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In memoriam G.A. van Oorschot
(Vlissingen 15 augustus 1909 - Baambrugge 18 december 1987)
De overlijdensadvertentie, zo lapidair als een titelpagina, is vast nog door hemzelf
opgesteld: ‘G.A. van Oorschot, Uitgever - Amsterdam’. Zijn grootste prestatie ligt
wel in de dundrukserie waarmee hij kort na de oorlog een begin maakte, volgens een
ook in het buitenland niet overtroffen ontwerp van Helmuth Salden. Hoewel Geert
aan een aantal adviseurs veel te danken had, speelden bij de samenstelling van zijn
fonds en van die serie zijn persoonlijke voorkeuren, vaak van jaren geleden, een
grote rol. Zo'n jeugdliefde was Multatuli. Geert wilde ‘de uitgever van Multatuli’
worden, wat voor hem inhield dat hij van Multatuli alles zou gaan uitgeven. Als Van
Oorschot niet bestaan had, dan zou misschien een andere uitgever zich iets hebben
aangetrokken van het door Du Perron bedachte en door Garmt Stuiveling uitgewerkte
plan tot publikatie van de Volledige Werken, inclusief alle brieven en documenten,
maar het is moeilijk voorstelbaar dat in de jaren veertig iemand anders dan Geert dat
plan zou hebben aanvaard in de oorspronkelijke volledigheid en dus in de
onvoorspelbare (en altijd onderschatte) omvang. Een onmogelijk plan voor wie keek
naar de kans op winst, de benodigde arbeidstijd, de beschikbaarheid van de uitvoerders
en andere praktische bezwaren. Maar Geert heeft het anders gezien. Door sommige
onmogelijke plannen voelde hij zich uitgedaagd. Hij kon zich waarmaken, vond hij,
door juist van die plannen de mogelijkheden aan te tonen.
De drang zich waar te maken kenmerkte hem. Hij zocht de publiciteit, niet alleen
om de reclame voor zijn boeken. Hij was een goede spreker en maakte indruk in
interviews. Hij kleefde op merkwaardige manier aan vorstenhuizen en wat daaromheen
hangt, duidde zijn ouders (en koningin Wilhelmina) in een autobiografisch verhaal
als ‘Twee vorstinnen en een vorst’ aan, en probeerde zelf, vorstenkind, in zijn optreden
iets te leggen van de onafhankelijke heerser. In elk geval en in elke situatie was hij
iemand en stond hij ergens voor; de middelmaat is hij steeds met gemak ontkomen.
Van buiten het bestuur domineerde hij meer dan eens de vergaderingen van het
Multatuli-genootschap met enig retorisch geweld en een aantal radicale voorstellen:
verveelvoudiging van de contributie (bij herhaling afgestemd), huurstaking van het
Multatuli-museum als protest tegen het Amsterdamse subsidiebeleid (1983), oprichting
van het standbeeld. Als ik mij goed herinner was dat laatste nog net een
bestuursvoorstel, maar het woord was nog niet gevallen of Geert deelde vanuit de
zaal mee dat hij het beeld alvast had laten ontwerpen, thuis modelletjes had staan en
ook de financiering bijna voor elkaar had. Helemaal vrij van overdrijving was het
niet, dat was meteen al wel duidelijk voor wie zijn spreektrant kende. Maar Geert
liet ermee weten dat dat standbeeld, waarvoor decennia geleden al vergeefs geld was
opgehaald, weer zo'n onmogelijk plan was waarvoor hij zich ging inzetten omdat hij
vond dat het moest worden uitgevoerd.
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Hij heeft ervoor gewerkt ‘als een koelie’. Hij bestookte boekencollega's met
handgeschreven brieven en wendde zijn grote reputatie aan bij de benadering van
allerlei over ons gestelde machten. Hij kreeg een audiëntie bij de minister en van het
hof de toezegging voor de majesteitelijke onthulling, maar was op zijn best in een
bestraffende brief aan een baas van een uitgeversconcern die op grond van een
drogreden elke bijdrage voor het standbeeld weigerde. Aan de achteruitgang van zijn
gezondheid gaf hij bij dit alles zo weinig toe, dat het tragisch aandeed. Door zijn wil
bleef hij steeds op alle belangrijke momenten op de voorgrond treden, waardoor zijn
toestand veel beter leek dan hij eigenlijk was.
Zijn wil kon veel verzetten en zeer velen in beweging krijgen. Wie tegen hem
inging of naar zijn indruk onvoldoende meewerkte, kon ertegenop lopen. Geert kon
mensen achtervolgen met dwingende aanwijzingen om toch vooral boven alles
voorrang te geven aan wat hij met formuleringen als ‘wil jij dit behandelen?’ gevraagd
had. Het is wel bekend dat hij daarbij soms onredelijk werd en op de grens van het
toelaatbare balanceerde in zijn pogingen om te laten gebeuren wat volgens hem zo
snel mogelijk gebeuren moest. Daardoor verloor hij medewerkers en misschien ook
vrienden, en hield hij anderen op afstand voordat zij begonnen waren een vriend van
hem te worden. Maar het kwam ook wel tot prestaties die zonder Geert nooit geleverd
zouden zijn.
Met zijn grote persoonlijke charme kon hij duidelijk maken dat wat hem dreef niet
alleen zijn eigen hoofdrol was, dat die rol in elk geval direct verband hield met zaken
waarvoor de aangesprokene en hijzelf dezelfde gevoelens hadden, of eenvoudiger:
dat hij ‘niet onvriendelijk’ had willen zijn en bij voorbaat hoopte op begrip voor ‘ook
in de toekomst mogelijk te begane vergissingen’. Volgde van zijn kant een vorstelijk
gebaar, waarmee hij op soms aandoenlijke theatrale manier zijn goede wil probeerde
te bevestigen, of een kleine hartelijkheid die in dit opzicht wel zo effectief was.
Hij voelde voor literatuur die niet de literatuur maar het leven als onderwerp heeft.
Hij heeft zijn grote faam als brievenschrijver nooit gebruikt voor goedkoop succes,
maar op den duur lijkt publikatie van zijn brieven de literatuur alleen maar baat te
kunnen doen. Hij was de schrijver R.J. Peskens, maar bleef toch in de eerste plaats
‘G.A. van Oorschot, Uitgever - Amsterdam’. Zijn editie van Multatuli is van het
allergrootste belang; het erelidmaatschap van het genootschap, gelukkig zo vlug
gegeven dat Geert er heel lang trots op is geweest, geeft het onvoldoende aan. Toen
hij zijn ‘mooie onmogelijke dingen’ werkelijk niet meer doen kon, vond hij dat zijn
leven niet meer lang moest duren. ‘Hoe korter hoe liever’. Hij is merkbaar aanwezig
geweest en zal voor wie hem gekend hebben altijd blijven ontbreken; proberen wij
verder te gaan met mooie onmogelijke dingen waarvoor wij kunnen voelen.
Eep Francken
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B.P.M. Dongelmans
Een wandeling met Multatuli
Folgt man den Promenadenwegen des Kurparks am Rambach weiter
aufwarts, so erreicht man in 20 Min. die Dietenmühle, mit viel besuchter
Kaltwasserheilanstalt und gute Wirthschaft. 1/4 St[unde] weiter
Sonnenberg (Whs. bei Jacquemar), kleine Ort mit einer ehemals den Grafen
von Nassau gehörigen, 1689 zerstörten Burg, oben Wirthsch., 1/4 St. ostl.
der Bingert, lohnender Aussichtspunkt. - Bei Rambach, 1/2 St. thalaufwarts
von Sonnenberg, wurde 1859 ein Romer castell ausgegraben.
Nördlich von Wiesbaden, auf halber Höhe des Neroberges, 20 Min. vom
Cursaal entfernt, glänzt die 1855 vollendete russisch-griechische Capelle
(164 m), die Gruftkirche der Herzogin Elisabeth von Nassau mit ihren
vergoldeten Kuppeln weit in die Gegend hinein.1.
Als Multatuli en Mimi in de jaren 1870-1879 te Wiesbaden wonen zijn de ruïne
Sonneberg en het plaatsje Rambach toeristische attracties, waar bezoekende vrienden
en logerende gasten mee naar toe worden getroond: ‘We zouden dien dag naar
Sonneberg en Rambach gaan’, zo schrijft Multatuli op 5 juli 1876 aan P.A. Tiele
(V.W. XVIII, blz. 395). Juli 1872 had Multatuli ook zijn uitgever G.L. Funke al
bijvoorbaat enthousiast voor de te ondernemen uitstapjes proberen te maken:
‘(Onthoud: 1e dag Sonnenberger ruine en Rambach met resten van 'n romeins kasteel.
2e dag: of Platte of Chausseehaus-hoog-gelegen punten, vanwaar ge den Ryn ziet,
of Frauenstein waar 'n) Och t is gekheid, te bepalen welke wandelingen we maken
zullen.’ (V.W. XV, blz. 265).
En toen Vitus Bruinsma in 1877 enige dagen bij de Dekkers logeerde, herinnert
hij zich in 1892: ‘in Wiesbaden, waarvan hij in '73 in zijn Millioenen-studiën
geschreven had, dat de lucht er zacht genoeg is, om te vrezen, “dat doodgravers en
bidders hun patiënten van elders moeten ontbieden, om niet genoodzaakt te zijn,
zichzelf te begraven uit armoede.” Daar bezocht ik met hem de in de nabijheid gelegen
ruine Sonneberg, en zag het valluik, aan de lezers van die studiën zoo goed bekend,
dat de donkere diepte bedekt, waarin Fancy, hem, Multatuli, eens had neergesmeten
en waaraan wij de heerlijke fantasie, die ik zooeven noemde, te danken hebben. Daar
zaten wij ook in der Laube, bij een der groene tafeltjes, waaraan Multatuli in de
inleiding van zijn “Millioennen-studiën” zijn taaien Hollander at en het standje van
de twee studenten met Staccata bijwoonde.’2.
Het was de ruïne (bij) Sonneberg die Multatuli naar eigen zeggen in de inleiding
van Millioenen-studiën in januari 1855 voor het eerst aanschouwd had. Op 12 mei
1870 verscheen zijn herinnering aan de Sonneberg, die hij ‘voor 't eerst na veertien
jaar, enige weken geleden (...) weder bezocht’ in Het Noorden. Het betrof het tweede
stuk van het naderhand afgebroken
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feuilleton Langs velden en wegen, Reis-indrukken van Multatuli (V.W. IX, blz. 364
en V, blz. 19, 23 en 228-229).

Afb. 1

Twee jaar later, als hij de draad van de Millioenen-studiën weer heeft opgenomen
valt, sept./okt. 1872, opnieuw de naam Staccata (V.W. XV, blz. 399).
Wanneer Carel Vosmaer eind mei 1874 Multatuli en Mimi bezoekt in hun woning,
of liever etage, aan de Geisbergerstrasse 12 wordt ook hij meegenomen naar de
Sonneberg en Rambach. Zijn te verwachten tijdpassering was ook hem in de lopende
correspondentie duidelijk gemaakt: ‘O, je zult het hier lief vinden. En we hebben
geen 10 minuten te gaan om buiten te zyn. Onze straat zelf ligt al op een der heuvels
die de stad omringen. Voor vier dagen maakten wy 'n wandeling naar Frauenstein
waar 'n ruïne is die my interesseert omdat men er niet inkomen kan. Ik wil 't toch
eens proberen. En daar is 'n linde die vele eeuwen oud is. Die arme kerel is haast
geen boom meer en wordt met kunst en vliegwerk in elkaar gehouden. (...) En den
vorigen dag waren we naar Rambach geweest waar de grondvesten zyn van 't
romeinsch castellum.’ (V.W. XVI, blz. 487).
Ook Mimi bereidt Vosmaer voor: ‘Maar d. heeft een vlieger gemaakt - quasi voor
'n kleine jongen ('t kind van Marie Anderson) - en telkens als de zon doorkomt doet
hy alles om ons over te halen de vlieger te gaan oplaten. We zullen er dus aan moeten
geloven.’3.
Zaterdagavond 30 mei arriveerde hij op het Taunus-Bahnhof te Wiesbaden. ‘Ik
zal er wezen met m'n roode parapluie, regen of niet. Verlaat de [sic!] station niet,
voor ge my hebt,’ schrijft Multatuli op 27 mei naar Den Haag.’4. ‘We wonen na by
buiten, en zyn terstond in 't wald. Heb je op 't kaartje en in den guide die Grieksche
kapel gevonden? Nu die zie je uit
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bed. Die vergulde koepel doet 'n aardig effect in 't groen. Hy is van ons huis ca. 20
minuten gaans.’ (V.W. XVI, blz. 531). Multatuli en volgens hem met name Mimi
verheugen zich zichtbaar op het bezoek. Er is al een boom ‘Vosmaerboom’ gedoopt:
‘En ik nam my voor u by dien boom te brengen, zoodra ge hier waart.’ (V.W. XVI,
blz. 545). Moest Vosmaer eerst in kamer a slapen, al schrijvend aan dezelfde brief,
verandert de indeling en Multatuli corrigeert ‘dat ge niet krygt slaapkamertje a, maar
b. Je zult dus den vergulden koepel van de grieksche kapel ('n byou!) niet uit je bed
zien. En, en, 't is de vraag hoe we je zoontje zouden “bedden”.’ (V.W., XVI, blz.
534). Maar het zoontje blijkt bij het uitstappen op het station Jeanne Clant van der
Myll-Piepers te heten, Vosmaers vriendin Holda. Ze logeren bij de Dekkers, zoals
was toegezegd.

