoor wordt de opvoedingsweg (volgens de uitdrukking van
den heer Jacotot) merkelijk verkort.
Dit is hetgene de uitvinder door zijne stelling, tout est en tout, meent, en is in het
kort hetgeen hij door zijne leerwijze verstaat.
“Sachez un livre, rapportez y tous les autres. Voila ma méthode”’18..
Dit lijkt wel erg veel op wat Multatuli doet als hij - bezig in de leer te zijn bij de
natuur - arsenik in een lijk aantreft en in een leuningstoel, vanillereuk in de
vanilleplant en in vers gekapt dennehout. Veel meer dan een veronderstelling is het
niet, maar het lijkt mij niet onmogelijk, dat Multatuli direkt of indirekt enkele ideeën
van Jacotot heeft overgenomen.

15.

16.
17.
18.

Deze opmerkingen over Jacotot zijn hoofdzakelijk ontleend aan: J.C. van Rijneveld,
Opmerkingen betreffende den heer Jacotot, de alles omvattende leerwijze en de militaire
normaal-school. Breda 1829. Deze brochure bevat ook opsommingen van literatuur van en
over Jacotot.
J. Klinker, Verslag aangaande de leerwijze van den heer Jacotot, aan het Departement van
Binnenlandsche Zaken den 8sten Sept. 1826 ingezonden. Z. pl. z.j.
J.C. van Rijneveld, Op. cit., p. 17.
J.C. van Rijneveld, Op. cit., p. 20-21.
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Wim Buddingh'
Multatuli: maçon zonder loge?
Het artikel dat hieronder volgt, is een bewerking van de voordracht, gehouden voor
het Multatuli-genootschap op 6 maart 1982. De (nieuwe) maçonnieke multatuliana
die hierin verwerkt zijn, vormen een samenhangend geheel, maar ze zijn zó
gearrangeerd dat de tekst zich laat lezen als een vervolg op het essay met
overeenkomstige titel in Over Multatuli nr. 5. Omdat die aflevering al enkele jaren
oud is en reacties heeft uitgelokt die misverstanden laten zien, worden essenties uit
dat artikel uitgediept1.. Op gecompliceerde kwesties, zoals de image van Multatuli
in de maçonnieke literatuur en de relatie van Douwes Dekker met de loge Post Nubila
Lux, kom ik in vervolgartikelen uitvoeriger terug.
In maart 1982 was het een eeuw geleden dat Multatuli voor het eerst in een maçonniek
tijdschrift aandacht kreeg, en wel in het Weekblad voor Vrijmetselaren2.. Van Max
Havelaar was de vijfde druk verschenen, maar de man achter Havelaar was nog niet
gerehabiliteerd. Daarom had Dekkers maçonnieke vriend M.T.H. Perelaer aan het
eind van 1881 in de landelijke pers de Havelaarzaak aan de orde gesteld3.. En toen
Dekker zijn 62ste verjaardag vierde, had Perelaers cri de la conscience al zoveel
geschrijf veroorzaakt, dat het Weekblad voor Vrijmetselaren aan Havelaars lot een
voorpagina-artikel wijdde.
Het weekblad houdt zijn lezers voor dat Lebak een woestenij is geworden, als
gevolg van omstandigheden waartegen Multatuli jarenlang geageerd heeft. Boven
het artikel prijkt een uitspraak van Aart Admiraal als motto: ‘De ongerechtigheid is
nog versch, als ware zij gisteren tegen Havelaar gepleegd, omdat zij niet gestraft is’.
In het artikel zèlf huldigt het blad Multatuli als ‘strijder voor recht en waarheid’,
maar het wijst erop dat de Orde van Vrijmetselaren niet als zodanig voor de
Havelaarzaak kan optreden; wèl kan men elkaar in loges opwekken tot wederzijdse
informatie en op basis hiervan onrecht en schuld uit de wereld helpen.

1.
2.
3.

Het vrijmetselaarschap van de in de tekst genoemde personen heb ik geverifieerd in het
Archief van de Orde van Vrijmetselaren in Den Haag.
G.: ‘Lebak een woestenij’, Weekblad voor Vrijmetselaren I, nr. 13, 1882, blz. 103-104.
In het Algemeen Handelsblad van 25 december 1881. Met M.T.H. Perelaer is hier de auteur
bedoeld, voor wie Multatuli een exemplaar van Pruisen en Nederland2 (1879) bestemd had,
met aantekeningen. Zie V.W. 4, Amsterdam, 1973, blz. 99.
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Misverstanden
Bij deze oproep tot rehabilitatie zou je de vraag kunnen stellen waarom men hiermee
meer dan twintig jaar gewacht heeft. Al in 1861 immers verwijt Multatuli, in de
Kruissproke4., de vrijmetselaren dat ze hem in de steek hebben gelaten. Maar het is
niet zeker of dit verwijt enige zin heeft gehad: niet alle leden van de Orde hadden
de Minnebrieven in hun bezit - anders zouden de verkoopcijfers hoger zijn geweest
- en ook al heeft men in de maçonnieke Kruissprookpassage een toespeling op
ervaringen van Dekker zèlf onderkend, de maçonnieke pers heeft er in ieder geval
niet op gereageerd. We moeten aannemen dat het vrijmetselaarschap van Dekker en
Havelaar binnen de Orde nog geen algemeen bekend gegeven was en dat Dekker
dus ook niet publiekelijk als vrijmetselaar was geïdentificeerd.
Of Dekker zèlf voor zijn geringe bekendheid in de Orde verantwoordelijk is
geweest, weten we óok niet met zekerheid: welke loges heeft hij tussen zijn eerste
initiaties (in 1853) en zijn eerste gedrukte uitlating (in 1861) bezocht? En met welke
frequentie heeft hij 't gedaan? Visiteurenboeken zouden hierover uitsluitsel kunnen
geven: een logefunctionaris die zijn loge au sérieux nam, hield in die registers
nauwkeurig bij, welke vrijmetselaren die geen lid van zijn loge waren, aan de
werkzaamheden deelnamen. Zolang dit archiefmateriaal niet is onderzocht, staat
alleen vast dat Dekker in 1861 geen andere maçonnieke kennissen had dan de collega's
in Indië die hem in 1852 de weg naar de vrijmetselarij hadden gewezen, de maçons
die hem in 1853 in Gorkum tot vrijmetselaar hadden aangenomen, de Amsterdammers
die hem in 1854 in de zgn. hogere graden hadden geïnitieerd, en leden van de loge
Post Nubila Lux.
Door de initiaties in 1853 was Dekker wèl lid van de Orde geworden, maar lid
van een loge, een min of meer autonome plaatselijke werkgroep, is hij nooit geweest.
Hij wisselde zo vaak van domicilie dat dit ook weinig zin had. Daar komt bij dat hij
zelden in staat was de betrekkelijk hoge loge-contributies te betalen; bij de toetreding
tot de Orde, de landelijke organisatie, was bij alleen entreegeld verschuldigd.
Pas sinds zijn eerste voordrachttoernees lijkt het of hij over een groeiend netwerk
van maçonnieke relaties beschikt, die hem overigens niet allemaal even trouw zijn
gebleven: een fabrikant (Hotz) in Den Haag en een koopman (Houwink) in Sneek
verleenden hem gastvrijheid, een oud-gouverneur-generaal in Arnhem (Sloet van de
Beele) en een letterkundige in Den Haag (Vosmaer) correspondeerden met hem, een
Delftenaar (Waltman) en een Arnhemmer (Van Marle) gaven werk van hem uit, en
twee gepensioneerde militairen (Kallenberg van den Bosch in Breda en De Chateleux
in Maastricht) hielpen hem aan geld. Dit lijstje zou met behulp van het stamregister
in het Ordearchief gemakkelijk aan te vullen zijn.

4.

V.W. 2, Amsterdam 1973, blz. 113.
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Maar al die vriendelijkheid bij elkaar vormde niet de steun die Dekker verwachtte.
Hij rekende erop dat vrijmetselaren zich massaal conformeerden aan zijn ideeën en
zijn optreden, ook als dit politieke consequenties had. Dat men hiermee conflictstof
binnen loge èn orde kon brengen en de werksfeer daar kon bederven in plaats van
bevorderen, heeft Dekker nà 1859 nooit willen toegeven, althans niet in publikaties
of bewaarde brieven.
Als hij van Jan Julius de Geyter een uitnodiging heeft gekregen om in de Cercle
Artistique in Antwerpen te komen spreken, maakt hij in een brief duidelijk dat je
politieke en religieuze onderwerpen in een gesprek kunt weren, maar dat politiek en
godsdienst niet uit een complex van levensgebieden te isoleren zijn: ‘...ik zal voldoen
aan wat gij namens mij afspreekt. Godsdienst en politiek mijden, ja, ja, ik begrijp
dit wel. Ik ken die artikels in de Regelmenten. Ook de vrijmetselaars hebben zoo'n
bepaling! Och, of 't mogelijk ware ìets aanteraken zonder tegelijkertijd àlles
aanteroeren! Alles grenst aan elkander, alles raakt elkaêr, alles gelijkt elkaêr, alles
is in alles!’5.

Fancy's freemasonry
Dekker ziet hier voorbij aan wat vrijmetselaren bij zijn leven nastreefden: mensen
die (door verschillen in aanleg, milieu en opvoeding) allerlei religies of levensvisies
beleden, bijeen te brengen in een inwijdingsgenootschap waar zij een levenskunst
leerden beoefenen waarvan actieve tolerantie een onmisbaar element was: wie het
anders-dènken-door-het-anders-zìjn in zo'n gemeenschap niet begreep en waardeerde,
maar het attaqueerde of kleineerde, maakte de specifiek-maconnieke werkwijze
steriel.
Bij mijn weten heeft Dekker dit nooit erkend. Dat kòn hij eigenlijk ook niet, doordat
zich in zijn geest een beeld van de vrijmetselarij gevormd had dat je niet waarheidsof natuurgetrouw kunt noemen. Het lijkt erop dat hij aan de feitelijke maçonnieke
werkelijkheid heeft willen ontsnappen in een fictioneel alternatief, en dat hij hiervoor
een vertrekpunt heeft gevonden in een van de vele mythen uit laat-achttiende-eeuwse
vrijmetselaarsromantiek. In brieven aan Mimi geeft Dekker daar een aantal
voorbeelden van, en daaruit blijkt dat hij vooral goed op de hoogte was van pogingen
om de waarde van de vrijmetselarij aan te tonen door haar af te laten stammen van
genootschappen in het grijze verleden6.. Naar het voorbeeld van (of geïnspireerd
door) deze my-

5.
6.

V.W. 12, Amsterdam 1979, blz. 70.
V.W. 11, Amsterdam 1977, blz. 177 en 183-185. De Engelse auteur James Anderson laat de
geschiedenis van de vrijmetselarij bij Adam beginnen (De Instellingen... der aengenomene
Vrije Metselaers. 's-Gravenhage, 1736). De Fransman F.T.B. Clavel herleidt de vrijmetselarij
tot antieke mysteriën (Geschiedenis der Vrijmetselarij, Gouda, 1865). De Duitse vrijmetselaar
G.E. Lessing ziet in de vrijmetselarij een niet-tijdgebonden moraalfilosofie (Ernst und Falk;
Gespräche für Freimaurer. Wolfenbüttel, 1778). Waarschijnlijk is Multatuli bekend geweest
met de religiologie van M.S. Polak (Geschichte der Urreligion als basis der Freimaurerei.
Amsterdam, 1855).
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thevorming meende Dekker dat de vrijmetselarij zoals hij zich die voorstelde, zo oud
was als de mensheid.
Bij romantische denkers uit de Verlichting vinden we ook de oorsprong van wat
Dekker ‘natuurlijke’ maçonnerie noemt, namelijk de begrippen ‘natuurrijke
mensenrechten’ en ‘natuurlijke godsdienst’. Je zou het streven naar humaniteit bijvoorbeeld in de maçonnieke ideeën van G.E. Lessing - natuurvrijmetselarij kunnen
noemen, omdat het niet plaats- of tijdgebonden is. Militante revolutionairen die in
bepaalde Franse, Oostenrijkse en Hongaarse loges overheersten kwamen daardoor
tot de opvatting dat vrijmetselarij een geheim genootschap moest zijn dat de
niet-humanitaire gezagsuitoefening uitroeide7.. En zo kwam het ook dat men Adams
vijgeblad als eerste schootsvel ging beschouwen en dat maçonnerie met
revolutiegezindheid werd vereenzelvigd8..
Tegen de achtergrond van deze ideeënontwikkeling moeten we, denk ik, de
natuurmaçonnerie plaatsen zoals die zich in Dekkers brein geconsolideerd heeft:9. de
menselijke neiging om, wanneer men aan de verliezende hand is, naar geestverwanten
te zoeken en met hen tegen ongewenste machtsconcentraties samen te werken,
desnoods in een complot. Hoe Dekker zich het begin van zo'n celvorming voorstelde,
vindt men in zijn Ideën 1273b, 1281 en 1282, en in een brief aan Mimi10.. Hoe zeker
hij van zijn zaak was, lezen we in een brief aan Van Vloten: ‘...'t grondidee is zo oud
als zwakte aan één kant, en onwettig en onredelijk gezag aan de anderij zij - dat is
zo oud als 't menselijk geslacht.... Zodra ik werken kan, wil ik proberen die natuurlijke
wijze van werken uittevoeren tussen eenige gelijkgezinden’11..
De moeder van Dekkers gedachte is dus waarschijnlijk de wens van revolutionairen
geweest, in een periode toen de idealen van de vrijmetselarij gedeeltelijk met de
ideeën van de tijd (de Verlichting) samenvielen. Hierdoor is het misverstand ontstaan
dat het rituele spel waarmee vrijmetselaren werken, een illustratie moet zijn bij een
tijdgebonden ideeënwereld. Pas toen veel verfransing in de Nederlandse vrijmetselarij
was uitgewerkt, durfde men vast te stellen dat weliswaar heel wat revolutionairen
vrijmetselaar waren, maar dat niet elke vrijmetselaar een patriot was. Men realiseerde
zich dat de vrijmetselarij ouder was dan de Verlichting, maar niet zo oud als de
mensheid.
Tegen Dekkers secundaire gebruik van de term maçonnerie is lexicologisch geen
enkel bezwaar aan te voeren, en historisch is het verklaarbaar, maar het
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De Oostenrijkse en Hongaarse jacobijnen die na 1791 (het jaar van Mozarts Zauberflöte)
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V.W. 11, Amsterdam, 1977, blz. 336-337.
V.W. 7, Amsterdam, 1973, blz. 626.
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probleem is nu dat Dekker zijn fictieve vrijmetselarij gebruikt heeft als criterium om
de reële Nederlandse organisatie van vrijmetselaren te beoordelen. Hij ging haar te
lijf, omdat zij niet ingreep ‘in 't raderwerk der samenleving’. ‘Geen zweem van
verbond, van zamenwerking tot éen doel, van magt door een eendragt’. ‘De heele
uitsluiting van politiek is niets dan de zoo gewone lafhartigheid die bang is zich te
stoten aan gezag, en dus blijven daardoor juist alle verkeerdheden in wetten en zeden,
die gesteund worden door dat gezag’. Dit alles schrijft Dekker in juli 1863 aan Mimi6.
Dekker verwijt hier de Nederlandse vrijmetselaren dus het omgekeerde van wat
in Frankrijk de maçons kort voor 1800 verweten is: een staat in de staat te vormen
om het regime omver te werpen. Krasser gezegd: Multatuli vervangt het wetboek
van de Orde van Vrijmetselaren door Max Havelaar en de Geschiedenissen van
gezag.
Men kan Dekkers verwijt toeschrijven aan de teleurstellende uitwerking van zijn
eerste boek, dat, zoals men weet, via maçonnieke relaties een uitgever kreeg. En men
kan Multatuli gebrek aan realiteitszin en historische scholing verwijten. Maar men
mag hierbij niet uit het oog verhezen dat Multatuli een schrijversleven lang eigenlijk
maar met éen onderwerp bezig is geweest - het centrale thema in zijn werk is het
recht van de macht of het onrecht van het gezag. Het ziet ernaar uit dat óók zijn
ideeën over vrijmetselarij vanuit dïe kern zijn ontstaan.
En toch is ook dìt geen afdoende verklaring voor wat zich bij Multatuli's
beeldvorming heeft afgespeeld. Bij een gecompliceerd mens als Douwes Dekker is
‘verklaren’ immers zelden een bevredigende bezigheid. Maar er zijn wel een paar
tendenties in zijn persoonlijkheid te signaleren die hier niet verdoezeld mogen worden,
en dat zijn twee neigingen die onder andere in zijn brieven aan het eind van de jaren
zestig manifest worden. Wie de klachten leest over uitblijvende beslissingen,
vertraagde post, zoekgeraakte brieven en vermist geld, ontkomt niet aan de indruk
dat Dekker onder spanning werd gezet door het paranoïde gevoel dat er van
verschillende kanten tegen hem samengespannen werd. En wie nagaat hoe Dekker
in diezelfde tijd zijn politieke aspiraties ventileerde, merkt op dat ook hijzèlf de
neiging had om te complotteren wanneer hij dit opportuun vond12..
Je krijgt door dit alles de stellige indruk dat Dekker zich bij zijn uitlatingen, over
welke vrijmetselarij dan ook, liet leiden door de neiging de realiteit te hèrscheppen
naar zijn beeld, omdat dit beter paste bij zijn streven en zijn strategie. De vraag is
nu of hij hiermee bewust of onbewust het feit verborg dat hij door zijn ingewikkelde
manier van leven, zijn schulden en schandalen, geen ideaal voorbeeld gaf van de
maçonnieke levenskunst zoals zijn tijdgenoten zich die (in de Orde van
Vrijmetselaren) voorstelden. De man, de echtgenoot, de vader, de ambtenaar, de
staatsburger, de collega, de vriend die Dou-
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wes Dekker heette, paste niet goed in het profiel van de maçon zoals men dat in de
19de eeuw pleegde te schetsen, d.w.z. in de tijd toen men een neurasthenische aanleg
niet begreep, en men de invloed van een gezin niet onderkende dat door de
afwezigheid van de vader en de ziekte van de moeder onvolledig was.

Misleiding
Men hoeft geen vrijmetselaar te zijn om vast te stellen dat Dekker zijn eerste vrouw,
zijn kinderen, een aantal vrienden en andere relaties met verbijsterend veel misère
heeft opgezadeld. Dit is, onder andere doordat zijn schoondochter er veel van te boek
gesteld heeft, een uitgemaakte zaak13.. Du Perron heeft haar bevindingen eigenlijk
niet kunnen weerleggen14.. Nu is het vervelende dat wie zoiets beweert, het verwijt
krijgt, dat hij de hetze tegen Multatuli heropent15.. In de Multatuli-literatuur, die al
jaren meer dan 2000 nummers omvat, vormt deze beschuldiging een geregeld
terugkerende curiositeit. Zelfs een vrijdenker - een man dus van wie je een
onbevooroordeelde benadering van onvervalste bronnen mag verwachten - zelfs zo'n
man steekt bestraffend zijn vinger op, zodra iemand die van Multatuli houdt,
constateert dat Dekker niets menselijk vreemd was16..
Hieronymus van Alphen heeft de ware vriendschap eens gekenmerkt door de
mogelijkheid dat men elkaar ‘zijn feilen toont’. En het is nog steeds een controleerbaar
gegeven dat alleen de beste vriendschappen tegen persoonlijke kritiek bestand zijn.
Zwakheden kunnen zelfs een interessante charme vormen waarmee de bezitter mensen
voor zich inneemt - tenzij hij, bij nare consequenties ervan, de schuld op anderen
projecteert. Zoiets irriteert, en ook van diè irritatie geeft de Multatuli-literatuur
voorbeelden genoeg.
En toch kun je, bij veel bezwaren tegen een gedrag als dat van Dekker, op zijn
minst even veel redenen hebben om van Dekker en Multatuli te houden. Men kan
immers ook op een genie als Mozart gesteld zijn, ondanks dat hij geleend geld van
logebroeders vergokte en misschien geen ideale vader en echtgenoot was. Jammer
dat niet alle Multatulianen dit willen inzien. Behalve die niet-blind-makende liefde
is er nog iets dat Multatulibewonderaars maar niet willen begrijpen, en dat is het
streven naar wetenschappelijke consistentie. Men ergert zich als iemand probeert
met authentieke documenten aan te tonen dat heiligverklaring van Eduard Douwes
Dekker op verlakkerij neerkomt.
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Annette Douwes Dekker - Post van Leggelo: De waarheid over Multatuli en zijn gezin, 1939.
E. Du Perron; Verzameld Werk IV, Amsterdam, 1956, blz. 543-628.
Paul Marijnis in het Cultureel Supplement, blz. 3, van NRC-Handelsblad 18 maart 1980.
F. Ravensloot: ‘Multatuli vrijzinnig vrijmetselaar?’ In: 125 jaar Vrije Gedachte in Nederland,
1980, blz. 12-20.
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Een curieus voorbeeld van die irritatie is het artikel van F. Ravensloot in de brochure,
verschenen bij het 125-jarig bestaan van De Vrije Gedachte16.. De schrijver weet dat
hij biografische gegevens niet kan ontkennen en toch plaatst hij Multatuli's houding
in religieuze en morele kwesties binnen het kader van de vrijdenkersbeweging zoals
die zich in de onafhankelijke loge Post Nubila Lux gemanifesteerd heeft. Ravensloot
annexeert Dekker zelfs bij die groep door hem vrijzinnig vrijmetselaar te noemen.
Het is jammer voor de heer Ravensloot, maar voor Post Nubila Lux (de enige loge
die Dekker in zijn brieven bij de naam noemt) heeft Dekker geen goed woord over
gehad. Daar komt nog bij dat Ravensloot geen 19de-eeuwse Multatuli-literatuur
citeert, die zowel van de orde zèlf als van Dekkers image in die orde een betrouwbaar
beeld geeft. Bewaard gebleven brieven, gewisseld tussen het hoofdbestuur van de
orde en het bestuur van Post Nubila Lux, citeert hij evenmin17.. Doordat Ravensloot
dit alles weglaat, geeft hij van de Nederlandse vrijmetselarij en van Multatuli's rol
daarin, op zijn zachtst gezegd, een vertekend beeld. Ravensloot, de vrijdenker, stelt
zich hiermee aan de vrije verdenking bloot dat hij een oratio pro domo heeft willen
schrijven, zoals zijn voorganger F.C. Günst dat in een jubileumboekje voor Post
Nubila Lux heeft gedaan19.. Ook Günst heeft de zwarte bladzijden uit de geschiedenis
van zijn loge in zijn geschrift weggelaten.
De reden waaròm Dekker zich niet in Post Nubila Lux thuisvoelde, vermeldt
Ravensloot dus evenmin, terwijl ze in (gedrukte) brieven van Dekker (aan Waltman
en Kallenberg) te vinden zijn18.: onder leiding van de journalist M.S. Polak, die werk
van Dekker in zijn krant opnam, was de loge een avondschool waar Duitse
(Kantiaanse) filosofie of deïstische religiologie werd gedoceerd; zijn invloedrijkste
opvolger, F.C. Günst, óok uitgever van Multatuli, drukte later, als jezuïetenvreter,
een anticlericaal en atheïstisch stempel op de loge. Post Nubila Lux was onder Polak
èn onder Günst voor àndersdenkenden - inclusief een non-conformist als Dekker onverdraagzaam en onverdraaglijk, dus eigenlijk ontoegankelijk. Dit laatste moet
een van de redenen zijn geweest waaom de loge, conform nationale en internationale
spelregels, niet door de ‘officiële’ loges, in de Orde van Vrijmetselaren, werd erkend.
Het geeft te denken dat de loge pas in de orde werd opgenomen, toen de rol van
Günst c.s. daar was uitgespeeld, in 1886. Polak was al jaren eerder, na daverende
conflicten, uit de loge weggelopen20.. Een derde uitgever van Mul-
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tatuli, R.C. d'Ablaing van Giessenburg, was ‘meester van Eer’ in Post Nubila Lux,
toen de loge erkend werd; ook déze vrijmetselaar was een militant vrijdenker, maar
hij werd in de orde opgenomen, niet ondanks dat hij zichzelf een atheïst noemde,
maar omdat hij voldoende aequanimitas bezat om andere levensvisies dan de zijne
te tolereren.
Het is jammer dat Dekker met Polak, Günst en d'Ablaing geen blijvende relaties
heeft willen opbouwen. Maar het siert hem dat hij in de jaren tachtig voor éen van
hen een hulpactie op gang brengt: hij schakelt een lid van het hoofdbestuur van de
Orde in om te proberen het gezin van Günst te redden, als de vader en echtgenoot
krankzinnig is geworden. Hadden de volgelingen van Günst niet in de gaten dat hij
een weduwe met kinderen onverzorgd zou achterlaten?19
Dit alles vertelt Ravensloot niet. Er is nòg iets wat hij onbesproken laat, namelijk
dat je met je vrijzinnigheid ook in de negentiende eeuw lid van de Orde kon zijn en
dat je met die hoedanigheid niet op Post Nubila Lux aangewezen was. Toegegeven:
de vrijmetselaarsalmanakken laten de gezapigheid van religieus-reactionairen zien.
Biedermeiers die met een beperkte horizon en een deugdencomplex kerkje wilden
spelen, hebben jarenlang in bepaalde loges een Jan-Saliegeest in stand gehouden.
Maar het gebrek aan spiritualiteit was niet algemeen en een kosmopolitische instelling
was in de Orde ook te vinden. Behalve het brave gedweeë pluimvee dat niet verder
kon kijken dan het eigen hok, hebben heel wat onkooibare vogels van diverse
pluimage in het 19de-eeuwse ordeleven hun vleugels kunnen uitslaan. Van de mannen
die Multatuli gekend heeft noem ik de radicale liberaal S.E.W. Roorda van Eysinga,
de verroomste remonstrant H.A. des Amorie van der Hoeven, de anti-revolutionair
L.W.C. Keuchenius, de Multatuli-bewonderaars van niet-christelijken huize A.C.
Wertheim en Jhr. M. Salvador, de vrijzinnige geesten C. Vosmaer, G. Keller en
P.A.S. van Limburg Brouwer.
Ook zij zullen zich, evenals Dekker, aan allerlei zaken in het ordeleven hebben
geërgerd, maar dit heeft hen er niet van weerhouden te streven naar wat de Orde van
hen verwachtte: mensen gelukkig(er) te maken door bij zichzelf een innerlijke
noblesse te ontwikkelen die een behoorlijke actieradius heeft. Zij hadden geen loge
nodig die de image van een anticlericale secte had gekregen. Dekker voelde die
behoefte kennelijk ook niet.
Hij had andere behoeften: die aan hulp uit de Orde bijvoorbeeld bij zijn poging
ideeën van hemzelf te realiseren. Maar, zoals gezegd, hier draaide Dekker de zaken
om; de Orde verwachtte van haar leden dat zij mensen leerden maatschappelijk beter
te functioneren door dat eerst zelf te proberen en met het persoonlijke voorbeeld een
uitstralingseffect teweeg te brengen. Omdat de Orde binnen een bonte verscheidenheid
van karakters, levensvisies en levensstijlen probeerde weg te nemen wat geesten en
gemoederen verdeelde en de mens met de mens probeerde te verzoenen, kon zij geen
strijdorganisatie worden waarvan de leden, met de macht van hun getal of van hun
posities, als
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éen man achter de particuliere waarheid van éen en dezelfde moralist gingen staan,
en zeker niet wanneer dit de keus voor of tegen éen bepaalde politieke of religieuze
stroming zou inhouden.