Afb. 2

Via een getekend plattegrondje kennen we niet alleen de indeling van de etage (V.W.
XVI, blz. 531), maar een tweetal tekeningen van Vosmaer laten ook het interieur
van de ‘kamer’ (zie afb. 1) annex salon zien. Want Vosmaer heeft thuis en op de
wandelingen zijn schetsboeken bij de hand en maakt gedurende zijn verblijf diverse
tekeningen, waaronder portretten van Multatuli en Mimi (zie afb. 2 en 3). We hebben
‘zoowel voor kabinet als visite’
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geposeerd, schrijft Multatuli aan Funke.5. Ronduit verrassend zijn de twee schetsen
van ‘Multatuli te Rambach’, waar Multatuli, Mimi, Carel en Jeanne naar toe waren
gewandeld. Vosmaer heeft van dit uitstapje niet alleen via tekeningen, maar ook via
een ‘Idylle’ verslag gedaan.6. ‘Daar krygen we V's vogels! Lees vooral gauw de
“Idylle”. Die idylle is historisch! Ik heb ze nog niet gelezen, maar Mimi zegt dat de
beschryving allerliefst is. Alles is waar. Hy arrangeerde maar’, schrijft Multatuli aan
Funke op 24 december 1875 (V.W. XVIII, blz. 137). ‘Ja, m'n eenige indruk is nu dat
ik 't overgelykelyk schoon vind. En 't komt er mal by (maar waar is 't) dat ik vóór
Mimi aan den laatsten Abschnitt kwam, zóó gelachen heb, als me in tyden niet
gebeurd is.’ (V.W. XVIII, blz. 144).
Frouwa, Tscharmaranda, Nanna en Don Zefiro Bueno zijn verbeeldingen voor
Holda, Vosmaer, Mimi en Multatuli, terwijl het fictionele windhondje Atta Troll
trekken van Maxje heeft.
De ‘Idylle’ is, zoals Multatuli al opmerkt, een arrangement dat Vosmaer heeft
gemaakt van ervaringen die hij heeft gehad, en van gebeurtenissen die hij heeft
meegemaakt. In het korte verhaal heeft hij gesprekken die zijn gevoerd en plaatsen
die bezocht zijn tijdens een aantal wandelingen naar diverse richtingen in de omgeving
van Wiesbaden op een welhaast poëtische wijze vormgegeven.7.
In het verhaal is ondermeer een passage aan de linde (Vosmaerboom) gewijd en
het feit, dat Don Zefiro van schaken en vliegeren houdt, brengt fictie en werkelijkheid
samen.
‘Midden op de grond lag een schaakbord’ (Vogels, p. 184) en ‘De
doodelijke zet werd vastgesteld, opgeschreven en ter verzending gereed
gemaakt.’ (Vogels, blz. 185; zie het schaakbord op afb. 6) verwijzen naar
de correspondentie-schaakpartij van Multatuli met J.L. Switzar.8.
‘Eene slanke, schoone vrouw rees van de zitbank, na Atta Troll van haar
schoot te hebben verwijderd’ vindt de werkelijkheid in afb. 3.
‘Het doel van de tocht was Rambach’ (Vogels, blz. 191) geeft een directe
geografische referentie, terwijl ‘We moeten langs de Mühle’ (Vogels, blz.
196) naar Dietermühle verwijst.
‘De vriendelijke waardin was een bekende van Bueno en Nanna’ (Vogels,
blz. 201) heeft ongetwijfeld betrekking op Staccata.
‘Bueno zat midden op de straat de kippen te voeren, die kakelden om hem
heen, en Tscharmaranda maakte zoo zijn portret.’ (Vogels, blz. 203) (Zie
afb. 4 en 5)
De briefwisseling, de schetsen en de ‘Idylle’ vormen samen een unieke combinatie,
waarbinnen de afzonderlijke delen elkaar op een verrassende wijze aanvullen. Vanuit
drie verschillende invalshoeken kunnen we zicht krijgen op gebeurtenissen die zich
tijdens het bezoek van Vosmaer en Holda hebben afgespeeld.
Zowel de brieven aan Multatuli en Mimi als de tekeningen van Vosmaer geven
aan, dat in de ‘Idylle’ meer Wahrheit dan Dichtung is te vinden. De unieke schetsen
die Vosmaer maakte van Multatuli en Mimi en hun
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omgeving zijn nu, honderd jaar na de dood van de maker, beschikbaar. Bovendien
vormen ze in hun trefzekerheid en in hun coleur locale een welkome aanvulling op
de weinige eigentijdse, en veelal stereotype fotographiën die we van Multatuli en
Mimi bezitten.

Eindnoten:
1. Die Rheinlände von der Schweizer bis zur Holländischen Grenze: Handbuch für Reisende. 19
Aufl. Leipzig: Baedeker, 1876, blz. 176. De interne kaartverwijzingen zijn in deze passage
weggelaten.
2. Ter Gedachtenis aan Multatuli 1887 - 19 Februari - 1892. Amsterdam, 1892, blz. 16-17.
3. Deze brief d.d. 1 mei 1874 en de volgende van 27 mei 1874 niet in V.W. XVI. Het
Vosmaer-archief, dat tot voor kort helaas niet toegankelijk was, bevat naar thans blijkt en zoals
reeds door Garmt Stuiveling werd aangenomen, nog een 45-tal brieven (hele en halve, al dan
niet verknipt) van Mimi en Multatuli aan Vosmaer, deels ook uit de jaren 1873-1875. Deze
waren niet tijdig beschikbaar om nog in het V.W. XVI en XVII te kunnen worden opgenomen.
Alle brieven thans in fotokopie op het M.M. evenals foto's van de schetsen en tekeningen van
Vosmaer met betrekking tot Multatuli te Wiesbaden.
Het Vosmaer-archief wordt thans geïnventariseerd op het Centraal Register van Particuliere
Archieven.
F.L. Bastet had voor zijn Mr. Carel Vosmaer, Zijn achtergronden, zijn reizen, zijn tijdgenoten,
zijn invloed, Den Haag, 1967, (Fakulteitenreeks 888) nog wel toegang tot het archief. Hij wijdde
een enkele zin aan Vosmaers verblijf bij Multatuli in 1874 (blz. 57) en drukte slechts een drietal
schetsen af. Over Vosmaers bezoek aan Nieder-Ingelheim is Bastet uitvoeriger.
Vgl. voor het vliegeren ook V.W. XVI, blz. 532.
4. Zie de vorige noot.
5. Het ‘kabinet’ heeft betrekking op het portret dat Multatuli in deze maanden bij de fotograaf
Herr Wagner laat maken, waarvoor hij diverse malen moest poseren. Vgl. bijv. V.W. XVI, blz.
558 en 568.
6. C. Vosmaer, Vogels van diverse pluimage. 3e deel. (Leiden, 1876), blz. 184-208. Verder aan
te halen als ‘Vogels’. Van deze ‘Idylle’ zal ca. mei 1988 een herdruk verschijnen in een door
Nop Maas verzorgde bloemlezing Bladen uit een levensboek en andere verhalen.
7. De schetsen van de Nurnbergerhof (ten westen), Sonneberg en Rambach (ten noordoosten) en
Zum Adolphshöhe (ten zuiden van Wiesbaden) geven ook aanleiding tot deze opvatting.
8. Op 1, 6 en 9 juni werden er zetten verzonden. Multatuli won deze partij.
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I.M. Van Lerberghe
De Minnebrieven, een nieuwe Max Havelaar of een nieuwe
Multatuli?*
‘De MB is een werk dat commentaires noodig heeft, evenals de Faust van
Göthe’
- Multatuli -

Inleiding
In augustus 1861, ruim een jaar na het verschijnen van zijn magistrale Max Havelaar,
ligt in de Amsterdamse boekhandels een tweede boek van Multatuli, de Minnebrieven.
Net als voor zijn eerste roman is Dekker verbazend snel te werk gegaan; na een
schrijfwoede van twee maanden (juni en juli 1861) is het werk af.1.
Twee vragen dringen zich meteen bij de lezer op. Houdt het boek een verdere
verdediging in van Multatuli's standpunt in de zaak Lebak? Of krijgen we na het
politieke scheenstampen van dat enfant terrible, de stem van een andere Multatuli te
horen? Rond die vragen is deze bijdrage opgebouwd: indien Multatuli zijn pleidooi
voor de Javaan verder uitbouwt, hoe behandelt hij dan die materie in de Minnebrieven?
En spreekt daaruit een enigszins andere, gewijzigde persoonlijkheid van de schrijver
na de politieke miskleun van de Max Havelaar?
Voor we op die vragen ingaan, willen we eerst de ontstaansgeschiedenis van het
boek wat van naderbij bekijken, omdat daarin misschien reeds aanwijzingen te vinden
zijn voor mogelijke antwoorden.

Ontstaansgeschiedenis
In de groteske Droogstoppelhoofdstukken (I-IV) van de Havelaar gebruikt Dekker
de nauwgezette, maar kleinburgerlijke en bekrompen makelaar als medium om de
lezer bekend te maken met het romaneske reisverhaal van het boek zelf. Door op
deze geraffineerde manier in te spelen op de toenmalige romantraditie haakt Multatuli
zijn lezer vast om hem op het einde met een donderslag uit de romanfictie weg te
rukken, en hem op die manier onverhoeds met zijn neus op de feiten te drukken.
Voor de geoefende Multatuli-lezer is het echter zonder meer duidelijk dat door de
mazen van de fictieve sluier heen, een grond van waarheid schemert omtrent het pak
van armoezaaier Sjaalman.
De luciditeit waarmee Multatuli het spel van waarheid en leugen speelt is trouwens
voldoende bekend. Daarom laat hij de ‘fatsoenlijke’ Droogstop-
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pel - en dit tot lachwekkend genot van de lezer - met een bijna kinderlijke
vasthoudendheid erop hameren dat alles wat hij zelf predikt evangelie is en de ‘zuivere
waarheid’.2. M. Janssens schrijft in dit verband: ‘De lezer lacht met Droogstoppel,
maar lacht hem ook uit; de lezer keert wel Droogstoppels denkbeelden in hun
tegendeel om en zo vindt hij wel Multatuli's waarheid die achter dat groteske masker
duidelijk zichbaar is’.3.
In de Minnebrieven past Multatuli een gelijkaardig technisch procédé toe, ook
daar introduceert hij de lezer in de ontstaansgeschiedenis van het verhaal. Na de
Opdracht (p. 9) volgt een gesprek tussen een Doctor in de Letteren (reeds
aangesproken in de Opdracht) en ‘de man in de kamer’. Via deze Inleiding (pp.
11-22) tot de eigenlijke correspondentie in de Minnebrieven, wordt de lezer ingewijd
in de genese van het boek dat hij in handen heeft. De schamel geklede ‘letterdokter’
heeft bij ‘de man in de kamer’ aangeklopt om hem te verzoeken een gezin in nood
dringend te helpen. Eerst lijkt het of de bezoeker, na vele andere tevergeefse pogingen,
ook nu weer vrede zal moeten nemen met een vriendelijk excuus en een naar de deur
wijzende vinger. Zijn hulpbede wordt aanvankelijk genegeerd, ‘de man in de kamer’
toont enkel interesse voor eigen zorgen en moeilijkheden. Hij verkeert namelijk zelf
in een netelige financiële positie (‘Was de bezoeker een schuldeiser? Ditmaal niet,
en wel bij uitzondering’, p. 11) en beschikt over onvoldoende tijd om het gezin bij
te staan, want... hij schrijft aan Fancy:
‘Ik kan waarachtig niet helpen, - geld heb ik niet, en geen tyd ook... Ik
schryf aan Fancy’ (p. 11).
Na een schijnbaar weinig coherente conversatie keert hij echter op zijn stappen terug.
Zijn haast bovenmenselijke edelmoedigheid en zijn overdreven altruïsme hebben
het blijkbaar gewonnen van zijn drang tot zelfbehoud en dat van zijn gezin, dat
blijkens een brief van zijn vrouw nog maar voor enkele dagen te leven heeft:
‘Vraag geld, leen - 't komt er niet op aan van wien, honderdvoud zult ge
't weer geven - maar buig niet onder de eisen van hen, die u willen
gebruiken voor hun doel. En kunt ge ons niet langer voeden, Max, dan
sterven wy... maar nòg is er geen nood! Ik heb nog voor drie dagen...’ (p.
14).
De briefschrijver verkiest uiteindelijk zijn eigen gezin te verwaarlozen en besluit
zijn liefdescorrespondentie met Fancy te publiceren ten voordele van het
hulpbehoevende, hem onbekende, gezin. Het zijn deze brieven - uitgebreid met een
aantal reacties van andere briefschrijvers en een reeks non-epistolaire teksten - die
de inhoud van de Minnebrieven uitmaken.
Na deze korte uitleg blijft nog een belangrijk punt onduidelijk, nl. wie is die
onbekende ‘man in de kamer’ en waarom wordt hij met een geheimzinnige nevel
van anonimiteit omgeven? Wie iets van Multatuli afweet, achterhaalt vlug de identiteit
van de mysterieuze briefschrijver. Enkele indicaties in de tekst wijzen er immers op
dat Dekker in dat personage de Havelaar-figuur uit zijn eerste roman getekend heeft,
die uiteraard sterke
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parallellen vertoont met Multatuli zelf. We sommen even enkele van die aanwijzingen
op: de naam van zijn vrouw is Tine; in haar brief die hij aan de bezoeker toont, spreekt
ze hem aan met Max; zelf refereert hij aan zijn contacten met politieke figuren als
Rochussen en Duymaer van Twist. Op basis van deze enkele gegevens kunnen we
‘de man in de kamer’ met zekerheid duiden als Max Havelaar. Waarom Dekker dit
‘vreemde’ personage niet duidelijker geschetst heeft, laten we vooralsnog
onbeantwoord, we komen er verder in dit artikel nog op terug.
Indien het verhaal volledig zou overeenstemmen met de feiten, dan zou Dekker
de opbrengst van het boek geschonken hebben aan een arme familie die hij helemaal
niet kende. Hoewel we dat kunnen verwachten van de franciscaanse martelaar,
Multatuli, toch lijkt het in dit geval erg onwaarschijnlijk, gezien de berooide positie
en het eigen kommervolle bestaan van de schrijver. Een omgekeerde situatie zou
veel aannemelijker zijn. Dekker heeft trouwens zelf in het boek daarop gezinspeeld.
In één van zijn ‘minnebrieven’ aan Tine schrijft Max:
‘Daar hoor ik weer dat ik niet minnebrieven schryf, maar ze laat drukken,
en let wel... dat ik ze drukken laat ten voordele van een arm huisgezin!
Voor u, Max en Nonnie.. meent ge? Neen, neen, voor een onbekend gezin,
voor mensen wier naam ik niet weet, mensen die ik nooit gezien heb! 't
Idee is nieuw... faire l'amour par charité! Hadt ge zoveel fantasie verwacht
in Publiek?’ (p. 70).
In de Inleiding verwerpt de verteller bovendien zèlf zijn eigen verhaal als een grote
infame leugen. Hij geeft een vijftal redenen (zie p. 19) waarom het onmogelijk is dat
de bezoeker hulp zou vragen aan ‘de man in de kamer’.
Deze Spielerei van Multatuli maakt deel uit van zijn ingewikkelde spel van fictie
en realiteit, van leugen en waarheid. Zijn uiteindelijk doel is de realiteitsdimensie
van wat hij vertelt te intensifiëren. Het verschil met zijn voorgaande boek is dat
Multatuli dit spel in de Minnebrieven directer speelt en verder drijft. In de Max
Havelaar laat hij Droogstoppel nog tussenkomen om het kaderverhaal te vertellen,
in zijn tweede roman fungeert hij zèlf als vertelinstantie. Hij wacht ook niet tot het
einde van het verhaal om de illusie door te prikken, maar doet dit reeds van bij de
start (zie de beginregels: ‘Zo zeggen de boeken. Maar in de wereld is 't zo niet,
waarachtig, het is zo niet!’ p. 11).
Met name door deze uiterst geraffineerde en doordachte ludificatie moet het voor
de aandachtige lezer vaststaan dat het ontstaansrelaas niet volledig verzonnen kan
zijn. Hij weet immers dat Dekker, gereputeerde martelaar, niet terugschrikt voor
dergelijke excentriciteiten. Voor de Thomassen onder de lezers bestaat nog altijd de
werkelijke correspondentie van Multatuli, die zonder meer uitsluitsel kan geven
omtrent de waarheidsdimensie van het verhaal!
In haar mededelingen, toegevoegd aan de uitgave van de Brieven, vertelt Mimi
het verhaal van een meisje dat Multatuli op één van zijn wandelingen door Amsterdam
aansprak en hem verzocht haar te helpen. Hij, de
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Barmhartige Samaritaan, nodigde haar uit om samen elke morgen zijn ontbijt te
delen. Het meisje bleek afkomstig van Den Haag en was naar Amsterdam gereisd
om er de zaken van haar vader waar te nemen. Ze verkeerde echter in financiële
moeilijkheden en na verloop van tijd schonk Dekker haar toch de laatste penningen
uit zijn lichte beurs, zodat ze naar haar ouders kon terugkeren. Als dank zond ze hem
een paar geborduurde pantoffels.4.
Dit meisje duikt voor het eerst op in een brief van 17 september 1860 aan Tine:
‘Alle morgen om negen uur komt er een meisje bij mij ontbijten. Zij mag een uur
blijven, maar niet praten, dat is een komieke geschiedenis’.5. Dit ‘ontbijtstertje’ komt
verder in de briefwisseling niet meer voor. Wel is er een brief aan de uitgever Günst,
waarin Multatuli vóór 11 juni (!) 400 gulden eist voor de Minnebrieven; na die datum
zal hij de roman voor minder dan 1000 gulden niet meer afstaan.6. Een paar dagen
later, waarschijnlijk 16 juni 1861, schrijft Dekker een andere brief naar Günst waaruit
we de naam van de bezoeker uit de Minnebrieven te weten komen.7. De man was een
zekere Dr. Stamkart, die - blijkens een brief van 4 augustus van Dekker aan zijn
uitgever - later nog eens 100 gulden gevraagd had, welke Multatuli toen evenwel
geweigerd heeft.8. Kings opmerking klinkt in dit verband enigszins eigenaardig:
‘True, he gave away the money advanded on the manuscript, but he certainly did not
write it as an act of charity’.9. Zijn commentaar moet echter vanuit een ander licht
beschouwd worden. Straks zal blijken dat het niet zomaar uit de lucht gegrepen is.
Dankzij de toevoegingen van Mimi weten we dat het ‘ontbijtstertje’ een dochter
was uit het gezin waarvoor de Doctor was komen bedelen. Mimi schrijft dat Multatuli
op een zondagmorgen bezoek kreeg van Stamkart met zijn verloofde (!). Ze vroeg
of ze niet nog eens een paar pantoffels zou borduren uit dank. ‘Zyn indruk evenwel
was dat het meisje, teleurgesteld wyl het haar niet was gelukt hem beter te plunderen,
den dokter in de letteren op hem had afgestuurd’.10. Dekker ging bijgevolg niet op
haar aanbod in, want hij besefte dat men weer eens van zijn edelmoedigheid misbruik
gemaakt had.
Zijn houding tegenover dit voorval was ambivalent. Aan de ene kant was hij - zelf
een marginale figuur - buitengewoon fier zijn martelaarskroon te kunnen oppoetsen
door op te komen voor één van de minsten onder de zijnen, maar anderzijds betreurde
hij toch dat hij beetgenomen was en dat men zijn ongeveinsde edelmoedigheid en
populariteit uitgebuit had. In Over Vryen Arbeid verwijst hij naar het voorval als een
‘luim’:
‘De eerste reden alzo van myn zwygen na den Max Havelaar was een ydel
wachten op toegezegd herstel. En de uitgave van de Minnebrieven maakte
in zoverre hierop geen uitzondering. Men heeft kunnen zien dat ik die
schreef om een arm gezin dat ik niet kende, uit den nood te helpen. 't Was
een luim zoals ik er vroeger veel had, en die ik meestal involgde. Ditmaal
slechts een herinnering aan vroeger tyd’.11.
Het valt dus niet te betwisten dat Multatuli zichzelf en zijn gezin in de kou
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heeft laten staan omwille van een onbekend gezin, dit ter meerdere ere van zijn
zelfopofferende beschermingsdrift. Ogenschijnlijk bestond er bijgevolg geen direct
oorzakelijk verband tussen het schrijven van het boek en zijn Don Quichotteske strijd
voor het recht van de Javaan, zoals dit voor de Max Havelaar het geval was. Te
oordelen naar de titel van zijn tweede roman, Minnebrieven, valt dit trouwens ook
niet binnen de verwachtingen.

Titel
Volgens King en Brom verwijst de titel, die op het eerste gezicht enkel een
verzameling liefdesbrieven lijkt te suggereren, naar de dubbelzinnigheid die in het
boek aanwezig is: de spirituele en de lichamelijke liefde van de auteur. Broms uitleg
luidt als volgt: ‘Vol schitterende virtuositeit, vol schetterende pathetiek hangt Multatuli
tegelijk de toegewijde huisvader en de vrijgevochten minnaar uit, waardoor de titel
een even verdachte als gewaagde bijklank moet krijgen, omdat de liefde er
voortdurend van geestelijke in zinnelijke vlagen overslaat tot verheerlijking van de
schrijver alleen’.12. Zijn toelichting is vergelijkbaar met die van King: ‘The prologue
itself, indeed, makes it quite clear that the triangular relationship between Max,
Fancy, and Tine is an expression of the intimate relationship between the creative
and the erotic experiences of the author. It is his love, spiritual and physical, that
inspires the title of his work’.13.
Deze twee critici hebben beslist gelijk, er is inderdaad sprake van een fysieke
liefdesrelatie (met Fancy als meisje) en van een platonische relatie (met Fantasie).14.
Dit blijkt evenwel slechts gedeeltelijk de betekenis van de titel te zijn, want in de
Minnebrieven komen ook veel teksten voor die allesbehalve liefdesbrieven zijn.
Vooral Brom heeft in zijn commentaar nagelaten de dualiteit in de
liefdesverhoudingen te abstraheren tot de oppositie tussen realiteit en fictionaliteit.
Dekker had dit nochtans voor ogen wanneer hij in een brief aan Gunst schreef:
‘Minnebrief wil zeggen: mijn intiem oordeel over de meeste zaken van menschkunde,
Chr. dom. Ind. huishouding, letterkunde etc.’.15. Zijn verklaring verwijst indirect naar
de tweeledigheid van het grondmotief: enerzijds naar het intuïtieve (intiem) en
anderzijds naar het beredeneerde (oordeel).
In de roman zelf refereert de titel eveneens aan beide polen. In de volgende twee
fragmenten wordt in het eerste naar de realiteitsdimensie verwezen, in het tweede
naar de tegenstelling daarvan, Fancy:
‘Koopt, Nederlanders, Christenen - ouderwetse en moderne - koopt, tekent
in, betaalt, strooit geld neer voor wat minneliedjes en wat geest! (p. 22).
‘Zyt ge 't middelpunt van de aarde, dat alles aantrekt... Maar, Fancy, dan
is elke regendrop een boodschap aan u! Dan is elke bliksemstraal die
wegschiet in den grond, een minnebrief aan u!’ (p. 23).
Dit grondthema, de strijd binnen de hoofdfiguur tussen zijn fantastische tendenties
en zijn reële, aardse overwegingen, is uiteraard gerelateerd aan
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het ‘waarheid-leugen-motief’ dat rijkelijk in de Inleiding van de Minnebrieven
rondgestrooid ligt en dat tot doel heeft de lezer dieper te laten nadenken over het
realiteitsgehalte van het verhaalde. Met de titel verkrijgt Multatuli o.i. eenzelfde
effect. Heeft hij trouwens niet dezelfde techniek toegepast in de Max Havelaar? We
citeren Sötemann om dit kort toe te lichten: ‘Het opmerkelijke van de door Multatuli
gekozen ondertitel is evenwel dat hij het fictieve karakter van het geschrift weer
schijnt te ontkennen, (...). Door deze kunstgreep roept de auteur van het eerste
ogenblik af een bepaalde onzekerheid op bij de toekomstige lezer: krijgt hij te maken
met een verbeeldingsprodukt, zoals de - uiteraard onbekende - naam in de titel
suggereert (...), met een vertoog over zakelijke en feitelijke aangelegenheden, of met
een mengvorm van beide?’.16. De lezer van de Minnebrieven stelt zich dezelfde vragen:
is het boek een reproduktie van de werkelijke liefdescorrespondentie van de auteur?
Of is het verhaal opgebouwd met een fictieve briefwisseling rondom de schrijver?
Misschien krijgt hij wel een sentimentele briefroman te lezen? Voor de lezer goed
en wel bekomen is van de ontgoochelende inleidende bladzijden - die niets gemeen
hebben met de traditionele briefroman - doorbreekt de schrijver reeds het spel dat
hij met de titel en het ‘waarheid-leugen-motief’ gespeeld heeft en laat hij als heraut
van de rechtvaardigheid het refrein van zijn strijdlied weergalmen:
‘De reden dat ik die leugens vertel, is deze. Ik wil ditmaal tien vel
volschryven, en ik zie geen kans het te doen met de waarheid. Dat zou een
te korte geschiedenis wezen:
De Javaan wordt mishandeld.
Ik zal daaraan een eind maken’ (p. 19).