Hassliebe
Een loge wilde niet meer maar ook niet minder zijn dan een werkgroep waarvan de
leden met behulp van een ritus een habitus probeerden te ontwikkelen waarbij ieder
van hen in de eerste plaats een moralist voor zichzelf was. De habitus moest tot een
levenskunst leiden die zich het best met de betekenis van de term ‘virtus’ laat
omschrijven: handelen overeenkomstig de plaats die men door geboorte of
omstandigheden in de samenleving inneemt21.. Negentiende-eeuwers die de oude
betekenis van ‘virtus’ niet begrepen, maakten er de braafheid en het ‘fussoen’ van
waar Du Perron zich in zijn werk over Multatuli zo over op kon winden. Maar de
benepen burgermansmoraal was geen algemeen geldige norm in de Nederlandse
loges van anderhalve eeuw geleden. Bouwstukken (logevoordrachten), afgedrukt in
almanakken, tijdschriften en gelegenheidsbundels laten ook cultivering van deugden
zien, zoals ze bij kosmopolitische geesten voorkwam, bij Carel Vosmaer bijvoorbeeld
en bij P.A.S. van Limburg Brouwer. Die bouwstukken hoorden bij een werkwijze
die men ‘compareren’ noemde en die zich omstreeks 1800 naar Franse voorbeelden
ontwikkeld had: een groepsactiviteit waarbij men door voordracht, studie,
gedachtenwisseling en sociëteitsgezelligheid elkaar beter kon leren kennen en
waarderen, en waar men belangrijke burgerlijke deugden leerde ontwikkelen, zoals
spreken in het openbaar, sociabiliteit, trouw, tolerantie en vriendschap - kortom: die
omgangskunde die in haar ideale vorm ‘broederschap’ heette een term die ook de
gemeenschappelijke ondergeschiktheid aan een ideaal suggereerde.
Dat in een aantal loges omstreeks 1850 de ritus ontaard was in een morsdood
ceremonieel, heeft Multatuli vastgelegd in een al eerder genoemde brief aan Mimi:
‘Op z'n hoogst leerde ik hoe de ridders elkaer aanspreken en groeten, welke hunne
symbolen zijn, hoe ze hun mantels dragen...’6 Van Loo, een geschiedschrijver van
de Orde, constateert een eeuw later dat de logearbeid ‘in de eerste helft van de 19de
eeuw meer nadruk legde op de dode vorm dan op de levende geest’20.
Dat logelezingen vaak niet meer waren dan reeksen gemeenplaatsen en clichés
waarbij men het hoofd met beide handen vast moest houden om niet in slaap te
sukkelen, heeft Multatuli satirisch vereeuwigd in Idee nr. 716, met de onvergetelijke
slotzin: ‘Menig zwijger die kans had een denker te worden is in de loge ten koste
van z'n streven naar waarheid, aan 't redevoeren gebracht’.
Zo'n aforistische uitbrander zal niet iedere vrijmetselaar Multatuli in dank hebben
afgenomen, zeker niet in een loge waar Jan Salie, die redevoerde, sterker
vertegenwoordigd was dan de homme d'esprit, die redeneerde. Maar
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maçons met een meer dan middelmatige intelligentie moeten in de gaten hebben
gehad dat in Idee 716 een organisatie via éen van haar leden aan zelfironie deed. Dat
zoiets een bewijs van levenskracht kan zijn, heeft de pastoors- en
kloostermoppencultuur in onze eeuw aangetoond: zij kon alleen floreren in een rijk
rooms leven, d.w.z. in een tijd toen er meer binnen- dan buitenkerkelijke katholieken
waren en men de allusies van Godfried Bomans en Fons Jansen dus nog begreep.
Satire en sarcasme ontstaan niet uit onverschilligheid of uit ongevoeligheid, maar
bewijzen betrokkenheid bij het mikpunt van spot; wie hekelt, heeft niet alleen ‘een
hekel áan’; hij doet denken aan een relatie die onze oosterburen ‘Hassliebe’ noemen
- een benaming die óok heel bruikbaar is om de verhouding van Dekker, als perifeer
vrijmetselaar, tot de Orde te typeren. Die haatliefde was overigens, evenals het
misverstand, niet algemeen, maar wel wederzijds.
Ook ruim een eeuw geleden had je veel geduld en mensenkennis nodig om aan
een excentriek mens als Douwes Dekker te kunnen wennen. Voor iemand die geen
inzicht had in de consequenties van zenuwzwakte en van het gemis aan een daarbij
passende opvoeding, was het zo niet onmogelijk dan toch erg moeilijk voor een
gedrag als dat van Dekker enige tolerantie op te brengen. Doordat al die eigenschappen
die het mogelijk maakten zonder ongelukken met een man als Dekker om te gaan,
ook vóór 1882 zelden tegelijk in éen en dezelfde mens aanwezig waren, moet het
aantal vrijmetselaren die Dekker begrepen en waardeerden, betrekkelijk klein zijn
geweest.
Het Weekblad voor Vrijmetselaren meldt in het artikel waaruit ik in mijn aanhef
geciteerd heb, dat Multatuli nogal wat bewonderaars heeft verloren omdat hij op een
eigenaardige wijze aan zijn ijdelheid heeft toegegeven. Toch zal, zo voorspelt het
blad, ‘het gevoel van recht en billijkheid triomferen over vooroordeel en onjuiste
beschouwing van zaken’.
De vrijmetselaar J.B. Meerkerk vertelt in zijn ‘karakterstudie’ over Multatuli een
anekdote die hierbij aansluit22.. Meerkerk was aan het eind van 1875 een boekwinkel
in Hoorn binnengestapt om de Minnebrieven te kopen (waarin, zoals gezegd, de
eerste gedrukte kritische uitlating van Multatuli over de vrijmetselarij voorkomt).
Maar de boekhandelaar, een vurig oratorisch vrijmetselaar, ontried Meerkerk de
lektuur. Hij lichtte zijn advies als volgt toe: ‘Toen we den Havelaar gelezen hadden,
zeiden we allen: wìe is die man, waar is hij? Want we willen hem helpen - maar toen
we wisten, wie en wat die man was, hebben we ons eenparig teruggetrokken. Foei,
foei, is dat een man!’
Tot zover de boekhandelaar en Meerkerk; jammer dat niemand meer weet wie die
‘we’ in het citaat precies zijn geweest. Kennelijk was het in 1875 niet algemeen
bekend hoe broeder Van Lennep broeder Douwes Dekker het kopijrecht voor Max
Havelaar afhandig had gemaakt.
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Het zou bij zijn persoonlijkheid hebben gepast, als Dekker, omdat zijns inziens
niemand het tegen Van Lennep opnam, het lidmaatschap van de Orde met veel
misbaar had opgezegd en zijn maçonnieke legitimatiebewijzen met evenveel sarcasme
had teruggestuurd naar de organisaties die ze hem hadden uitgereikt. Vervolgens had
hij over zijn conflict met Van Lennep c.s. en over het gebrek aan maçonnieke steun
een nieuwe Max Havelaar kunnen schrijven, zij het van bescheidener omvang.
Hij heeft dit alles niet gedaan; hij heeft ‘de zaak’ of het ordelidmaatschap op zijn
beloop gelaten, zoals Paul Marijnis veronderstelt15. In 1867 echter, wanneer Dekker
in Duitsland woont, voelt hij, als perifieer metselaar, niet alleen de letterlijke maar
ook de figuurlijke afstand tot de Nederlandse loges als een bezwaar. Aan Tine schrijft
hij namelijk dat het hem verdriet dat hij zijn maçonnieke papieren kwijt is23.. Hij kan
die alleen nodig gehad hebben om zich in een loge te legitimeren als vrijmetselaar.
Paul Marijnis veronderstelt verder dat Dekker vrijmetselaar is geworden om er
praktisch voordeel mee te behalen. Dekker heeft inderdaad van medemetselaren
geprofiteerd, van Kallenberg en De Chateleux bijvoorbeeld. Maar Dekker was óok
om andere redenen op deze mensen gesteld. In 1885 spijt het hem dat zijn vriend
Kallenberg bij een hoofdbestuursverkiezing niet tot Grootmeester van de Orde
gekozen is. Ook hieruit blijkt dat de vrijmetselarij hem in ieder geval niet onverschillig
heeft gelaten - zeker niet bij zo'n trouwe vriendschap als die met Kallenberg24..
Praktische voordelen konden trouwens, ook in Dekkers leven, van onaangename
mensen vergezeld gaan: als Dekker op reis was, maakte hij graag gebruik van
maçonnieke relaties. Op 9 november 1868 trad Multatuli in Winschoten op en droeg
hij een fragment voor uit Vorstenschool. Voor deze gelegenheid werd hij door een
vrijmetselaar van het station gehaald26.. De man bleek een irritante wauwelaar te zijn;
dit mogen we concluderen uit Idee 607 tot en met 611, want daarin heeft Multatuli
de man twee jaar later vereeuwigd, onder de titel Rammelslag25.. Het hele stuk is een
dodelijke parodie op het type van de broeder-ouwehoer, waarmee Multatuli indertijd
in een behoefte voorzag, doordat het in de serie Vrijmetselaarstypen van Jacob van
Lennep ontbrak27..
Rammelslag is wat men Dekker in de schoenen heeft geschoven: maçon uit
opportunisme, want als hij van een relatie verteld heeft dat deze liberaal, van zijn
vrouw gescheiden en medemetselaar is, vraagt hij Multatuli of deze in zijn voordracht
niet wat over de riolen zeggen kan, omdat hij hierover met de stad in een proces
verwikkeld is.
Het is de ironie van het lot dat jaren later, in de contreien die deze maçonnieke
kletsmajoor met zijn gemeier onveilig maakte, een andere roddelaar vrijmetselaar
werd, en wel éen van Dekkers meest gevreesde vijanden: op 31 mei 1905 werd in
de loge Het Noorderlicht de heer P.J.C.E. Douwes Dekker, oftewel Dekkers zoon
Edu, tot leerling-vrijmetselaar aangenomen. Hij was toen als leraar werkzaam in
Sappemeer, aan de Rijks-h.b.s., waar zijn medemetselaar
23.
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V.W. 13, Amsterdam, 1980, blz. 209.
V.W. 4, Amsterdam, 1973, blz. 356 e.v.
Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren, 1843 en 1844. Herdrukt in Thoth, 11, 1960
blz. 579 e.v., 587 e.v. en in Thoth 12, 1961, blz. 607 e.v.
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J.B. Meerkerk directeur was, de man die voor zijn Multatulistudie van Edu's informatie
waarschijnlijk dankbaar gebruik heeft gemaakt.
Hoe Edu zijn vader haatte, werd zelfs enkele jaren geleden nog in een maçonniek
tijdschrift vermeld. Toen een leerling hem eens vroeg iets over zijn vader te vertellen,
haalde de docent diep adem en brulde: ‘Mijn vader was een schoft! Een schoft! Een
beest voor mijn arme moeder!’ De vrijmetselaar die zich dit herinnert, geeft toe dat
een oordeel moeilijk is, maar voegt eraan toe dat het wel te denken geeft en dat hij
geen noodzaak ziet om Multatuli speciaal als ‘een der onzen’ af te schilderen, omdat
diens contact met de Orde vluchtig geweest zou zijn28..
Jammer dat de verteller hier is blijven steken. We zouden graag willen weten hoe
het kòmt dat dit contact oppervlakkig is geweest. Misschien is wat ik hierboven
uiteengezet heb, een poging om een hiaat in de biografie van Multatuli op te vullen:
de georganiseerde 19de-eeuwse Nederlandse vrijmetselarij paste niet in het model
van de maçonnerie dat zich in Dekkers brein gevormd had; Dekkers levensloop was
voor een aantal van zijn tijdgenoten geen voorbeeld van maçonnieke levenskunst
zoals zij zich die voorstelden; de eigenaardigheid van Dekkers
persoorilijkheidsstructuur en de eigenaardigheid van de (19de-eeuwse) ars masonica
congrueerden zo weinig met elkaar dat waarschijnlijk alleen maçons met een
maximale tolerantie en zelfkennis de ridderlijkheid in Multatuli hebben onderkend
en hem daarom als een medemetselaar hebben beschouwd.

28.

Adriaan van Driem in het Algemeen Maçonniek Tijdschrift, 35, nr. 10, 1981, blz. 419.
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J. Kortenhorst
Djati Roenggo
Mimi noemt voor het eerst de onderneming van de vader van Caroline Versteegh in
haar brievenuitgaven van 1891: Djatie Rongo in de bovenlanden van Samarang. De
Bruyn Prince geeft in 1900 de juiste naam: Djatie-roenggo. Maar Paul van 't Veer
raakt het spoor bijster door er (op pag. 80 en in noot 66 van zijn Multatuli biografie)
Djatirongo of Djatirogo in de residentie Rembang van te maken.
Johannes Martinus Versteegh (geb. 1797) oorspronkelijk houthandelaar in Zutphen
was van 1839 af administrateur van de onderneming Djati Roenggo. Zijn zoon Carolus
Bartholomeus (1826-1895) volgde hem op maar werd geruïneerd in 1878 door de
koffiebladziekte en een cacaoparasiet. Daarna (van 1879 tot 1928) is de onderneming
in handen van de familie MacGillavry geweest. Mr. E.J. MacGillavry (die er in 1916
geboren is) schreef de geschiedenis van zijn familie onder de titel Van Dunmaglass
tot Djati Roenggo die in 1981 is verschenen. Hij schrijft er het volgende over (pag.
111).
Het land was langgerekt van vorm, in zijn grootste lengte ongeveer vijftig kilometer
en in zijn kortste breedte ongeveer vijf tot tien kilometer. Er werd voornamelijk
cacao, nootmuskaat (pala), rubber en koffie verbouwd. Djati Roenggo lag in het
exacte midden van Midden-Java, twintig paal (30 km) ten zuiden van de havenplaats
Semarang. Het administrateurshuis lag 400 meter boven de zeespiegel en had daardoor
een heerlijk koel klimaat.

Eep Francken
Nog een brief van Ter Braak aan Cor Bruijn
In Over Multatuli 8 zijn brieven en aantekeningen van Menno ter Braak en Cor Bruijn
afgedrukt, die verband houden met de publikatie van Multatulibrieven door Ter Braak
in 1937 (Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven).
Inmiddels is in de nalatenschap van Bruijn een ‘nieuwe’ brief van Ter Braak
teruggevonden. Hij bevat weinig nieuwe informatie en behoeft, voor wie Over
Multatuli 8 naleest, weinig toelichting. In de slotzin duidt Ter Braak op een werk
van Konrad Merz (ps. van Kurt Lehmann). De heer Lehmann schreef mij: ‘De operette
was een Singspiel’. Titel: “Ein Veilchen auf der Wiese stand”, begin van het enige
gedicht dat Mozart van
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Goethe op muziek heeft gezet. Première 21-2-'37 in de Princesse schouw burg, Den
Haag, een gebouw dat de oorlog net zo min overleefd heeft als Fritz Hirsch, die het
gezelschap leidde. Ik heb de teksten in de muziek van Mozart moeten schrijven. Het
spel is tachtig keer uitgevoerd. Ter Braak was bij de première.’
5a. Getypt op papier met gedrukt briefhoofd: Dr. Menno ter Braak, 's-Gravenhage,
Pomonaplein 22, telefoon 393759. Het adres is veranderd in Kraaienlaan 36

23 Dec. '37
Zeer Geachte Heer Bruyn,
Hartelijk dank voor Uw schrijven van 20 dezer. Van de brief van Mevrouw Douwes
Dekker begrijp ik ook niets. Mij zijn geen andere brieven bekend dan die ik
gepubliceerd heb, noch door lezing, noch bij geruchte.
Ik moet U eerlijk bekennen dat ik van de zaak lichtelijk genoeg heb gekregen door
de wijze waarop de Heer Trompmeesters met zijn advocaten practijk heeft geprobeerd
de zaak te vertroebelen.
Ik heb dreigbrieven van dezen heer gelezen namens de weduwe Douwes Dekker
geschreven, die mij alle lust benemen verdere verbindingen met hem of met Mevrouw
Douwes Dekker te onderhouden.
Het lijkt mij ovrigens best mogelijk dat van dit antwoord niets terecht zal komen,
aangezien de Heer Trompmeesters van zijn relletje zal genoeg hebben gekregen.
De bespreking van ‘Koentje’ volgt! Ik heb het boek al lang klaar liggen, maar
kwam nog steeds niet tot de lectuur.
Mijn allerbeste wenschen voor Uw gezondheid. Misschien interesseert het U te
vernemen dat de operette van Lehmann gisteren een zeer groot succes is geworden.
Met vriendelijke groeten,
Menno ter Braak
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Garmt Stuiveling
Uit het Multatuli-museum
X. de brief aan Mathilde Lespirt
In de tweede helft van september 1957 vond ik in mijn bus een couvert met een
belgische postzegel. Dat was niet ongewoon, maar naar het handschrift te zien was
dit toch een bijzonder geval. Het bleek een brief in het Frans te zijn, op het oog
afkomstig van een dame op leeftijd die met grote zorg haar letters aan het papier had
toevertrouwd. Zij schreef, uit de radio te hebben gehoord dat de stad Amsterdam het
geboortehuis van Multatuli had aangekocht, en aangezien zij toevallig juist in diezelfde
tijd tussen oude familiepapieren een lange brief van Multatuli had aangetroffen, was
zij bij de nederlandse ambassade gaan informeren tot wie zij zich het best zou kunnen
wenden. Zo was ze aan mijn adres gekomen.
De brief waar het om ging was in 1862 door Multatuli in heel goed Frans
geschreven, en wel aan haar grootmoeder toen deze nog een jong meisje was. Veel
jaren later had zij haar grootmoeder meer dan eens horen zeggen dat zij die Douwes
Dekker maar ‘un peu bizarre’ had gevonden. De relatie was, voorzover zij wist, tot
stand gekomen via een zuster van haar grootmoeder, die, met een Hollander getrouwd,
naar Indië was gegaan. Daar had men kennis gemaakt met de familie Douwes Dekker
in De Rembang, en het verhaal ging dat deze familie bijzonder geïnteresseerd was
geweest in spiritisme en andere occulte verschijnselen. Ofschoon het er niet met
zoveel woorden in stond, had ik de stellige indruk dat het haar bedoeling was deze
brief van Multatuli te verkopen. Maar geheel afgezien van de eventuele prijs, was
ik niet gewoon ooit iets te kopen voor ik het met eigen ogen had gezien. Nu was dat
in dit geval vrij makkelijk: ik kwam destijds zó vaak in Vlaanderen dat een bezoek
aan Brussel geen probleem behoefde te zijn.
Ik heb haar dus ook in die zin geantwoord en haar meteen gevraagd of ik in de
K.B. te Brussel een fotokopie zou mogen maken terwille van de Volledige Werken,
waarvan de afdeling Brieven en Dokumenten toen juist op stapel stond. Maar hoewel
ik al in oktober in België moest zijn, mislukte het een afspraak te maken. Kort na
nieuwjaar 1958 echter was ik er weer, en vanuit Antwerpen waar ik dat weekend bij
vrienden had gelogeerd, toog ik op maandagochtend 13 januari naar Madame M.
Moll-du Cartier, 8 Avenue de la Couronne à Bruxelles. Zij woonde op de tweede
étage, en toen ik de lange trap was opgeklommen, bemerkte ik dat ik mij niet had
vergist: zowel haar verzorgde verschijning als de door de gedrapeerde gordijnen wat
schemerige salon
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waar ik werd binnengelaten, klopte met mijn verwachting. Een vriendelijke kleine
dame van naar schatting midden zestig, met een duidelijke pretentie van deftigheid,
die mij in gepaste stijl telkens ‘monsieur le professeur’ noemde, en er intussen
kennelijk van genoot dat mijn Frans zo stuntelig afstak bij het hare. Het was een
genoegen dat ik haar geen moment misgunde. Ofschoon voor mijn gehoor het
brusselse Frans nog een graad moeilijker te begrijpen is dan het parijse, het mentonse
of het geneefse, slaagden wij er toch in, een redelijk gesprek te voeren. In de overvolle
kamer met erfgoed in Biedermeierstijl had zij op de grote ronde mahoniehouten tafel
de kostbare dokumenten klaar gelegd: een vergeelde authentieke brief uit 1862,
waarvan ik bij de eerste blik het mij zo vertrouwd geworden handschrift herkende,
bewaard gebleven in de oorspronkelijke enveloppe. Er was bovendien een
jeugdportretje bij van de geadresseerde, Mathilde Lespirt, en ook dat kwam mij niet
geheel onbekend voor al wist ik niet wáar ik het ooit had gezien. Nú weet ik dat wel:
net zo'n exemplaar was ons door de vingers gegaan toen we kort na de bevrijding in
de U.B. te Amsterdam dagenlang bezig waren geweest om de bezittingen van het
Multatuli-Genootschap te ordenen en te chronologiseren. Multatuli moet dat destijds
dus van haarzelf hebben gekregen en levenslang bewaard. Mijn gastvrouw had mijn
verzoek om de oude brief te mogen fotokopiëren om zo te zeggen al ingewilligd door
eigenhandig een afschrift te maken. Dat kreeg ik terwille van de voorgenomen uitgave
ongevraagd mee, evenals een brief door Mathildes familie in september 1863 vanuit
Rembang geschreven. Maar de authentieke brief waar ik voor kwam, kon zij in de
ontstane omstandigheden niet uit handen geven: ze had in de afgelopen maanden
van meer dan éen kant belangrijke bedragen geboden gekregen, waarvan ik moest
bekennen dat noch de kas van het Multatuli-Genootschap, noch die van mij privé in
staat was daar boven uit te stijgen. Het ging, als ik mij goed herinner, om zo'n kleine
duizend gulden. Na de genereusheid waarmee mijn gastvrouw mij het door haar met
zoveel zorg vervaardigde afschrift had gegeven, en na de teleurstelling die ik haar
niet had kunnen besparen, dat mij het kapitaal voor deze aankoop ontbrak - misschien
had zij gedacht dat ik een volmacht van de stad Amsterdam op zak had - kon ik het
niet over mijn hart verkrijgen haar nu ook nog te kwetsen door onder haar ogen het
goedbedoelde afschrift met professioneel wantrouwen te gaan collationeren en
corrigeren. Ik liet het dus bij een oppervlakkige vergelijking en nam in mijn beste
Frans met gemeende hartelijkheid afscheid. Naar ik hoop ben ik beleefd genoeg
geweest om haar later nog eens schriftelijk te bedanken en haar te bevestigen dat
wij, tot ons grote spijt, echt geen geld hadden voor de aankoop.
Toen ik enkele jaren later met de Brieven en Dokumenten gevorderd was tot 1862,
heb ik uiteraard gebruik gemaakt van dit afschrift en in korte woorden vermeld hoe
ik daarover de beschikking had gekregen (V.W. X: 647-651). Lang daarna kwam ik
te weten dat het Letterkundig Museum in Den Haag een fotokopie van deze brief
bezat, door de nieuwe eigenaar welwillend ver-
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strekt, zij het met de bepaling dat publikatie daarvan vòòr het jaar 2000 - ik meen
zelfs 2004 - verboden zou zijn. Maar aangezien het niet mogelijk was krachtens zijn
verbod weer ongedaan te maken wat de oorspronkelijke eigenares mij al had
toegestaan, veroorloofde ik mij in 1977 de fotokopie te gebruiken voor een verbeterde
datering en een klein aantal verbeterde lezingen. (V.W. XI: 62-63). De foutieve naam
Lesprit i.p.v. Lespirt is tot mijn spijt toen ongecorrigeerd gebleven.
Ik was inmiddels ook te weten gekomen dat de nieuwe eigenaar een rijke antwerpse
bibliofiel en collectioneur was, in de wandeling als fabrikant van doopsuikers en
andere zoetigheden Suiker-Jan genoemd. Het was de tweede maal dat ik die naam
hoorde, maar ik had in de tussen-liggende jaren ook de persoon-zelf al ontmoet. Dat
was in 1962.
Bezig met het samenstellen van een bloemlezing uit het werk van Jan Luiken twee-en-een-halve eeuw na diens dood - wilde ik alle gekozen teksten opnemen
overeenkomstig hun vroegste publikatie. Daar in mijn Luiken-collectie de bundel
Jezus en de ziel (1678) ontbrak, ging ik goedsmoeds naar de K.B. en bemerkte tot
mijn ontzetting dat die druk noch daar noch in enige U.B. aanwezig was. Omdat ik
nu toch de reis naar Den Haag had gemaakt, liep ik binnen bij het rijk gesorteerde
antiquariaat Meyer Elte in de Korte Poten, maar ook hier bleek men niet over zo'n
exemplaar te beschikken. ‘Wat verwacht u van ons’, zei de even hoffelijke als
deskundige antiquaar. ‘Die eerste druk is in geen jaren op een veiling te zien geweest.
De laatste maal was kort na de oorlog. Toen heeft Suiker-Jan hem gekocht. Hij zal
hem zeker nog wel bezitten. Als u wilt bel ik hem meteen even op, en wanneer hij
thuis is, kunt u direkt een afspraak met hem maken. Hij zal het een eer vinden u van
dienst te kunnen zijn’. Suiker-Jan bleek inderdaad thuis, en een week later ging ik
naar Antwerpen. De heer Dircks woonde daar wel niet, maar had, toen hij een
buitenhuis betrok, de etage boven zijn zaak geheel ingericht voor zijn onschatbare
verzameling handschriften en zeldzame drukken. Het ruime, schaars gemeubileerde
vertrek was donker, de gordijnen bleven toe; het collationeren van mijn Luiken-tekst
kostte maar enkele minuten, en daarop liet de heer Dircks mij kennis maken met een
aantal van zijn kostbaarste bezittingen, deels oud, deels modern, deels frans, deels
vlaams: luxe-edities en manuscripten van Paul Valéry, André Gide, Guido Gezelle,
Stijn Streuvels, Karel van de Woestijne en wie niet al. Ofschoon ik mij verbeeldde
zelf een mooie collectie te bezitten, voelde ik mij die middag als een armoedzaaier
in het huis van een miljonair. Niet dat mijn gastheer iets hebberigs of protserigs had,
integendeel: met een kinderlijk enthousiasme praatte hij over typografie en illustraties,
over drukkers en over dichters, en van dezen behoorden sommigen ook tot mijn
vriendenkring. Maar hoewel hij toen al eigenaar moet zijn geweest van de bewuste
Multatuli-brief, kwam die niet ter tafel.
Dit alles flitste mij door het hoofd toen ik begin 1981 in het Multatuli-Museum
een verzoek vond van de firma Beijers te Utrecht om hen te wil-
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len informeren of een franse brief van Multatuli die bij hen in veiling zou komen, al
dan niet gepubliceerd was. Met V.W. X in handen belde ik Beijers op en vroeg of
men mij de eerste zin zou willen voorlezen. Het wás de brief aan Mathilde Lespirt.
En op mijn vraag of Suiker-Jan dood was en zijn collectie nu onder de hamer kwam,
kreeg ik een bevestigend antwoord: de nederlandse helft in Utrecht, de franse in
Parijs. Het was wel duidelijk: voor de erfgenamen kon geen drukwerk fraaier zijn
dan een bankbiljet. ‘Buurmans huis is maar eenmaal te koop’, zei de dorpsarchitect
tegen mijn vader, meer dan een halve eeuw geleden, en toen ging het er inderdaad
om, het huis van onze overleden buurman te kopen. Ik heb die verleidelijke wijsheid
in mijn leven vaak gezegd, als ik toch weer eens iets kocht dat mijn draagkracht verre
te boven ging. Nu was - tegen alle waarschijnlijkheid in - buurmans huis voor de
tweede maal te koop. En wat in 1958 onmogelijk was, moest nú kunnen: we hadden
immers sinds 1975 een eigen Multatuli-Museum! Op mijn verzoek bleek C.R.M.
voor dit uitzonderlijke geval bereid tot een extra subsidie. Met hulp van Berry
Dongelmans was ik nog in staat zelf de veiling bij te wonen. De K.B. en de U.B.'s
onthielden zich collegialiter van bieden; ook Vlaanderen joeg de prijs niet oneindig
op. Zo kwam deze bijzondere brief op 23 juni 1981 voor een bedrag van f 3974,86
voorgoed in ons bezit. Uitstel kost geld.
Hier eindigt mijn verhaal. Maar dank zij de speurzin van Tristan Haan weten we
althans iets méer van die charmante Mathilde Lespirt, die door Multatuli in 1862
scheen voorbestemd om te worden opgenomen in zijn ‘legioen van Insulinde’. Als
dochter van de 33-jarige Jean Charles Lespirt, uit Aalst, en de 32-jarige Marie
Gladstanes, uit Londen, was Mathilde Henriette Marie op 18 juli 1836 te Antwerpen
geboren. In begin 1862 woonde ze met haar twee jongere zusters Louise en Henriette
in Brussel, no. 64 Rue d'Arlon. Op 7 november 1866 huwde ze te Brussel met Pierre
Jean Edouard Dupré, geboren te Jette op 4 januari 1836. Tijdens de nog steeds
raadselachtige ontmoeting in Nieuwediep was Mathilde dus zes-en-twintig jaar en
Multatuli twee-en-veertig.
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J. Kortenhorst en J.J. Oversteegen
Maria Theresia
Wij zijn de heer C. Bij dankbaar voor de ‘Koran-Korach’-vondst: een duidelijk bewijs
dat zeker deze passage op pag. 34 van Maria Theresia en de Vrijmetselaars van de
hand van Multatuli is. (Over Multatuli 11 pag 46 ‘Een hardnekkige vergissing als
bewijs’).
De heer Bij heeft gelijk als hij ons op de vingers tikt dat Marie Anderson óók al
in 1888 per voetnoot mededeelt dat Multatuli de gehele vertaling voor zijn rekening
nam.
Maar wij blijven van mening dat men de onvolkomenheden die de vertaling
onweersprekelijk aankleven niet of niet alleen aan Multatuli mag verwijten.
Marie Anderson zegt echter zowel in 1888 als in 1901 dat Multatuli haar
behulpzaam is geweest. En Multatuli schrijft aan Waltman: ‘Maar er blykt dat m'n
beschermeling geen twee regels redelyk hollands schryven kan en ook 't duits niet
verstaat’.
Hij had dat niet kunnen constateren als Marie Anderson hem niet haar vertaling
(of een stuk vertaling) had voorgelegd.
Hij schrijft ook niet (terwijl hij al 20 dagen aan de Maria Theresia bezig was) dat
de onwaarde van Marie's werk hem gebleken was, maar ‘er blykt’. Dat kan er op
wijzen dat hij toch wel een heel stuk (of alles) in Marie's vertaling voor zich had.
Wij hebben in onze inleiding tot de vertaling (pag. XXVIII en XXIX) een aantal
hypothesen genoemd betreffende de mogelijke vormen van samenwerking tussen
Marie Anderson en Multatuli. Wij staan daar nog geheel achter.
Dat Multatuli een heel stevige hand in de vertaling heeft gehad hebben wij niet
bestreden maar het geheel... nee.
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Ingezonden
Als bewonderaar van Multatuli heb ik genoten van het artikel van Prof. Diepenhorst.
De redaktie noemt het een artikel van een ‘tegenstander’, maar zo heb ik het niet
ervaren. Men kan zich niet zó in het werk van Multatuli verdiepen zonder sterke
interesse en toch ook bewondering voor de man. Waarom is het zo belangrijk om
het portret van Douwes Dekker in te vullen en uit te werken? Omdat nog steeds het
totaalbeeld van de mens Douwes Dekker ontbreekt.
Op zichzelf lijkt het futiel, de figuur van Multatuli staat voor ons en de eeuwigheid
vast en al dat werk van noeste exegeten, detail-speurders en close-readers voegt niets
wezenlijks toe aan wat wij al wisten. Niemand wist beter dan Dekker welk vat vol
tegenstrijdigheden hij was. Dit vat kan men blijven vullen, het zal nooit overlopen.
Ook in de twintigste eeuw zullen Multatulianen nieuwe feiten blijven aandragen en
inzichten vernieuwen. Helaas beletten de vele details ons nog steeds het gezicht op
Dekker in toto.
Naast de onomstreden figuur van de schrijver Multatuli, voor wie geen monument
toereikend kan zijn, blijft de ongrijpbare mens Douwes Dekker ons fascineren. Het
heeft weinig zin erover te twisten of deze man goed en edel was of een geraffineerde
schurk. Zijn licht- en schaduwkanten zijn zo veelvuldig, dat men hem moeilijk
karakterologisch kan aanduiden. Dekker zou trouwens zelf iedere kwalificatie
verwerpen, hij laat zich niet vangen. Wat Dekker nu eens zegt weerspreekt hij het
volgende moment. Tegenover positieve daden stelt hij vele negatieve. Een voorkeur,
uitgesproken voor bepaalde mensen of ideeën verkeert even later in het tegendeel.
Wat valt hieruit voorlopig af te leiden?
Dekker wilde vrijheid à l'outrance, hij wilde zich niet binden aan enige partij,
geloof, ideologie of vorm van gezag. Diepenhorst laat zien, dat de anti-christelijke
uitspraken van Dekker kwamen uit een diep christelijk gemoed. Dekker bezat een
van nature christelijke ziel (de anima naturaliter Christiana van Tertullianus). Zijn
christelijke normen waren echter te hoog om daarvan iets terug te vinden in de
christelijke actualiteit. In woord en geschrift verwierp hij het dus volledig, zoals hij
ook het socialisme niet kon aanvaarden. Hij was tegen het kolonialisme in zijn oude
vorm, maar hij was allerminst een anti-kolonialist. Hij bond zich aan niets en niemand,
zelfs in zijn huwelijk reserveerde hij zich grote vrijheid. Een man met zoveel geestelijk
voorbehoud moest zich wel aan maatschappelijke grenzen en beperkingen stoten.
Uit deze karakterstructuur zijn vele van Dekker's conflicten met de boze wereld te
verklaren. Dit karakter kennende verbaas ik mij steeds weer over de toekenning van
kwaliteiten die Dekker nooit bezeten kan hebben en van rollen die hij nooit gespeeld
zou kunnen hebben. Was Dekker niet zo door het onrecht getroffen dan zou hij als
ambtenaar of als politicus een zeer grote rol hebben gespeeld. Dit en veel anders
dicht men de martelaar Multatuli toe.
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Ik geloof, dat noch het een noch het ander het geval zou zijn geweest, want een man
als Dekker zou zijn gelijk steeds en nadrukkelijk hebben willen halen. Alleen op een
bepaald niveau en samenwerkend met mensen, die hem konden waarderen zoals in
Menado met resident Scherius het geval was, kon Dekker voortreffelijk functioneren.
Maar op het niveau van resident of gouverneur zou Dekker met velen in botsing zijn
gekomen. Men kan dat in de man prijzen, maar het zou vroeg of laat tot een
soortgelijke clash gekomen zijn als in Lebak. En laten we er toch vooral dankbaar
voor zijn dat Dekker zo in elkaar zat, want anders had Nederland nooit van Multatuli
gehoord.
Wanneer ik dan ook zeg, dat Dekker een potentaat was, die zich noch in een
ambtelijke hiërarchie noch in een parlementaire democratie kon vinden dan is dat
geen depreciatie maar eerder een poging tot zuivering van de complexe dubbelfiguur
Douwes Dekker-Multatuli. Aan het genie van Multatuli wordt niet afgedaan door de
duistere kanten van Dekker te erkennen en zijn karakter niet fraaier voor te stellen
dan het was. Voor mij blijft de mens Dekker met al zijn tegenstrijdigheden en
innerlijke spanningen een menselijk raadsel dat geen van de bestaande studies heeft
kunnen oplossen.
Waar blijft de moderne psychologische studie van een literair-historicus, die een
poging doet ons een totaalbeeld te geven van deze bijzondere man? Wanneer we
over een samenvattende karakteranalyse beschikken, die voldoende gefundeerd is,
zullen veel van Dekker's gedragingen en hebbelijkheden beter verklaard kunnen
worden. De wonderlijke gedachten en geladen uitspraken van Multatuli die
Diepenhorst ons in zijn artikel voorlegt zijn vooral interessant als symptomen van
de enigmatische persoonlijkheid die we nu al een eeuw lang bestuderen zonder hem
nog te kennen. Is het niet zo, dat de kwalijke ‘studie’ van dr. Th. Swart Abrahamsz.
van 1888 (‘Eene Ziektegeschiedenis’) de bewonderaars van Multatuli voor goed de
lust benomen heeft de schrijver aan een degelijke psychologische studie te
onderwerpen? Of speelt een zekere angst voor ontheiliging van onze held een rol?
Multatuli als schrijver is onaantastbaar en juist daarom mogen we zonder enige
reserve onderzoeken welk mens daarachter schuil ging. Zou het niet op de weg liggen
van het Multatuli-Genootschap het schrijven van een moderne literair-psychologische
studie over Multatuli te stimuleren, b.v. door het uitschrijven van een prijsvraag? Ik
beveel dit het bestuur van harte aan.
Den Haag, 12 nov. 1983
F.J. van der Dussen
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Uit Over Multatuli, Amsterdam 1950.
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Karel Wauters (UFSIA)
Multatuli en de poëzie
een speurtocht in de ‘Ideeën’
1. Dichters en verzenmakers
Er zyn dichters die verzen maken.
Aldus Multatuli's Idee 561., een van de vele uit zijn eerste bundel die door hun
laconieke zegging en paradoxale inhoud de lezer aan het denken zetten. Wat ligt er
nu, oppervlakkig gezien, meer voor de hand dan dat een dichter verzen schrijft? Maar
volgens de auteur behoort deze activiteit blijkbaar niet tot de noodzakelijke bezigheden
van de dichter; er zijn er die zich daarmee onledig houden, doch er zijn er ook anderen.
Bovendien klinkt de formulering ‘verzen maken’ bepaald depreciërend, als iets dat
met kunst en poëzie weinig uitstaande heeft. In elk geval wordt hier gesuggereerd
dat het dichterschap zeker niet tot zulk maakwerk te herleiden valt, en in feite heel
wat anders en beters veronderstelt.
Inderdaad heeft Multatuli met deze paradox een thema aangesneden, dat hij verder
in zijn ideeën nog vaak zal hernemen en ten overvloede variëren: het propageren,
door voorgangers en tijdgenoten, van verzenmakerij als poëzie, waardoor het volk
in slaap wordt gewiegd en afgeleid van zijn werkelijke problemen. Het is tegen deze
kwalijke ‘poëtery’, dit bewust of onbewust misbruik van de dichtkunst dat hij telkens
weer in opstand komt. In zijn aantekeningen van 1872 bij Idee 398, hem te binnen
geschoten ‘onder 't corrigeren der dichtoefeningen van Pennewips leerlingen’, stelt
hij zeer duidelijk:
Versjes maken is 'n onschuldige liefhebbery. Maar niet onschuldig is het,
daarvan een métier te maken, dat spelletje uit te geven voor iets wezenlyks,
daarmee 't onnozel volk te bedriegen, en 't door klinkklank te biologeren
tot onverstand. (...)
De zeer weinige inderdaad schone verzen die er bestaan - ze zyn by enkele
regels te tellen - wegen niet op tegen 't misbruik dat er van vers-lymery
gemaakt wordt. Niet alleen dat de ware poëzie niet in zulke kunstjes
bestaat, maar ze is er wars van. (...)
Dat ook 'n dichter soms verzen maakt, heb ik reeds in 56 erkend. Maar dit
blyft zeldzame uitzondering. In den regel zijn verzenmakers géén poëten.
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't Is een kinderachtig handigheidje, dat ieder zich kan eigen maken, en dat
voor den denker niet de minste waarde heeft.2.
In de laatste alinea maakt Multatuli een klaar onderscheid tussen dichters en
verzenmakers, daarbij verwijzend naar Idee 56, waarvan we de juiste draagwijdte
nu beter begrijpen. Het gaat daar blijkbaar om de uitzondering die de regel bevestigt:
verzen fabriceren is normaal het werk van verzenmakers, maar een enkele keer
verlagen zich ook dichters tot dat kunstje. Dat deze laatsten daardoor in zijn ogen
een niet minder misselijk figuur slaan, kunnen we opmaken uit zijn commentaar,
eveneens van 1872, bij 56 zelf, een tekst die voor zijn kritische reflectie op het
dichterschap zeer relevant is:
Ook jammer genoeg! Want zie, dichters konden hun ziel beter besteden.
Terwyl Hamlet droomt en mymert en muziek ruist, zitten Mr en Mw
Claudius gerust op den troon van 't land: wherein something rotten. Dat
peinzend sammelen van de dichters verlengt den triumf der schelmen. Van
Twist heeft onlangs weer meegesproken over Indische zaken, en niemand
spuwde hem in 't gezicht. Op Java wordt meer dan ooit geplunderd en
gemoord. Begrypt men niet, dat dit een onmisbaar gevolg is van de wyze
waarop myn pogingen tot nog toe verydeld werden?3.
Door zich te bezondigen aan verzenmakerij werkt de dichter het heersende onrecht
in de hand. Wat heeft men immers aan zulke vrijblijvende ‘Spielerei’, wanneer de
politieke en maatschappelijke omstandigheden een vastberaden engagement vereisen?
Een groot deel van de poëtische praxis in heden en verleden ervaart Multatuli als
radicaal in tegenspraak met zijn opvattingen van de literatuur als daad, als strijd voor
waarheid en recht tegen de gevestigde machten in. Dat is de diepste grond van zijn
executie van ‘de prins der poëten’ Bilderdijk, van zijn verwijten aan het adres van
Hooft, Van Alphen, Ten Kate e.a., hoe ongenuanceerd en soms zelfs onjuist die
historisch ook mogen klinken. Al deze in hun tijd gevierde dichters schoten vooral
ethisch tekort, omdat zij lippendienst verrichtten, en hun artistieke tekortkomingen
waren daar het logisch uitvloeisel van. In dit opzicht vertoont Multatuli's kritiek wel
enige raakpunten met wat later Nietzsche zijn Zarathustra in de mond legt: ‘Aber
die Dichter lügen zu viel’, d.w.z. zij vermeien zich in het bouwen van luchtkastelen,
aangezien zij meer belang stellen in zichzelf dan in het weten omtrent de
werkelijkheid.
We zouden bovenstaande bezwaren nog door tal van tekstvoorbeelden kunnen
adstrueren; ze liggen in de diverse Ideeënbundels voor het rapen en stellen geen
probleem voor de interpretatie,
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zoals Multatuli in het negatieve meestal makkelijk te begrijpen is. Moeilijker wordt
het echter wanneer we op zoek gaan naar het alternatief, en we ons afvragen wat dan
wel de ware dichter uitmaakt en wat we onder ware poëzie dienen te verstaan.