Een doelgerichte verdediging
Wat de behandeling van de zaak Lebak betreft verschillen de Minnebrieven en de
Max Havelaar vooral hierin dat Multatuli ditmaal de koe bij de horens vat en niet
meer wacht tot het einde van het verhaal om de werkelijke strekking van zijn boek
naar voor te schuiven. Reeds in de eerste bladzijden geeft hij te kennen dat de lezer
niet zal kunnen verpozen bij vrijblijvende vertellinkjes die in mooie kleedjes gestopt
zijn.17. Daarmee wil hij vermijden dat men zijn tweede boek net als zijn eerste op een
verkeerde manier zal lezen, gewild of niet.18. Voor hem bestaat er nog slechts één
waarheid, één streefdoel: een eind maken aan de mishandeling van de Javaan. En de
Minnebrieven moeten daartoe de definitieve aanzet zijn! Vanuit deze context is het
wèl te begrijpen waarom King poneert dat het boek zeker niet geschreven werd uit
liefdadigheid.
Integendeel! Minder nog dan de Max Havelaar zijn de Minnebrieven van
tendentieuze bedoelingen vrij te pleiten, vooral omdat Multatuli de waarheid niet
langer verbloemt. Wat hij wil verwezenlijken zet hij in duidelijk verstaanbare taal
uiteen. Hij is daarbij zeker van de overwinning, zoals hij op het einde van het boek
aan Tine schrijft:
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‘Tine... ik zal overwinnen! Ik beloof u, dat ik overwinnen zal! Wees
gerust...!’ (p. 159).
Hetzelfde zelfvertrouwen spreekt uit een reële brief aan Tine: ‘Ik zal zeker slagen
en de ministers etc. zullen beven, dat beloof ik je’.19. Het valt dus niet te ontkennen
dat Multatuli met zijn boek politieke motieven had. In een andere brief aan Tine
lezen we: ‘Ik wil de motieven politiek hebben’.20. Maar bovenal schreef hij de
Minnebrieven om nog maar eens zijn gelijk in de zaak Lebak te bewijzen. Na de
beledigende recensies van Lion21. moest hij wel op één of andere manier reageren,
en - indien mogelijk - met staalharde bewijzen op de proppen komen. Hij had die
bewijzen niet allemaal in de Havelaar opgenomen omdat niemand zich ervoor zou
interesseren. Eerst moest er ‘een rilling door het land gaan’, moest er discussie
ontstaan over de betrouwbaarheid van de feiten en gegevens in dit boek.22. Dekker
moet het tijdstip geschikt geacht hebben om in de Minnebrieven voor eens en voor
altijd komaf te maken met de zaak - die trouwens al meer dan vijf jaar aansleepte en de in de Havelaar aangekondigde, officiële bewijzen te publiceren.
Zoals reeds gezegd verwoordt Multatuli al van bij het begin erg duidelijk de stelling
van zijn boek, maar dit betekent niet dat de lezer meteen de officiële documenten,
cijfers en andere juridische bewijsstukken te zien krijgt. Zijn pleidooi is ingepast in
de imaginaire - weliswaar steunend op werkelijke gebeurtenissen en personen, hoe
kan het anders! - correspondentie tussen Max, Tine en de mysterieuze Fancy-figuur.
De opbouw van zijn betoog, gevoerd door Max, is gebaseerd op het grondmotief van
het verhaal, nl. de strijd tussen fictie en realiteit, of, vertaald naar de hoofdfiguur, de
innerlijke veldslag van Max tussen zijn zakelijke persoonlijkheid en zijn romantisch
schrijverskarakter, die ten slotte uitmondt in een delirium tremens (pp. 148-150).
Gaandeweg wordt de kracht van de zakelijke Max sterker en verliest hij het contact
met de fantastische Fancy waardoor het literair-inventieve karakter van de tekst daalt
naarmate het verhaal vordert. De schrijver bouwt zijn pleidooi dus stapsgewijs op
naar een krachtig crescendo, waarvan de argumentatie (volgens hem) onweerlegbaar
is en waarvan de objectieve bewijskracht onmogelijk in twijfel getrokken kan worden.
In het boek lezen we op blz. 14 voor het eerst een indirecte verwijzing naar de
zaak Lebak. Na zijn controversiële Max Havelaar kreeg Dekker de kans mee te
stappen in de mars van de toenmalige Nederlandse politici. Hij weigerde evenwel
in het gareel te lopen van een bestaande politieke partij. Geen van beide richtingen,
noch behouders noch liberalen, scheen hem te voldoen.23. Hèm zou men zeker niet
als politiek trekpaard vóór de wagen van Duymaer van Twist spannen. Hij stond
afwijzend tegenover bepaalde voorstellen om...
‘Den Heer Duymaer van Twist te sparen, die in de Tweede Kamer
meespreekt over vryen arbeid, en den Heer Rochussen aan te vallen’ (p.
14).
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Dit is een terloopse bewering die er enkel op gericht is de lezer in te leiden. Wanneer
Multatuli echter enkele bladzijden verder zijn credo uitbazuint (‘De Javaan wordt
mishandeld...’, p. 19), is dit niet meer een onrechtstreekse kennisgeving van zijn
doel. Daar raakt hij meteen de kern van de zaak! Hoewel Dekker met deze luide kreet
duidelijk aangeeft waarover zijn boek zal handelen, dan is daarmee nog niets bewezen.
De daaropvolgende passage, die verband houdt met de zaak, verleent evenmin
objectieve bewijskracht aan de stoutmoedige uitlatingen van de auteur. Fancy schrijft
aan Max en citeert daarbij uit de Brief aan Ds W. Francken Az van september 1860:
‘Ge zegt daar:
Koning van Nederland, doe uitspraak tussen die mensen en Max Havelaar!
en
Nederlandse Natie, sta op, ga tot Hem en vraag: Is het waar, o Koning,
dat deze dingen geschieden in uw ryk, in uw prachtig ryk van Insulinde?’
(p. 29).
De hogere graad van objectiviteit van dit magister dixit-argument schuilt enkel in
de aard van de tekst zelf: de kracht van het citaat overtreft nu eenmaal de subjectieve
geladenheid van een persoonlijke bewering. Dit wordt evenwel onmiddellijk weer
afgezwakt door de afkomst van het citaat; de schrijver haalt immers een tekst aan
die hij zèlf geschreven heeft. Bovendien bewijst die tekst niets, ze heeft enkel
informatieve waarde. Ten slotte toont dit fragment nog eens aan dat Multatuli's
geschreeuw om rechtvaardigheid niet louter gebaseerd is op altruïstische naastenliefde,
maar ook op eigenliefde. Niet alleen het recht van de Javaan werd genegeerd, maar
ook de geloofwaardigheid van de schrijver werd in twijfel getrokken, en daarmee
had men hem aangetast waar zijn ziel het teerst was: zijn eigenwaan. ‘Van bijzondere
liefde voor den verdrukten inlander bespeuren wij niets; evenmin iets van zijn diepe
verontwaardiging over het geschonden recht’, aldus Meerkerk.24.
Tot hier toe klinkt Multatuli's toon subjectief en blijft zijn argumentatie
persoonsgebonden. De verwijten van de afstandelijke Kappelman wijzigen daaraan
niets:
‘Ik voed myn kinderen op, in deugd en ere, en wy hebben met uw malle
Donquichotterie, niets te maken’ (p. 59).
Het woord ‘Donquichotterie’ roept vanzelfsprekend de strijd op van de schrijver
voor de uitgebuite Javaan, doch dit brengt de lezer geen stap dichter bij de objectieve
bewijzen van de zaak en is als argumentatiegrond volkomen betekenisloos. Om de
belediging van Kappelman met gelijke munt terug te betalen, drukt Dekker in de
Minnebrieven een brief af die hij aan de Minister van Koloniën geschreven heeft, en
dat schijnt geen sinecure geweest te zijn:
‘Lieve Tine, wat is dat vervelend! Ge ziet wat ik uitsta voor u en de
kinderen!’ (p. 66).
Deze opmerking lijkt op het eerste gezicht fel overdreven. Wie immers wil
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niet graag de moeite doen een brief te schrijven, indien hij daarmee zichzelf en zijn
gezin uit het slop kan helpen? Max' houding wordt nog dubbelzinniger doordat hij
in het boek niets anders doet dan corresponderen. Hij vindt het schrijven naar de
minister echter vervelend omdat hij daarmee eigenlijk toegeeft dat hij afhangt van
de inschikkelijkheid en de willekeur van de minister om aan zijn sinistere toestand
een einde te maken. Max, die zijn martelaarskroon altijd met geheven hoofd gedragen
heeft, ziet zich nu veroordeeld tot de bedelstaf. Dit is een ontkennen van één van zijn
meest wezenlijke kentrekken: zijn hoogmoed. Daarnaast speelt nog een andere factor
mee: Max, die van nature dichter is, levert hier nog krampachtig strijd tegen de
poëtische krachten van zijn wezen. Daarom kost het hem zoveel moeite een zakenbrief
te schrijven waarin gevoelige akkoorden volledig ontbreken. Hij geeft dan ook uiting
aan zijn gestreelde ijdelheid wanneer hij de brief afgewerkt heeft:
‘Ziet gy, Tine, zó heb ik geschreven. Zeg nu eens dat ik geen praktisch
mens ben, en dat ik niet myn best doe voor u en de kleinen!’ (p. 68).
Zijn ambigue houding blijkt evenwel uit de toevoeging aan het einde van de brief:
‘Ik ben zeker dat ik nooit antwoord kryg’ (p. 68).
Daarom moeten we Dekkers pogingen tot verzoening met de hogere ambtenarij niet
al te ernstig nemen, anders zou hij de brief niet tegelijkertijd afgedrukt hebben in de
Minnebrieven, met ironisch commentaar. Overigens staat in dat geschrift bitter weinig
te lezen over het droevige lot van de Javaan, niettegenstaande de schrijver dit toch
wil tegengaan! Daarom kunnen we besluiten dat Dekker de brief slechts verzond (en
zijn lezers daarvan in de Minnebrieven op de hoogte bracht) om bepaalde roddels de
kop in te drukken.25. Hij poogt Tine en de lezer het beeld voor te spiegelen (en
misschien zichzelf ook) van de nuchtere ‘man van zaken’ zoals Droogstoppel placht
te zeggen, wiens gewoonte het niet is romans te schrijven.26.
Dit is de belangrijkste reden waarom Dekker in zijn boek een schijnbare
distantiëring verwerkt vanwege Max t.o.v. de auteur Multatuli:
‘Verbeeld u... ze hebben zich in het hoofd gezet dat ik een schryver ben,
en dat ik moet schryven voor den kost. Ze verwarren my met dien Multatuli.
Schryven voor den kost!’ (p. 90).
Het is deze distantiëring die aanleiding gegeven heeft tot de mystificatie rond ‘de
man in de kamer’ van de Inleiding, waarin Max zich afzet tegen de vereenzelviging
met ‘dien Multatuli’. Het betreft hier uiteraard een ludificatie van de auteur, maar
m.b.v. dit identificatiespel zet hij o.i. een tweede stap in zijn strategie om Jan Publiek
ervan te overtuigen dat het recht in de zaak Lebak aan zijn kant staat. Multatuli zet
de werkelijkheid op haar kop en verheft het personage boven de reële auteur. Het
personage Max moet men geloven en volgen omdat Max een praktischer mens is
dan de schrijver
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Multatuli, die zijn tijd verprutst met het bedenken van mooie verhaaltjes. Max is niet
langer de ‘vliegenreddende dichter’, de ‘zachtmoedige dromer’ uit de Max Havelaar,27.
maar een helderdenkend mens die zich niet laat besmeuren door de Droogstoppel-clan,
en die in dit boek de uiteindelijke waarheid over de Javaanse onderdrukking uit de
doeken zal doen. De vervreemding t.o.v. de romancier dient daarbij nog een ander
doel: de zakenman Max citeert niet zichzelf, het schijnt althans zo, maar een literair
succesrijke en bekende auteur, Multatuli. Hij haalt die passages aan uit de Havelaar
waar de schrijver het heeft over de exploiterende staatskunst van Nederland en de
hongersnood bij de Javaan (p. 70 en 73).
Deze fragmenten kunnen als overgang beschouwd worden naar de derde stap in
Max' betoog, waarin de politicus het woord tot zijn kiezer richt. Alvorens zijn Brief
aan de Kiezers van Nederland te openen, legt hij uit waarom beide partijen hem niet
voldoen:
‘Sedert enige jaren bemoeien zich velen met Indië. Die “velen” kunnen
onderscheiden worden in twee hoofdsoorten, de behouders en de liberalen.
Behouders zyn de personen die gaarne zoveel mogelyk voordeel trekken
uit Indië; en liberaal noemt men de zodanigen die gaarne uit Indië voordeel
trekken, zo véél mogelyk’ (p. 73).
Daarom zijn voorstel:
‘Lieve hemel, zou er geen derde party te scheppen wezen! Een party, die
eenvoudig de mening voorstond, dat men den Javaan niet moet
mishandelen?’ (p. 75).
Daarna vangt Max' kiezerscampagne aan. Hij legt de rudimentaire grondslagen uit
van de wetgeving en duidt de bevolking euvel dat die zich te onverschillig gedraagt,
niettegenstaande ze er alle belang bij heeft zich voor de staatszaken te interesseren.
De welvaart van Nederland hangt immers van Indië af, bijgevolg moet de
verstandhouding tussen het moederland en de koloniale bevolking zo zijn dat de
inlanders niet rebelleren tegen hun ‘vader’ van Buitenzorg. Dit is door de verregaande
uitbuiting geenszins het geval, zodat een opstand nakend is. Indien de Nederlandse
bevolking verder wil profiteren van Indië, dan dient ze er nauwgezet op toe te zien
dat dit gebied door de juiste mensen bestuurd wordt. Het moet derhalve voor de lezer
duidelijk zijn wie aangesteld moet worden om het gezag in Nederlands-Indië uit te
oefenen.
Deze kettingredenering vormt een prachtig staaltje van eenvoudige en rechtlijnig
doordachte logica, waarbij Dekker vooral inspeelt op het eigenbelang van de
Nederlandse kiezer. De persoonlijke tonen in wat wij het eerste deel van Multatuli's
pleidooi genoemd hebben, zijn in dit derde luik verdwenen. De schrijver heeft zijn
aandacht gericht op een logische, onpartijdige (als we even zijn derde partij vergeten)
redevoering waarin het belang van de Nederlander en van de inlander harmonisch
samengaan. Vanuit politiek standpunt moeten wij ons echter aansluiten bij het
commentaar van een tijdgenoot van Multatuli, Realistus, die terecht opgemerkt heeft
dat de redenering enkel theoretische waarde heeft: ‘De volksvertegenwoordiging
moet bestaan uit kundige menschen, maar niet uit zuivere theoretici,
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die meestal in een opgewonden toestand verkeeren. Voorlopig dus heeft Multatuli
o.i. weinig kans in zijne poging te slagen’.28.
De vierde schakel uit het pleidooi bestaat uit de overname van het artikel Is
Nederland een roofstaat? uit de Tielse Courant. De algemene gedachte van het stuk
(pp. 94-100) is de vraag om antwoord van de natie op de al of niet gerechtvaardigde
beschuldigingen in de Max Havelaar. De auteur wijst er nogmaals op dat Multatuli
niet alleen in staat is de feiten mee te delen, maar die ook bewijzen:
‘Hy deelt feiten mede, gelyk alleen een ooggetuige, en een
waarheidzoekend ooggetuige ze mededelen kan; hy verklaart alles te
kunnen bewyzen, hy duidt de schuldigen als met den vinger aan en tart
hen uit, hem van een enkele onwaarheid te overtuigen’ (p. 95).
Het verdient opmerking dat Multatuli hier weer persoonlijk wordt. Waar het hem
vooral om gaat is het antwoord van de natie op zijn aantijgingen, m.a.w. zijn gelijk
in de zaak Lebak.
Op blz. 120 richt Max zich opnieuw tot zijn kiezers en verwerkt in zijn brief vier
‘bewyzen dat de Javaan mishandeld wordt’. Ze vormen het laatste gedeelte van zijn
betoog (na de terloopse beweringen en de persoonlijke citaten met de brief aan de
Minister van Koloniën, de distantiëring, de politieke beschouwingen, het artikel uit
de Tielse Courant). Het eerste ‘bewijs’ (pp. 121-122) stelt Havelaar voor als een
integere rechter die de scheldpartijen der Amboinezen met Salomon-wijsheid
behandeld. Tevens fungeert dit eerste deel van de bewijsvoering als contrasttekening
tussen Dekker en de Nederlandse politici die vergeleken worden met de idiote Jozef
of Abraham uit de vertelling. Hij geeft beide schelders (liberalen en behouders) gelijk,
en stuurt hen de laan uit.
Zijn tweede ‘bewijs’ (pp. 122-123) poogt de lezer ervan te overtuigen dat de Javaan
tengevolge van de Nederlandse koloniale repressie eigenlijk te weinig heeft om te
leven en net iets te veel om te sterven. Hij deelt hun arbeid in zes categorieën in,
waarbij de zesde categorie de arbeid ten eigen behoeve is, doch...
‘Hiertoe ontbreekt meestal de tyd, en dan komt er hongersnood’ (p. 123).
Met het derde ‘bewys dat de Javaan mishandeld wordt’ beloont Dekker uiteindelijk
het langdurige geduld van de lezer en haalt hij het beloofde cijfermateriaal boven.
Vooraf vestigt hij (nog eens) de aandacht op de passage uit de Max Havelaar waar
de auteur beweert dat hij de officiële stukken vóór zich liggen heeft, maar afziet van
publikatie. Daarna beklaagt hij zich (opnieuw) over de uitblijvende repliek van de
personen die hij beschuldigd heeft. Dan pas verschijnt de ‘Lijst der in de maand
Februari 1856 aan de bevolking van één district AFGENOMEN BUFFELS, toen
MAX HAVELAAR adsistent-resident was van de afdeling Lebak, en terwyl de heer
DUYMAER VAN TWIST, onder de regering van WILLEM DEN DERDE, namens
DE NEDERLANDSE NATIE de zogenaamde Neêrlands-Indische bezittingen
bestuurde’ (p. 127). Dekker zal de lijst inderdaad wel vóór zich gehad hebben toen
hij zijn ervaringen te Lebak in de Max
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Havelaar neerschreef. In een brief van 9 oktober 1859 deelde hij Tine mee dat hij
haar kon ‘de namen noemen van zes en dertig personen met hunne woonplaatsen in
één district van Lebak dien men hunne buffels heeft afgenomen in ééne maand’.29.
De lijst in de Minnebrieven geeft slechts 32 namen, maar samen werden die personen
wel 36 (!) buffels afgenomen in één maand. Daarop volgt een logische, maar irreële
optelsom die de balans opmaakt van het voordeel dat Nederland trekt uit de exploitatie
en die eindigt in ‘duizend miljoen guldens geldwaarde’ (p. 130). Over deze berekening
zegt Brom: ‘De in dolle haast vermenigvuldigde getallen van gestolen buffels, die
een wilde fantasie op thema's van Max Havelaar vormen, verliezen elke betekenis
voor de statistiek, want hoe groter de cijfers worden, hoe kleiner hun waarde (...).
De schrijver gooit met duizenden als symbolische grootheden, die ons in het
bliksemlicht van een denkbeeldige apocalyps moeten verblinden. Hier lijkt de speler
van de speelbank aan het woord. Juist nu de guldens voor ons uitgeteld worden,
blijken ze volslagen fictief’.30.
Na Duymaer van Twist nog eens vakkundig uitgescholden te hebben, drukt Dekker
dan als slotstuk van de bewijzen de 32 vraagpunten aan de controleur (pp. 135-142)
af, voor hem het definitieve en onweerlegbare bewijs van zijn gelijk in de
Lebak-zaak.31.
Al bij al is dit voor de lezer een ontgoochelende bewijsvoering. Enkel de lijst van
gestolen buffels en de vraagpunten lijken in aanmerking te komen voor een pleidooi
in een rechtszaak. Tot een rechtsgeding is het evenwel nooit gekomen, de natie heeft
nooit geantwoord.

Max Havelaar versus Multatuli
Wat vooral opvalt bij het lezen van de Minnebrieven is de brutale en sarcastische
toon. De filantropische mildheid is uit Multatuli's pen verdwenen en heeft
plaatsgemaakt voor een destructieve spot die niets of niemand ontziet. ‘De geestdrift,
die door Max Havelaar heen klonk, verdwijnt voor een dodend sarcasme, dat regering
en pers, wetenschap en onderwijs, kunst en volk, heel het openbaar leven tot mikpunt
begint te maken. Hij leeft voorgoed op voet van oorlog met Nederland; en wie daarin
hoog staat aangeslagen, wordt des te lagen neergehaald’, aldus Brom.32. De
Minnebrieven is inderdaad het boek waarin de schrijver alle deftige relikwieën en
fatsoenlijke heiligenbeelden van het Nederlandse volk tegen de grond smakt.
Kort na de publikatie van de Max Havelaar was Dekker er nog vast van overtuigd
dat hij met de hulp van het Nederlandse lezerspubliek de ‘omhoog gevallen’ Hollandse
ambtenaren op z'n minst aan het wankelen zou kunnen brengen, zoniet volledig van
hun voetstuk neerhalen. In een brief van 16 juni 1860 aan zijn vrouw schreef hij nog:
‘Ik ben gerust op de toekomst, nog eens het publiek is vóór mij’.33. Zijn houding
tegenover datzelfde publiek is in de Minnebrieven volledig in het tegendeel
omgeslagen. Dat Multatuli het publiek ‘veracht met grote innigheid’ is in feite nog
een understatement, en dit blijkt vooral uit de portrettering. Het volstaat de
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brieven van de Kappellui te lezen om zich een beeld te vormen van het hypocriete
karakter en de complete idiotie (b.v.p. 61: ‘En dat gy alle meisjes verleidt, en dat
gy... kortom gy zyt een ellendeling, en ik ben uw dienaar, enz.’) van deze kuddelopers.
Ze gaan prat op hun deftigheid, willen echt wel helpen, maar op voorwaarde dat hun
precieze fatsoenlijkheid niet in het gedrang komt want... ‘men mag niet styven in
verkeerdheid’ (p. 19). Deze gemeenschap vormt een horde farizeërs die altijd klaar
staan om ‘dertig zilverlingen’ mee te graaien. Net als Don Juan insisteren ze dat Mr.
Dimanche zijn wijsje ‘Wy lyden gebrek, o heer’ (p. 91) herhaalt, zonder acht te slaan
op zijn klacht. Een vergelijking met de impressario dringt zich eveneens op; ze willen
de ‘gil’ van de moeder kopen, zonder om te zien naar het kind. Het sprookje van
Chresos is op dezelfde manier te begrijpen; ze veroordelen Multatuli tot de
proceskosten en de luit. Deze tekening van hun bijtend sarcasme culmineert in de
Kruissproke (pp. 106-114) waar de toeschouwers slechts één doel voor ogen hebben:
de ‘kruisman’ horen praten. Publiek daagt hem uit in de persoon van Schmoel door
hem met drek te besmeuren:
‘Hy roept Elias... kind'ren bauwt hem na,
En sart hem; dat hy nóg wat zegge aan 't kruis...
En krabt met lange nagels in zyn wonden...
Of beter, werpt hem - als vriend Schmoel - met
drek...’ (p. 113).