2. De ware dichter en de ware poëzie
Men staat enigszins verbaasd het verbum ‘maken’, dat in ‘verzen maken’ zulke
negatieve bijklank had, onder de vorm van het afgeleid substantief ‘maker’ als een
van de kernwoorden aan te treffen in een tekst waarin de ware dichter wordt
gekarakteriseerd; ik bedoel volgende passage uit Idee 513:
De dichter - in waren zin, natuurlyk: van verzenmakers spreek ik niet - de
dichter verzamelt en rangschikt bouwstoffen, en hy is slechts maker poietes - als de bouwheer die materialen zoekt, uitkiest, bijeenbrengt, en
op zekere wyze verbindt. Dichter en bouwmeester geven den vorm aan
wat er werd verzameld in hun werkplaats, maar de inhoud - zin of ruimte
- van beider werk, was niet hun eigendom. Het maakte, lang vóór hen, een
deel uit van 't oneindige zyn4..
Zoals de dichter hier wordt voorgesteld is hij wel van elk romantisch aureool ontdaan:
hij verschijnt als de poëet in de etymologische zin van het woord, als degene die als
een vakman vorm geeft aan dingen die reeds bestaan. Van enige creatieve fantasie
is er dus in 't geheel geen sprake5., en de nadruk ligt zelfs niet op het maken zelf, het
proces van de vorm, maar op de vooraf aanwezige inhoud die door die vorm gevat
wordt, ‘'t oneindige zyn’, of met andere woorden: de werkelijkheid in haar ruimste
betekenis, daar komt het op aan. Die te kennen, te doorgronden en onvervalst tot
haar recht te laten komen, daarin bestaat de wezenlijke opgave van de echte dichter;
dan bereikt hij poëzie die niet gebaseerd is op leugens maar op waarheid. Vandaar
dat Multatuli in een aanteking van 1876 bij Idee 586 ware poëzie definieert als ‘'t
albegrypend samenvatten van alles wat er voor de mens valt waar te nemen’6..
Aangezien de kenact bij de ware dichter centraal staat, heeft deze veel gemeen
met de denker, en bij herhaling wordt er ons in de Ideeën dan ook op gewezen dat
ware poëzie en wijsbegeerte in de grond één en hetzelfde zijn. In Idee 586 b.v., een
onderdeel van zijn beschouwingen over ‘vrye studie’, zegt Multatuli het zeer expliciet:
‘Deze toch (ware poëzie) is met wysbegeerte één, en streeft met haar naar het juist
begrip van den aard der dingen.’7. Het enige verschil bestaat in het gebruik der
middelen; poëzie
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‘kleedt het denkbeeld in een kunstbeeld, niet in redeneeringen’8..
Op grond van deze gegevens zouden we Multatuli's poëzie-opvatting kunnen
situeren binnen de literaire esthetica van het realisme; het nadrukkelijke
mimèsis-element, de primauteit van het weten en de gedachte alsook het daarmee
verbonden streven naar waarheid leveren daartoe substantieel bewijsmateriaal. Maar
daartegenover staat dat er in zijn geschriften ook uitlatingen voorkomen die het
voorgaande afzwakken of ontkennen, en daardoor in een heel andere richting wijzen.
Is daar vooreerst de triade ‘Gevoel, Verbeelding en Moed’, die hij refererend naar
Da Costa in Idee 1086 beschouwt als ‘de elementen die den dichter vormen’9.. Nu
noemt hij gevoel, verbeelding en moed in 513 ook wel de onmisbare drijfveren ‘ter
aansporing van den man die weten wil’10.. Zo zouden deze eigenschappen eerder in
een karakteriële, gedeeltelijk ethische context thuishoren dan in een artistieke. Maar
toch, wanneer er in Idee 249 een term valt als ‘le feu sacré’11., het scheppingsvuur
waarover de auteur dient te beschikken, wanneer er in 1051 over ‘de poëzie, de ware
innige gemoedspoëzie’ gesproken wordt12. en we in 732 lezen over het hart, de
gemoedsrijkdom van o.m. Homerus, de profeten en de dichters van de Bijbelboeken
Job, Hooglied en Tobias13., dan rijst daar ontegensprekelijk een ander dichtertype
voor ons op dan de poëet die uitsluitend gedreven wordt door zucht naar kennis,
werkelijkheids- en waarheidsliefde. Ook het mimèsis-beginsel, dat in 1181 nogmaals
strikt wordt geponeerd: ‘De ware artist tekent de Natuur na, zo als die zich aan hém
vertoont’, komt in dezelfde Idee nog in aperte contradictie met een uitspraak als
‘Kunstbesef werkt van binnen naar buiten, en niet andersom’14.. Hierbij zouden we
nog de bewering kunnen laten aansluiten dat ware scheppende kunst, dus ook poëzie,
‘in de ziel van den kunstenaar ontstaat en zich behoort te ontwikkeien’ (bij Idee
819)15., en verder b.v. de repliek dat men kindergedichtjes niet maken kan: ‘Die dingen
hebben wortels nodig, waaruit zij groeien. Ze moeten ontstaan, en kunnen niet op
kommando vervaardigd worden’ (bij Idee 451)16.. Al deze passages duiden op een
romantisch poëziebesef, met de opvatting van de organische groei van het dichtwerk
en de uit zijn eigen individualiteit en gemoedsbewogenheid scheppende dichter als
voornaamste ingrediënten.
Het lijdt geen twijfel dat wanneer het er voor hem op aankomt een positieve
karakteristiek te geven van poëzie en dichterschap, Multatuli evenals zijn alter ego
Max Havelaar ‘een vat vol tegenstrijdigheids’ is. Evenals in zijn overig werk beweegt
hij zich in dit verband op de brede grensstrook tussen romantiek en realisme in.
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3. Poëzie en dichtkunst
En alsof al deze tegenspraak in zijn reflecties over dichter en poëzie nog niet volstaat,
is er bovendien zijn meerzinnig om niet te zeggen dubbelzinnig gebruik van de term
poëzie zelf. Op meer dan een plaats in zijn werk ligt het voor de hand dat hij poëzie
niet beschouwt als dichtkunst, als de uiting van het dichten in verzen, doch als iets
dat veel ruimer, universeler is. In zijn aantekeningen bij Idee 819 stelt hij poëzie en hij cursiveert het woord - gelijk met scheppingsvermogen, dat het hoofdbestanddeel
van de kunst uitmaakt17.; poëzie betekent hier zoveel als de creatieve kracht van de
kunstenaar. In het bekende ‘vers van Albert’ uit Vorstenschool (IV, 1) blijkt met het
woord dan weer eerder een algemeen menselijke opbeurende kracht te zijn bedoeld,
het vermogen om uit te stijgen boven de alledaagse realiteit en de dingen nieuw te
zien, als in het licht van de eerste morgen18.; uitgaande van deze tekst beschikt niet
enkel de artiest maar in zekere zin elke mens over poëtische gaven. In zijn voordracht
over wijsbegeerte en poëzie tenslotte - ik beperk mij tot drie voorbeelden -, door
Vosmaer geresumeerd en besproken in De Nederlandsche Spectator19., wordt poëzie
onderscheiden zowel van verzenmakerij als van dichtkunst, en opgevat als een element
dat overal, ‘soms zelfs in verzen’ te vinden is; we zouden het kunnen omschrijven
als een goddelijk beginsel, dat langs artistieke weg de essentie der dingen weergeeft
en samenvat, en de mens in zijn streven naar een verhoogd geestelijk leven een edel
genot verschaft (de wijsbegeerte schenkt de mens bij datzelfde streven rationeel
inzicht in het verband der dingen).
In al deze fragmenten verstaat Multatuli onder poëzie geen dichtkunst, maar de
universele sfeer van het poëtische, het poëtisch gevoel als algemeen menselijke
faculteit. Toch kunnen we ook hier weer uit zijn Ideeën een aantal passages aanhalen,
waar het woord poëzie eveneens in zijn gebruikelijke betekenis van literaire kunstvorm
gebezigd wordt. Wanneer hij b.v. Idee 361 aanvangt met:
Wat poëzie myn God, opdat ik niet verga van walging, over zoveel
walglyks óm my!
Wat poëzie, myn God, al waar 't ten dank alleen, dat zy U schiep!20.
kan hij met poëzie wellicht hoger genoemde opbeurende kracht bedoelen, doch het
lijkt me zeer waarschijnlijk dat hij daarbij tevens denkt aan dichtkunst in de vorm
van gedichten. In 1879 tekent hij bij de laatste zin trouwens aan: ‘Valse poëzie
namelyk. De
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echte heeft geen behoefte aan onwaarheid’21.. Deze valse poëzie kunnen we ons
contextueel moeilijk anders voorstellen dan als dichtkunst, de godvruchtige rijmelarij
van de predikantendichters b.v., maar zij veronderstelt meteen ook het bestaan van
ware poëzie in de zin van goede verzen. Zo impliceert volgende uitlating in reeds
vroeger vermelde Idee 513 eveneens de gedachte aan poëzie in de traditionele
betekenis:
Ja, ja, er is altyd waarheid in poëzie en waar wy ze niet ontdekken, ligt de
schuld aan ons. Het is een droogstoppels-uitvinding poëzie te wantrouwen,
en om zich te hoeden tegen bedrog, moet men juist zeer voorzichtig zyn
met geloofslaan aan proza.22.
Waartoe hier te waarschuwen voor de gevaren van proza, indien onder poëzie geen
dichtkunst verstaan wordt.
Dit neemt natuurlijk niet weg dat in heel wat gevallen een meerzinnigheid in het
woordgebruik blijft bestaan, en de context ons niet altijd toelaat precies uit te maken
of met poëzie nu dichtkunst dan wel poëtisch gevoel of beide samen bedoeld worden.
Hetzelfde geldt overigens voor een paar aanverwante woorden en begrippen. Waar
Multatuli het zoals in Idee 513 over de ware dichter heeft, is het niet uitgesloten dat
hij het woord daar evenals in het Duits een ruimere betekenis toekent, al maakt de
tegenstelling met verzenmakers dat niet erg waarschijnlijk.

4. Besluit
Als we op grond van het voorgaande Multatuli's opvattingen over poëzie kritisch
evalueren, komen we tot de volgende slotsom. Ongetwijfeld heeft hij, vanuit eigen
schrijverschap dat op de onverbrekelijke eenheid van kunst en leven berustte, een
juiste diagnose gesteld van de Nederlandse poëtische bedrijvigheid van zijn tijd, en
er de oppervlakkigheid, onwaarachtigheid en kunstloosheid terecht van aangeklaagd.
Daarin is hij, samen met Huet doch wellicht nog radicaler, een voorloper geweest
van de Beweging van Tachtig. Wat poëzie niet was, zag hij zeer scherp. Wanneer
het er echter op aankwam in opbouwende zin zijn mening te zeggen en een
omschrijving te geven van goede poëzie, bleef hij grotendeels in gebreke. Als reactie
op de verzenmakers en hun rijmelarij levert hij ons wel een schets van de ware dichter,
doch die blijkt uiteindelijk te weinig tastbaar, onvoldoende verankerd in een concrete
poëtische praktijk. Die dichter, in zijn drievoudige verschijningsvorm
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van waarheidszoeker, werkelijkheidsobservator en gevoelsmens, krijgt trouwens al
vlug de vervagende gestalte van de kunstenaar in 't algemeen, evenals mutatis
mutandis ware poëzie verglijdt tot poëtische gevoeligheid, en synoniem wordt van
het poëtische zonder meer. Welke poëzie voor de gehate verzenmakerij in de plaats
moet komen weten we niet of kunnen we hooguit vermoeden. Te oordelen naar
Multatuli's waarheidsliefde en werkelijkheidsdrift zou dit misschien poëzie kunnen
zijn in de vorm van een beperkte maar beheerste observatiekunst, zoals die o.a. in
Nederland door De Genestet, in Vlaanderen door de gezusters Loveling werd
beoefend. In dit verband bieden b.v. de laatste twee strofen van Virginie Lovelings
gedicht ‘De dichter’ interessant vergelijkingsmateriaal met Multatuli's karakteristiek,
zeker in het licht van Idee 513:
Hij [de vogel] brengt zijn bouwbehoorten
Van alle kanten aan;
Hij zoekt langs grachtjes en wegels;
Zo hebben wij steeds gedaan.
Niets is ons onbeduidend,
Wij zamelen 't al bijeen,
En scheppen wonderbeelden
Uit kleine nietigheên.23.

Maar ook deze poëzie is nog steeds gebaseerd op het beginsel van de taal als kleed
der gedachte. Voor poëzie die in de taal zelf wortelt, voor geraffineerde woordmuziek,
zuivere lyriek die het mysterie van de innerlijke mens doet zingen in de taal, heeft
Multatuli naar het zich laat aanzien geen oor gehad24.. Daarvoor was hij, de meester
over het proza, ook in figuurlijke zin prozaïsch, kind van een kritisch-rationalistische
tijd. Hij hanteerde het woord als wapen, niet als een verfijnd muziekinstrument.
Gezelle, zijn grote tijdgenoot en in meer dan een opzicht zijn complete antipode,
heeft hij niet gekend, maar ik stel mij voor dat hij voor diens ‘grond- en oorpoëzie’
weinig meer begrip zou hebben opgebracht dan b.v. J.F. Heremans of Max Rooses.
Aan de denker Multatuli zouden zulke lyrische incantaties zeer waarschijnlijk
eveneens als klinkende nonsens zijn overgekomen.
Dit tekort aan authentieke dichterlijke sensibiliteit, aan gevoeligheid voor de
lyrische mogelijkheden van het dichterlijke woord, is er tenslotte de oorzaak van
geworden dat latere generaties aan zijn beschouwingen over dichters en poëzie
nauwelijks een boodschap hebben gehad. Het zal ons dan ook niet verwonderen dat
reeds de Tachtigers, ondanks hun bewondering voor Multatuli's
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kritisch genie, die lacune hebben opgemerkt en er definitieve dingen over gezegd.
Zoals Willem Kloos in een van zijn literaire kronieken gevat formuleerde, gaf Dekker
er zich geen rekenschap van ‘hoe het diertje, dat door de groote strijd-akst geveld
werd, niet was de mooie vlinder der waarachtige dichtkunst’ maar alleen het ‘lastige
insekt’ van de lege verzenmakerij25..

Eindnoten:
1. Multatuli, Volledig werk, Amsterdam, 19732, dl. 2, p. 320.
2. Id., dl. 2, p. 720.
3. Id., dl. 2, p. 672.
4. Id., dl. 3, p. 257.
5. Cf. in dit verband volgende passus uit Idee 172: ‘Scheppen is: samenvoegen met iets anders,
of: samenvoegen op andere wijze’ (Id., dl. 2, p. 391). Zie ook C.A. Wienecke, Registers op de
Ideën van Multatuli, Amsterdam, 1902, p. 69-70.
6. Id., dl. 4, p. 682.
7. Id., dl. 4, p. 338.
8. Uit zijn voordracht over wijsbegeerte en poëzie, samengevat door Carel Vosmeer in De
Nederlandsche Spectator (jg. 1879) en later opgenomen in: Ter gedachtenis aan Multatuli,
Amsterdam, 1892, p. 105-109 (de betreffende passage op p. 108).
9. Multatuli, Volledig werk, dl. 7, p. 18.
10. Id., dl. 3, p. 257.
11. Id., dl. 2, p. 460.
12. Id., dl. 6, p. 459.
13. Id., dl. 4, p. 456.
14. Id., dl. 7, p. 255.
15. Id., dl. 4, p. 701.
16. Id., dl. 3, p. 387.
17. Id., dl. 4, p. 701.
18. Id., dl. 6, p. 72-74.
19. We consulteerden de tekst zoals opgenomen in: Ter gedachtenis aan Multatuli, p. 105-109.
20. Multatuli, Volledig werk, dl. 2, p. 523.
21. Id., dl. 2, p. 714.
22. Id., dl. 3, p. 257.
23. Rosalie en Virginie Loveling, Gedichten, Gent, 18893, p. 232-233.
24. Ook de manier waarop hij soms over muziek en componisten spreekt wijst niet op een bijzondere
muzikale gevoeligheid. Zie b.v. Idee 628 en 630 alsook de bijdrage van J. Kortenhorst, Multatuli
en de muziek in: Mens en Melodie, jg. 20 (1965), p. 54-56.

25.

De Nieuwe Gids, jg. 21 (1905-1906), p. 109.
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Philip Vermoortel
Multatuli en Jezus
Aspecten van een hartstochtelijke vriendschap
Dat Multatuli zijn leven lang door de figuur van Jezus gefascineerd werd, is een
opmerking die niet alleen verre van nieuw, maar ook nog hoogst evident is. In heel
wat secundaire literatuur over Multatuli wordt zijn relatie tot Jezus (terloops)
aangesneden. Maar men hoeft er echt geen secundaire literatuur op na te slaan om
van deze fascinatie overtuigd te raken. Jezus is op talloze bladzijden aanwezig in het
oeuvre van Multatuli en ook in zijn brieven. Elke bundel Ideeën opent bijvoorbeeld
al met het motto ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’ uit de beroemde parabel van
Jezus, en wie die Ideeën doorleest stoot onverbiddelijk op één of andere Jezuspassage.
Er zijn trouwens weinig werken van Multatuli waar Jezus niet op één of andere
manier ter sprake komt, zoals blijken zal uit de citaten die ik verder aanhaal.
Is de Jezusfascinatie bij Multatuli evident en alom bekend, des te verwonderlijker
wordt het dat er weinig of geen uitvoerige aandacht aan is besteed. Ik zei al dat velen
het onderwerp en passant even behandelen, maar meestal gebeurt dat met de uitersten
van kritiekloze instemming of afkeurende verontwaardiging die zo eigen zijn aan de
Multatulistudie. In de bibliografie van De Mare zoekt men tevergeefs naar een
uitputtende studie, en ook nà de datum waarmee De Mare afsluit is bij mijn weten
weinig of geen aandacht besteed aan dit onderwerp, dat Multatuli nochtans zo na
aan het hart leek te liggen.
Bij het onderzoek en de opsporingen die aan deze bijdrage ten grondslag liggen,
heb ik mij in hoofdzaak beperkt tot die passages in Multatuli's oeuvre waar de naam
Jezus (of Christus) in voorkomt. Men verwachte dus niet dat ik mij zal verdiepen in
Multatuli's geloofsopvattingen en dito kritiek. Wat mij allereerst bezighoudt is de
manier waarop Jezus bij hem verschijnt: hoe bewondert, bekritiseert en tekent hij
hem, en waarom?
Wie de zeer uitgebreide Jezus-oogst die uit zijn werk te rapen valt kritisch doorleest,
wordt al dadelijk getroffen door de ongelooflijke complexiteit en wisselvalligheid
van zijn relatie tot Jezus. Ook hier is hij ‘een vat vol tegenstrijdigheids’. Puur
chronologisch gezien al, stellen we een diepgaande ommekeer vast na de Havelaar-
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publikatie. De Douwes Dekker die jeugdverzen schrijft als:
En zijt gij in staat door de schikking van 't lot,
De tranen der armen te droogen,
Wie weet of die arme niet rijk is voor God,
Gedenk dan aan Jezus verheven gebod,
En help hem naar al uw vermogen.
Wie den armeren broeder zijn hulpe bewijst
Heeft Jezus gedrenkt, en heeft Jezus gespijst1.

en die in een brief aan Tine uit 1845 nog neerschrijft ‘Christus alleen, het ideaal van
goddelijke volkomenheid in een menschelijk ligchaam, Christus alleen, had zonder
schaamte elke gewaarwording kunnen uiten...’2., keert zich vanaf 1861 definitief af
van de ‘goddienery’ en de ‘gelovery’ en spuit van tijd tot tijd zijn kritiek op Jezus
zélf3.. Kan deze ‘omslag’ nog gemakkelijk verklaard worden uit zijn bittere
ontgoocheling betreffende hulp en steun van de christenen, voor de tegenstrijdigheden
die in zijn werk nà de Havelaar te vinden zijn, is een verklaring veel moeilijker te
geven. Maar laten we, voor we ons aan verklarende speculaties wagen, eerst even
onze bevindingen op een rijtje zetten.

I. Bewondering en kritiek
De uitersten van Multatuli's complexe verhouding tot Jezus zijn de enerzijds vaak
zeer emotioneel geladen blijken van bewondering en anderzijds de scherpe kritiek.
De emotionele band met Jezus blijkt bijvoorbeeld uit het gebruik van adjectieven als
‘de goede man’4., ‘den goeden Jezus’5., ‘de eerlyke Jezus’6., ‘arme Jezus’7., ‘lieve
Jezus’8., ‘moedige, eerlyke, edele Jezus’9.. Maar Multatuli spreekt zijn eerbied en
bewondering voor Jezus ook rechtstreeks uit: ‘Ik heb in veel opzichten eerbied voor
Jezus’10., ‘Er zyn weinig in de Geschiedenis vermelde personen... er zyn er géén, die
ik zo liefheb als Jezus’11., ‘men moet Jezus zeer liefhebben, om zo te voelen wat Hy
leed...’12., ‘Ik houd veel van Jezus’13.. En wanneer hij in Idee 65 neerschrijft: ‘Jezus
is slecht getekend in den bybel. Wie dat niet voelt, is Jezus' vriend niet’14., bedoelt
hij uiteraard dat hij Jezus' vriend dus wél is. Zelfs in zijn voordrachten schijnt
Multatuli Jezus bewierookt te hebben. In de reconstructie van een voordracht van
april 1879, die door P. Spigt op basis van verslagen en notities gemaakt werd, lezen
we: ‘Hier weidde spreker uit over de door hem als grote, nobele persoonlijkheid
vereerde
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figuur van Jezus, die hij een waar dichter en wijsgeer noemde’15..

A. Servaes
De kruisweg van Luithagen, 12de statie: ‘Jezus sterft gelaten en vrij’ (1909).
Uit A. Servaes, De kruisweg van Luithagen, Antwerpen 1975.