In het verhaal van het Joodse jongetje dat zijn pet verloor (p. 152) komt deze
karaktertrek nog schrijnender naar voor. Daar steekt Publiek zijn handen ‘in z'n
zakken, zo diep hy kon’, bij het zien van de ellende van het kind.
De diepe ontgoocheling na de politieke mislukking van de Max Havelaar is
ongetwijfeld de belangrijkste reden die Dekker ertoe aangezet heeft zijn pen te
scherpen en tomeloos zijn gal uit te spuwen op het Nederlandse volk. In de tweede
bundel van zijn Ideeën schreef hij:
‘Het “mooi vinden” van den Havelaar is de rechtvaardiging myner
verachting voor Publiek’.34.
De deplorable toestand waarin Multatuli zich bevond tijdens de ‘minne-brieventijd’
moet echter ook zijn gemoed zwaar belast hebben en moet zeker voor een deel de
harde taal ingegeven hebben die hij in het boek neerschreef. Naast de schoonmakers
die hem het schrijven haast onmogelijk maken, zijn er de vele schuldeisers die hem
van alle kanten bespieden en aanvallen. Zijn schulden aan de staat heeft hij nog altijd
niet terugbetaald, maar het gouvernement is Dekker op dit punt niet vergeten. In het
Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage is een ambtelijke missive te vinden van 1
mei 1861 die opsomt wat Dekker nog te betalen had.35. Een zekere Hoboken ging,
nadat hij Multatuli's adres in de krant gevonden had, hem meteen opzoeken om
schulden te vorderen. Dekker was verbolgen: ‘Ik was verontwaardigd en heb het
ronduit gezegd, daarop ben ik vertrokken, omdat ik, als Hoboken mij wil vervolgen
dat schandaal liever in Den Haag
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heb dan in Rotterdam’.36. Dan zijn er nog de tantes die er door Van Heeckeren
voortdurend aan herinnerd worden dat Dekker bij hen nog schulden heeft: ‘De adv
van v.L. heeft mij uitgescholden naar hartelust... ik zal u de bijzonderheden sparen.
Welnu ik zal en kan flink antwoorden, maar één ding bezwaart mij weer: die
vervloekte tantes! De zaak (en dat ik u zoo mishandel) schijnt door Henriette en van
Heeckeren op groote schaal geexploiteerd te worden. Overal staat me dat in de weg’.37.
In die tijd wordt Dekker ook voortdurend lastiggevallen door de lasterpraatjes van
met drek gooiende Schmoels. Men strooit overal rond dat hij een afzetter is en dat
hij zijn vrouw slaat (cfr. de ironische uitspraak van Tine in de Minnebrieven: ‘Wanneer
komt ge weer eens hier, om my te slaan?’ (p. 28)). In dit verband verwijst Multatuli
zelf naar zijn profetische visie in de Max Havelaar: ‘De taktiek mijner tegenstanders
is: laster! Je kunt het precies lezen in den Max Havelaar. Ik had het voorzien. “Voor
zulk een dichter zou men het hoofd buigen, maar... hij slaat zijne vrouw! En dan
gebruiken wij de blaauwe plekken van die vrouw om 't hoofd omhoog te houden!”
Lees die heele passage, 't Is precies. Ze vertellen dat ik drink, dat ik u mishandel, dat
ik in een woord een slecht mensch ben. Je hebt er geen begrip van!’.38.
Dekker heeft de ene nederlaag na de andere op korte tijd moeten inkasseren, zodat
hij op den duur het hele Nederlandse publiek voor zijn mislukkingen verantwoordelijk
gesteld heeft. Zonder een blad voor de mond te nemen heeft hij dan in de
Minnebrieven zijn grondeloze minachting voor zijn lezers opgeschreven, en daarmee
de strijd aangebonden voor de Javaan tegen Nederland.
Maar meer nog strijd hij in de Minnebrieven voor en tegen zichzelf! Het is het
gevecht van de zakelijke, moegetergde en verbitterde Havelaar tegen de schrijver
Multatuli, die nog in het dichterschap en het recht geloofde...
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*Met dank aan Philip Vermoortel voor zijn nuttige aan- en opmerkingen.

Eindnoten:
1. Alle referenties tussen haakjes zijn verwijzingen naar de Minnebrieven, opgenomen in deel II
van de Volledige Werken.
Dit is vooral waar wanneer men bedenkt dat Dekker tijdens zijn geschrijf voortdurend gestoord
werd door schuldeisers, door het proces met Van Lennep, door lasterende Kappellui als Van
Heeckeren, door werklui die zijn kamer renoveerden. Toch moet dit kunst- en vliegwerk van
Multatuli enigszins gerelativeerd worden, net als voor de Max Havelaar trouwens (zie hiervoor
M. Janssens, Max Havelaar, de held van Lebak, pp. 55-63). In de eerste plaats maken de ‘literaire
stukken’ (Inleiding, geschiedenissen van gezag, sprookjes) slechts een gedeelte van het werk
uit. Daarnaast mogen we niet vergeten dat Dekker al een aantal teksten klaar had en die enkel
nog in zijn corpus moest inpassen. Hierbij denken we aan de lijst van 36 buffels, de 32
vraagpunten aan de controleur, de brief aan de Minister van Koloniën, het artikel uit de Tielse
Courant. Bovendien verwijst hij in dit boek op verschillende plaatsen naar vroeger werk (p.
29, 70, 71, 72, 73, 124, 125). Ten slotte merken we in dit verband op dat Multatuli's exposé,
verwerkt in zijn Brief aan de Kiezers van Nederland (pp. 75-83 en pp. 120-147) op z'n minst
qua gedachtengang reeds vaststond. Dekker had immers vroeger al politieke aspiraties vertoond:
buiten enkele ingezonden stukken aan de Amsterdamse Courant en aan het Algemeen
Handelsblad schreef hij in december 1859 Brief aan de Kiezers te Amsterdam en in oktober
1860 Aan de stemgerechtigden in het kiesdistrict Tiel (het hoofdstuk Multatuli in de politiek
van Paul van 't Veer, De strijdlustige amateur, pp. 143-156, geeft hieromtrent goede informatie).
2. Zie Max Havelaar, VW I, p. 21, 22.
3. M. Janssens, Max Havelaar, de held van Lebak, p. 77.
4. Mimi Hamminck Schepel, Brieven. Bydragen tot de Kennis van zyn Leven, IV, p. 118. Zie ook
L. van Deyssel, Multatuli en Mr. J. Van Lennep. Multatuli en de vrouwen, pp. 232-237.
5. VW X, p. 314.
6. Ibid., p. 470. Vergelijk nog p. 474.
7. Ibid., p. 476.
8. Ibid., p. 492.
9. P. King, Multatuli, p. 55.
10. Zie noot 4, p. 119.
11. Zie Over Vryen Arbeid in Nederlands Indië, VW II, pp. 186-187.
12. G. Brom, Multatuli, p. 59.
13. Zie noot 9, p. 61.
14. In een boze brief aan zijn vrouw schreef Multatuli: ‘Fancy is FANTASIE’. VW X, p. 479.
15. VW X, p. 472.
16. A.L. Sötemann, De structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie
en evaluatie van de roman, p. 18.
17. Zie het verhaaltje van Paràbel en Poiètes: ‘- Ach, riep ze, dan ziet men toch het jurkjen, en die
lieve strookjes, en die linten! Misschien zal men in 't eind letten op myn kind, en 't schoner
vinden dan z'n tooi’. Ideeën, eerste bundel, VW II, p. 327,
18. P. King schrijft in dit verband: ‘Undoubtedly Max Havelaar is an easier book to read than
Minnebrieven because there the consistent, almost schematic irony throughout the double novel
is only thrown into complete confusion right at the end, when the reader is no longer under an
obligation to sort it all out again. But in Minnebrieven the reader is warned what to expect in
the prologue, and the whole ironic confusion of the letters subsequently tells the reader that if
he still thinks Max Havelaar is a straightforward novel he has not read it properly’. Multatuli,
p. 63.
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19. VW X, p. 488.
20. Ibid., p. 425.
21. De opstellen van H.J. Lion dateren van 31 oktober 1860 en 14 januari 1861. Multatuli kreeg
deze heftige aanvallen voor het eerst in handen in februari 1861 en kon op het moment van
publikatie dus niet antwoorden. In zijn artikels betwistte Lion de waarheid van wat in de Max
Havelaar beschreven stond.
22. Blijkens een brief van Dekker aan Tine: ‘De zaken die ik mededeel zijn toch zóó dat men er
over moet twisten óf het waar is. Niets zal mij liever zijn dan dat men het betwijfelt. Daarop
kan dan gebaseerd worden het uitgeven van bewijzen, die men lezen zal zoodra het in verband
staat met eene kwestie over een veelgelezen boek, maar die niemand zouden interesseren als
dat boek niet was voorafgegaan’. VW X, p. 63.
23. Aan Van Lennep schreef hij: ‘Ik wil het goede, en dat is noch den liberalen, noch den
conservatieven genoeg, zonder partijkleur is alles maar fut’. VW X, p. 89.
24. J.B. Meerkerk, Eduard Douwes Dekker. Multatuli. Eene karakterstudie, p. 222.
25. Zie de Minnebrieven, p. 69: ‘Men scheldt me vreselyk uit, en dreigt my met Gods toorn, op de
wys van Hebreeën zóveel! (...) 't Zal waarschynlyk ten doel hebben my te discrediteren, en
Publiek een voorwendsel te bezorgen om my te minachten, als een onpraktisch mens’.
26. Zie noot 2, p. 15.
27. Ibid., p. 294.
28. Realistus, Multatuli's Minnebrieven, enz. aan de rede getoetst, p. 22.
29. VW X, p. 69.
30. Zie noot 12, p. 60.
31. Hij komt er verschillende malen op terug. Zie o.a. VW I, p. 408, 420; VW II, p. 192; VW XII, p.
465, 486.
32. Zie noot 12, p. 57.
33. VW X, p. 250.
34. Ideeën, tweede bundel, VW III, p. 239.
35. VW X, p. 430-431.
36. Ibid., p. 399. Dekker was Hoboken nog geld schuldig voor de overtocht naar Java in 1855.
37. Ibid., p. 455. In een andere brief aan Tine beschrijft hij die tantes als ‘dat spook van Wageningen
dat mij overal achtervolgt’. Ibid., p. 414.
38. Ibid., p. 455.
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Em. Kummer
Onze voorouder: Multatuli, onafhankelijk weekblad
II.
Het algemeen kiesrecht en de verkiezingen van 6 en 20 maart 1888
Enkele algemene opmerkingen
De inhoud van het blad kan niet los gezien worden van de sociaal-economische en
politieke problemen uit die periode. In de jaren 80 ging het erg slecht met de
Nederlandse economie, dat leert ons elk vaderlandse-geschiedenis overzicht. Stagnatie,
depressie, malaise, crisis, rampjaren, noem maar op, het wemelt bij de behandeling
van die periode van metaforen om aan te geven hoe groot de nationale ellende was.
Dat geldt in het algemeen voor de jaren tussen 1877 en 1895, en in het bijzonder
voor het tijdsbestek 1882-1887. Deze calamiteiten troffen zoals bijna altijd het armste
deel van de bevolking, gevoelig als het was voor allerlei rampen als: landbouwcrisis,
vermindering van werkgelegenheid in de grote steden, strenge winters etc. Ook de
toeneming van de bevolking met als gevolg vergroting van de werkeloosheid, die
een ongekende hoogte bereikte en daardoor weer een verhoging van de armoede
veroorzaakte, mag als oorzaak van de belabberde levensomstandigheden van het
volk zeker niet onvermeld blijven. Van de élite met zijn volstrekt verouderde inzichten
en middelen om het getij te doen keren, voorzover ze daartoe lust voelden, hadden
de proletariërs niets te verwachten. Overigens ondervonden de landarbeiders en de
ongeschoolde arbeiders niet alleen de treurige effecten van deze toestanden, de
neringdoenden werden daar eveneens slachtoffer van. Een klasse die vooral op het
platteland vreesde geproletariseerd te worden, maar ook een klasse waarvan de
arbeiders en vooral de proletariërs het moesten hebben, als het erom ging via een
idiote kieswet gehoord te kunnen worden.
Al deze problemen vormen duidelijke thema's in de verschillende artikelen; in het
kader daarvan krijgen we te maken met kwesties als gezinsplanning, dalende
huwelijkscijfers, alcoholisme, prostitutie, kinder- en vrouwenarbeid,
arbeidsvoorwaarden, ouderdomsverzekering etc. Daarmee in verband staan de thema's:
verplicht algemeen onderwijs, emancipatie van de vrouw en de arbeider, atheïsme,
maar vooral algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen als Leitmotieven voor het
bestrijden van al die bovengenoemde kwalen. En dan niet te vergeten de klassenstrijd
en, wat ons het meest interesseert, de stem van Multatuli.

Algemeen kiesrecht
Het algemeen kiesrecht is gezien de gewijzigde grondwet van 1887 en de
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verkiezingen in maart 1888, een frequent behandeld onderwerp in het Multatuliblad,
zeker in de eerste acht nummers tot de verkiezing van Domela Nieuwenhuis in
Schoterland in april. Daarin wordt duidelijk en fel partij gekozen voor de radicalen
en socialisten. Op voor de goeie kandidaten en óp voor de strijd voor het algemeen
kiesrecht, dat was de leuze van Links-Nederland. Het algemeen kiesrecht was voor
de Multatulianen en socialisten het allerbelangrijkste doel, daar viel niet aan te
twijfelen. Toch zaten er aan dit streven allerlei complicaties vast, waarvan ze zich
duidelijk bewust waren. Zo schrijft Joan Nieuwenhuis over de jaren tachtig: ‘En nu
is het zeker wel vermeldenswaard, dat niemand onzer van het algemeen stemrecht
eenig duidelijk heil verwachtte. Integendeel. Volmondig werd erkend, dat er eerder
kans bestond op achteruitgang. Want het volks-inzicht in zaken, die hun klassebelang
raakt, was nog uiterst gering. Maar - zoo was de konklusie - gaandeweg zal dat
verbeteren. Want de innerlijke waarde van het kies- en stemrecht is de opvoedende
kracht, die daarvan uitgaat. Om de kiezers te lokken, zal hun van allerlei verteld
worden, waarover nagedacht zal worden. Dat denken wordt dan wel vertroebeld door
leugen en bedrog, maar is een nadeel van voorbijgaande aard. Daardoor zal het volk
leeren. Hoe meer het bedrogen wordt, hoe spoediger zijn oordeel vrij zal zijn (...)’
(Joan Nieuwenhuis 1927:16). Deze passage wordt veel later opgeschreven met een
inzicht in het verloop van allerlei gebeurtenissen dat de voorvechters van het algemeen
stemrecht toendertijd niet bezaten.
Het is inderdaad een moeilijk probleem geweest: aan de ene kant een gebrek aan
begrip van de zijde van de proletariërs en aan de andere kant de noodzaak te wachten
totdat de meerderheid van de stemmen uit het volk verbeteringen binnen de bestaande
maatschappij zou afdwingen. Vandaar bij vele socialistische voortrekkers het gevoel:
‘Wat moeten wij doen - hoe moeten wij ons gedragen, om het volk te doen begrijpen,
dat hetgeen wij trachten te bereiken, inderdaad het welzijn van het volk beoogt’
(Idem: 36). Nieuwenhuis constateert dan ook dat de socialistische propaganda in die
periode hoe langer hoe meer ‘agitatorisch’ werd. ‘Het ging bijna uitsluitend over
bedreven willekeur of gepleegd onrecht, waarbij ieder mensch met gevoel van recht,
zich kon aansluiten’ (Idem: 27). Een metafysisch standpunt dat wel absoluut
noodzakelijk was, wilde men in het heil van algemeen kiesrecht blijven geloven als
krachtig medicijn voor de vooruitgang. De mens heeft een feilloos gevoel voor recht.
In Klaas Ris, de molenaarsknecht uit Idee 451, zag diezelfde Joan Nieuwenhuis de
symbolisering van dat gevoel: ‘Wie hem dan vooraan zag gaan, gevoelde dat daar
ging de verpersoonlijking van het rechtsgevoel, zooals dat leeft in het zuivere volk'
(Idem: 21). Helaas gaf het volk niet altijd blijk van zijn zuiverheid, zoals we dat al
eerder tijdens de oranjefurie van 1887 hebben geconstateerd. Maar er waren anderen
die zich afvroegen of het de moeite waard was tot het invoeren van het algemeen
kiesrecht te wachten, zij stonden een meer revolutionaire aanpak voor. Zulks gaf
aanleiding tot hevige discussies tussen
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evolutionairen en geweldpredikers. Daarbij kwam nog een heel ander probleem aan
de orde, dat de kwestie van het stemrecht doorkruiste: dat van het bezit. De arbeider
diende bevrijd te worden van de uitbuiting van de heersende klasse en vervolgens
zou er een nieuwe maatschappij tot stand komen, waarin een ‘gelijkheid’ van rechten
op z'n minst aanwezig moest zijn. Maar ja, wat voor rechten? De schoonste dromen
hielden het op een collectief bezit van alle goederen, waardoor een ieder na gedane
arbeid tevreden brood en soep onderling in gelijkheid zou delen. Zo iets vroeg om
een verregaande verdeling van het bezit. Vandaar de vraag of die verdeling beperkt
moest blijven tot de produktiemiddelen of dat ze zich ook moest uitstrekken tot het
privébezit. Een netelige zaak. Hoewel niet voor de anarchisten en evenmin voor een
deel van de socialisten, maar wel voor het grootste deel van de radicalen,
links-liberalen die zeker niet verder wilden gaan dan tot nationalisering van de
produktiemiddelen, en vooral van het land. Nationalisatie van de grond was één van
de opmerkelijke kreten die men vooral uit de kringen van links-liberalen, met
Mansholt als belangrijkste woordvoerder, kon horen. De discussie over het wel of
niet afschaffen van privébezit kon net zo hevig zijn als die over het gebruik van
geweld of niet om de toekomstige maatschappij op te bouwen.

De nieuwe kiesregeling
Wat de praktische kant van de nieuwe kieswet betrof, leefde de redactie van het blad
in spannende tijden. In 1887 waren de grondwetsherzieningen doorgevoerd en in het
begin van 1888 zouden verkiezingen met een nieuwe censusdrempel gehouden
worden. De jaren tachtig van de vorige eeuw waren vol activiteiten geweest om tot
uitbreiding van kiesrecht te komen, liefst tot algemeen kiesrecht. Die agitatie werd
ook grotendeels bepaald door de aankondiging van die grondwethervormingen.
Hoogtepunt was wel de grote kiesrechtbeweging en de mars naar Den Haag in 1885
geweest. De resultaten van de hervormingen in 1887 waren voor niemand
bevredigend.
De hele voorgeschiedenis en de specifieke details over die grondwetsherziening
laat ik buiten beschouwing, ik beperk me tot de bijzonderheden die consequenties
hebben voor het Multatuliblad.
In de grondwet van 1887 stond geschreven dat het kiesrecht toegekend werd aan
mannelijke ingezetenen die over het Nederlanderschap en door de kieswet te bepalen
kenmerken van geschiktheid en maatschappelijke bezittingen beschikten; die
kenmerken moesten door de kieswet worden bepaald. Dat betekende dat de census
laag gehouden kon worden, maar dat algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen
niet mogelijk was. De behoudende klassen zagen wel in dat algemeen kiesrecht op
de lange duur niet tegen te houden was, maar zij probeerden de invoering daarvan
zoveel mogelijk te vertragen. Als overgangsmaatregel voerde men een voorlopige
kiesregel in, waardoor het kiesrecht wel steunde op een census, maar dan wel op één
die belangrijk lager lag dan die van de vorige kiesregeling. Dat had tot gevolg
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dat op de 4.000.000 inwoners van Nederland 292.000 kiezers in aanmerking zouden
komen om te stemmen, tegenover 122.000 bij de vorige stemregeling. Die
verschuiving had toch enige consequenties voor de arbeidersbevolking, howel de
meeste arbeiders er buiten vielen. Joh. de Vries geeft daarvan een goede samenvatting:
‘In de eerste plaats (...) zijn nu de gegoeden aan bod gekomen, die door min of meer
toevallige omstandigheden van de hoge census in hun plaats van vestiging tevoren
uitgesloten werden. Voorts is een aantal minder gegoeden in het bezit van kiesrecht
gekomen, alsmede een aantal kleinere boeren. Het lijkt onwaarschijnlijk dat
werklieden, zelfs al kan men ze gezeten werklieden noemen, kiesrecht verkregen’
(De Vries 1971: 216). Het is te begrijpen dat publicisten van het Multatuliblad zich
fel verzetten tegen deze kiesregeling, waarin ze de hand zagen van de vervloekte
regenten, en niet ten onrechte.

De verkiezingen en het Multatuliblad
Op 12 februari 1888 ziet v.B. in een artikel ‘Aan den vooravond’ (1), geen heil in
de verkiezingen zoals ze gehouden worden. Er komen honderd man in de Tweede
Kamer 'die zich noemen zullen De Volksvertegenwoordiging, terwijl het gansche
bestaan niet anders zijn zal dan één groot bedrog, één verfoeilijke leugen, (...) terwijl
door hunne opzettelijke en zelfzuchtige nalatigheid, duizenden een ontijdigen en
smadelijken ondergang zullen vinden in achterbuurten, tuchthuizen, in
krankzinnigengestichten, in hospitalen, in kazernen en op slagvelden, om daarna
weggestopt te worden in het kille, donkere graf! O, afschuwelijk spel van duivelsche
huichelarij!’. Dat konden de heren liberalen en conservatieven in hun zak steken.
Toch roept diezelfde v.B. allen op ‘die het wèl meenen met het lijdende volk’, met
als doel bij de ‘aanstaande verkiezingen als één man op te komen en te stemmen
voor de vrienden des volks’. Het zal wel niet helpen, is zijn conclusie, maar daardoor
toon je weer hoe slecht Nederland geregeerd wordt, en dat met de slechte wetgeving
‘alle vooruitgang, alle welvaart, alle geluk voor de groote meerderheid des volks
onder die wetten eene onmogelijkheid is’. Het proza liegt er niet om, de felheid van
het protest klinkt helder op. Ze wisten in die dagen goed van leer te trekken, zoals
we dat ook elders in het blad kunnen constateren, en zoals je dat eveneens terugvindt
in Recht voor Allen.
Dit thema van de rampzalige gevolgen van het censuskiesrecht en van de
weerstanden tegen het algemeen stemrecht voor vrouwen en mannen, komt
herhaaldelijk voor in het Multatuliblad. In het derde nummer, op 26 februari, richt
diezelfde v.B. ‘een ernstig woord tot de kiezers’, om ze aan te moedigen een goede
keuze te doen. Hij wijst op de grote ellende die door de kapitalistische regeringsvorm
veroorzaakt wordt, en beschuldigt de heersende kliek van corruptie in de vorm van
verspilling van belastinggeld door middel van staatsleningen die alleen voordelig
zijn voor ‘couponknippers’, door middel van onnodige bestedingen voor defensie,
van handhaving van nutteloze prestige-objecten in Indië. Gevolg: gebrek aan goed
onderwijs
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voor de gewone man, klassejustitie, uitbuiting van de arbeider. v.B. eindigt het stuk
met de niet mis te verstane passage: ‘Doch weet gij, kiezers, dat zoo het volk, dat
achter u staat, al niet meekiest, het dan toch meeleest; dat het weet, wien het zijne
jammeren te wijten heeft. En onthoudt vooral, dat de fouten des ouders gewroken
worden aan de kinderen tot in het vierde geslacht’. Bijmholt spaart in hetzelfde
nummer de nieuwe kieswet evenmin: ‘dat misselijk produkt onzer wettenfabriek!’.