Heel fascinerend in dit verband zijn de soms vergezochte pogingen van Multatuli
om, ondanks en temidden van uiterst kriti-
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sche tirades tegen de bijbel of de ‘gelovery’, de Jezusfiguur toch nog in bescherming
te nemen en wit te wassen. Ik geef een paar voorbeelden. In Idee 728 stelt hij vast
dat ‘het bewustzyn der hoogte waarop (Jezus) stond, (vaak in zyn uitspraken
doorstraalt). Doch niet altyd’16.. In plaats echter van deze laatste toevoeging uit te
werken en uit te spelen tegen Jezus - iets waar de vlijmscherpe Multatuli-pen geen
probleem mee zou hebben gehad - besluit hij: ‘En zelfs dit pleit voor zyn oprechtheid,
want het volmaakte is leugen’17.. In een brief aan Kruseman waarin hij fel te keer
gaat tegen de christenen en hun schaamteloze inconsequentie tegenover de leer die
zij beweren aan te hangen, noemt hij juist déze discrepantie tussen het christendom
als leer van liefde en de aardse uitwerking ervan, één van de hoofdredenen voor zijn
ongeloof aan de waarheid van het evangelie. Doch, in plaats van - zoals op andere
plaatsen (cfr. infra) - bij deze gelegenheid ook nog eens van leer te trekken tegen de
stelselloosheid en onbruikbaarheid van Jezus' ‘leer’ tout court, slaagt hij erin om zijn
wantrouwen in evangelie en christenen zo te draaien dat het een blijk wordt van zijn
verering voor Jezus: ‘... geloof dat ik het Christendom hoog stel. Juist zóó hoog, dat
ik weiger dien naam te geven aan iets wat ik nog op de wereld gezien heb. En dààrom
ook - behalve vele andere gronden - ontken ik de waarheid van het N. Testament.
Christus zou voor niet op aarde geweest zijn - als hij er geweest was. Ik verëer hem
meer door Zijn aanwezen te ontkennen, dan door te gelooven dat hij vergeefs - en
dus verkeerd gewerkt heeft’18.. Een merkwaardig voorbeeld van Multatuli's
kost-wat-kost-verdediging van Jezus vinden we in de Minnebrieven. Na een korte
behandeling van Jezus' hoogmoed (= moed om goed van zichzelf te spreken), merkt
hij op: ‘Maar wat ik minder schoon vind in Jezus, is, dat hy niet met dezelfde rondheid
zeide wat er aan hem ontbrak’. Toch weet hij ook hier Jezus in bescherming te nemen,
en wel met de volgende redenering: ‘Ik erken echter dat er meer moed nodig is om
goed te spreken van zichzelf, dan kwaad, en daar Christus het eerste durfde, zou hy
ook de moed hebben gehad tot het laatste... als 't te pas gekomen ware’19.. Een ander
merkwaardig staaltje vinden we in een brief aan P.A. Tiele: ‘Ook blyf ik er by z'n
hemelvoorspiegeling onedel te vinden. Spekulatie is speculatie (sic), onverschillig
of 't gehoopt ryzen der effecten aan deze of aan gene zyde van 't graf zal plaats hebben.
Let wel dat ik niet Jezus beschuldig van iets onedels. Ik kwalificeer z'n stelsel, voor
zoover 't den naam van stelsel dragen mag, want het is vaag, wolkerig, décousu’20..
Iets hoger lezen we trouwens in diezelfde brief: ‘Ik houd veel van Jezus, en 't is dus
niet uit antipa-
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thie dat ik iets ongunstig van hem zeg...’, en even verder - nog steeds in dezelfde
brief, na een klacht over de onbruikbaarheid en tegenstrijdigheid der evangelies,
vindt hij toch weer een reden om Jezus op te hemelen: ‘Hoogstens geeft Jezus me
den indruk dat-i oprecht was. Nu, daarom houd ik ook van hem’21..
Onze zoektocht naar passages waar Multatuli zich echt negatief uitlaat over Jezus
leverde een veel kleiner aantal vindplaatsen op, waarvan enkele gecentreerd zijn
rond een tweetal topics. Wanneer Multatuli zich in Ideeën 181 en volgende
vernietigend uitlaat over de onbeduidende rol die de vrouw door het evangelie
toebedeeld krijgt, zou men - naar analogie met de reeds aangehaalde voorbeelden verwachten dat hij ook hier weer Jezus in bescherming zal nemen. Het tegendeel
gebeurt echter. Jezus wordt met veelvuldige ‘foei’-s afgestraft22. en Multatuli zet zich
zelfs aan een herschrijving van Mattheus XIX23.. In Idee 188 kan hij niet nalaten het
nog maar eens te herhalen: ‘dit hebben we gezien, Jezus stelt haar nóg lager, hy
ignoreert de vrouw. Hy weet het huwelyk te bespreken, zonder haar te noemen
zelfs’24..
Een tweede topic, nl. het ‘totaal gemis van methode in het onderricht dat Jezus
gaf, (...) de verwarring, (...) de duisterheid, (...) 't décousu zyner lessen’25. wordt hem
een paar keer verweten. Naast bovenstaand citaat vond ik nog een voorbeeld in een
brief aan Van Vloten: ‘Over de meeste belangryke punten van mensenpligt,
mensengeluk (ja, dat is één) heeft Jezus niets gezegd, of iets zoo verwards dat het
zwygen waarlyk beter zou geweest zyn. - O Jezus was geen wetboekschryver, geen
schools zedemeester, geen systeemmaker... - Goed. Maar wat was-i dan? Ik zeg dat
de geloovers zoo dom niet waren Jezus te maken tot godszoon en wonderdoener zonder dàt blyft er waarlyk niet veel over’26.. In Idee 889 vinden we een vergelijkbare
passage: ‘(ik vraag) of Jezus niet wist dat hy telkens zou misverstaan worden door
tydgenoot en nakomelingen, ook door welwillenden? Noch aan 't een noch aan 't
ander schynt hy gedacht te hebben. Althans er blykt niet dat hy zich wapende tegen
scheve opvatting, daar hy zich voortdurend schuldig maakt aan een slordigheid in
uitdrukking en een verwaarlozing van methode, die alle grenzen te buiten gaan’27..
Naast deze rechtstreekse Jezuskritiek m.b.t. de vrouw en de leer, vinden we nog
een aantal geïsoleerde gevallen. In de brochure Wys my de plaats waar ik gezaaid
heb merkt Multatuli op dat Christus door sommigen genoemd wordt ‘een profeet
van leugen en bedrog’28., maar dat is - gezien de context waarin die uitspraak voorkomt
- veeleer op te vatten als een prikkelende uitdaging om de christenen tot actie aan te
sporen, dan als een directe
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kritiek. Het verhaal over Jezus en Sint-Elooi29., dat Multatuli overigens naïef-mooi
vindt, kan al evenmin als een kritiek op Jezus beschouwd worden. Het is een persiflage
op de katholieke heiligenlegenden, die hij dan nog weet uit te spelen tegen de...
protestanten! In een brief aan Mimi handelt hij over de kracht die uitgaat van iemand
die in zijn zaak gelooft: ‘'t Geloof in Columbus heeft Amerika ontdekt’. En hoewel
Jezus hier juist als passend voorbeeld had kunnen dienen, merkt Multatuli integendeel
op: ‘'t Is een fout in Jezus dat Judas niet zóó in hem geloofde dat verraad onmogelyk
was’30.. Zoals we, tenslotte, veruit de meest expliciet lovende woorden over Jezus uit
een voordracht van Multatuli kennen, zo schijnt hij ook zijn felste uitval tegen Jezus
tijdens een voordracht te hebben geuit. De voordracht in kwestie komt o.a. ter sprake
in Le Bien Public. Multatuli was als spreker uitgenodigd door het Crombrugghe's
Genootschap en heeft daar - nog steeds volgens Le Bien Public - Jezus in een ‘rage
solidaire’ ‘den dwazen van Nazareth’ genoemd (in het Franse verslag vertaald als
‘l'imbécile de Nazareth’)31.. Dit leidde overigens tot een incident. Omdat de
verschillende artikels en brieven die aan deze gebeurtenis gewijd zijn zeer
tegenstrijdige en partijdige versies laten horen, valt niet uit te maken in hoeverre
Multatuli deze woorden werkelijk uitgesproken heeft, en nog minder in welke context
ze gevallen zijn. Misschien past deze uitval in de reeks vaderlijk-bemoedigende
opmerkingen van de meer ervaren Multatuli aan het adres van de onbesuisde en
onervaren Jezus. Misschien heeft het publiek hem ook hier slecht begrepen. Iets
waarover hij vaak genoeg zijn beklag heeft gedaan.
Uit de aangehaalde voorbeelden blijkt in ieder geval dat het aantal rechtstreekse
uitingen van bewondering groter, en vooral emotioneler geladen is, dan het aantal
Jezus-berispingen. Bovendien komt in de meeste ‘bewonderende’ citaten het
kernwoord ‘oprechtheid’ voortdurend terug32.. Blijkbaar vormt de door Multatuli
veronderstelde oprechtheid van Jezus één van diens hoofdkwaliteiten, die hem tot
eerbied, liefde en bondgenootschap inspireren. Of, om het scherper te stellen: in
Jezus' oprechtheid herkent hij zijn eigen - zo vaak herhaalde - streven naar waarheid
en oprechtheid; in Jezus vindt hij meteen een bondgenoot waar hij zich makkelijk
mee kan identificeren.
De vaststelling dat Multatuli zich met Jezus identificeert, is evenmin nieuw, maar
ook daaraan is naast afkeurende uitvallen en (minder) instemmende opmerkingen,
weinig grondige aandacht besteed. Laten we daarom eerst even nagaan op welke
gebieden Multatuli zich met Jezus identificeert.
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II. Ik, Multatuli, Jezus en ik33.
Op het feit dat Multatuli zich met de lijdende Christus identificeert, kom ik verder
nog terug. Ik wijs er voorlopig enkel op dat hij het lijden van Christus een aantal
keren behandelt of vermeldt34. en dat we de sterkste en meest uitgesproken vorm van
identificatie op dit vlak in de Kruissproke vinden35.. In de aanvang lijkt deze ‘sproke’
een beschrijving van Jezus' kruisgang, maar gaandeweg wordt op allerlei manieren
duidelijk dat niet Jezus, maar Multatuli de kruisdrager is. Zo herinnert de met drek
werpende Schmoel (het wordt 5 maal vermeld) bijvoorbeeld rechtstreeks aan de
‘modder van Slymeringen en Droogstoppels’ die Havelaar bespatten36.. Ook de
situering van het verhaal die geleidelijk aan verschuift van Jezus' tijd naar de
Hollandse 19de eeuw laat niet de minste twijfel over welke kruisdrager bedoeld is.
Zinnen als ‘zyn blik toont dat hy veel geleden heeft en droeg, maar dat hy langen
tyd nog lyden kan!’, spreken overigens duidelijke taal. Er zijn nog vele andere
elementen in het verhaal die naar Multatuli verwijzen, maar dat is een studie apart.
Een ander - zeer onschuldig - identificatieniveau betreft het dichterschap van Jezus.
Hier spreekt Multatuli herhaaldelijk woorden van grote bewondering. Na een vrij
theoretische uiteenzetting over zijn opvatting van het dichterschap haalt hij Jezus
aan als voorbeeld van de dichter bij uitstek: ‘De dichter kent het onderscheid wel
maar hy acht het niet, en toont ingewyd te zyn ook in 't zogenaamd-lage, door by
voorkomende aanleiding dat lage te behandelen met dezelfde nauwkeurigheid die
hy aan 't hogere ten koste lei. Jezus gaf 'n doorslaand blyk dat hy 't geringe niet
beneden z'n aandacht stelde, en tevens dat hem de eigenaardige alles overweldigende
groeikracht van 't mosterdplantje bekend was, toen-i by dat kruid het Koninkrijk der
Hemelen vergeleek.’37.. Zijn bewondering voor Jezus' gelijkenissen en parabels is
groot: ‘hy die 'n vygeboom wist te gebruiken als onderwerp van vervloeking... hy
die gelykenissen - en schone! - wist vast te knopen aan 't geringste voorwerp, aan
zuurdeeg en mosterdzaad...’38.. Noemt hij overigens ook tijdens de reeds vermelde
voordracht Jezus niet ‘een waar dichter en wijsgeer’?
Zijn achting voor Jezus' taal en stijl uit zich daarenboven in het feit dat hij ten
gepasten tijde enige woorden van Jezus aanhaalt39. of zelf in de mond neemt. Van dit
laatste een paar voorbeelden. ‘Kleingelovige! zo zyt gy allen!’40., ‘Voorwaar,
voorwaar, ik zegge u: de adel en de eer des mensen wonen boven de navel’41., ‘Zy (=
Tine) kon het niet afkeuren dat hy (= Havelaar) het meisje
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tot haar bracht, dat 's avonds op de straat hem had aangesproken... dat hy haar eten
gaf en herbergde, en 't àl te goedkoop “ga heen, en zondig niet meer!” niet uitsprak,
voor hy haar 't “niet zondigen” had mogelijk gemaakt’42., ‘Ga heen in vrede, roep ik
hem by dezen toe’43., ‘Ze weten niet wat ze doen, zeg ik als Jezus’44..
Veel gewaagder identificatieterreinen betreedt Multatuli wanneer hij Jezus'
opstandigheid en hoogmoed voor het voetlicht brengt. Geheel ingaand tegen het
beeld van de brave, zoete, lieve Jezus, heeft hij in Jezus de spottende en opstandige
non-conformist en ‘novateur’45. herkend, die de flower-power-generatie honderd jaar
later voor 't eerst meende te ontdekken. Marie Anderson getuigt in Uit Multatuli's
leven dat hij Jezus ‘roemde om diens fulmineeren tegen de Farizeërs’46.. In Idee 183
lezen we: ‘hy (= Jezus) die farizeeën en schriftgeleerden te woord stond - en flink!
- met donderend verwyt en dieper treffende spot...’47.. In een brief aan Van Vloten
noemt hij Jezus' ‘philippica tegen de professers van zyn tyd (...) schoon en dapper’48..
Aan Van Duyse schrijft hij over ‘zyn (= Jezus') heerlyk: adderengebroedsel en gewitte
graven’49., in Mattheus XIX meent hij ‘'n fyne - neen, een zeer grove - ironie’ te
ontdekken50., en de belangrijke rol die de verdrijving van de Farizeeën uit de tempel
in de Kruissproke speelt, illustreert Multatuli's voorkeur voor Jezus' opstandig
optreden eens te meer. Hij identificeert zich ook hier expliciet met Jezus, bijvoorbeeld
wanneer hij schrijft: ‘Ook gy hebt gedonderd tegen 't “Here, Here” roepen, den dreun
van uw tyd’51..
Geheel in dezelfde lijn liggen zijn duidelijk identificerende opmerkingen en
speculaties rond de reacties van het publiek: ‘“Dat zegt men niet!” zal ook wellicht
deze of gene Farizeeër tot Jezus gezegd hebben, toen hy het opeten van weduwen
en wezen verdoemde. “Dat doet men niet!” riep men hem toe, toen hy op den sabbath
korenaren plukte, en daaraan zyn beschouwingen vastknoopte. “Dat zegt men niet,
dat doet men niet!” zou men hem nog heden ten dage toeroepen, indien hy in onze
straten, in onze gehoorzalen, in onze tempels predikte wat hy voor waar hield... O,
ik durf u vragen of zy die my veroordelen omdat ik zyn voorschriften niet voor
verbindend, en hemzelf voor een feilbaar mens houd... ik vraag u, of zy denzelfden
Jezus dien zy zeggen te aanbidden in den hemel, zouden recipiëren in hun salons op
aarde, indien hy daar toegang vraagde in de kleding die men zo pittoresk vindt op
een schildery, d.i. zonder das, zonder kousen en zonder broek?’52.. Datzelfde christelijk
publiek verstaat Multatuli trouwens net zo min ‘als hy (= Jezus) verstaan werd door
zyn tydgenoten’53.. Dat men ‘ieder vervolgt als 'n verrader, die 't school-
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masker wil afrukken, waarmede geschiedenis, eer, gezond oordeel, volksheil,
onkenbaar werden gemaakt’, heeft Jezus ook zelf ondervonden54.. Kortom: ‘Het is
een onbetwistbare waarheid dat Jezus zelf heden ten dage weinig kans hebben zou
op 'n vriendelyke ontvangst in een Maatschappy van mensen die zich naar hem
noemen (587), en hoogstwaarschynlyk zouden zyn volgelingen zich haasten hem
een plaats te bezorgen in een “christelyk” gekkenhuis. “De man is niet van onzen
tyd” zou het dan heten, en terstond zouden de brave godgeleerden deze of gene spreuk
- liefst van hemzelf! - bij de hand hebben om Jezus te onderrichten hoe de “ware
Christen” wél van z'n tyd behoort te zyn’55..

James Ensor
‘Ecce homo’ of ‘Christus en de critici’ (olie op hout, 1891).
Uit G. Rombold en H. Schwebel, Christus in der Kunst des 20.Jahrhunderts, Basel/Wien 1983.

Nog gewaagder - zeker voor het publiek van zijn tijd, maar ongetwijfeld ook nog
voor een groot deel van het hedendaagse publiek - is Multatuli's identificatie met
Jezus wat betreft de hoogmoed. Hij spreekt er - bij mijn weten - maar één keer
uitvoerig over, en wel in de Minnebrieven: ‘Christus verbergde zyn hoogmoed niet.
Hy verwaardigde zich niet, iets weg te stoppen. ‘Ik ben de weg, de waarheid en het
leven; wie my gezien heeft, heeft den
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vader gezien!’ Als hy dat meende, had hy gelyk het te zeggen. 't Stond aan een ander,
hem tegen te spreken, en desverkiezende te betogen dat hy trekvaart, leugen, en dood
was. (...) Moed om hoogmoedig te wezen? Welzeker!’56.. Hoewel Multatuli zich in
deze passage niet rechtstreeks identificeert met Jezus, laat de context waarin ze
gesitueerd is daar geen enkele twijfel over bestaan. Men hoeft overigens bijvoorbeeld
slechts Ideeën 20-28a, 103-108 en 220-223 naast het citaat in kwestie te leggen om
heel duidelijk te zien dat Jezus ook in deze Multatuli's bondgenoot is.
Maar het meest fundamentele - en tevens meest inherent complexe identificatieniveau is wellicht dat van de leer. Multatuli heeft altijd een hekel gehad
aan een leer in de zin van ‘systeem’ of ‘stelsel’. Op een groot aantal plaatsen merkt
hij op dat hij geen stelselmaker is57., en op de vraag naar concrete raadgevingen
antwoordt hij dat men het oude eerst moet afbreken voor men iets nieuws kan
opbouwen58.. Dat hij dit laatste nooit heeft gedaan ligt ongetwijfeld ten dele aan het
feit dat hij maar al te goed wist hoe moeilijk het was59., maar niet dááraan alleen. Het
had voor hem eigenlijk geen enkel belang welke leer men voorstond, als men er maar
naar handelde60., en - nog een stap verder -: om goed te handelen had men helemaal
geen leer van doen. Multatuli was er van overtuigd dat de ethiek van de mens in zijn
hart ligt en dat hij de ingevingen van zijn hart moet volgen en omzetten in daden.
Een leer in de betekenis van ‘stelsel’ of ‘gebod’ kan daar niets aan veranderen: ‘Wie
goed is, is goed, onverschillig op welken afstand men hem beziet. Want z'n
eigenaardigheid ligt in hemzelf (...). Wie goed is, is goed, binnenshuis en
buitenshuis’61.. Een ‘katechismus (is niet) nodig (...), wanneer de harten slechts niet
verdraaid zyn’62.. Talloos zijn dan ook Multatuli's uitvallen tegen wie meent dat men
de liefde kan maken tot een gebod. De ‘inspraak van het hart’ staat immers ‘hoger
dan een gebod’63., want alle ‘hoedanigheden ontspringen alleen uit die éne bron van
't goede, uit den pectus, het hart’64.. Het is derhalve niet te verwonderen dat Multatuli
het hart hoger stelt dan alle (be)denkbare autoriteiten: ‘Confucius zegt het niet.
Zoroaster zegt het niet. Jezus zegt het niet. En - hoger dan die allen - de lieve Natuur
zegt het niet. En - nòg hoger - myn hart niet’65.. Vandaar ook dat hij zo vaak een
beroep doet op de ‘harten der lezers’, uiteraard meestal zonder gevolg, want de daden
blijven uit. Deze dadenloosheid neemt hij vooral de christenen zeer kwalijk. In Wys
my de plaats waar ik gezaaid heb spoort hij ze nog aan tot daden: ‘Laat het niet
gezegd worden daarginder, dat uw leer is een leer van stelsels en meningen, en niet
een leer van daden!66., maar stilaan komt hij tot de bittere zeker-
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heid dat de christenen, die ‘niet den moed hebben dat domme zieldodende stelsel te
veranderen wat de woorden aangaat, zo gemakkelyk zich weten af te maken van de
daden die uit dat stelsel moesten voortvloeien’67.. De meest laconieke en tevens meest
vlijmscherpe uiting van zijn ongenoegen hierover heeft hij in Idee 185 neergeschreven:
‘“Ge spreekt veel over uzelf...”
- Ja. Zodra Gy doet wat Havelaar deed, en wat de ryke jongeling uit
Mattheus XIX niet deed, zal ik over U spreken’68..
De meest poëtische uitlating van zijn basisovertuiging vinden we in zijn
Geloofsbelydenis, die prachtige parabel over de waarde van het handelen naar de
stem van het hart.
En ook op dit niveau vindt Multatuli in Jezus een bondgenoot. Vooral - alweer in de Jezus die te keer gaat tegen de farizeese wetjes en voorschriftjes: ‘de eerlyke
Jezus werd er toornig over!’69.. ‘De dreunmanie, het zoeken naar sibbolethjes, naar
'n se-te-me-ne-stelseltje wordt meer dan ooit toegepast op de zeden, die wat meer
beduiden dan wet! Dàt ook hebt gy gezegd, moedige, eerlyke, edele Jezus!’70.. Vandaar
dat Multatuli in Idee 266 neerschrijft: ‘Er is een zotte begripsverwarring in de mening
dat ik 'n vyand van Jezus wezen zou. Van de duizend en één Christendommen, ja!
En ik beweer dat Jezus in die vyandschap myn bondgenoot wezen zou’71.. Jezus zélf
was - net als Multatuli - ‘geen wetboekschryver, geen schools zedemeester, geen
systeemmaker’72., maar iemand die door afbraak van de oude wetten, zijn groots
voorbeeld tot een nieuwe en betere ‘wet’ heeft gemaakt73.. Multatuli neemt hem dan
ook in bescherming tegen de stelsels die de Christenen uit zijn uitspraken
‘saamgeknoeid’74. hebben: ‘En al trachtte men 't herdenken aan uw woorden te
verstikken in wolken van wierook, te smoren onder hopen steens, onder kerkstichting
en kerkenbouw, onder dogma, katechismus, piëtisme, inquisitie, protestantery en
“modern” zalfgekwak... Tóch blyft uw voorbeeld leven, om den arme die zo verlaten
alleen staat onder z'n omgeving als ter aanmoediging toe te roepen dat hy niet alleen
staat in de geschiedenis der mensheid’75..
Ik noemde dit identificatieniveau hierboven al één van de meest complexe, en wel
omdat er, naast de positieve passages die we hierboven behandelden, ook heel wat
kritiek op Jezus' stelselloosheid te rapen valt uit Multatuli's oeuvre76.. Hij gaat zelfs
nog verder, en poogt Jezus schaakmat te zetten met hetzelfde soort vragen waarmee
men ook hém probeerde klein te krijgen. Ter illustratie van deze tactiek vergelijke
men de volgende citaten, respectievelijk
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Van Vloten over Multatuli en Multatuli over Jezus. Van Vloten schrijft: ‘Waarom
(...) niet eens een praktisch woord gericht tot zoovelen, als het omtrent die
mishandeling van den Javaan met hem eens waren, en die niets liever zouden zien,
dan dat daarin, hoe eer hoe beter, verandering kwam. (...) Men verlangde geen ijdele
woorden, maar goeden, doeltreffenden raad van hem’77.. Multatuli vraagt zich op
zijn beurt af: ‘Wat zou Jezus hebben geantwoord, indien men hem gevraagd had:
Rabbi, wat is des Keizers? Of: wie zal rechtspreken, indien alleen de onzondige
daartoe bevoegd is? Of: hoe wordt door opsomming van de velerlei wyzen waarop
de man zich ongeschikt maken kan tot de voortteling, de juiste waardering van 't
huwelyk bevorderd? (Idee 182) Dergelyke vragen zyn er duizenden te doen. Het
heeft den schyn, alsof te allen tyde de voorgangers der Volkeren zich niet zo zeer
ten doel stelden, de mensen heldere begrippen mee te delen, als wel hen af te richten
tot gewoon raken aan duisterheid’78..

III. De onbekende mens: Jezus
Multatuli heeft zich echter niet alleen vragen gesteld rond de praktische
uitvoerbaarheid van Jezus' leer, maar ook rond de historische persoon Jezus en diens
leven. Vanuit de uitgebreide en grondige kennis die hij van de bijbel had79., heeft hij
vragen geformuleerd die in hun naakte nuchterheid een soms komisch, maar meestal
ontnuchterend effect sorteren. Reeds in het ‘pak van Sjaalman’ vinden we de op
zichzelf onschuldige bewering dat Jezus een tulband droeg80.. Dezelfde bewering ditmaal in vraagvorm en aangevuld met de vraag of Jezus kousen droeg - keert terug
in de z.g. vragen van Frits uit de Max Havelaar, die voor het overgrote deel al heel
wat neteliger en fundamenteler problemen i.v.m. geloof en Jezus aansnijden (en
daarom ook door Van Lennep geschrapt zijn). Ook in de Ideeën en in andere werken
van Multatuli liggen dergelijke vragen (en antwoorden) uitgestrooid81.. We proberen
ze te ordenen rond een drietal terugkerende thema's.
Een eerste vaststelling is dat we van Jezus' leven, handelen en spreken bitter weinig
afweten en toch heel wat over hem aannemen. Scherper gesteld: heel veel van wat
we over Jezus menen te weten berust op het alomgekende overtuigingseffect van de
indoctrinaire dreun der prekerij, die uit z.g. ‘eerbied voor heilige zaken’ niet in vraag
gesteld mag worden. Ideeën 679-682 zijn hoofdzakelijk aan deze vaststelling gewijd.
Het besluit luidt: ‘...het gaat (...) niet boven het berekeningsvermogen van ieder
gewoon
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mens, vast te stellen dat er in zyn (= Jezus') leven veel méér moet geschied zijn, dan
de evangelisten ons meedelen (63-66). We zouden anders gerechtigd zyn tot de
mening dat hy weinig ondervonden had. Is het dus niet gewaagd, het geheel te
beoordelen naar 'n zo klein staal?’82..
Een tweede thema waar hij vragen rond stelt betreft het ‘godmens-zijn’ van Jezus.
Gewoonlijk wordt dit ‘probleem’ elegant omzeild door... zwijgen (uiteraard alweer
uit respect voor heilige zaken). Multatuli heeft ingezien dat dit gébod tot zwijgen uit
z.g. eerbied in feite neerkomt op een vérbod tot vragen bij ontstentenis van een
passend antwoord. En hij heeft bovendien de moed gehad om dit aan te klagen, wat
hem uiteraard niet in dank is afgenomen. Hij kan de goddelijkheid van Jezus niet
accepteren. Niet alleen om de rationele onhoudbaarheid van de god-mens-opvatting,
maar tevens uit ergernis over de halfslachtige pogingen van de ‘modernen’ om
wetenschappelijke bijbelverklaringen te verzoenen met een onvoorwaardelijk geloof83..
Maar vooral zijn respect voor Jezus heeft hier een rol gespeeld, want pas door diens
volledig mens zijn krijgen zijn lijden, oprechtheid, moed en opstand hun volle
betekenis: ‘Juist dààr (in Ghetsemané) is Jezus mens, d.i.: groot. Niet groot is-i in
vertellingen, die 'm laten hemelvaren. Wie geen smart voelt, heeft van 't lyden de eer
niet’84., of nog: ‘Er zyn ridderromans, waarin deze of gene preux een gewyd harnas
draagt dat bestand is tegen houw en stoot. Als zo'n bevoorrecht ridder
onaangenaamheden kreeg met iemand die minder bevoorrecht was, trok ik altyd
party voor den laatsten. Ik vond zyn verliezen schoner dan 't winnen van den ander.
De evangelie-verzamelaars hadden Jezus niet zo'n gewyd harnas moeten aantrekken’85..
Eén van de meest emotionele blijken van zijn ontkenning van Jezus' goddelijkheid
uit respect voor diezelfde Jezus, vinden we in Idee 266: ‘'t Is onmogelyk dat iemand
die Jezus houdt voor zondeloos, hem zò lief kan hebben als ik’86..
Eenmaal het bovenstaande aangenomen, ligt het voor de hand dat heel wat uit de
evangelies ofwel leugenachtig is door gebrek aan volledigheid, ofwel puur verzinsel.
Vandaar dat Multatuli vaak denigrerend spreekt over de ‘vertellingen’ over Jezus87.
en zelfs gewaagt van een ‘Jezuslegende’88.. Het Judasverhaal vindt hij, alweer uit
respect voor Jezus, apocrief89.. En zelfs hier maakt hij - hoe paradoxaal het ook moge
klinken - Jezus tot een bondgenoot: ‘Jezus ontmoette een evangelie, en vroeg, wie
zyt gy?’90..
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IV. Ik heb méér geleden
Multatuli heeft niet alleen de leer en de goddelijkheid van Jezus en de volledigheid
en betrouwbaarheid der evangelies in vraag gesteld. Zijn vragen betreffen ook - en
vooral - de opstandige, vervolgde en ter dood gebrachte hervormer die hij in Jezus
zag. Vanuit de laster, de verdachtmaking, de honger en de armoede die hij zélf te
verduren kreeg omwille van zijn non-conformisme, heeft hij het martelaarschap van
Jezus met het zijne geconfronteerd. En doordat hij Jezus' martelaarschap niet alleen
woog, maar ook nog te licht bevond, is dit aspect van zijn fascinatie voor Jezus
meteen ook het meest ophefmakende en meest bekritiseerde geworden.
Dat het lijden in Multatuli's leven en denkwereld een cruciale rol speelde, staat
buiten alle twijfel. Het blijkt alleen al uit het pseudoniem dat hij zich koos, uit talrijke
bladzijden in zijn nog steeds onvoltooide biografie, uit de talloze plaatsen in zijn
werk waar hij over het martelaarschap spreekt of zich op het zijne beroept, en uit
zijn bijzondere aandacht voor de doden en de levenden die om hun ideeën vervolgd
of gedood werden. In de eerste plaats: Jezus.
Ook hier ontkomt men niet aan de indruk dat zijn bewondering voor Jezus'
oprechtheid de grondslag vormt van zijn lijdensfascinatie. Het lijden van Christus
vormt voor hem immers de garantie van diens eerlijkheid in woord en daad, en van
zijn consequente bereidheid om daarbij tot het uiterste te gaan; daarom vindt Multatuli
Jezus groot in Ghetsemané en op Golgotha. Bij uitbreiding vormen het martelaarschap
en het lijden in Multatuli's levensvisie conditio sine qua non voor ieder oprecht
streven. Golgotha is daarvan het symbool bij uitstek: ‘Er is maar één weg ten hemel:
Golgotha. Wie er wil komen langs anderen weg, is 'n infame smokkelaar’91., ‘... ik
weet het, er is dood noodig om leven te wekken, en geen weg leidt ten hemel dan
over Golgotha...’92.. Of nog radicaler en algemener: ‘Alle Jezussen moeten gekruist,
voor ze ten hemel varen, en in dien zin is er waarheid in de Eva'ngeliën. De dominés
hebben de zaak verknoeid tot een luchtsprong)’93..
Anderzijds leverde zijn kritische ondervraging van de bijbel ook een aantal vragen
op die hij vanuit zijn eigen ervaringen naar Jezus toe stelde, en op basis van het
weinige dat we over Jezus weten kwam hij uiteraard tot de conclusie dat Jezus dit
alles - voor zover wij weten - niet ondervonden heeft. Idee 698 is in dit opzicht
cruciaal. Daar somt Multatuli twee bladzijden lang vormen van lijden en vervolging
op die de hervormer uit de 19de eeuw - Multatuli in het bijzonder dus - treffen, en
die we in de evangelies
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Lovis Corinth
Das grosse Martyrium (olie op doek, 1907).
Uit G. Rombold en H. Schwebel, Christus in der Kunst des 20.Jahrhunderts, Basel/Wien 1983.
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nergens terugvinden. Enkele vaste thema's die in die vragen terugkomen zijn: heeft
men Jezus opzettelijk verkeerd begrepen? heeft men hem uit zijn geboortestreek
verbannen? heeft men hem aangevallen in zijn particulier leven (zijn lage afkomst,
zijn zonderlinge geboorte, zijn verhouding tot Martha en Maria, zijn tedere
vriendschap met Johannes...)? heeft men hem gebroodroofd? had hij vrouw en
kinderen om voor te zorgen, zodat hij bij een eventuele straf die hij omwille van zijn
non-conformisme had kunnen ondergaan, ook nog de bijkomende ellende van een
lijdend gezin had moeten onder ogen zien? Kortom: ‘(wy) zoeken in de Evangeliën
tevergeefs naar de marteling die onze maatschappy toepast op den outlaw die 't waagt
de wisselaars uit den tempel te jagen’94..
Uit Multatuli's vergelijking van zijn eigen ervaringen met die van Jezus is het
besef gegroeid dat de kruisdood op Golgotha op verre na niet het nec plus ultra van
smart is, zoals we gewoon zijn aan te nemen95.. En dit inzicht verwoordt en gebruikt
hij op twee tegengestelde manieren, die de complexiteit van zijn relatie tot Jezus
eens te meer scherp tot uiting laten komen. De ene keer veronderstelt hij, vanuit een
grenzeloze solidariteit, dat Jezus veel meer geleden moet hebben tijdens zijn leven
dan aan het kruis, terwijl hij zich op andere plaatsen strikt houdt aan het weinige dat
daarover in de evangelies te lezen staat, en daaruit concludeert dat Jezus het eigenlijk
heel makkelijk heeft gehad. Een paar voorbeelden van de eerste houding zijn: ‘Wy
weten slechts van z'n kruisdood... Wees verzekerd dat hy lang vóór Golgotha gekruist
werd. Golgotha was zyn lyden niet, dat was 't eind van z'n leed’96.. ‘... en al geselde
men u, en al werdt ge gekruisigd - jarenlang, maar op Golgotha voor 't laatst’97..
De tegenovergestelde visie treffen we aan in passages als: ‘Jezus heeft slechts
zeven korte frazen gezegd, en hy stierf toch maar’98.. In een brief aan Mimi schrijft
hij: ‘O, wat maakt de legende 't dien Jezus makkelyk! Wat ligt er weinig verveling
tussen zyn: ik zegge u!’ (sic) en 't is volbragt! Wat was zyn veldtogt kort en gauw
beslist, - hoe weinig garnisoensdienst! Hy kwam, zag, schold, berispte en werd
gedood. -’99.. Over dominee Zaalberg, die zich op zijn ‘martelary’ beroept, schrijft
Multatuli spottend: ‘Zelfs 't weinige dat Jezus leed, en Huss, en zo vélen die maar
stierven, hebt ge niet ondervonden’100..
Uit de bovenstaande citaten wordt nogmaals duidelijk dat Multatuli de kruisiging
van Jezus niet enkel feitelijk, maar ook symbolisch gebruikt. Dit blijkt nog duidelijker
uit de volgende - overigens zeer geraffineerde uitspraak - waarin beide betekenissen
naast elkaar voorkomen: ‘Jezus is driemaal gekruisigd. Eens door
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de Joden, vervolgens door z'n levensbeschryvers (65, 93) en eindelyk door de
Christenen zelf. Hy had nooit kwaadaardiger vyanden dan de laatsten’101.. Het
retorische raffinement van deze passage wordt duidelijk als men bedenkt dat ze in
eerste instantie begrip voor en medelijden met Jezus uitdrukt, maar terzelfdertijd
uitgangspunt vormt van en argument voor het groter, pijnlijker lijden van Multatuli
zélf. Want Jezus heeft met zijn kwaadaardigste vijanden nooit rechtstreeks te maken
gehad. Multatuli des te meer. Hij laat dan ook geen enkele gelegenheid voorbijgaan
om - met alle middelen die hem ter beschikking staan - de groter en geraffineerder
wreedaardigheid van zijn contemporaine vervolgers af te schilderen. ‘Men bespotte
u, na uw dood’, roept hij Jezus toe, ‘op een wyze die uw tydgenoten byna stempelde
tot goedigheid’102.. De talrijke vragen die hij rond Jezus' lijden stelt (supra) zijn
evenzovele illustraties van dit verschil in behandeling. In de Kruis-sproke, tenslotte,
levert hij een bitter-aangrijpende en subliemsarcastische evocatie van de wrok van
zijn tijdgenoten, die geen ogenblik medelijden hebben met de kruisdrager, maar
slechts uit zijn op wreedaardige sensatie. De bittere aanvallen die we elders in
Multatuli's oeuvre over dit thema aantreffen, staan dan ook alle in min of meer
rechtstreeks verband met die Sproke. Ik geef twee voorbeelden: ‘Koop, publiek koop!
Gy, die uw profeten laat leven, om ze langer te martelen! Men lastert u, door te
zeggen, dat gy den Christus zoudt gekruist hebben, als de Joden; gy hadt hem knecht
gemaakt in een kruienierswinkel... nietwaar? Gy zoudt gewacht hebben tot hy vrouw
en kind had, om die te laten hongeren... dat hy 't zou aanzien, en buigen voor u! Dat
treft zekerder, nietwaar? Gy zoudt den deurwaarder hebben belast met uw antwoord
op zyn: “Wee u, Jeruzalem!” opdat hy, moedeloos en geknakt, zyn wee terugname,
by 't veilen van de kleertjes zyner kinderen, dat hard is te aanschouwen voor een
vader! Dat treft wisser, dieper, dat pynigt langer, nietwaar, dan slechts een paar uur
sterven!’103.. ‘Daar is een man, die eiken dag wordt weggeleid in de woestyn, op de
tinne des tempels... die eiken dag de koninkryken dezer aarde voor zich ziet
uitgespreid, als wat lokaas voor z'n afval... een man, die eiken dag den Satan wegstoot,
om te doen “het woord dat geschreven staat” in z'n hart... Daar is een man, die den
langen weg kiest naar Golgotha... niet om dààr te worden gekruist alleen, maar om
te worden gekruist by eiken voetstap... weder en weder, en telkens weder, ten pleiziere
van Schmoel en consorten...’104.. En zelfs hier roept Multatuli Jezus op tot getuigenis,
wanneer hij schrijft: ‘1000 maal riep ik uit, en ook ik doelde er op in de Minnebrieven
(...) “Hoe gy Jesus, beklaagt u geen steen te
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hebben om 't hoofd ter ruste te leggen? Zie my eens, en erken dat myn toestand
moeielyker is. My beukt men 't hoofd stuk, het hoofd, dat myn werktuig is om iets
voort te brengen! En de geheel andere eischen van onzen tyd! En myn gezin! En de
wyze, waarop tans (sic) Joden weten te kruisigen!”’105..
Voeg bij dit alles nog het totaal gebrek aan inschikkelijkheid en luisterbereidheid
van het publiek waarover Multatuli klaagt, de pogingen om zijn verzet te ontkrachten
door hem dood te zwijgen of énkel te prijzen om de schoonheid van zijn taal, de
onmogelijkheid om in het Nederland van de 19de eeuw rond te gaan en te preken
zoals Jezus dat kon, en men kan enig begrip opbrengen voor Multatuli's bittere
conclusie: ‘In één woord, de roeping des hervormers in onze dagen is moeilyker. De
taak is zwaarder. De middelen geringer. De tegenstand krachtiger. De wapens
waarmee een voorganger wordt bestreden, zyn scherper... ze zyn vergiftigd!’106..

V. Ik houd veel van Jezus, en 't is dus niet uit antipathie als ik iets ongunstigs
van hem zeg...107.
Het ‘waarom’ van Multatuli's belangstelling voor Jezus en vooral van zijn wedijver
om het grootste lijden, heeft vele mensen beziggehouden en bij de meesten onder
hen kwaad bloed gezet. Marie Anderson spreekt van ‘Grössenwahn’108., Swart
Abrahamsz. geeft alles een passend plaatsje in zijn ‘ziektegeschiedenis’109., Schaepman
valt scherp uit tegen die ‘rampzalige’, die het met zijn ‘verwarden geest’ aandurfde
‘om eindelijk den gekruiste van Golgotha zelf uit te dagen tot een wedstrijd, wie het
meest geleden heeft!’110. en ene Van Hove noemt Multatuli een ‘zelfaanbidder’111....
Men kan het rijtje verklarend scheldproza naar willekeur uitbreiden, maar ik geloof
dat men ook zonder scheldproza en zonder ziekteverschijnselen een goed deel van
Multatuli's belangstelling voor Jezus begrijpelijk kan maken.
Om te beginnen is er het tijdskader. Ik verwijs in dit verband naar Gerard Broms
Bijbel en Romantiek112.. Hoe ideologischeenzijdig deze tekst ook is, hij bevat een
schat aan informatie over de invloed van de bijbel op de negentiende-eeuwse literatuur
tot in Multatuli's tijd, over de algehele belangstelling voor en neiging tot
vermenselijking van de Jezusfiguur en daarbij nog talrijke namen van auteurs die
zich eveneens met Jezus identificeerden. Multatuli staat dus lang niet alleen. Ook
zijn bijbelkritiek kadert trouwens in de bloeitijd van de z.g. ‘moderne theologie’, en
van
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de vele ‘Levens van Jezus’ die op de markt gegooid werden heeft hij alvast die van
Renan, Van Vloten en Rehbinder gelezen113..
Een andere verklaringsgrond voor Multatuli's Jezusfascinatie en dito identificatie
ligt in de godsdienst zélf. Hier wordt m.i. al te zelden op gewezen. In de bijbel vindt
men tientallen categorische uitspraken van Jezus die aansporen tot onvoorwaardelijke
en volledige keuze voor hém. Men denke aan het ‘Wie niet met Mij is, is tegen Mij’
(Lc 11, 23a), aan de apostelen die alles in de steek moesten laten om Jezus te mogen
volgen, aan het verhaal van de rijke jongeling (Lc 18, 18-30), aan de man die Jezus
wil volgen maar eerst afscheid wil nemen van zijn huisgenoten en daarop als volgt
berispt wordt: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem
ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods’ (Lc 9, 61-62), en vooral aan Lc 14, 27: ‘Als
iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn’. Het is
opvallend hoe vaak Multatuli vergelijkbare passages uit de bijbel aanhaalt. Ook in
de grote bewondering van de geloofsverkondigers voor heiligen en martelaren ligt
een impliciete oproep tot navolging van Christus tot de uiterste consequentie vervat.
En noemde Thomas a Kempis zijn leidraad voor het christelijk leven niet Imitatio
Christi? Dat iemand zijn leven lang Jezus tot voorbeeld neemt kan door de gelovigen
dan ook moeilijk als een ziekteverschijnsel beschouwd worden. Tenzij zij mensen
die vanuit een uitzonderlijke gewetensvolheid en gevoeligheid de christelijke
boodschap zo diep in zich opnemen dat ze er tot in het onmenselijke trouw aan
blijven, ziekelijk noemen.
Ik citeer in dit verband graag een passage uit Nietzsches Morgenröte die
zondermeer van toepassing is op Multatuli en heel wat psychologische verklaring
biedt, zowel voor zijn ongebreidelde fascinatie voor Jezus als voor zijn hevig verzet
tegen de God waarmee men hem in zijn jeugd heeft geplaagd.
‘Misbrauch der Gewissenhaften. - Die Gewissenhaften und nicht die
Gewissenlosen waren es, die so furchtbar unter dem Druck von
Busspredigten und Höllenängsten zu leiden hatten, zumal wenn sie zugleich
Menschen der Phantasie waren. Also ist gerade denen das Leben am
meisten verdüstert worden, welche Heiterkeit und anmutige Bilder nötig
hatten - nicht nur zu ihrer Erholung und Genesung von sich selber, sondern
damit die Menschheit sich ihrer erfreuen könne und von ihrer Schönheit
einen Strahl in sich hinübernehme. Oh, wie viel überflüssige Grausamkeit
und Tierquälerei ist von jenen Religionen ausgegangen, welche die Sünde
erfunden haben! Und von den Menschen, welche durch sie den höchsten
Genuss ihrer Macht haben wollten!’114..
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De ruimte ontbreekt mij om de toepasselijkheid van Nietzsches tekst op Multatuli's
psyche uitvoerig te documenteren en te illustreren. Wie Multatuli's oeuvre kent, zal
ook zonder illustraties aannemen dat hij ongetwijfeld behoorde tot de fantasierijke
en gewetensvolle mensen die - zoals Nietzsche laat uitschemeren - gevoeliger zijn
dan anderen voor indrukken en aandoeningen. De verhalen die Multatuli in zijn jeugd
gehoord heeft over de goedheid van Jezus enerzijds en de wraakzucht van God
anderzijds hebben zonder enige twijfel een diepe en blijvende indruk op hem gemaakt.
De ethiek van Jezus heeft hij gewetensvol tot de zijne gemaakt, want zijn hele
levensopvatting is veel christelijker dan meestal wordt aangenomen, en de schuld
en de zondigheid waaronder de mensheid naar men zei ‘gebukt ging’, heeft hij even
gewetensvol op zijn schouders voelen wegen. Aan Huet schreef hij in 1867: ‘Toen
ik heel jong was, wou ik zoo graag - ja, ambitieux was ik - wat goeds tot stand
brengen. Ik voelde my - zeer geloovig nog - iets als compagnon van God. Ik
redeneerde met hem over: de zaken. Ik trok my alles aan als my betreffende. “Is 't
geen schande, zoo'n beroerdheid in ons pakhuis!” Ziedaar de quintessens myner
gebeden van dien tyd! Ik schaamde me voor elk vuiltje in 't heelal’115.. Voeg hierbij
het niets ontziende absolutisme dat Multatuli eigen was, en als vanzelf ontstaat het
beeld van de uiterst consequente Christusnavolger, niet uit één of ander ziekelijke
neiging, maar uit een zeldzame combinatie van geweten, ontvankelijkheid en
consequentie. Het hangt uiteindelijk altijd van de graad van middelmatigheid der
beoordelaar af of hij zoiets ziekelijk of groots vindt.
Er zijn voor Multatuli's identificatie ook reële gronden aan te voeren. Dat hij veel
geleden heeft, kan zelfs de meest rabiate Multatulihater niet ontkennen. Hij kan
hoogstens opwerpen dat er nog veel érger vormen van lijden zijn, en dat Multatuli
zijn lijden voor een groot deel zélf gezocht en gewild heeft. Dat is natuurlijk zeer
juist, maar het geldt evengoed voor Jezus, en kan dus de gegrondheid van de
identificatie alleen maar bevestigen. Ook als dichter kon Multatuli zich terecht
identificeren met Jezus. Zelfs zijn grootste tegenstanders hebben zijn dichterschap
altijd erkend en bewonderd. Padberg bijvoorbeeld, die Multatuli op verre na niet
gunstig gezind was, schrijft niettemin vol lof: ‘In vele van die verhalen, vooral in de
parabels, en weer in 't bizonder in die van de japanschen steenhouwer, imiteert maar
ook evenaart Multatuli den subliemen eenvoud van de Bijbel’116.. Dat Jezus - evenals
Multatuli - een opstandige vernieuwer was, ontkent vandaag de dag niemand meer;
en dat hij hoogmoedig was, is waar als men het woord
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verstaat zoals Multatuli het bedoelde. Er zijn bijbelpassages ten overvloede om dit
te illustreren. De enige valabele opmerking die men hier kan maken is dat Multatuli's
Jezusbeeld hoogst eenzijdig is; voor de ‘linkerwangigheid’ van Jezus117. had hij
inderdaad niet veel waardering. Brom beroept zich op dat argument, wanneer hij
schrijft dat Multatuli ‘op verre na niet zo lijdzaam, niet zo heldhaftig van geduld’ is.
‘De Messias bidt om vergeving voor zijn beulen, de schrijver vervloekt de “laaghartige
kruisigers”, waarvan hij het slachtoffer denkt te zijn, als “ploertig”’118.. Hiertegenover
staat echter dat het christelijk Jezusbeeld mutatis mutandis even vertekend is, en dat
Multatuli's eenzijdigheid begrijpelijker wordt als een reactie hiertegen. Bovendien
vond hij Jezus' ‘linkerwangigheid’ en dat ‘bidden om vergeving voor zijn beulen’
niet bepaald verdienstelijk, omdat het gemakkelijker is in een groot passioneel moment
zijn vijanden gulhartig te vergeven, dan er een leven lang mee verder te moeten.
Daarom zijn romans ook altijd zoveel held-haftig-ontroerender dan het werkelijke
leven. Men stelle zich voor wat er van Jezus geworden zou zijn als hij rustigjes oud
geworden was119..
Een ander aspect van Multatuli's relatie tot Jezus is, zoals we zagen, zijn wisselende
houding van bewondering en kritiek. Ze kwam tot uiting bij onze bespreking van
Multatuli's stelselhaat, en bij zijn verschillende interpretaties van Jezus' kruisdood.
Men heeft hierin - en niet geheel ten onrechte - een teken en een argument gezien
voor zijn wispelturigheid en gebrek aan denktucht.
Toch blijft het een gevaarlijk procédé om geïsoleerde uitspraken, die op
verschillende tijdstippen en vanuit verschillende stemmingen neergeschreven zijn,
zomaar naast elkaar te plaatsen en er conclusies uit te trekken. Houdt men rekening
met de redenering die aan de uitspraken in kwestie ten grondslag ligt, dan vervallen
heel wat tegenstrijdigheden. Onderzoeken we bijvoorbeeld Multatuli's stelselhaat
wat grondiger, dan blijkt dat hij zich enerzijds keert tegen het stelsel dat men op basis
van Jezus' woorden opgericht heeft en dat hij Jezus dáár een bondgenoot noemt.
Anderzijds blijkt dat hij ook tekeer gaat tegen Jezus' eigen gebrek aan systeem in
zijn onderricht, en hem daar verwijten toestuurt. Dit is al heel wat minder absurd dan
het op het eerste gezicht leek.
Hetzelfde geldt voor Multatuli's interpretaties van Jezus' kruisdood. Enerzijds
bewondert hij in het lijden op Golgotha de oprechtheid en consequentie van Jezus,
en veronderstelt - m.i. niet ten onrechte - dat Jezus zeker en vast nog heel wat meer
te lijden heeft gehad tijdens zijn leven. Anderzijds valt er meer eer te behalen van
een spectaculaire marteldood, dan van een leven lang on-
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spectaculair lijden, hoewel het laatste uiteraard langer pijn doet dan het eerste. En
in die zin vindt Multatuli de kruisdood relatief onbeduidend en nogal goedkoop. Zo
bekeken is ook deze tegenstrijdigheid al heel wat minder tegenstrijdig dan men op
het eerste gezicht zou denken120..
Bovendien kunnen veel van Multatuli's verwijten aan het adres van Jezus - en daar
wijst men nooit op - ook voor een groot deel verklaard worden vanuit zijn
bewondering voor diezelfde Jezus. Want vanuit zijn absolutistische levenshouding
en zijn levenslange afkeer voor halfheid en compromissen, wou hij Jezus zo
consequent in alles volgen dat hij voortdurend bij hem te rade ging... en bedrogen
uitkwam, omdat hij op talloze vragen geen antwoord vond. (Men herinnere zich in
dat verband de zopas geciteerde brief aan Huet, waar Multatuli schrijft dat hij met
God ‘redeneerde (...) over: de zaken’). Hij wou zijn als Jezus omdat hij bewondering
had voor diens oprechtheid en eerlijkheid, en hij ergerde zich juist daarom aan de
verwardheid en duisterheid van Jezus' raadgevingen. Ik meen dan ook dat veel van
zijn Jezuskritiek veeleer een vorm van onvrede is, vooral daar hij op andere plaatsen
Jezus weer in bescherming neemt tegen zijn eigen stelselloosheid, en wel op basis
van zijn oprechtheid. Men kan dit alweer ziekelijk wisselvallig vinden, maar men
kan er ook een weerspiegeling in zien van de zéér menselijke reactie die opduikt
wanneer men bijvoorbeeld van een trouwe en oprechte vriend zòveel verwacht dat
men ontgoocheld wordt, zich daarover ergert, en hem tenslotte die ontgoocheling
dan toch weer vergeeft, omdat hij toch altijd eerlijk en oprecht is geweest. Bovendien
kon Multatuli zich nooit geheel en al tegen Jezus afzetten, omdat hij de belichaming
was van eenzelfde streven, eenzelfde ideaal. Jezus loochenen, was tevens de zin van
zijn eigen levensdoel opgeven. Misschien komt het ook voor een deel daardoor dat
de oudere en verbitterde Multatuli veel radicaler en genadelozer uitspraken doet over
Jezus dan de jongere. In zijn laatste levensjaren werd hij zich bitter bewust dat er
slechts iets te bereiken valt met geld en macht. Zijn ethiek was machteloos gebleken,
en hij kon meteen ook Jezus ongelooflijk naïef gaan vinden, omdat hij zich bewust
was geworden van zijn eigen naïviteit.
Op de wedijver tussen Multatuli en Jezus is de scherpste kritiek gekomen. Men
heeft hem hooghartig en blasfemisch genoemd. Dit zijn om te beginnen al heel weinig
doeltreffende argumenten omdat de Farizeeën Jezus precies hetzelfde verweten,
zodat diegenen die op die manier fulmineren tegen Multatuli, zich meteen op het
niveau stellen van de Farizeeën. Maar liever dan verder bij deze verwijten stil te
staan, vestig ik even de aandacht op een aan-
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tal gronden die Multatuli's wedijver begrijpelijker maken.
Met de scherpzinnigheid die hem eigen was, heeft hij, vanuit zijn voortdurend te
rade gaan in de bijbel, een aantal heel nuchtere vaststellingen gedaan: we weten
weinig over Jezus; veel is verzonnen; indien de kruisdood Jezus' enige lijden was,
heeft hij al bij al niet zo veel geleden, enzovoort... Vanuit zijn eigen lijden, dat - zoals
ik hoger al zei - minder spectaculair, maar daarom niet minder hard was - heeft hij
zich met Jezus vergeleken, en diens lijden kleiner genoemd. Men kan dit aannemen
of niet. Ik geloof niet dat erover te discussiëren valt. Neemt men aan dat alles wat
met Jezus gebeurd is in de bijbel staat (wat absurd is), dan heeft Multatuli overschot
van gelijk. Neemt men dat niet aan, dan is de zaak verder niet bespreekbaar, omdat
fantasieën nooit argumenten kunnen zijn, maar dan moet men Multatuli ook gelijk
geven wanneer hij opmerkt dat het nogal gewaagd is het geheel te beoordelen naar
zo'n klein staal.
Ik heb mij al dikwijls afgevraagd of de critici uit het christelijke kamp eigenlijk
niet heel blij en opgetogen waren met Multatuli's z.g. ‘wedijver’. Ze hebben zich
vooral daarop toegespitst en daarin een voor de hand liggend bewijs gevonden van
zijn grootheidswaanzin en zijn blasfemie. Hoe harder ze hun verontwaardiging
dààrover uitschreeuwden, des te minder werd er gelet op de vele andere dingen die
Multatuli ook nog gezegd had over de bijbel en over Jezus, en die konden ze dan
meteen onbehandeld laten. Misschien lieten ze die het liefst ook onbehandeld, omdat
er eigenlijk niet veel tegen in te brengen was121..
Een laatste aspect van de Multatuli-Jezus verhouding, waaraan ook heel weinig
aandacht is besteed, is het retorische gebruik dat hij van Jezus maakt. Hij heeft
zichzelf niet enkel met Jezus vergeleken. In zijn Causerieën schrijft hij: ‘Troostryk
blyft het denkbeeld dat ik lotgenoten hebben zou in Aristoteles, in Plato, in Pythagoras,
in Socrates, in Christus, wanneer die voorgangers, verlokt door den klank: vry, het
wagen zouden terug te keren ter verspreiding hunner denkbeelden’122.. Vooral Socrates
neemt bij hem een dominante plaats in123.. Toch wordt de identificatie met deze
wijsgeer op lange na niet zo diep uitgewerkt, en daarin heeft - naast de reeds
behandelde factoren - zeker ook de retoriek een rol gespeeld. Jezus was immers
bekender en had meer autoriteit dan alle anderen. Zeker in het kamp der christenen,
waartegen Multatuli zo vaak te keer ging. Dat dit bij zijn keuze voor Jezus een rol
speelde blijkt bijvoorbeeld uit wat hij in Idee 679 zegt: ‘Om 'n voorbeeld (...) te geven
(...), wys ik hier op het leven van Jezus. Ik kies hém, om te voorkomen dat men zich
verschuile achter on-
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bekendheid met mogelyk bestaande andere bronnen dan de algemeen aangenomene,
gelyk men wellicht doen zou indien ik Alexander den Grote, Plato, Socrates of
dergelyke historische personen had aangevoerd’124..
De duidelijkste voorbeelden waar hij Jezus ‘gebruikt’ als retorisch
overtuigingsmiddel zijn die waarin hij hem aanhaalt als hoogste autoriteit. Zo roept
hij, na een heel pleidooi over onechte kinderen, uit: ‘Waar staat het geschreven dat
onwettige verlossing schandelyk is? Welke wysgeer heeft dat beweerd? (...) Ook
zegt het niet de geschiedenis des mensdoms in 't verledene, noch de feitelyke toestand
van 't mensdom tegenwoordig. Van 't getal geboorten - ruim één in drievierde sekonde
- is zeker meer dan twee-derde deel onwettig. En in de verhalen der “vaderen” wemelt
het van onechte kinderen. Ook de bybel is er vol van. Jezus zelf was 'n onecht kind,
en toch werd Maria nooit ontzet van de voogdy over dezen of genen “echten” broeder
des Heren’125.. Op zeer veel plaatsen treffen we uitroepen aan als ‘Ook Jezus zei het!’
of ‘Dat heeft ook Jezus ondervonden!’126.. De retoriek die Multatuli hier hanteert is
uiterst functioneel. Enerzijds wijst ze indirect op zijn respect voor Jezus - want
mensen die men niet respecteert haalt men niet als autoriteit aan -, anderzijds gaat
het tevens om een figuur die voor de christenen de hóógste autoriteit is, én
tegelijkertijd om onderwerpen en stellingnames waar de christenen absoluut niet mee
kunnen instemmen. Multatuli plaatst zijn publiek op die manier voor een moeilijk
oplosbaar dilemma: ofwel de autoriteit van Jezus erkennen en dus ook Multatuli
gelijk geven, ofwel weigeren Multatuli gelijk te geven, maar dan meteen ook de
autoriteit van hun eigen Jezus in het gedrang brengen. De mogelijkheid om
verontwaardigd op te werpen dat het verbinden van de stellingname in kwestie met
de naam van Jezus heiligschennend is, sluit Multatuli dan weer uit door in het citeren
zélf - en op andere plaatsen veel explicieter nog - zijn respect voor Jezus uit te
drukken. En vaak drijft hij zijn retorische zetten zover dat zijn respect voor Jezus
argument wordt voor zijn ongeloof aan de evangelies en zijn afkeer van de ‘duizend
en één christendommen’.
Ook zijn identificatie met Jezus heeft een retorisch effect, omdat daardoor een
heleboel verwijten die hem naar het hoofd geslingerd worden, hun kracht verliezen,
aangezien ze evengoed van toepassing blijken te zijn op Jezus. Ook zó plaatst hij de
overwegend christelijke verwijters voor een dilemma. Misschien valt ook voor een
groot stuk van hieruit te verklaren dat hij zo'n bijzondere aandacht had voor de
opstandige en hoogmoedige Jezus. De verwijten die men hem stuurde betroffen
immers vaak dezelfde
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‘kwaliteiten’.
Door Jezus ‘in te voeren’ in zijn betogen plaatst hij zijn gelovig publiek voortdurend
en heel handig voor paradoxen waar moeilijk uit te komen is en waaraan nog
moeilijker te óntkomen is. Wat vangt men bijvoorbeeld aan met ‘Of Jezus doctor in
de theologie geweest is? Wie kan me dat zeggen?’127.. Het antwoord is uiteraard ‘nee’.
Dat moet zelfs elke doctor in de theologie beamen. Maar de implicatie is dat al dat
getheologiseer niet nodig is om goed te zijn zoals Jezus dat was, wat op zijn beurt
regelrecht leidt naar Multatuli's ethiek. En het is niet gemakkelijk om het eerste toe
te geven, zonder de implicaties erbij te nemen. Nog moeilijker is het het eerste te
ontkennen, want dan vertelt men een onwaarheid.
Zelfs de wedijver met Jezus heeft een retorische functie. In de eerste plaats voor
Multatuli zelf, want als het inderdaad zo is dat hij méér dan Christus geleden heeft
voor de ‘goede zaak’, dan is er meteen ook een reden om hem méér lief te hebben.
Maar ook voor zijn publiek heeft deze wedijver een retorische functie, want als de
christendommen van de negentiende eeuw hun profeten nog zoveel geraffineerder
weten te martelen dan de Farizeeën Jezus, hoeveel meer reden is er dan niet om
heftiger dan Jezus op te staan tegen de farizeeërs van de negentiende eeuw?
Er is over de relatie Multatuli-Jezus nog veel te zeggen. Er is ook veel achterwege
gelaten in deze bijdrage dat al gezegd is. Wie verklaringen wil lezen die de oorzaak
zoeken in ziekte, hoogmoed, afgunst... leze de vele passages over Jezus en Multatuli
die in de Multatuliliteratuur verstrooid liggen. Het was niet mijn bedoeling ze te
herhalen, minder nog ze te ontkrachten. Want het is ongetwijfeld zo dat ook die
factoren een rol gespeeld hebben. Ik heb enkel willen aanduiden dat er ook zeer
menselijke gronden zijn die veel uit Multatuli's relatie met Jezus duidelijk maken,
en dat men over veel plichtsbesef en gewetensvolheid moet beschikken in zijn jeugd,
om later zo fel te keer te kunnen gaan tegen zoveel gewetenloosheid en lafhartigheid.
Want dit is misschien de grootste fout die door de critici uit het christelijke kamp
gemaakt is, dat ze zijn woorden en uitvallen beoordeeld hebben vanuit wat hij op
dat ogenblik geworden was, en niet vanuit wat hij ooit was geweest. Veel van
Multatuli's grootheid van hart, is stukgemaakt door hun kleinheid van oordeel.
Een andere cruciale fout is dat men veel te weinig beseft dat geen mens ooit
hetzelfde denkt en voelt vanaf zijn eerste brief tot aan zijn laatste snik, en dat de
stemming waarin men verkeert vaak krachtiger is dan de logica van het verstand.
Velen onder ons zou-
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den verwonderd opkijken over zoveel inconsequentie en tegenstrijdigheid als we
gelegenheid hadden onze eigen verzamelde brieven en documenten na te lezen.
Daarom ook zou de relatie Jezus-Multatuli meer in detail onderzocht moeten
worden op basis van de gehele stemming die uit de brief of het werk in kwestie
spreekt, op basis van de geadresseerde of het publiek tot wie hij zich richt, op basis
van het tijdstip waarop hij schreef... En bovenal met respect en begrip voor de mens
die begrepen had dat hij Jezus niet kon volgen zonder zijn kruis te dragen en ons
o.m. daardoor - net als Jezus - tot op de dag van vandaag nog boeit.
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Wys my de plaats waar ik gezaaid heb (I: 503).
Naschriftje bij Wys my de plaats waar ik gezaaid heb (I: 506).
Ideeën, tweede bundel, Idee 448 (III: 63).
Wys my de plaats waar ik gezaaid heb (I: 493).
Ideeën, eerste bundel, Idee 185 (II: 405).
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83.
84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

101.
102.
103.

Ideeën, eerste bundel, Idee 28a (II: 315).
Ideeën, derde bundel, Idee 923 (IV: 668).
Divagatiën over zeker soort van liberalismus (V: 359).
Ideeën, eerste bundel. Idee 266 (II: 464).
Brief aan Van Vloten, wschl. 19 juni 1864 (XI: 337).
Vrij geciteerd naar een artikel in de Beurzencourant, 24 augustus 1867 (XII: 391).
Minnebrieven (II: 89). Dit woord gebruikt Multatuli wanneer hij Voltaire in bescherming neemt
tegen de Kantianen, Hegelianen, Spinozisten, Cartesianen en Leibnitzers, die hem (eveneens)
beschuldigen van stelselloosheid. Vgl. ook met Idee 272 (II: 467).
Divagatiën over zeker soort van liberalismus (V: 359).
Omdat de meeste relevante passages hier en daar al aan bod gekomen zijn, citeer ik ze niet
opnieuw. Enkele belangrijke vindplaatsen zijn: Ideeën, eerste bundel, Idee 182 (II: 398); Ideeën,
derde bundel, Idee 702 (IV: 426-427); Brief aan Van Vloten, wschl. 19 januari 1864 (XI: 337);
Brief aan P.A. Tiele, 16 november 1876 (BX: 69).
J. van Vloten, Onkruid onder de tarwe. letterkundige karakterstudie, Haarlem, W.C. de Graaf,
1875, p. 82 en p. 106.
Millioenenstudiën (V: 215). Vergelijkbare vragen vindt men ook in Idee 181 (II: 396) en in de
vermelde brief aan Van Vloten. In verband met Multatuli's kritiek op Jezus' onderricht wijs ik
ook even op zijn veelvuldige klachten i.v.m. de volstrekte onduidelijkheid van Gods boodschap
tout court. Men leze o.a. Het gebed van den onwetende (I: 473-477), Ideeën, eerste bundel,
Idee 430 en volgende (II: 632 w.) en Ideeën, derde bundel, Idee 889 (IV: 620).
Dit valt niet alleen op te maken uit zijn Jezusfascinatie, maar vooral uit zijn vertrouwdheid met
de bijbelse taal, met de bijbelse (vooral oudtestamentische) verhalen en uit de werkelijk talloze
plaatsen waar hij bijbelse namen en citaten aanhaalt of ernaar verwijst. Marie Anderson noemt
Multatuli trouwens nogal bijbelvast (o.c., p. 62) en vermeldt een anekdote die Multatuli's
preoccupatie met de bijbel aardig illustreert (ibid.).
Max Havelaar (I: 43).
Bijvoorbeeld in de Minnebrieven (II: 84 en II: 85-86); Ideeën, eerste bundel, Idee 181 (II: 396)
en Idee 183 (II: 401); Ideeën-derde bundel, Idee 698 (IV: 422-424); Brief aan Van Duyse, 18
februari 1869 (XIII: 363-364); Brief aan Max Rooses, 12 november 1869 (XIII: 680).
Ideeën, derde bundel, Idee 682 (IV: 414). Vergelijk Idee 679 (IV: 412-413).
Ik verwijs in dit verband naar Ideeën, tweede bundel, Ideeën 453-457 (III: 185-222).
Ideeën, eerste bundel, Idee 464 (II: 655).
Ideeën, eerste bundel, Idee 265 (II: 464).
Ideeën, eerste bundel, Idee 266 (II: 464). Vergelijkbare beschouwingen vindt men nog in de
Minnebrieven (II: 84); Ideeën, eerste bundel, Idee 140 (II: 337) en Idee 264 (II: 464): Ideeën,
derde bundel, Idee 587 (IV: 339) en in Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten (V:
550-551).
Bijvoorbeeld in Ideeën, eerste bundel. Idee 464 (II: 655).
Brief aan Mimi, 30 en 31 juli 1863 (XI: 194). Ook in een brief aan R.C. d'Ablaing van
Giessenburg, 19 juli 1863 (XI: 169).
Brief aan Mimi, 30 en 31 juli 1863 (XI: 193).
Ideeën, eerste bundel, Idee 93 (II: 330).
Ideeën, eerste bundel, Idee 57 (II: 320).
Brief aan Mimi, 30 en 31 juli 1863 (XI: 194).
Brief aan K. Ris, 13 februari 1867 (XII: 80).
Ideeën, derde bundel. Idee 698 (IV: 422).
Ibid.
Brief aan Van Duyse, 18 februari 1869 (XIII: 364).
Divagatiën over zeker soort van liberalismus (V: 359).
Ideeën, eerste bundel. Idee 446 (II: 654).
Brief aan Mimi, 30 en 31 juli 1863 (XI: 194).
Ideeën, tweede bundel, Idee 454 (III: 220). Dit citaat wijst er al op dat Multatuli zich niet met
Jezus alleen vergeleek. In een brief aan Huisman van 15 oktober 1870 bijvoorbeeld, schrijft hij
‘Julianus kon nog van geluk spreken. Hy stierf maar. In leven blyven met een tobben als 't uwe
en 't myne, is erger! -’ (XIV: 187). (Cfr. infra).
Aantekening bij Idee 186 (II: 685).
Divagatiën over zeker soort van liberalismus (V: 359).
Minnebrieven (II: 21-22).
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104. Ideeën, eerste bundel, Idee 206 (II: 419).
105. Brief aan A. van der Ghinst, 30 mei 1870 (XIV: 102-103).
106. Ideeën, derde bundel, Idee 698 (II: 424). Op de grotere tegenwerking van zijn publiek in
vergelijking met dat van Jezus handelt hij in hetzelfde Idee. De invloed van de veranderde
tijdsomstandigheden komt ter sprake in Idee 699 en volgende. Ook op dit gebied vergelijkt
Multatuli zich niet uitsluitend met Jezus. In de aantekeningen bij Aan den Weleerwaarden Heer
W. Francken Az. schrijft hij: ‘Toen Laurentius gebraden werd, vergenoegde men zich met
braden. Maar 't kwam den omstanders niet in den zin hem nog bovendien te verwyten dat-i zich
zo buitengewoon amuseerde op z'n rooster. Die kwaadaardigheid is van latere vinding’ (I: 389).
(Cfr. infra).
107. Brief aan P.A. Tiele, 18 november 1876 (BX: 69).
108. Marie Anderson, o.c., p. 62.
109. Th. Swart Abrahamsz., Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Eene ziektegeschiedenis, Amsterdam,
Holkema, 1888, vooral pagina's 38 en 59-60.
110. Schaepman, Onze Wachter, 1876 (geciteerd door A.S. Kok in Multatuliana. Verspreide en
onuitgegeven stukken, Baarn, Hollandia, 1903,p. 168-169).
111. J. van Hove, Multatuli. De mensch, de denker, de schrijver. Eene schets, Antwerpen, Kiliaan,
1909 (Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vtaamsche Hoogeschooluitbreiding, nr.
122), p.4-5.
112. Gerard Brom, Bijbel en romantiek. Afscheidscollege van Gerard Brom, Nijmegen/Utrecht,
Dekker en Van De Vegt, 1952.
113. Over Renans boek spreekt Multatuli o.a. in een noot bij Idee 140 (II: 679-680) en in Idee 482
(IV: 228-231). Het boek van Van Vloten komt ter sprake in de reeds vermelde brief (XI:
333-338), dat van Rehbinder in de eveneens al vermelde brief aan P.A. Tiele (BX: 69).
114. Friedrich Nietzsche, Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile. Erstes Buch,
Gedanke 53, in: Werke II, Ullstein Materialien, p. 48.
115. Brief aan Cd. Busken Huet, 14 november 1867 (XII: 488). Zelfs hier lijkt Multatuli in Jezus
een bondgenoot te zien wanneer hij schrijft: ‘En al smaadde men u... Wreder gewis dan zy
weten konden, die iets meedelen uit uw leven, omdat ze bot waren tot het besef uwer
gevoeligheid!...’ (V: 359).
116. H. Padberg, Multatuli. De mensch, de denker, de literator, Nijmegen/Antwerpen, L.C.G. Malm
berg, 1920, p. 87.
117. Cfr. de brief aan P.A. Tiele (BX: 69).
118. Gerard Brom, o.c., p. 25.
119. Geheel in die lijn liggen de volgende woorden van Multatuli - volgens de reconstructie van P.
Spigt (o.c., p. 176) - in de reeds genoemde voordracht over Jezus: ‘Jezus heeft geleden voor
zijn streven naar het goede - maar hij had één voorrecht: hij was betrekkelijk jong gestorven,
slechts even dertig jaar oud, en was daardoor gespaard gebleven voor 'n lang leven van
ondragelijk lijden.’
120. Naast de twee voorgestelde mogelijkheden, komt het - zoals hoger in de tekst reeds vermeld
werd - bij Multatuli ook voor dat hij de kruisdood relativeert omdat zij juist een einde stelde
aan Jezus' lijden in de betekenis van: levenslange belastering en vervolging. In Idee 698 noemt
hij om die reden de kruisdood ‘'n weldaad’ (IV: 422), en in een brief aan Huet van 19 november
1867, motiveert hij deze visie nog uitvoeriger: ‘Niet op z'n kruisgang (geheel sans comparaison)
maar toen hy riep: “Jeruzalem Jeruzalem!” moet Christus 't meest geleden hebben. Dàt woord
bevatte voor my, als kind reeds, zyn lydensgeschiedenis - niet de kruisiging. Wat men gewoonlyk
z'n “lyden” noemt, heeft hy immers met duizenden ter dood gebragten gemeen? En velen werden
erger gemarteld. Ik kan my voorstellen dat niet-begrepen worden, dol maakt, letterlyk dol. Ik
wantrouw m'n speeksel in zulke ogenblikken. -’ (XII: 497-498). (Zie ook noot 119). Zo bekeken
spreken zelfs uit Multatuli's relativering van de kruisdood, zijn respect en bewondering voor
Jezus.
121. De enige - bij mijn weten - die ook eerlijk genoeg is om dat impliciet, een beetje ondanks
zichzelf en dan nog heel voorzichtig toe te geven is Brom. Nadat hij bladzijden lang tekeer
gegaan is tegen Multatuli's hoogmoed en blasfemie, laat hij zich nl. heel even ontvallen: ‘De
énige kracht van zijn kritiek op het geloof ligt dan ook daarin, dat de zwakheid van de gelovigen
er door wordt aangewezen. Als hij de hoge beginselen van het Evangelie op de praktijk van het
dagelijks leven toepast, is er weinig in te brengen tegen zijn walg van een schijnheilige
onwaarachtigheid, want het evangelische zout heeft te dikwijls zijn smaak verloren om niet
volgens Christus' eigen waarschuwing vertrapt te worden’ (Multatuli, Utrecht/Antwerpen,
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122.
123.
124.
125.
126.

127.

Spectrum, 1958, p. 119). Hij gaat er verder, niet op in, maar stipt het toch even aan; de meesten
laten zelfs dat gewoon na.
Causerieën (IV: 205).
Zie bijvoorbeeld Max Havelaar (I: 83);Ideeën, eerste bundel, Idee 310 (II: 500-501); en Idee
269 (II: 465);Ideeën, derde bundel, Idee 868 (IV: 589).
Ideeën, derde bundel, Idee 679 (IV: 412).
Ideeën, tweede bundel, Idee 448 (III: 63).
Bijvoorbeeld Ideeën, eerste bundel. Idee 282 (II: 479); Ideeën, derde bundel, Idee 681 (IV:
414) en Idee 923 (IV: 66S);Ideeën, zesde bundel, Idee 1086 (VII: 19) en Ideeën, zevende bundel,
Idee 1227 (VII: 429).
Ideeën, eerste bundel, Idee 272 (II: 467).
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Marcel Janssens
Batavus, orator didacticus
De raadgevingen aan zijn zoon Frits, die Batavus Droogstoppel in hoofdstuk IX van
de Max Havelaar ten beste geeft, zijn een goed staal zowel van zijn psychologie als
van zijn stijl. Wij gaan dat stukje retoriek van vader Droogstoppel analyseren in twee
opzichten die overigens volledig complementair zijn: als expressie van een mentaliteit
en als spreekwijze. Wij citeren de tekst naar het eerste deel van de Volledige Werken,
p. 124-1261.:
‘Frits, ik ben niet over je tevreden! Ik heb je altyd het goede voorgehouden,
en toch wyk je van den rechten weg af. Je bent pedant en lastig, en maakt
verzen, en je hebt Betsy Rosemeyer een zoen gegeven. De vreze des Heren
is de bron van alle wysheid, je moet dus de Rosemeyers niet zoenen, en
niet zo pedant wezen. Zedeloosheid brengt ten verderve; lees in de Schrift,
en let eens op dien Sjaalman. Hy heeft de wegen van den Heer verlaten,
nu is hy arm, en woont op een klein kamertje... ziedaar de gevolgen van
onzedelykheid en slecht gedrag! Hy heeft verkeerde artikels in de
Indépendance geschreven, en de Aglaia laten vallen... zo gaat het, als men
wys is in zyn eigen ogen! Hy weet nu niet eens hoe laat het is, en zyn
jongetje heeft maar een half broekjen aan. Bedenk dat je lichaam een
tempel Gods is, en dat je vader altyd hard heeft moeten werken voor den
kost - 't is de waarheid! - als dus 't oog naar boven, en tracht op te groeien
tot een fatsoenlyk makelaar, als ik naar Driebergen ga. En let toch op al
de mensen die niet horen willen naar goeden raad, die godsdienst en
zedelykheid met voeten trappen, en spiegel je aan die mensen. En stel je
niet gelyk met Stern, wiens vader zo ryk is, en die dus altyd geld genoeg
zal hebben, al wil hy geen makelaar worden, en al doet hy nu en dan eens
wat verkeerds. Bedenk toch dat al het kwade gestraft wordt: zie maar weer
dien Sjaalman die geen winterjas heeft, en er uitziet als een komediespeler.
Luister toch goed in de kerk, en zit daar niet zo heen en weer te draaien
op je bank, alsof het je verveelde, jongen, want wat moet God daarvan
denken? De kerk is Zyn heiligdom, zie je? En wacht geen meisjes op als
't uit is, want dit neemt de stichting weg. Maak ook Marie niet aan 't lachen
als ik by 't ontbyt uit de Schrift lees, dat alles komt in een fatsoenlyk
huishouden niet te pas. Ook heb je poppetjes getekend op het legblad van
Bastiaans, toen hy weer niet binnen was - omdat hy telkens de jicht heeft
- dat houdt de mensen op 't kantoor van hun werk af, en er staat in Gods
Woord dat zulke dwaasheden ten verderve leiden. Die Sjaalman deed ook
verkeerde dingen toen hy jong was: hy heeft als kind op de Westermarkt
een Griek geslagen... nu is hy lui, pedant en ziekelyk, ziedaar! Maak dus
niet zo altyd
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grappen met Stern, jongen, zyn vader is ryk. Houd je alsof je het niet zag,
als hy gezichten trekt tegen den boekhouder. En als hy buiten het kantoor
met verzen bezig is, zeg hem dan zo eens, dat hy liever aan zyn vader
moest schryven dat hy het hier by ons zo goed heeft, en dat Marie
pantoffels voor hem geborduurd heeft met echte floszy. Vraag hem zo
eens, of hy gelooft dat zyn vader by Busselinck & Waterman gaan zal, en
zeg hem dat het knoeiers zyn. Zie je, zo breng je hem op den goeden weg...
dit is men zyn naaste schuldig, en al dat verzenmaken is gekheid. Wees
toch braaf en gehoorzaam. Frits, en denk toch dat de Heer voor je gestorven
is aan het kruis, en trek de meid niet aan de rokken, als ze thee brengt op
't kantoor, en maak me niet te schande, want dan stort ze, en Paulus zegt
dat nooit een zoon verdriet moet doen aan zyn vader. Ik bezoek twintig
jaar de beurs, en durf zeggen dat ik geacht ben by myn pilaar. Hoor dus
naar myn vermaningen, Frits, en haal je hoed, en trek je jas aan, en ga mee
naar den bidstond, dat zal je goed doen!’

G. van Raemdonck in Multatuli, Batavus Droogstoppel, z.u. (1947).

Over Multatuli. Delen 12-13

43

1. De Mentaliteit
Droogstoppel toont zich op de eerste plaats in ons fragment als een sterk ik-bewust
spreker. Hij is hyperbewust van wat hij zegt (althans op een bepaald niveau van
bewustheid en zelfcontrole - wat tot satirische manipulatie van zijn even bewuste als
loze praten aanleiding kan geven, cf. infra). Hij zal de uitspraken in zijn retorische
babbels ten gerieve van de toehoorder (of lezer) met zorg en overleg bijsturen, zelfs
corrigeren. De zelfcorrectie is een teken van zijn rationaliteit (die bij nader toezien
een symptoom van zijn hypocriete domheid blijkt te zijn). Zelfcorrecties in de strikte
zin komen in het geciteerde fragment niet voor, maar sporen van zijn schijnheiligheid
des te meer.
Droogstoppels hyperbewuste taalbehandeling, anders gezegd: zijn onbedaarlijke
redeneermanie, is immers slechts een masker voor zijn schijnheiligheid. Zijn
bewustheid gaat gepaard met een onvoorstelbare domheid, zodat hij ‘onbewust een
parodistische autobiografie’ kan schrijven2.. Vermits de armoe een straffe Gods is zo zegt hij, ontslaat dat beginsel ons van de plicht om de arme, die in feite een boze
is, bij te staan. Hij plaatst dat schijnheilige principe voorop in zijn redenering: ‘Bedenk
toch dat al het kwade gestraft wordt’; dan knoopt hij er de toepassing aan vast bij
middel van een dubbele punt (op zijn retorische manipulatie van zintekens kom ik
nog terug): ‘: zie maar weer dien Sjaalman die geen winterjas heeft, en er uitziet als
een komediespeler’. Een ander voorbeeld van hypocriete onderkruiperij is de taak
die hij Frits oplegt in de zin: ‘Vraag hem zo eens, of hij gelooft dat zyn vader by
Busselinck & Waterman zal gaan, en zeg hem dat het knoeiers zijn’. De zoon moet
dat aan de jonge Stern doorzeggen opdat die het aan zijn vader zou zeggen. En dat
wordt voorgesteld onder het mom van een morele bekommernis om het welzijn van
de evennaaste, in casu de jonge Ernest Stern in Amsterdam en de oude Ludwig Stern
in Hamburg. De daaropvolgende zin is immers volslagen dubbelzinnig: ‘Zie je, zo
breng je hem op den goeden weg’. ‘Hem’ kan zowel slaan op Ernest Stern als op
zijn vader, en de oude Stern ‘op de goede weg brengen’ heeft naast zijn morele vooral
een commerciële betekenis: het enige rechte pad dat vader Stern geacht wordt te
bewandelen, leidt van Busselinck & Waterman weg naar de Lauriergracht no. 37.
Zo manipuleert Droogstoppel moraal en taal. Zijn retoriek kent één doel: ikzelf en
mijn profijten.
Een ander teken van Droogstoppels hyperbewustheid is het gebruik van
parenthetische zinnen van het type ‘- 't is de waar-
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heid! -’ en ‘- omdat hij telkens de jicht heeft -’. Hij is zo'n gehaaide prater dat hij
zichzelf met tussenzinnen in de rede kan vallen zonder dat hij de draad verliest. Zijn
zelfzekerheid blijkt verder uit wendingen als ‘Zie je, zie maar weer, ziedaar’. Voor
hemzelf zijn zijn redeneringen klaar en onweerlegbaar. Hij overpraat Frits als
despotisch raisonneur met een zelfverzekerde nadruk die geen tegenspraak duldt.
Hij slaat met de voorhamer van zijn gelijk.
In de kern van de Droogstoppelmentaliteit, die even dom als hatelijk wordt
afgeschilderd, zit het misplaatste gebruik van bijbelteksten en van andere algemene
waarheden met moralistisch karakter. De makelaar schudt bij elke gelegenheid een
bijbelcitaat, een verwijzing naar de bijbel of een moralistisch aforisme uit zijn mouw
(en daarmee slaat hij de arme Frits om de oren). Hoor maar: ‘De vreze des Heren is
't beginsel van alle wysheid, Zedeloosheid brengt ten verderve, Lees in de Schrift,
Zo gaat het, als men wys is in zyn eigen ogen, Bedenk dat je lichaam een tempel
Gods is, Bedenk toch dat al het kwade gestraft wordt, De kerk is Zyn heiligdom, er
staat in Gods Woord, Paulus zegt dat nooit een zoon verdriet moet doen aan zyn
vader’. Droogstoppel trekt en sleurt aan de bijbel om zijn eigen handelwijze te
rechtvaardigen. Hij is een zó geslapen citateraar dat hij in die bijbel altijd wel een
alibi vindt.
Maar dat goochelen met bijbelteksten is zo zielig misplaatst, omdat zij op zulke
onbenullige materies, die overigens niet per se een moreel aspect vertonen, toegepast
worden. Wat heeft de vreze des Heren te maken met het zoenen van Betsy Rosemeyer
en met ‘niet zo pedant wezen’? Wat is dat overigens, pedant wezen? Kijk maar naar
die Sjaalman, zegt hij, zie eens hoe zedeloos die met zichzelf ingenomen is, want hij
heeft verkeerde artikels in de Indépendance geschreven (tot daaraan toe) en de Aglaia
laten vallen. Het godgewijde beginsel dat het menselijk lichaam een tempel Gods is,
wordt in de logica van de Droogstoppelretoriek in verband gebracht met de wel heel
toepasselijke constateringen dat Sjaalman niet weet hoe laat het is en dat diens zoontje
maar een half broekje aan heeft. Dergelijke onzin blijkt door de verteller gehanteerd
te worden als het wapen der satire. Droogstoppel parodieert zichzelf inderdaad
onbewust. Zijn onbewustheid-in-de-bewustheid is het scherpste satirische wapen
van de verteller die met hem, als met een ledepop, een wreedaardig spel speelt.
Hetzelfde kan gezegd worden over de hatelijke combinaties ‘al het kwade wordt
gestraft’ en ‘Sjaalman heeft geen winterjas’, of ‘de kerk is Gods heiligdom’ en ‘een
jongetje als Frits mag zich daar niet vervelen tijdens de dienst’, of nog ‘er staat in
Gods woord dat dwaasheden ten verderve leiden’ en ‘je hebt poppetjes getekend op
het legblad van
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Bastiaans’. Dat ijdel gebruik van Gods Woord wordt op den duur te gek om los te
lopen. Tot die afstraffende taxatie van de zelf-verblinde wauwelaar brengt de verteller
zijn lezer. De discrepantie tussen het woord uit de Schrift (‘Paulus zegt’ - zo Paulus
dat ooit al gezegd mag hebben...) en het aanleidinkje waar dat woord toepasselijk op
moet zijn, met name dat Frits de meid niet aan haar rokken mag trekken zodat ze
thee morst, is zo godslasterlijk groot dat deze voze retoriek zichzelf afstraft en
belachelijk maakt.
In zijn gek commentaar bij Heines Auf Flügeln des Gesanges in het tiende
hoofdstuk verwijt Droogstoppel de dichter dat hij het woord ‘vroom’ (‘Die frommen,
klugen Gazelln’) ijdel gebruikt: ‘Is dat niet misbruik maken van een heilig woord,
dat alleen mag gebruikt worden voor mensen die het ware geloof hebben?’ (Volledige
Werken 1, p. 134). Maar is die terechtwijzing van Heine (die verder nergens op slaat)
niet perfect toepasselijk op Droogstoppel zelf? Wat doet hij anders dan heilige
woorden misbruiken voor zijn enig doel: ikzelf en de duiten?
Voorbeelden van dergelijke gekke verbindingen zijn legio in ons fragment. Dat
Frits pedant en lastig is, en - verzen maakt - en Betty Rosemeyer zoent is allemaal
even erg. Dat zijn drie even kapitale delicten, zou de rechter uit het Onuitgegeven
Toneelspel zeggen. Even zondig is het opruiende persartikels te schrijven als een
collectie tijdschriften op de grond te laten vallen. Sjaalmans verfoeilijke eigenwijsheid
blijkt evengoed uit het feit dat hij niet weet hoe laat het is als uit het feit dat zijn
zoontje maar een half broekje aan heeft. Frits wordt aangemaand twee dingen te
bedenken: dat zijn lichaam een tempel Gods is en dat zijn vader altijd hard heeft
moeten werken voor de kost. Dat Sjaalman geen winterjas heeft en er uitziet als een
komediespeler is een in 1856 nog wel aannemelijke combinatie, maar dat hij geen
winterjas heeft, kan toch alleen maar uit kracht van de logica der schijnheiligheid
gebrandmerkt worden als een straffe Gods. De beroemde drieslag
‘lui-pedant-ziekelyk’, destijds in Batavia op Eduard Douwes Dekker zelf gekleefd,
schakelt drie - volgens Droogstoppel - even schuldige kwalificaties op hatelijke wijze
gelijk. De opdracht om de Sterns op de goede weg te brengen wordt gecombineerd
met ‘en al dat verzenmaken is gekheid’. De logische verbindbaarheid daarvan is voor
Droogstoppel blijkbaar zo klaar als pompwater. Dat ‘en’ verraadt hem meedogenloos.
Overigens bestaan die raadgevingen aan Frits uit een lange, zeurderige reeks
opsommingen van imperatieven, paratactisch geschakeld met ‘en, ook’. Het zijn
vaak gratuite invallen die het statuut van vaderlijke vermaning moeten krijgen.
Kris-kras gestapeld en
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geschakeld, ridiculiseren zij hem echter als verwaande zeurkous.
Zijn loze logica komt nog het meest frappant tot uiting in de sullige manier waarop
hij ‘dus, zo, want, daar’, evenals het redegevende ‘toch’ misbruikt. Daarbij tuimelt
hij ook nog in de valstrikken van zijn interpunctie (dubbele punt, uitroepteken).
Vooral zijn gevolgtrekkingen met ‘dus’ kenmerken zijn gewild-intellectueel gedoe,
zijn zielig pronken met de kunst van de argumentatie (redenen, gevolgen, besluiten).
Maar de raisonneur valt hier voortdurend in de putten die hij voor anderen graaft.
Zijn redenaties worden zonder meer onuitstaanbaar schijnheilig in de opmerking
over de verkeerde dingen die Sjaalman op de Westermarkt deed. Uit hoofdstuk II
blijkt immers dat Sjaalman in het incident met de Griek Droogstoppel eigenlijk uit
de penarie wou helpen. De makelaar verdraait de feiten geniepig. Droogstoppel durft
zeggen dat hij al twintig jaar lang gewaardeerd wordt bij zijn pilaar op de beurs en
daarom (dus) moet Frits naar zijn vermaningen luisteren. Droogstoppels vaderlijke
wijsheid komt dus van zijn pilaar. Daar heeft hij de geheimen van de argumentatie,
o.m. de causale en consecutieve conjuncties, zo meesterlijk onder de knie gekregen.

2. De stijl
Zo Multatuli zelf ooit de schrijfregel uit zijn sarcastische Idee 41 (‘Ik leg me toe op
't schryven van levend Hollands....’) met succes wist toe te passen, dan was het wel
in de Droogstoppelfragmenten van zijn Max Havelaar. Droogstoppel hanteert een
levendige praatstijl in een leuke causeurstoon. Mutatuli's grote bijdrage tot de
ontwikkeling van ons literaire Nederlands bestaat er precies in dat hij de verlatijnste
periodenbouw, die je nog in Potgieters proza kunt vinden, opruimde. Stijfdeftige
boekentaal verving hij door springlevende spreektaal, in het bijzonder in de
Droogstoppelhoofdstukken van zijn eerste boek.
Droogstoppel gebruikt niettemin graag archaïsmen. Ik neem nu maar aan, zonder
verder taalhistorisch onderzoek, dat wendingen als ‘De vreze des Heren, brengt ten
verderve, sla dus het oog naar boven, er staat in Gods Woord dat zulke dwaasheden
ten verderve leiden’, e.dgl. in 1860 ook al een archaïsch tintje hadden. Hoe dan ook,
Droogstoppel krikt zijn zelfingenomen en autoritair praten graag met plechtige
wendingen uit de Statenbijbel op. Maar, zoals het voze redeneergeflonker, klinken
die statige archaïsmen vals in zijn mond. Bijbelse plechtigheid is maar een
paraplu-maneuver, zoals hij dekking zoekt achter de brede rug van dominee Wawelaar
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of achter het gezagvolle Boek der Boeken zonder meer. Hij leent de
Statenbijbelplechtigheid om zijn schijnheiligheid te maskeren. Hij meent dat de
(geleende) woorden de man maken.
Zijn stijl wordt gekenmerkt door korte hoofdzinnen, meestal paratactisch en
polysyntactisch verbonden. De schaarse bijzinnen, waaronder af en toe een relatiefzin,
zijn eveneens meestal kort. De eentonigheid van de zinsbouw, gekoppeld aan de
bazige herhalingsmanie (het eendere ‘en-en-en’) werkt irriterend. Hij komt in dit
fragment als een pedante leuteraar over. Het moet echt een straf zijn, zo'n vader te
hebben. Het komt me voor dat de verteller door Droogstoppels onhebbelijke tics zo
aan te dikken op satirische effecten aanstuurt.
Droogstoppels woordkeuze is eenvoudig en vooral correct. Werkwoorden als
‘voorhouden, bedenken, letten op, zien’ wijzen op de attente bewustheid, evenals de
concrete zienswijze van de makelaar, die zijn zoon dergelijke leefregels bij wil
brengen. Bij zijn pilaar heeft Droogstoppel kennelijk ook helder en op de man af
leren praten. Creativiteit in het gebruik van attributieve adjectieven moet van zo'n
zakelijke raisonneur niet verwacht worden. Ingemuurd in zijn denken, praat hij ook
met geijkte uitdrukkingen (‘de rechte weg, verkeerde artikels, een fatsoenlijk
makelaar, de goede raad, jonge meisjes, een fatsoenlijk huishouden, verkeerde dingen,
de goede weg’). De ‘literaire’ tooi van een origineel gebruikt adjectief kent hij niet.
Literatuur, zo zegt hij, dat zijn allemaal leugens! Vandaar de afwezigheid van het
minste literair versiersel in zijn taal.
De irriterende eentonigheid van Droogstoppels stijl uit zich vooral in zijn
herhalingen. Het geciteerde stuk steekt er vol van. Ik geef enkele voorbeelden. De
makelaar beklemtoont ook hier zijn moreel fatsoen (‘Ik heb je altyd het goede
voorgehouden, dat je vader altyd hard heeft moeten werken voor den kost, tracht op
te groeien tot een fatsoenlyk makelaar, zo breng je hem op den goeden weg, en durf
zeggen dat ik geacht ben by myn pilaar’). In het verlengde van de (over-)beklemtoning
van zijn eigen preutse deugdzaamheid ligt de nadruk op de gevaren van zedeloosheid
die Frits bedreigen (‘ik ben niet over je tevreden, je wykt van de rechte weg af, je
bent pedant en lastig, zedeloosheid brengt ten verderve, ziedaar de gevolgen van
onzedelykheid en slecht gedrag’). Het woord ‘pedant’ gebruikt hij hier drie keer
(twee keer m.b.t. Frits, één keer m.b.t. Sjaalman). Welke bij heeft hem gestoken?
Weet hij wel wat ‘pedant’ is? Kleeft hij alleen maar het hatelijke etiket verder waar
Douwes Dekker zelf mee in de verdomhoek moest? (Dat ene voorbeeldje wijst er
toch wel op, wat voor een
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bittere ondergrond de Droogstoppelsatire heeft.) Dat Frits uit afschrikwekkende
voorbeelden heel wat kan leren om op het rechte pad te blijven, wordt liefst vijf keer
gezegd (‘let eens op dien Sjaalman, En let toch op al de mensen die niet horen willen
naar goeden raad, spiegel je aan die mensen, zie maar weer dien Sjaalman, ziedaar!’).
Dat verzenmaken gekheid is, moeten we drie keer horen; dat Sterns vader rijk is,
twee keer.
Op de functies van Droogstoppels herhalingsmanie in het geheel van het boek,
kan ik hier niet ingaan3.. De korte kennismaking met zijn mentaliteit en zijn (averechts
didactische) retoriek in dit ene fragment uit hoofdstuk IX kan naar believen uitgediept
worden aan de hand van andere teksten, die ons de grimassen van de eendere
Droogstoppel laten zien: onveranderlijk in zijn herhalingen gevangen, bekrompen,
zelfingenomen, schijnbaar intelligent maar in wezen dom en hatelijk schijnheilig.

Eindnoten:
1. De tekst wijkt lichtjes af van de versie in de nulde druk, uitgegeven en ingeleid door G.
Stuiveling, p. 99-100. Die varianten met gering stilistisch belang laten we hier buiten
beschouwing.
2. Cf. H.H.J. De Leeuwe, De stijl van de Max Havelaar, in: 100 jaar Max Havelaar, Essays over
Multatuli door Pierre H. Dubois e.a. Rotterdam, Ad. Donker, 1962, p. 104.
3. Zie daarover: Marcel Janssens, Max Havelaar, de held van Lebak. Leuven, Davidsfonds, (1970),
p. 183-184.
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Hugo Bousset
Het paard van Troje
Havik en adelaar
Tussen 16 september en 13 oktober 1859 schreef Multatuli in Brussel zijn Max
Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij (1860)1..
Douwes Dekkers installatie als assistent-resident in Lebak had plaats op 21 januari
1856, nadat hij reeds op 4 januari arriveerde. Precies drie maanden later, op 4 april,
bood hij - na een officiële afkeuring en opgelegde overplaatsing - zijn ontslag aan.
Hij vertrok zonder de aankomst van zijn opvolger af te wachten. De feiten zijn bekend:
de corruptie in het gewest, de buffelroof en de knevelarijen vanwege de inlandse
regent, oogluikende medeplichtigheid van de koloniale overheid, de vergiftiging van
Dekkers voorganger Carolus door toedoen van de regent, de schipperende en
halfslachtige houding van de resident Brest van Kempen.
Dekker, die de regeringsvoorschriften ter bescherming van de inlander wél serieus
nam, ging tot actie over en deed dat op zijn typisch onbesuisde, idealistische, wat
Don Quichoteske manier. Dekker schrijft daarover: ‘Halfheid leidt tot niets. Halfgoed
is niet goed, halfwaar is onwaar’. - ‘Voor vol tractement, voor vollen rang, na eenen
duidelijken volledigen eed, doe men zijn vollen plicht.’ Dekker, die meent beschermd
te zijn door de gouverneur-generaal Duymaer van Twist, stelt in een brief aan de
resident onmogelijke eisen: het opzenden van de regent van Serang en het in hechtenis
nemen van diens schoonzoon. De Raad van Indië volgt echter Brest van Kempen in
diens negatief rapport over Dekkers ambtenaarsfouten. Het luidt dat Dekker
‘bezadigdheid, beleid en voorzichtigheid’ mist en ‘gevoel voor ondergeschiktheid’.
Tot driemaal toe mislukken ook Dekkers pogingen om persoonlijk zijn zaak bij
Duymaer van Twist te bepleiten. Dat is de achtergrond van Max Havelaar, maar niet
de kern van de zaak.

De kern van de zaak
De kern van de zaak wordt aangeduid in de veelzeggende keuze
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van een schuilnaam als uiterlijk kenteken van een ik-evolutie. De Don Quichoteske
Dekker-op-Java wordt een keihard agitator, die de pen hanteert als wapen tegen het
Hollandse koloniale bewind én tegen de eigen vroegere, lakse, te esthetiserende
houding daartegenover. De schuilnaam heeft dus een dubbel facet: de revolutionair
beschermt zich door een pseudoniem maar vooral neemt de schrijvende Multatuli
afscheid van de man die hij eens was. Tussen de Lebakse en de Brusselse tijd is er
nog de periode van de Europese omzwervingen als incubatie en opstapeling van
wrok. Dat drieluik wordt in de Max Havelaar uitgebeeld in de drievoudige structuur
roman A - roman B - staart. In roman B maken we in de Havelaar-figuur de
romantische Dekker mee, die erg bezield was en veel talent had, maar niets bereikte.
In roman A ontmoeten we de sjofele Sjaalman, terwijl we in de slotrede de ziedende,
klewangwettende Multatuli aantreffen. Max Havelaar is dus niet alleen, en zelfs niet
in de eerste plaats een aanklacht tegen wantoestanden - de aanzet tot een satirische
karikatuur in roman A en tot een maatschappijkritisch dossier in roman B - maar wel
de vermetele poging tot een ontwerp van een nieuw ik. Max Havelaar is ontstaan uit
wrok, maar ook en vooral uit zelfwrok.
Opvallend is dat de drie stapstenen van Multatuli's evolutie structureel anders
worden ingepast in het boek. Max Havelaar is binnen roman B een hij-persoon.
Hetzelfde geldt voor Sjaalman, eveneens een hij-persoon, maar dan in roman A. In
de slotrede daarentegen is het ‘ik, Multatuli’ die de pen opneemt. Door het wisselende
gezichtspunt maakt Multatuli ons al duidelijk dat hij afstand neemt van zowel Havelaar
als Sjaalman, die hij tot hijpersonen maakt. Als schijn-ik-personen benoemt hij
Droogstoppel in roman A en Stern in roman B. Beide vertellers worden dan ook
zonder veel omhaal het boek uitgezet bij het begin van de slotrede (p. 270). Dat gaat
als volgt:
‘Havelaar doolde arm en verlaten rond. Hij zocht...’
‘Genoeg, mijn goede Stern! Ik, Multatuli, neem de pen op (...).’
‘Die Sjaalman en zijn vrouw...’
‘Halt, ellendig produkt van vuile geldzucht en godslasterlijke femelarij!’
Telkens wordt een nieuwe poging van Droogstoppel en Stern om hun beide boeken
verder te vertellen gestopt door de expliciete auteur, die nu alle maskers laat vallen
en er de nadruk op legt dat zowel Stern als Droogstoppel fictieve personages zijn,
maaksels, speudo-ikjes, vooral structuurelementen, niet zozeer afsplitsingen van
hemzelf. Niet alleen de twee fictieve ik-personen laat Multatuli vallen, ook
beklemtoont hij uitdrukkelijk dat hij afstand neemt
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van de ‘held’ Max Havelaar in een der laatste passages van het boek: ‘Want ik ben
geen vliegenreddende dichter, geen zachtmoedige dromer, zoals de getrapte Havelaar
die zijn plicht deed met den moed van een leeuw, en honger lijdt met het geduld van
een marmot in de winter.’ Ondubbelzinnig distantieert Multatuli zich van zijn vroeger
ego, dat hier de gestalte van Havelaar kreeg. Hij wil niet langer degene zijn die hij
op Lebak was: een estheet, een idealist, een Don Quichote, een buiten iedere realiteit
staande romanticus...
Hij is nu de keiharde agitator, de berekende strateeg, die wil gelezen worden, voor
wie dit boek een middel is om het volk wakker te schudden, om de realiteit te
veranderen. De geciteerde passage valt niet uit de lucht, zoals sommigen wellicht
vermoeden. Integendeel, heel roman B is reeds een aanloop tot de ‘staart’, ook wat
betreft een zekere afstandname van de nochtans vereerde held Havelaar! De
schrijvende ik-persoon van roman B (tot nader order Stern) distantieert zich meer
en meer van Havelaar. Die distantiëring wordt véél zinvoller als we aannemen (wat
we straks zullen doen) dat niet Stern, maar Sjaalman de ware auteur is van roman B,
die zijn eigen levensgeschiedenis bevat in de kolonie. De exkolonialist Sjaalman
neemt verbitterd en wrokkig afscheid van zijn vroeger ego, dat hij Havelaar heet.
Hij heeft een duidelijk ambigue houding tegenover zijn eigen verleden: enerzijds
idealiseert hij Havelaar wegens diens morele kwaliteiten en diepmenselijk gemoed,
maar anderzijds maakt hij er toch een hij-persoon van en maakt hij soms in de marge
kritische bedenkingen in de zin van: wat had een man met zoveel kwaliteiten niet
kunnen bereiken en wat heeft hij in feite bereikt? De hele ambiguïteit blijkt al uit het
portret van Havelaar (p. 77), waarin Havelaar als een ‘vat vol tegenstrijdigheids’
wordt voorgesteld. Enerzijds wel ridderlijk en moedig, maar vaak verspilde hij ‘als
die andere Don Quichot’ zijn dapperheid op een windmolen. Al wat groot en verheven
was, lokte hem aan, maar tegelijkertijd was hij ‘onnozel en naïef als een kind’. De
beste passage om de kritische relatie tussen Sjaalman en Havelaar door te lichten,
bevindt zich op het einde van hoofdstuk 15 (p. 202). De schrijvende Sjaalman neemt
daar duidelijk afstand van zijn vroeger ego Havelaar: ‘Stijl... ja! Daar liggen stukken
voor mij, waarin stijl is! Stijl die aantoonde dat er een mens in de buurt was, een
mens wien het de moeite waard geweest ware de hand te reiken! En wat heeft die
stijl den armen Havelaar gebaat? Hij vertaalde zijn tranen niet in gegrijns, hij spotte
niet, hij zocht niet te treffen door bontheid van kleur of door de grappen van den
uitroeper voor de kermistent... wat heeft het hem
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gebaat? Kon ik schrijven zoals hij, ik zou ànders schrijven dan hij.’ Theoretisch is
het mogelijk dergelijke passage aan Stern toe te schrijven, maar dan wordt ze een
afstandelijk commentaar van een buitenstaander en verliest ze haar pregnante kracht
en zin.

De taalknobbel van Stern
De aandachtige lezer stelt zich overigens snel een vijftal vragen die de mening van
Droogstoppel over de rol van Stern bij het tot stand komen van het koffiehoek sterk
in twijfel trekken2.:
1) De eerste vraag die zich opdringt, luidt: waarom houdt Stern, als zoon van een
Duits collega van Droogstoppel, zich niet aan zijn opdracht een boek te schrijven
dat reclame moet maken voor de koffie, want het gaat slecht met de koffie en
de koffieveilingen zijn op komst? Waarom vertelt hij de Havelaar-story, die
precies een aanklacht tegen de Droogstoppels inhoudt?
2) Hoe komt het dat Stern zo goed de toestanden op Nederlands-Indië kent en doet
alsof hij er geweest is? Die bedenking valt al dadelijk te maken op de eerste
bladzijde van roman B (p. 53) bij uitspraken als: ‘... de lopers - in Europa zou
men, geloof ik, zeggen “palfreniers” of liever, er bestaat in Europa niets wat
met deze lopers overeenkomt’ of nog als: ‘Dikwijls, als ik dien weg langs ging...’
Een ander voorbeeld vinden we op p. 76: ‘Een witbaadjoe van moesselien, met
blauwe cordelière - ik geloof dat men in Europa zulk een kledingstuk peignoir
noemen zou.’ Natuurlijk kan men hier argumenteren dat Stern toch beschikte
over het pak van Sjaalman en daar de nodige inlichtingen aangaande
Nederlands-Indië haalde. Bovendien hoeft de ik-figuur van roman B niet samen
te vallen met de romanfiguur Stern. Stern heeft als auteur alle technische
middelen van een romancier te zijner beschikking, dus kan hij ook een ik-persoon
creëren waarmee hij niet samenvalt en die b.v. wél in Indië is geweest. Wordt
op die wijze het argument dat verscholen ligt in vraag 2 ontzenuwd, dan is het
m.i. veel moeilijker een afdoend antwoord te geven op vraag 1 en op de nog
volgende vragen. Tenzij men Stern niet als auteur beschouwt van roman B,
maar wel Sjaalman, wat meteen alle moeilijkheden oplost, het boek zinvoller
maakt (Sjaalman is immers de afspiegeling van Dekker-in-Europa) en de
ironisering van Droogstoppel in de hand werkt.
3) Waarom toont de ik-verteller van roman B zich zo verontwaardigd over de
wantoestanden op Nederlands-Indië? Waarom scheldt hij de koloniserende
Nederlanders de huid vol? Voor-
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beelden van dergelijke woede-uitvallen, die zo moeilijk in de pen van Stern
passen maar zo zinvol zijn in de pen van de wrokkige ex-kolonialist Sjaalman,
vinden we op p. 63: ‘Hongersnood? Op het rijke vruchtbare gezegende Java,
hongersnood? Ja, lezer. Voor weinige jaren zijn gehele districten uitgestorven
van honger. Moeders boden hun kinderen te koop voor spijze. Moeders hebben
hun kinderen gegeten...’ en vooral p. 116 (begin hoofdstuk 9): ‘Maar weet ge
dan niet, ondier, tijger, Europeaan, lezer, weet ge dan niet dat ge daar een uur
hebt doorgebracht met bijten op mijn vlees als op een tandestoker? Met knagen
en kauwen op vlees en been van uw geslacht? Menseneter, daarin stak mijn
ziel, mijn ziel...’
4) Hoe verklaar je dat Stern op zo korte tijd zo goed Nederlands heeft geleerd? In
de slotrede ironiseert Multatuli zelf zijn eigen procédé met de woorden: ‘Ik heb
u in 't leven geroepen... ik liet u komen van Hamburg... ik leerde u redelijk goed
Hollands schrijven, in zeer korten tijd...’ Het schrijverscollectief, waarin
Sjaalman de grootste rol speelt, zorgt er wel voor dat een aantal germanismen
Droogstoppel zand in de ogen strooien, zoals p. 140: ‘'s Morgens houdt men
zich tezamen - ik weet wel dat dit een germanismus is, maar hoe moet ik het
zeggen in 't Hollands?’ Maar alles bij elkaar blijft het een onmogelijkheid dat
een jonge Duitser op de zeer korte tijd dat hij bij Droogstoppel verblijft, zo'n
prachtig Nederlands heeft leren schrijven, tenzij men hier weer de schrijvende
Sjaalman een rol toebedeelt... Vooral ook gezien de snelheid waarmee Stern op
ieder wekelijks kransavondje telkens een paar hoofdstukken klaar heeft. Uiteraard
kan men hier een groot gewicht aan het pak van Sjaalman toekennen en beweren
dat de hele roman B daarin klaar zit en door Stern maar hoeft overgenomen te
worden... Bij deze opvatting blijven vragen rijzen: Waarom doet Stern dat?
Waarom houdt hij zich niet aan zijn opdracht? Waar wekt de opsomming van
de inhoud van het pak de indruk dat de hele Havelaarstory er kant-en-klaar in
zit? In hoeverre zou een pak documenten dat een hele roman bevat de
schrijfactiviteit van Multatuli te Brussel kunnen uitbeelden?
5) Hoe verklaar je de verschrijvingen van Stern, die steeds zegt dat Havelaars pak
voor hem ligt, terwijl hij eigenlijk zou moeten verwijzen naar Sjaalmans pak?
Dat verwijst weer naar de schrijvende Sjaalman, die schrijft over zijn eigen
vroeger ego: Havelaar (p. 183, 205, 268).
Eigenlijk moet men aan deze vijf vragen nog een zesde, beslissende
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vraag toevoegen: in hoeverre kan een schrijvende Stern een zinvolle afsplitsing zijn
van de schrijvende Multatuli te Brussel? Iedereen weet dat dergelijke weerspiegeling
wel haalbaar is in de Sjaalman-figuur... Indien Sjaalman beschouwd wordt als de
reële auteur van roman B - zijn levensstory - dan worden alle vragen meteen
bevredigend beantwoord... Een gewaagde theorie als zou roman B eerst zijn
geschreven en daarna roman A (bij het plak - en knipwerk zouden dan fouten zijn
gebeurd in de Stern-fictie) hebben we dan niet meer nodig, vermits de ‘fouten’ bewust
door Multatuli zijn aangebracht om Droogstoppel te ironiseren. Voor de aandachtige
lezer zijn de ‘fouten’ structurele knipoogjes van Multatuli achter de rug van de
aardsdomme Droogstoppel.

Het kruikje inkt van Sjaalman
Stern blijft voor de wanhopig reagerende Droogstoppel, die merkt dat zijn koffiehoek
uit de hand loopt en uiteindelijk tegen hem, de koffieveilingen en het kolonialisme
is gericht, tot op het einde een onverklaarbaar fenomeen. Daardoor wordt
Droogstoppel geïroniseerd. Er is een samenzwering tegen hem aan de gang, waartoe
Stern, Sjaalman, Frits en Marie behoren, en hij kan zulks niet ontdekken, hoewel hij
een paar keer onraad ruikt. Voor de aandachtige lezer echter - die meer inzicht heeft
in de situatie dan Droogstoppel zelf - zijn de vragen rond de Stern-fictie verborgen
verklikkers achter de rug van de bedrogen Droogstoppel. Er zijn tenminste vier
belangrijke verborgen verklikkers die de lezer moeten duidelijk maken dat de rol
van Sjaalman bij het tot stand komen van roman B heel wat groter is dan Droogstoppel
vermoedt of wenst:
1) Punt 11 van het contract (p. 39): de positie van het punt, het uit de band springen
van een elfde punt, het feit dat Stern hierop speciaal hamert en vooral de
ogenschijnlijk gekke inhoud ervan, moeten de aandacht van de lezer vestigen
op een schijnbare anomalie: waarom moet Sjaalman (die zelf geen geld heeft
om pennen, inkt en papier te kopen - ook Multatuli schreef met geleende inkt)
in godsnaam schrijfgerief krijgen? Om te schrijven natuurlijk! De ironie bestaat
erin dat precies zijn aartsvijand Droogstoppel zich contractueel ertoe verplicht
hem de wapens in de hand te spelen tegen zijn koffiehandel.
2) Een andere hint wordt gegeven door Droogstoppel zelf (p. 49), waar hij direct
na het sluiten van het contract reeds meedeelt in te zien ‘dat we Sjaalman nodig
hadden’.
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3) P. 52 wordt zelfs gewaagd van een ontmoeting Stern-Sjaalman! Wat is er tijdens
die ontmoeting afgesproken?
4) Op het einde van het boek laat Multatuli niet na de lezer ironisch toe te voegen
dat hij Stern wel op zéér korte tijd heeft laten Nederlands leren... (p. 270).

Bij deze vier hints kunnen ook alle ‘foutjes’ die in het vorige stuk worden opgesomd,
toegevoegd worden.
Wat was nu de taakverdeling binnen het schrijverscollectief? (Terloops wil ik
signaleren dat zelfs de Rosemeyers een rol spelen, want waarom vinden zij Frits'
tekst mooi? Vergeten we niet dat Louise wat verliefd is op Stern...) Sjaalmans taak
is de belangrijkste.
Hoewel hij in de schaduw moet blijven, is hij de steller/schrijver van het boek, dat
zijn story bevat. Hij schrijft zich van zijn Havelaar-ego weg (o.a. door er een
hij-persoon van te maken en door zijn kritisch commentaar in de marge) naar Multatuli
toe. Stern, Frits en Marie zullen ervoor zorgen dat hij een uitgever vindt, en nog wel
in de persoon van Droogstoppel! Zij dwepen alle drie met Sjaalman en diens goede
zaak.
Stern is een romantisch type en Frits en Marie vertegenwoordigen de jonge
generatie door in opstand te komen tegen hun materialistische vader. Sterns taak is
het Droogstoppel aan het lijntje te houden en ervoor te zorgen dat de bepalingen van
het contract niet met de voeten worden getreden. De bemiddelende rol van Stern
speelt zich af op twee niveaus, met name binnen en buiten roman B. Buiten roman
B (in roman A dus) probeert Stern voortdurend Droogstoppel te kalmeren als het
hem te bar wordt. B.v. p. 117 vermeldt Droogstoppel dergelijke poging tot
geruststelling door Stern: ‘Gister zeide hij: “wees gerust, alle wegen leiden naar
Rome. Wacht nu eerst het slot van de inleiding af - is dat alles nog maar inleiding?
- ik beloof u - hij zeide eigenlijk: “ik verspreek u” - dat tenslotte de zaak zal
neerkomen op koffie, koffie, op niets dan koffie!’ Het superieur-ironische ligt hem
hierin dat Stern niet eens liegt... Zijn boek is inderdaad slechts een inleiding, waarna
nog de publicatie van de echte documenten gepland is. Zijn boek gaat inderdaad over
koffie, het is een aanklacht tegen de uitbuiting op de koffieplantages... Binnenin
roman B komt Stern soms ook tussen met een enkel zinnetje, als Sjaalman weer eens
te heftig is tekeer gegaan... B.v. p. 116, waar Stern, na de uitval van Sjaalman tegen
de kolonialisten geruststellend toevoegt: ‘De lezer begrijpt dat ik hier niet spreek
van mijn boek.’ Een ander voor-
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beeld p. 80, waar Stern opnieuw moet tussenkomen: ‘Deze tirade is me ontsnapt...
ze staat er nu eenmaal en blijve.’ De taak van Frits, Droogstoppels zoon, is ook niet
onaanzienlijk. Hij moet blijkens punt 3 van het contract de taalfouten van Stern
verbeteren. Daardoor wordt het voor Droogstoppel waarschijnlijker dat Stern zo'n
goed Nederlands schrijft. Ook vormt hij een bijkomend scherm tussen Droogstoppel
en Sjaalman, als de vesting-Stern even wankelt. Een voorbeeld daarvan vinden we
alweer op p. 117: Droogstoppel heeft de naam ‘Abraham Blankaart’ horen vallen in
Sterns voorlezing. Nu spitst hij toch de oren, temeer daar Louise Rosemeyer uitleg
vraagt: zij blijkt de voogd van Sara Burgerhart niet te kennen. Droogstoppel krijgt
argwaan. Hij zegt: ‘... die Abraham Blankaart is veel te Hollands voor een Duitser.’
Maar hij schuift de schuld op Frits en denkt niet aan Sjaalman. Wat Marie betreft,
ook zij is onmisbaar in dit boek. Volgens punt 6 van het contract moet zij Sterns
manuscript in het net overschrijven. Op die wijze verhindert ze dat Droogstoppel
ooit het ontstaan van het koffieboek zou kunnen achterhalen. Nooit zal hij de facto
merken dat Sjaalman actief is geweest.
Alles wijst erop dat de Max Havelaar een perfect in elkaar gezet bouwwerk is.

Eindnoten:
1. De bladzijden verwijzen naar: Multatuli, Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche
Handel-Maatschappij, Ad. Donker, Rotterdam, 19614, In gewijzigde vorm verscheen deze tekst
eerder in Roman en onderwijs (Werkgroep UFSAL-DOCEBO), Acco, Leuven, 1979.
2. Bijzonder boeiend is de pennetwist over Stern tussen Marcel Jarnsens en K. Iwema: M. Janssens,
De onmogelijke Ernest Stern in Spiegel der Letteren, 10/2 (1966-67). K. Iwema, Ernest Stern
- Een miskend structuuraspect van ‘Max Havelaar’ in Spiegel der Letteren, 11/3 (1967-68).
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Martine de Clercq
De vrouw in de receptie van Multatuli's leven en werk*
Titels als ‘De schijngestalten van Fancy’1., ‘De liefdesbrieven van Multatuli en wat
Mimi ermee deed’2., ‘Moeder, wil het toch gelooven, Neen, uw kind vergat U niet’3.,
‘Multatuli met eene gemeene slet in Haarlem’4., ‘Een Haagse cocotte in de Indische
literatuur’5. zijn een greep uit talrijke artikels tussen '70 en '83 waarin de vrouw in
verschillende gestalten in Multatuli's werk en leven vermeld wordt.
Is het ‘ronduit sensatielust’6. of poogt men steeds maar weer vat te krijgen op de
‘raadselachtige Multatuli’7., een ‘vat vol tegenstrijdigheden’; in dit geval op één
aspect van zijn leven, zijn verhouding tot vrouwen, waarvan H. Haasse terecht zegt:
‘Er is waarschijnlijk geen aspect van zijn bestaan dat zo troebel en innerlijk
tegenstrijdig lijkt en dat tot zoveel misverstanden aanleiding heeft gegeven, als juist
zijn liefdesleven’8..
Het is een alomgekend feit dat hij de emancipatie van de vrouwen voorstaat.
Volgende uitspraak moge daar een illustratie van zijn: ‘Wie 't meest ontwikkeld is
als mensch. De geslachtsdeelen hebben hiermeê evenmin te maken als de kleur van
't haar’ (Idee 181)9.. In Idee 182 stelt hij zich voor ‘eenige nummers te besteden aan
den toestand der vrouwen in onze maatschappij’10.. Hij ontmaskert daar en in de
volgende ideeën ‘de traditionele, door kerk en maatschappij gesanctioneerde
tenachterstelling van de vrouw, de eeuwenlange verwaarloosde opvoeding van het
meisje dat haar geestelijke en zedelijke frustratie als deugd krijgt aangepraat terwille
van haar goedkope dienstbetoon’11.. Zo staat bij Diepenhorst ook het volgende te
lezen: ‘Met betrekking tot de relatie tussen man en vrouw kon hij zich vooral in
brieven, maar ook wel in publicaties openhartig uiten en in zijn levensstijl was hij
nog radicaler’12.. Deze radicaliteit spoorde de mensen aan tot lezen: ‘Niemand die
zich in ons land zo kras als hij uit liet over de onderdrukking van de vrouw, de binding
van het meisje aan huwelijk en gezin...’13.. Hij concludeert zelfs absoluut: ‘Tot de

*

Met dank aan Lode van den Bergh die me het bibliografisch materiaal ter beschikking stelde.
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bevrijding van de vrouw heeft hij bijgedragen (Idee 195) en zelfs in belangrijke
mate’14..
Het is eveneens een gekend feit dat hij door sommigen als een ‘vrouwengek en
vrouwenverleider versleten werd15.. We kunnen hier eveneens verwijzen naar wat E.
du Perron noemt zijn ‘onbarmhartige exhibitionisme’16.. Diepenhorst die over zijn
emancipatie spreekt, geeft anderzijds wel toe dat zijn gedrag niet altijd overeenstemde
met zijn ideeën: ‘Behalve dat hij meende vrouwen welke hij op zijn weg ontmoette
en met wie hij soms dadelijk aannam in goed geestelijk contact te staan, ook
lichamelijk te mogen bezitten, was hij te aanhalig voor bloedverwanten...’17..
De paradoxen tussen Idee en Werkelijkheid, tussen Ideaal en Realiteit vormen het
wezen van Multatuli: ‘het romantisch genie’18. bij uitstek of de ‘verwende fanaat’19.,
of nog ‘de bezetene’20.. Zijn kenschetsende leuze was ‘De roeping van den mensch
is mensch te zijn’ (Idee 136)21.. Zijn hele leven is daar een getuigenis van geweest.
Uit de verschillende bijdragen krijgen we een beeld van de relaties tussen E.D.
Dekker met o.m. Everdina Huberta van Wijnbergen, Maria Frederika Cornelia
Hamminck Schepel en Sietske Swart Abrahamsz of tussen Multatuli en Tine, Mimi
en Fancy, e.a. Treffend echter is de wijze waarop die relaties worden voorgesteld;
het zegt ons niet alleen iets over die relaties zelf maar het geeft ons eveneens indicaties
over hoe diegenen die erover schrijven er tegenover staan. Het bepaalt ook hun eigen
visie. Zo zegt P.H. Dubois o.i. terecht dat het boek van Hermans, De raadselachtige
Multatuli, Amsterdam, Boelen, 1976, een ‘eigenzinnig boek (is), een boek waarin
hij zijn eigen wil volgt’22.; het is ‘een werk dat volkomen in de lijn ligt van Hermans'
eigen schrijverschap. Via zijn optiek van Multatuli zegt hij essentiële dingen over
zijn eigen visie op het leven’23.. Zo ‘etaleert (hij) wel de contradicties met een
gepassioneerde koelheid’24..
Garmt Stuiveling denkt er echter heel anders over en ziet uit hoofde van de
biografische feiten heel wat tekorten in wat hij noemt zijn ‘biografisch vermomd
essay’25.. In de context van Dekkers relatie tot vrouwen verwijt hij hem een paar
karakteristieke absolute uitspraken zoals o.m. ‘deze zo genereus (...) aan Multatuli
toebedeelde moederhaat (en) een parallel in de veronderstelde gevoelens van Dekker
voor Tine’26.. Het eerste wordt helemaal ontkracht, daar er volgens Stuiveling over
‘de negatieve gevoelens van Eduard voor zijn moeder niets bekend is’27.. Bij het
tweede wordt Hermans van ‘subjectivisme’ verdacht, vooral ‘wanneer men tussen
de regels leest wat er niet staat en binnen de
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regels overslaat wat er wél staat’28.. Bij de meest absolute uitspraak ‘dat hij ALLES
met zijn mond deed (p. 110)’, gekoppeld aan de verzuchting die Mimi deed dat
Multatuli over zijn amoureuze bevliegingen zijn mond zou houden, zijn mond hield
en voorgoed, valt volgens Stuiveling de ‘verdenking onweerhoudbaar op Mimi’29.;
hetgeen geen steek houdt. Hier zijn we reeds beland bij een receptie in de tweede
graad; de receptie van de receptie van Multatuli.
Ons doel was na te gaan hoe verschillend de vrouw in Multatuli's werk en leven
gerecipieerd wordt.
In haar essaybundel Zelfstandig, bijvoeglijk; zeven essays over schrijvers,
schrijfsters en hun personages, Amsterdam, Querido, 1972, wijdt Hella Haasse een
40-bladzijden-lange bijdrage aan ‘de vrouw’ in het leven en werk van E. Douwes
Dekker. Het is een systematische studie over de verschillende vrouwen die bij
Multatuli een rol hebben gespeeld.
Zij begint bij de moeder en zegt ervan dat zij een vrouw moet geweest zijn ‘met
een sterke behoefte aan maatschappelijk respectabiliteit volgens de toen gangbare
normen’30.. In 't verlengde van de respectabiliteit wordt nogmaals het accent gelegd
op ‘een oer-Nederlandse variant van de sfeer waarvoor het Victoriaanse Engeland
de kwalificatie genteel bezat’31..
Vanuit datzelfde perspectief wordt Caroline Versteegh belicht: ‘Al ligt de nadruk
op een romantisch in-vuur-en-vlam-staan, toch krijgt men de indruk, dat de wereld
waarvan Caroline in vele opzichten het levende symbool was, voor de jonge Dekker
bij zijn werven om haar een zeer belangrijke rol heeft gespeeld (...) zij was niet in
de eerste plaats zich zelf, een individu, maar de draagster van de gevestigde orde;
(...) eene eerekroon’32..
Van Si Oepi Keteh zegt ze dat ze zijn eerste vrouw is geweest. Hij gaf haar de
naam ‘Clio’; de naam van de muze van de geschiedenis en het heldendicht. Door
haar onderging hij ‘zowel lichamelijk als geestelijk nieuwe verruimende invloeden’33..
Everdina Huberta van Wijnbergen wordt meteen als zijn ‘Vesta’, de belichameling
van ‘Eigen Haard Veel Waard’ gezien. Zij ook wordt geschetst als ‘het prototype
van de heldinnen uit vele vroeg-Victoriaanse romans’34.. Zij beschouwt haar als ‘in
wezen een gedisciplineerde Victoriaanse vrouw’35.. Hella Haasse gaat nogal intiem
en openhartig in op de oorzaak van de ‘tragische verwijdering tussen de
echtgenoten’36.. Volgens haar is die vooral te wijten aan haar ‘koelheid’ tegenover
zijn ‘driften en hartstochten’37.. Het is zeker niet louter te wijten aan een gevoel voor
onafhankelijkheid of het beklemmende gevoel dat zijn ‘creativiteit’
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aan de ‘claims van het gezin’38. zou te lijden hebben. Nochtans bleek Everdine alles
behalve koel te zijn, zoals bleek uit ‘de wat geëxalteerde sentimentele
negentiende-eeuwse correspondentietoon tussen haar en Stephanie Omboni’39.. Het
is vooral om haar ‘ardeur, zèle en courage’ dat Dekker haar levenslang nodig heeft
gehad: ‘Haar geloof steunt het myne.’ ‘Op die eigenschappen van haar baseerde hij
zijn conceptie van “Tine”, eerst in Max Havelaar later in Minnebrieven’40.. Volgens
Hella Haasse is de verhouding van Dekker tot Everdine stellig de meest complexe
geweest. Zij stelt deze verhouding in haar studie centraal. Zo bespreekt ze de
verschillende fasen van hun leven samen, waarvan de laatste tot een fatale
verwijdering moest leiden. H. Haasse merkt evenwel op dat er tussen Dekker en
Everdine een ‘eigenaardige overeenkomst’41. is; ‘het meest innerlijk aan Dekker
verwant, de personificatie van het ideaal van goedheid’42.. In die zin beantwoordt
Everdine aan het verzoek dat Multatuli in zijn Minnebrieven (1861) richt: ‘O, geef
méér aan de uwe, als gij trouwt... geef iets anders. Maak Uw vrouw tot een spaarbank
uwer ideeën, tot een levensverzekering van uw gemoed!’43..
Verder geeft Hella Haasse het verhaal van de prostituée, Eugénie, schetst de
verliefdheid op zijn nichtje Sietske en plaatst deze ‘amourettes’ in de context van
zijn ‘verve... 't is my de stof waaraan zich de vlam hecht’44.; ‘'t Romantisch, 't
avontuurlyk vuurt my aan, en burgerlyke braafheid doodt me’45.. Vooral Sietske
betekent de geboorte van Fancy, de afgezante der onmetelijkheid; zij behoort samen
met een aantal anderen tot de ‘Kinderen van Insulinde’46..
Maria Frederika Cornelia Hamminck Schepel - Mimi - is voor hem ‘een
verschyning... Je was me een fancy’47., wordt een ‘compagne’, waarmee hij samen
met de moeder van zijn ‘deftig gezin’48. een ménage à trois wil bouwen. Zonder
succes evenwel. Haar betekenis ligt vooral in de publicatie van een grote bloemlezing
van zijn werk in 1876 onder het veelbetekenende pseudoniem ‘Héloïse’ en uiteraard
ook in de uitgave van de Brieven van Multatuli; Bydragen tot de kennis van zyn
leven, in 1890 en herdrukt in 1912.
Van haar en Everdine zegt H. Haasse dat ze als geen enkele man een functie
vervuld hebben in Dekkers leven. Zij bewondert hun grootheid ‘dat zij het failliet
van wat zij persoonlijk als een volledige liefdesverhouding beschouwden, zo liefdevol
en moedig hebben aanvaard’49.. Dat is waarschijnlijk hun emancipatie à la Multatuli,
of misschien dé emancipatie: ‘een mens mens te laten zijn, hoe moeilijk ook te
verwerkelijken en te verwerken soms’.
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In ‘De liefdesbrieven van Multatuli en wat Mimi ermee deed’, schetst Paul van 't
Veer de rol die Mimi gespeeld heeft bij de publicatie van die brieven. Hoewel zij in
een soort voorwoord aan de lezer meedeelt: ‘ik wil in deze bladzyden noch betoogen,
noch waarderen. Myn taak is alleen bouwstoffen te leveren’50., is zij toch wel degelijk
selectief geweest. Zo beweert Paul van 't Veer: ‘Wat Mimi echter ook en vooral deed,
was manipuleren met haar eigen positie tegenover Multatuli. Door menige weglating
in - en hoogstwaarschijnlijk ook van brieven in de in dit brievenboek behandelde
periode van hun omgang, heeft zij geprobeerd haar eigen actieve rol in het gebeuren
wat meer naar de achtergrond te dringen’51.. Ze heeft ook de openhartige opmerkingen
van Multatuli in verband met zijn ‘amourettes’ weggelaten. Hij meent hier zelfs te
mogen spreken van ‘briefvervalsing’52.. Hij betoogt dat ze zo in plaats van Multatuli's
beeld hoog te houden, eigenlijk hen die hem wilden beschuldigen van schijnheiligheid
nog meer stof leverde. Zo concludeert hij dat ‘sinds de verschijning van het volledig
werk (we weten) dat Mimi's bijdrage (...) een poging was tot opzettelijke verfraaiing,
een vertekening’53.. De echte figuur van E.D. Dekker is volgens hem eigenlijk
menselijker en sympathieker dan de ‘wat opgepoetste figuur die Mimi zo hoog wilde
houden’54.. Uit dit relaas waarin zo expliciet naar Mimi verwezen wordt, blijkt toch
hoe het centraal om Multatuli zelf gaat; zijn menselijk portret.
In het artikel ‘Moeder, wil het toch gelooven, Neen, Uw kind vergat U niet’, wil
Paul van 't Veer aantonen hoeveel en tevens hoe weinig er kan gezegd worden over
de invloed van het ouderlijk milieu. Nochtans poogt hij een beeld te geven van de
karakteristieke eigenschappen. Centraal in verband met de moeder wordt de
‘overdreven moederliefde’55. belicht vanuit verschillende hoeken; het wordt als
‘jaloezie’56. geduid of als de ‘knellende liefdesclaim’57.. Dekkers zenuwachtigheid en
depressies worden met haar ‘aantrekkelijkheid of driftigheid’58. in verband gebracht,
zonder evenwel van een ziektebeeld te spreken zoals Swart Abrahamsz het in zijn
Ziektegeschiedenis bijna ziekelijk gedaan heeft. De familiale relaties brengen Van
't Veer ertoe zijn rol als vader even te schetsen en concludeert: ‘Dat het Multatulischap
hem verhinderde een goede vader te zijn (...) Met het recht op liefde raakt hij in de
knoop omdat hij tegelijk opeist en afwijst’59..
In ‘Multatuli met eene gemeene slet in Haarlem’ geeft J. Kortenhorst het relaas
van wat werkelijk in Haarlem is gebeurd en hoe het verhaal van ‘Multatuli en de
gemeene slet’ is ontstaan.
In ‘Een Haagse cocotte’ wordt door Paul van 't Veer de rol die E.D. Dekker
gespeeld heeft bij de entree van Elise van der Meyde
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in de literatuur even belicht, naast de bijdrage van de andere 19de-eeuwse Indische
auteur P.A. Daum.
Uit dit kort overzicht moge blijken hoe Hella Haasse de rol van de vrouw in Multatuli's
leven benadert vanuit een waardering voor de vrouw. De andere bijdragen, al mogen
de titels ervan eventueel andere verwachtingen doen oproepen, functioneren duidelijk
meer in 't kader van de groots opgevatte biografie over Multatuli.
Voor de echte Multatulianen zal dit artikel niets nieuws verteld hebben. Dat was
ook niet de bedoeling. Deze bijdrage fungeert veeleer als een soort test-case van hoe
verschillend de receptie van ‘de vrouw’ in Multatuli's leven en werk kan zijn.

Eindnoten:
1. in: H. Haasse, Zelfstandig, Bijvoeglijk; zeven essays over schrijvers, schrijfsters en hun
personages, Amsterdam, Querido, 1972, pp. 7-47.
2. Paul van 't Veer, ‘De liefdesbrieven van Multatuli en wat Mimi ermee deed’, in: Maatstaf, feb.
1979, pp. 2-8.
3. Paul van 't Veer, ‘Moeder, wil het toch gelooven, Neen, Uw kind vergat U niet’, in: Maatstaf,
mei/juni 1976, pp. 58-67.
4. J. Kortenhorst. ‘Multatuli met eene gemeene slet in Haarlem’, in: Over Multatuli, 11, 1983, pp.
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Boelen, 1976.
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René Vanrusselt
De correspondentie tussen Mimi en Wilhelm Spohr+
Naar aanleiding van mijn scriptie ‘Multatuli in het Duitse cultuurgebied. Een
receptiestudie’ zocht ik naar de eventuele correspondentie van Wilhelm Spohr - de
grote Duitse Multatuli-vertaler - met Nederlandse Multatuli-vrienden, op de eerste
plaats met Mimi Hamminck Schepel. Deze zoektocht bleek aanvankelijk vruchteloos,
vooral omdat Spohr in een interview met N. Rost1. beweerd had dat zijn
Multatuli-archief tijdens de laatste wereldoorlog verloren was gegaan. Door een
toeval ontdekte ik een Oostduitse krant2. waarin beweerd werd dat Spohrs nalatenschap
in de vorm van artikels over plastische kunst terecht was. Vandaar, enzovoort. Ook
dit bleek fout! Behalve op boeken en artikels over Multatuli, stuitte ik uiteindelijk
in Oost-Berlijn in de Akademie der Künste op elf brieven en twee briefkaarten van
Mimi aan Spohr, geschreven tussen juni 1898 en 17 december 1899, en vijf brieven
en briefkaarten van tussen 1922 en 1928. Met deze laatste corresponderen een zevental
brieven van Spohr (1920-1924), die zich in het Multatuli-museum bevinden. De
brieven van de jaren twintig zijn echte vriendschapsbrieven over familie en
gezondheid en zijn niet relevant voor de Multatuli-studie.
Nu is het bekend dat brieven vàn en ààn aardiger om te lezen zijn dan alleen maar
brieven vàn. Ik ben er echter niet in geslaagd Spohrs brieven te detecteren, zodat te
vrezen valt dat de correspondentie Spohr-Mimi maar eenzijdig bewaard bleef. Deze
tergende situatie wordt echter voldoende verholpen door de interessante informatie
die Mimi's brieven bevatten en het licht dat ze werpen op Spohrs voorbereidingen
van zijn vertalingen. Ik heb gepoogd van brief tot brief weer te geven welke contacten
Spohr legde en met welke problemen hij geconfronteerd werd. Daarbij leek het mij
niet nodig in te gaan op het soort berichtgeving dat handelt over persoonlijke
problemen of small talk; slechts wat enigszins relevant kon zijn voor de
Multatuli-studie werd hier afgedrukt. Verder geïnteresseerden kunnen de brieven
thans in het Multatuli-museum raadplegen.

+ Dit artikel kwam tot stand dankzij een reisbeurs van het N.F.W.O.
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Wilhelm Spohr ontdekte Multatuli in 1893 in het Parijse tijdschrift ‘Revue Blanche’,
waarin enkele vertalingen stonden van A. Cohen. Hij vertaalde deze stukjes (‘Märchen
von der Autorität’ (1893), ‘Ueber die Unsinnigkeit der Autorität’ (1894) uit het Frans
voor het tijdschrift ‘Der Sozialist’ van G. Landauer en na een éénjarige
gevangenisstraf (1894), waarin hij Nederlands leerde, ontstond bij hem het plan de
geschiedenis van de man te schrijven, ‘Eine Charakteristik seines Lebens, seiner
Persönlichkeit und seines Schaffens’3. zoals ze in het land van de schrijver nog niet
geschreven was. Wat hij in Nederlandse, Vlaamse en Duitse steden, in bibliotheken,
uit tijdschriften en kranten, in contacten met Mimi en tijdgenoten van Multatuli te
weten kwam, vatte hij samen in een biografie met analyse der werken. Langzaam
openden zich de bronnen via Nederlandse vrienden als Willem Paap, F. Domela
Nieuwenhuis en tenslotte via Mimi Douwes Dekker-Hamminck Schepel.

I.
De eerste brief van Mimi aan Spohr draagt geen datum, tenzij de van Spohr
stammende latere bijvoeging ‘juni 98’. Is dat haar eerste antwoord? Hoe het contact
tussen beiden tot stand kwam en wanneer precies valt niet te achterhalen, maar
bepaalde uiterlijke, formele kenmerken - bijvoorbeeld de aanschrijftitel ‘Werther
Herr’, terwijl de tweede brief al begint met ‘Mijn (sic) lieber Herr Spohr’ - en de
problematiek van de brief laten met zekerheid stellen dat wij hier voor het begin van
de correspondentie staan. Deze brief is gedeeltelijk ook nog in het Nederlands gesteld.
Het Nederlands is in dit artikel cursief gedrukt. Alle andere brieven zijn in het Duits,
maar voor dit artikel heb ik de citaten vertaald.
In deze eerste brief wil zij voornamelijk zijn vragen beantwoorden. Zo is zij bereid
een voorwoord te schrijven bij de ‘hiesige Ausgabe [= ‘Charakteristik’], dat hij dan
in het Duits kan vertalen. Want zij heeft de Nederlanders nog wel wat te vertellen
en niet zo zeer de Duitsers. Vervolgens volgt een belangrijke passage over hun huis.
Ons Ingelheimer huis! Ach! Wouter was er nog voor hij naar Indië ging. Hij zei dat
het er erg vervallen uitzag. Ook sedert [dien] was er nog een vriend van Wout die
als kind bij ons was geweest. Wout heeft hij nog een tekening er van gezonden, maar
het ziet er ellendig uit. Voor mij wens ik geen fotografie. Hoe de Laubgang zijn zou
waaraan Dek werkte? Ik zou het niet terug wil-
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len zien! In mijn gedachten is alles nog zo duidelijk zo als het was. Uit de woonkamer
zagen we het Germania Denkmal in 't Niederwald (1883) - Heel Ingelheim was
leeggelopen toen het onthuld werd (wij waren thuis) en toen langzaam verbreidde
zich het bericht van die mislukte aanslag op de vorstenstoet, eerst kon men het niet
geloven maar langzaam werd het duidelijk - het was waar! En toen, datzelfde jaar
of een paar jaar later tegen Kerstmis en nieuwjaar in Leipzig dat proces tegen
Reinsdorf4., ik wist de naam niet meer, maar gij hebt hem genoemd. O, die arme, wat
hebben we met hem geleefd, Dek en ik - geen baatzucht, niets kleins - ik heb geen
oordeel of het goed is - maar begrijpen? O ja! En dan, het doet je niet zo armzalig
klein aan. Vertwijfeling, moed, dweperij - dat zijn dingen die een mens kan navoelen
- en z'n aandoenlijke zorg voor de [onleesbaar]. Arme lieve Dek! Was er zo van
vervuld en als hij 's nachts wakker werd was zijn eerste gedachte bij Reinsdorf. Ge
ziet dus wel dat ik niet kan schrikken van uw anarchisme maar het socialisme heeft
zich aan mij altijd vertoond van een lelijke zij.
Domela Nieuwenhuis persoonlijk, houd ik van - maar hij liet Dek altijd spreken
tegen zijn socialisme en hij antwoordde nooit, precies alsof hij het niet kon, wat ook
Dek aannam. Een ander socialist Dr. H.C. Muller, maakte zich boos en éiste, zegge
eiste! dat als Dek zijn richting niet wilde aannemen hij dan tenminste een arcanum
zou aannemen tegen de ellende van de maatschappij. Zuivere krankzinnigheid! Enz.
enz. en als ze dan helemaal niets meer te zeggen weten dan is het antwoord: ge zoudt
het wel begrijpen als ge Marx maar las!
Zijn artikel over voordrachtskunst vindt zij goed, maar zij raadt hem af
voordrachten te houden in Nederland. Voor enkele personen misschien wel, maar of
hij daarmee iets kan bereiken? Zij vreest ook dat haar vriend Paap zijn opvattingen
over het maatschappelijk ideaal niet deelt. Hij zal Spohr hartelijk ontvangen, maar
voor de rest staat deze heel alleen. Uit deze eerste brief blijkt reeds een zekere
gereserveerdheid: ook de volgende brieven lopen niet over van enthousiasme voor
Spohrs plan. Ze zal hem in alles helpen maar het geeft de indruk dat hij het zal moeten
doen ondanks haar. ‘Ik zelf heb in 68 de “Max Havelaar” vertaald. Een Duitser heeft
het toen nagekeken. Het zal wat moois zijn. Maar ik zal er eens naar zoeken. Dek
heeft het ook nagekeken. Iets kan U misschien helpen.’
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II. 2 juni 1898
Een antwoord op Spohrs brief van 30 mei. De Spohrse datering van de eerste brief
is dus niet correct. Spohr heeft haar gevraagd of het niet mogelijk zou zijn zijn
‘Charakteristik’ tevens in Nederland uit te geven. Zij waarschuwt hem dat, daar het
om een vertaling uit het Nederlands gaat, de ‘eigenaar van Multatuli's werken lastig
zou kunnen zijn’ en stelt hem voor alleen de ‘Charakteristik’, zonder de bloemlezing
in het Nederlands te publiceren. De uitgever Versluys wil de inleiding uitgeven en
is bereid 100 gulden te betalen. Spohr moet dan bij zijn Berlijnse uitgever contractueel
het recht eisen zijn boek in Nederland te mogen uitgeven. Mimi is bereid een inleiding
in het Nederlands te schrijven en zijn tekst zal in het Duits gelijktijdig met de Berlijnse
uitgave verschijnen. Dat is geen probleem ‘want alle beschaafde mensen hier lezen
Frans, Engels en Duits en zeer velen nog andere talen. Zo wordt Heine hier in
verhouding veel meer gekocht en gelezen dan in Duitsland!’
Dat hij Nederlanders zo bloednuchter vindt, komt wel omdat hij ‘Recht voor allen’
leest. Echt, hij mag van mensen als Cornelissen, Nieuwenhuis en Cohen niet verlangen
dat zij zijn vertalingen doorlezen; ‘ik zou het graag met U samen doen.’ Zij stelt voor
einde juli of augustus enkele dagen naar Berlijn te komen, maar prefereert dat hij
naar haar komt ‘dan ziet hij Nederland, en ik kan U alles van Dek tonen - ik kan niet
alles naar Berlijn meebrengen (...) en als U hier komt kunt U ook mijn vrienden
spreken.’ Hij kan bij haar verblijven, ‘want ik ben niet bang voor Uw anarchistische
tendensen (...) Angst voor Cornelissen en socialisten in het algemeen heb ik wel.
Loof den Heer, hier is niemand gedwongen “Recht voor allen” te lezen.’

III. 9 juli 1898
Nadat ze in een briefkaart van 11 juni bericht heeft dat zijn brieven en teksten
aangekomen zijn, vraagt ze hem in deze brief of hij, indien hij voor 17 juli naar
Nederland komt, bij Paap wil gaan logeren. Zij zit ‘sedert maanden met een doorn
in het vlees, een ongewenste huisgenote opgescheept.’ Thans is ook mevrouw Dr.
Haas uit Rotterdam voor enkele dagen bij haar. ‘Zij mocht Dek zo graag en haar man
en kinderen eveneens.’
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Mimi, naar een tekening van de Brugse kunstschilder Jef van de Fackere.
Multatuli en de zijnen, Amsterdam 1937.
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IV. 4 augustus 1898
Spohr heeft haar zijn portret gezonden. Ze hoopt dat hij duchtig aan het werk is en
vindt het spijtig dat zij zijn vertalingen slechts gedeeltelijk heeft kunnen inkijken.
‘Ik ben U dankbaar, want de ontmoeting met U heeft mij opgewonden. Hoe zal U
vragen? Ja, noemen kan ik het niet; en of die opgewektheid vluchtig zal blijven en
vaag of een bepaalde vorm zal behouden, dat alles is nog zeer onbepaald.’ Zij zal
hem de handtekening van Multatuli opsturen5..

V. 20 september 1898
‘Nu iets over “Minnebriefe”. Volgens mij lopen de woorden “Minnebrieven” en
“Minnebriefe” parallel. Ook in het Nederlands is het woord niet gebruikelijk.
Minnebrieven of minne is een oud woord. Het kan verheven zijn, praktisch- en ook
laag, gemeen. Liefdesbrieven (Liebesbriefe) is daarentegen de gebruikelijke
burgerlijke term en het komt mij voor dat het in het Duits ook zo is. Minnebard,
Minne-sanger, Minne-hof, Minne-sang en ook Minnebriefe, dat alles vind ik in mijn
woordenboek. (...) Zeker, Liebesbriefe is hetzelfde. Ik zou niet weten wat het
onderscheid is, alleen maar dat het woord Minnebrieven minder gemeen, poëtischer
klinkt, niet precies romantisch maar wel poëtischer. Ik hoop dat U het woord behoudt
in de titel en werkelijk, ik geloof dat het ongeveer hetzelfde is’6..

VI. 13 oktober 1898
‘De plannen voor Uw werk heb ik met interesse gelezen. U hebt dus een andere
uitgever en de verschijning van het eerste deel is tot aanvang 99 verschoven! [...] Ik
hoop dat U in alles slaagt, en zoals U weet is voor mij Uw “Charakteristik” hoofdzaak.
Ik kijk met spanning uit naar wat U er uiteindelijk van hebt gemaakt. (...) Ik vind het
goed dat ik over dat alles niet hoef te oordelen. Ik weet namelijk niet of de uitvoerige
vertelling van de Lebakaffaire en de lange uittreksels (bijv. Saïdjah) uit de “M[ax]
Hav[elaar]” en spoedig daarop een vertaling van de hele M.H. adequaat is. Daarbij,
ik weet niet of U de Droogstoppel begrijpen kan, ook als U dat kan weet ik niet of
de Havelaar überhaupt kan vertaald worden. Voor de Nederlanders is het een blijvend
boek, dus klassiek, maar ander-

Over Multatuli. Delen 12-13

70
zijds is het toch reeds verouderd; ik weet dat het desondanks mooi kan zijn, maar
een modern, dat is een in de tijdgeest passend boek, vindt toch beter zijn weg. Ik
ben, beste vriend, een oude vrouw zonder illusies en vrees dat U niet het verhoopte
succes gaat hebben. Ik verwacht nooit veel van vertalingen, alleen maar van het
aanvoelen van de geest. Als men die kan weergeven (...) maar dat is moeilijk, want:
men weerspiegelt de geest die men begrijpt.’

VII. 6 januari 1899
Spohrs hernieuwde vraag naar Multatuli's handtekening moet ze negatief
beantwoorden. Wel heeft ‘De Dageraad’ ooit zijn handtekening onder een portret
afgedrukt, maar dan zeer slecht: ze geeft de indruk of ze uit afzonderlijke letters
samengesteld is.

VIII. 4 oktober 1899
Terwijl Mimi in een briefkaart van 29 september naar de prijs van zijn verschenen
boek vraagt en informatie verstrekt i.v.m. de vertaling van ‘Minnebrieven’ - o.a. over
de betekenis van het begrip ‘luiermand’ - bevat deze brief reeds taalkundige informatie
voor ‘Max Havelaar’. Ze legt Spohr uit wat ‘bef en broek’, ‘slechts geparafeerd’ en
‘de bovenstaande antwoorden die door mij zijn geparafeerd’ betekenen. Ze stuurt
hem ook een artikel van Roorda van Eysinga, dat haar onvolledig lijkt maar ‘misschien
is het nooit afgemaakt. Want R. lag altijd overhoop met de uitgevers, ook al omdat
hij zelf nooit “voet bij stuk hield”, maar altijd van zijn onderwerp afweek. Ik vind
het artikel niet heel belangrijk. Roorda was een vat vol geleerdheid - hij had
verschrikkelijk veel gelezen en citeerde eindeloos. Zijn onderwerp werd daarbij
bijzaak. [...] Ik stuur U de “Sneecker Couranten”. Moet ze echter terughebben.’

IX. 16 november 1899
Aanleiding tot deze brief is het toneelstuk ‘Koningsrecht’ van W. Paap. ‘Voor een
paar dagen is Paap met zijn stuk gereed gekomen en gaf het hier aan een toneelcriticus.
Deze liep er hoog mee op en wilde het meteen aan een gezelschap doorspelen.
Maar dat was niet Paaps bedoeling. Hij wilde het oordeel van de
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criticus slechts om het onze te ondersteunen, verder niets, want hij wil zijn stuk in
de Hoogduitse taal uitgeven en daarvoor moet het vertaald worden. En daar ik geloof
dat het stuk ook U zal bevallen, omdat ik denk dat U het zal mooi vinden zoals ik,
en omdat wij weten hoe mooi U kunt vertalen, daarom heb ik hem aangeraden U een
voorstel te doen - en uiteindelijk heeft hij mij de opdracht gegeven U het volgende
te schrijven. Dus bent U bereid, hebt U de zin en de tijd om het werk te vertalen
tegen de volgende voorwaarden?
Uw naam als vertaler komt niet voor op de titel, alleen die van de auteur [namelijk
omdat P. de opvoeringsrechten niet wil afstaan. In een voetnoot op het einde van de
brief:] Want in Duitsland is de vertaling van een Nederlands drama wel wettelijk
beschermd, ook wat het opvoeringsrecht aangaat, maar alleen die bepaalde vertaling
en alleen de opvoering van deze vertaling. Wanneer U het stuk vertaalt, heeft ieder
ander het recht het ook te vertalen en zijn ook zijn vertaling en de opvoering ervan
wettelijk beschermd. Het werk moet dus op juridische gronden als originele uitgave
onder Paaps naam verschijnen. Paap zou het stuk deze winter nog willen opvoeren,
hij zou het dus op prijs stellen als U hem spoedig antwoordde [einde voetnoot]. U
zal zich de moeite moeten getroosten naar hier te komen, want Paap zou graag
aanwezig zijn en voor de justitiële uitdrukkingen enz. is dat zelfs nodig. Het stuk is
niet zo lang, zo ongeveer net als Ibsens toneelstukken, en ik denk niet dat U er meer
dan veertien dagen aan zal werken. Als u met het voorstel akkoord kan gaan kan U
bij Paap thuis wonen en hij zou natuurlijk Uw retourkaartje tweede klas betalen en
daarbij 100 gulden voor de eerste moeite. Verder: wanneer het stuk, uitgegeven of
opgevoerd, geld opbrengt krijgt U de eerste 400 gulden eveneens en als zijn stuk
eventueel succes mocht hebben zou hij verder Uw aandeel niet vergeten. Dus denk
eens over de zaak. Paap wil dat de onderneming vlug van stapel loopt, tenminste nog
dit jaar.’

X. 27 december 1899
Spohr heeft deze vertaalopdracht aanvaard (bevestigd in een brief aan Mimi van
16-02-1923) en verblijft op die manier voor de tweede maal in Amsterdam. Paaps
stuk wordt later trouwens in Duitsland uitgegeven. Nadat hij afgereisd is stuurt hij
haar zijn artikel in de ‘Neue deutsche Rundschau’7.. Ondertussen is een
meningsverschil ontstaan, niet inherent aan deze reis of deze brief,
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maar over de vertalingen. Bij het begin van het artikel heb ik er reeds op gewezen
dat Mimi hem zeker niet stimuleerde bij zijn onderneming.
‘Uw brief is heel goed en lief en ik wil over dat alles niet veel meer praten. Het is
duidelijk dat ons standpunt niet overeenkomt. Mijn opvatting kan ik samenvatten in
een paar woorden van Wouter. Na Uw afreis heb ik hem Uw groeten gestuurd, zoals
U mij gezegd had, en hem over U gesproken. Hij antwoordde en zei onder meer ‘dat
Spohr papa's werken vereert en begrijpt is voor mij hoofdzaak. Of hij vertaalt of niet
is meer voor de buitenwereld’. [In het Nederlands]. Zo is het precies! Hij is mijn
lieveling! Dat voor wat mij betreft. Wat U aangaat... O, U hebt gelijk en ik vind het
heel mooi dat U vreugde bij dit werk vindt.
Uw artikel in de N.D.R. bevalt me, vooral het eerste deel. De Lebakaffaire is kort
en zeer knap verteld; niet te lang en op sommige plaatsen toch uitgebreid. [...] Over
het tweede deel heb ik geen mening - ik weet ook niet waarom U dat zo weergeeft.
Ik wacht met spanning op het eerste deel om Uw hele ‘Charakteristik’ te kunnen
lezen, waarvan dit artikel een uittreksel is. Wat de distributie in Nederland betreft o, er worden hier veel Duitse boeken geïmporteerd. Daar kan je het best de gewone
weg volgen, dat weet iedere uitgever. Dat de vertalingen hier veel verkocht zullen
worden, dat denk ik echter niet. Waarom zouden de Nederlanders zo iets kopen? En
Uw ‘Charakteristik’ is slechts een soort voorwoord; precies daarom had ik (onder
bepaalde voorwaarden) Uw voorwoord hier alleen willen uitgeven; opdat men het
zou kopen, hetgeen thans volgens mijn mening in één deel samen met de vertalingen
nauwelijks het geval zal zijn. Misschien, als ik Uw biografie lees, kom ik nog op een
idee. Als echter de Lebakaffaire zo uitgesponnen gebleven is als ik ze in het
manuscript las, dan deugt het zo al niet voor een uitgave in Nederland. Ik moet U
nog voor iets waarschuwen. Geloof vooral niet dat een correctie door Nederlanders
in ieder opzicht volstaat voor een voortreffelijke vertaling. Men moet werkelijk thuis
zijn in M's geschriften om altijd alles te begrijpen. Om het voldoende te begrijpen
om het te kunnen vertalen. Hebt U aan de heer in Greifswald geschreven? Is het een
Nederlander? Ik geloof dat hij een betere hulp voor U zou zijn dan vele andere
Nederlanders.
Thans kijkt U uit naar die handtekening van Multatuli. Die heb ik echter zo maar
niet bij de hand; ik hoop U begin januari een exemplaar te sturen. [...] En hoe zit het
met het manuscript? Is dat nog niet klaar? U weet dat ik het node meegegeven heb
en ik bedoelde niet dat U het zo lang zou houden. Wanneer ik nu zou over-
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lijden, dan was het stuk onvolledig (ik bedoel natuurlijk de vragen aan Verbrugge,
het andere manuscript heb ik U geschonken).
Neen, neen, de vraag is niet dat U Multatuli zo, en dat ik hem anders zie! Dat neem
ik niet aan. Mijn hoofdaanmerking is dat U hem slechts als een gevoelsmens
beschouwt (en dat zeer mooi en fris en enthousiast). Ik vind echter dat U hem als
oorspronkelijk denker niet geeft wat hem toekomt. Kom, dat mag U; het is zeker Uw
recht hem te beschouwen zoals U kan en wil - ik wens alleen dat U ook begrijpt wat
ik bedoel. Ja, de brief aan Dr. Wille8. is geslaagd! En dat noemt zich een vrijdenker!
Trouwens de naam is lucht - of hoe zegt het Uw vriend Goethe? - denn wir
erbärmliche kleingebunden Menschen - hoe kunnen ze zich zo'n trotse naam
opbinden? [...] Paap maakt het heel goed. De mensen, critici gaan hevig te keer tegen
hem over zijn tweede roman! Het spijt mij voor hem. Maar hem niet! ‘Wat wil je
dan?’ vraagt hij, ‘als al die mensen mij lof toezwaaiden zou ik aan mijn talent
beginnen te twijfelen. Zo is het juist goed’. En ondertussen werkt hij opgewekt aan
zijn derde roman. Ik vind dat heerlijk, en werkelijk groots.’
Met deze brief wordt de briefwisseling plotseling onderbroken. Waarschijnlijk niet
gestopt, want de andere ontdekte serie brieven begint vanaf 1920. Een tweede reden
die laat vermoeden dat de correspondentie moet doorgegaan zijn, is het feit dat nu
pas Spohrs produktiefste jaren beginnen: na de lang verwachte editie van de ‘Auswahl
aus seinen Werken. Eingeleitet durch eine Charakteristik...’ op het einde van 1899,
verschijnen in spoed-tempo ‘Max Havelaar’ (1900), ‘Liebesbriefe’ (1900),
‘Millionenstudien’ (1900), ‘Fürstenschule’ (1900), ‘Die Abenteur des kleinen Walther’
(1901-1902), ‘Ideen’ (1903), ‘Frauenbrevier’ (1905) en ‘Multatuli-Briefe’ (1906) in
elf delen en achttien drukken. Dit uitgeverssucces moet weerklank gehad hebben in
de correspondentie, maar ook hier tasten we in het duister. Pas vanaf 1920 begint
schijnbaar het contact opnieuw, waarvan we het materieel resultaat zowel in
Oost-Berlijn als in Amsterdam kunnen terugvinden. De latere brieven handelen
vooral over de armoede en barre naoorlogse tijden. Mimi, Paap en de groep rond
‘De Dageraad’ steunen Spohr financieel; in 1923 stuurt Mimi zelfs de kleren van de
overleden Paap naar Berlijn-Friedrichshagen. Een laatste toespeling op het werk dat
hij presteerde voor Multatuli vinden we in een brief, gedateerd 31 juli 1922. In een
Berlijnse boekhandel heeft hij zijn ‘Max Havelaar’-vertaling in een nieuwe editie
gevonden. Vroeger had hij zijn Multatuli-rechten voor ‘een krenten-
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brood verkocht; daarom wist ik niets meer van de nieuwe uitgave. De editie kostte
68 mark, wat tamelijk goedkoop is (de gulden staat 260 mark). Bruns zou me wel
eens een geschenkexemplaar kunnen aanbieden.’
De laatste brief van Mimi dateert van 26 december 1928. Op 25 september 1930
overleed zij. Spohr overleed op 9 juni 1959. Beiden op 91-jarige ouderdom. Volgens
J. Pée heeft Sainte-Beuve eens gezegd dat de familie de vijandin van de literatuur
is, ‘maar Mimi was hierin een uitzondering’9.. Zij bezorgde Spohr de nodige
manuscripten en brieven voor zijn vertalingen en uitgaven. Tenslotte heeft hij
Multatuli voor een groot gedeelte wereldberoemd gemaakt en zeker internationaal
bereikbaar.
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