De kiesverenigingen
In ‘Brieven uit het Noorden’ (3) gaat Bijmholt in op de kiesverenigingen, die in
handen zijn van de liberalen die maar op één ding uit zijn: hun voorrechten te
beschermen. Om dat doel te bereiken willen ze ook wel eens progressieve praatjes
houden. Hem ontgaat niet hoe groot de invloed is die uitstraalt van de sociale status
van de leden van zo'n kiesvereniging op de kiezers. Bovendien zullen de
links-liberalen hun conservatieve partijgenoten steunen uit vrees voor een christelijke
kandidaat. Zijn hoop is dat met de komst van nieuwe kiezers nieuwe kandidaten naar
voren geschoven worden: in het noorden van het land ziet dat er wel naar uit.
Tegenover liberalen als Goeman Borgesius, De Ruiter, Zijlker, Cremes, Van Houten
e.a. staan nu verkiesbaar: Domela Nieuwenhuis, Smit, Mansholt, Joan Nieuwenhuis,
radicalen en socialisten. ‘Alle fatsoenlijke liberalen gruwen van zulke kiezers met
zulke candidaten’, is zijn commentaar. Als je hem mag geloven, zal vanuit het
Noorden de zege beginnen, waar rood het goed doet, al wordt het ietwat naar rose
getrokken door de aanwezigheid van radicalen (de linksliberalen) onder de kandidaten.
Maar zoals al opgemerkt, waren de grenzen tussen beide politieke stromingen
werkelijk niet altijd even scherp. Beiden verheugden zich op elkanders groei en op
de toename van kracht. Belangrijkste doel was een scheiding tussen liberalen en
links-liberalen te veroorzaken. Vandaar dat de brief van M. Jacq de Witt Hamer,
gericht aan de kiesvereniging ‘Amsterdam’, waarin hij zich buitengewoon verheugd
toont over de door hem ‘gehoopte scheiding tussen liberalen en radicalen’,
onmiddellijk opgenomen wordt (2). Nu was deze links-liberale advocaat verdediger
geweest van Domela toen deze van majesteitsschennis werd beschuldigd.
Natuurlijk kiezen de leden van de redactie en de publicisten duidelijk partij voor
de ‘goeie kiesverenigingen’ en maken zo nodig propaganda voor allerlei activiteiten
van de hun sympathieke leden. Zo wordt er in no. 3 aangekondigd dat op vrijdag 2
maart een ‘reusachtige MEETING’ georganiseerd wordt door de vereniging
‘Algemeen Kies- en Stemrecht’ te Amsterdam. Het volk dient er naar toe te gaan om
te vernemen ‘wie zijn vertegenwoordigers, wie de beschermers van zijn rechten zijn’.
Elders, in ‘Van eigen bodem’, (2) wordt erop gewezen hoe moeilijk het is voor
linksgezinde stemverenigingen lokalen te verkrijgen voor vergaderingen vanwege
intimidatie door de politie. Ook wordt er, in no. 4, honend
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ingegaan op een vermeend verschil tussen twee liberale kiesverenigingen
‘Burgerplicht’ en ‘Amstels Burgerij’, de eerste door de redactie beschouwd als een
‘kransje van oude kiezers’ en de laatste als een ‘kringetje van nieuwe kiezers’. In
feite komen ze met bijna dezelfde kandidaten op de proppen waarbij ‘Amstels
Burgerij’ nota bene Levy, een bekende liberale advocaat, en Heldt, de verrader van
de volkszaak, op de lijst heeft staan. Er is niets veranderd door de zogenaamde
herziening van de grondwet en door de nieuwe kieswetregeling. Maar de allermooiste
tekst vinden we in het tweede nummer, in de rubriek ‘Sprokkelingen’, waar de redactie
ingaat op de strubbelingen binnen de kiesvereniging ‘Amsterdam’, strubbelingen die
aangeven dat de verhoudingen tussen radicalen en socialisten niet altijd even zonnig
waren, vooral in Amsterdam niet.
Op 24 januari scheidde zich een grote groep af van de bestaande kiesvereniging
‘Burgerplicht’; ze was het niet eens met de gevolgde ideologie van de zittende
liberalen. Algemeen kiesrecht, subsidie van het bijzonder onderwijs en invoering
van leerplicht waren wel de voornaamste punten van haar programma. De
afgescheidenen organiseerden zich in een nieuwe kiesvereniging ‘Amsterdam’,
waarin zij als radicalen plaats namen. Hun programma bevatte behalve de
bovengenoemde punten nog andere waardoor zij zich sterk afzetten tegen de bestaande
maatschappelijke orde. Toch trok deze kiesvereniging een aantal socialisten aan die
er in feite vanwege hun beginselen niet in thuis hoorden. Op de derde bijeenkomst,
13 februari, werden twee kandidaten die sociaal-democraat waren als lid aanvaard.
‘Bovendien werd na uitvoerig debat een bestuursmotie aangenomen, volgens welke
leden van de Sociaal-Democratische Bond geen lid van de kiesvereniging konden
zijn’ (Taal 1980: 160). Dat gaf aanleiding tot hevige debatten waarin Treub en
Heineken het links-liberale standpunt verdedigden en de socialisten wensten te weren
uit de vereniging, en Paap, Van der Goes en Gerhard er zich niet zomaar wilden laten
uitgooien. Je vraagt je overigens af waarom ze zich zo druk maakten over die zaak,
want zoals Taal vermeldt: ‘Van der Goes was toen nog geen socialist, Paap is het
nooit geworden en Gerhard, de “opportunistische socialist”, was geen lid van de
SDB’ (Idem). In het Multatuliblad van 19 februari wordt op deze affaire fraai
ingegaan. Als echte ‘sprokkelingen’ worden flarden uitspraken van de beruchte
vergadering weergegeven, zonder verder verband, hoewel het voor de ingewijde
duidelijk is waar het om gaat. Natuurlijk komen de meningen van de ‘echte
links-liberalen’ aan bod, maar het zijn vooral de verdedigers van het
sociaal-democratisch standpunt, waarin een zeker jezuïtisme niet te ontkennen valt,
die de redactie de lezer voorschotelt. Zo levert Gerhard, één van de vermoedelijke
redacteuren van het blad, een bijdrage aan de discussie die niet te versmaden is. Over
het afschaffen van privébezit, één van de hot-issues van de kiesvereniging, zegt hij:
‘Wanneer ik nu verklaar, dat het mijne wetenschappelijke overtuiging is dat het
eenmaal komen zal tot verdwijning van het privaat bezit, niet dat ik daarvan de
afschaffing voorsta, is dat dan
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een reden, waarom ik niet zou helpen bevorderen hetgeen deze vereeniging beoogt?’
Ik ben tegen afschaffing van privébezit, en steun de club die er ook tegen is, hoewel
ik weet dat die afschaffing er toch komen zal, daar komt al dat moois op neer. Paap
is overigens ook niet één van de slechtsten als het erom gaat een mooie retoriek op
te bouwen: de sociaal-democraten zijn van huis uit niet revolutionair, ze worden zo
gemaakt door de omstandigheden, dus is een vereniging die geen revolutie wenst,
geschikt om die gelegenheidsrevolutionairen op te nemen en hun ideologie af te
remmen. Geen speld tussen te krijgen. In het laatste nummer geeft de scheidende
redactie nog een frisse klaroenstoot voor de goede zaak en neemt een ‘adres’ van de
vereniging ‘Algemeen Kies- en Stemrecht’ over, gericht aan de Tweede Kamer van
de Staten-Generaal, waarin een dringend beroep op haar wordt gedaan om het
kiesrecht zodanig te herzien dat ‘voortaan alle meerderjarige ingezetenen,
Nederlanders, in aanmerking komen als kiezers voor 's Rijks, Provinciale en
Gemeentevertegenwoordiging’.

De verkiezingen: Heldt en Domela
Op 4 maart, in het vierde nummer, twee dagen voor de eerste ronde van de
verkiezingen, wordt de nieuwe grondwet in een redactioneel artikel, getiteld ‘6 Maart’
als lapmiddel gekwalificeerd en de beide kamers als ‘mummiën-museums’, waarin
‘eenige ouwe heeren samenkomen om te zorgen voor de belangen der groote
kapitalisten’ en ‘eenige ouwe heeren bijeenkomen om te waken voor de belangen
der kleine kapitalisten’. De redactie eist van de kiezers dat ze op die kandidaten
stemmen die opnieuw de grondwetsherziening in hun programma voeren. De namen
van de kandidaten die naar voren gebracht worden als strijdbaar voor de goede zaak
zijn behalve diegenen die we al genoemd hebben ook: Dr. Vitus Bruinsma, W.P.G.
Helsdingen, J.A. Fortuyn, P.H. Schröder en Mr. W.A. Paap. Allen fervente
Multatulianen, voor het grootste deel Dageraad-mensen, en ook nog eens socialisten
en voorzover ze dat niet zijn leunen ze er dicht tegen aan. Het artikel besluit met een
aanmaning om niet op een kandidaat van de tegenpartij te stemmen en roept in
profetische taal uit: ‘En laat eer uwe vingeren verdorren, vóór ge er den naam op zet
van HELDT. Wie dit persoon tot zijn man kiest, slaat zich een strop om den nek en
levert zich gebonden aan den vijand over’.
De arme Heldt, meubelmaker van beroep, was voorzitter van het Algemeen
Nederlandsch Werkliedenverbond, een vereniging die langs ordelijke en legale weg
zijn doel nastreefde door onder meer met de bazen samen te werken. Joan
Nieuwenhuis vond hem ‘razend conservatief’ niet eens zozeer in zijn denkbeelden
als wel in zijn pessimisme, ‘want al was hij een tegenstander van de
sociaal-demokratie, zooals die destijds gepropageerd werd, feitelijk ging zijn streven
toch in die richting (...). Hoewel voorstander van algemeen stemrecht, was hij er
daarom toch bevreesd voor. Beter volksonderwijs moest voorafgaan (...)’ (Joan
Nieuwenhuis 1927: 17). Heldt
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wordt in 1885 uit de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht gegooid, omdat hij
als voorstander van het algemeen kiesrecht toch verklaard had zich neer te leggen
bij het uitsluiten van de ‘bedeelden’. Deze opinie, en zijn liberale koers, hoe
genuanceerd men er nu over kan denken, maakten hem tot vijand nummer één van
de sociaal-democraten en dus van onze Multatulianen. Als het moment aangebroken
is dat bij herstemming in het kiesdistrict Schoterland Domela Nieuwenhuis tegenover
die ‘afvallige arbeider’ Heldt komt te staan, gaat natuurlijk geen zee te hoog om het
liederlijke van deze schurk tegenover het verhevene van de leider te onderstrepen.
De lyrische beschrijvingen van Domela reduceren de christelijke hagiografieën tot
bleek proza. ‘Hoe gaarne zouden we lang stilstaan bij eene beschrijving van het
innemend, eerbiedwekkend voorkomen van dezen merkwaardigen man; van zijn
mannelijk en toch zacht gelaat; van dien oogopslag, die op hetzelfde oogenblik
menschen ziet en harten wint!’. Domela van wie ieder weet dat: ‘opgesloten in de
enige cel en bewaakt als een wild dier achter dubbele rijen traliën (...) tot eindelijk
[wanneer hij vrijkomt, Em.K.] de kaalgeschoren tot op het gebeente vermagerde
martelaar ons verschijnt als een heilige!’. Na vastgesteld te hebben hoe egoïsme veel
mensen ertoe gebracht heeft zich van hem af te keren, komt de auteur van het
redactionele artikel ‘De Herstemming te Schoterland’ (6), waaruit bovenstaande
passages geciteerd zijn, tot het programma van Domela, dat niet veel verrassingen
voor zijn aanhangers bevat zal hebben. Een goede arbeidswetgeving, recht op arbeid,
ziektekostenregeling, ouderdomsverzorging zijn er de kern van. Vervolgens komt
er ook een oproep tot de middenstanders voor wie de welvaart van de arbeiders alleen
maar wenselijk is, een thema dat ook graag bespeeld wordt. Ook worden de
anti-revolutionairen aangespoord niet als de liberalen te handelen, zij moeten niet
als dezen alleen maar het goede wensen maar ze moeten het ook doen. In dat kader
is het misschien begrijpelijk dat vanuit een politiek opportunisme het atheïsme naar
de achtergrond geschoven wordt, een standpunt dat overigens in het blad tot
controversen leidt, zoals we nog zullen zien. Want: ‘Voortdurend schreeuwde men
ieder in het oor met de leuze “voor of tegen kerkelijke overheersching”. Die leuze
was valsch. Neen, wat de stembus beslist heeft, is: vóór of tegen algemene welvaart’.
B.H. Heldt was daarentegen de fielt uit het melodrama, een wassen pop in handen
van de ‘rijke lui op de Amsterdamsche Keizersgracht’, en ‘de pluim op de liberale
slaapmuts’. In zijn curriculum vitae wordt merkwaardig genoeg vooral het accent
gelegd op zijn schoolprestaties, die niet zo denderend geweest zouden zijn: ‘Uit de
schooljaren van Heldt, die niet lang geduurd hebben, waait ons niet veel goeds toe.
Het zeggen is, dat hij vaker de school omging dan er in, zoodat het bij 't einde zijner
schooljaren treurig met zijne ontwikkeling gesteld was’. Een nogal vreemd argument
voor Multatulianen om je tegenstander onderuit te halen, al zullen het de onderwijzers
in de redactie geweest zijn die Heldt het spijbelen zwaar hebben aangerekend. Maar
goed, Heldt liet ook niets van
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zich horen toen de ‘kampioen der arbeiders’, Domela, en anderen gevangen zaten,
dat wordt hem flink ingepeperd.
Bijmholt merkt in ‘Brieven uit het Noorden’ nog eens op, dat de kiezers voor een
groot deel de liberalen niet willen volgen, want ze ‘zijn nog te begoddiensd om
radicalen naar de Kamer te durven zenden’ (6). Vandaar al die sussende verklaringen
over de mate van anti-kerkelijkheid van de socialisten en vooral van de links-liberalen.
Het kiezersvolk moet inzien dat het met beschaafde revolutionairen te maken heeft.
Als de leider van de socialisten in de Kamer verkozen wordt, komt v.B. met een
voorpagina-artikel ‘De taak van Domela Nieuwenhuis in de volksvertegenwoordiging’
(B), waarin hij die taak vaststelt. Hij waarschuwt de aanhangers tegen te hoog
gespannen verwachtingen; Domeia's positie in de Kamer zal eenzaam zijn. Uit dit
artikel is al een anti-parlementarisme voelbaar dat we bij latere socialisten en
anarchisten zo vaak zullen aantreffen, en waaruit de stem van Multatuli goed
herkenbaar is. Domela wordt aangespoord zich vooral niet in te laten met het nutteloos
geklets van het parlement en met de leugen en de hypocrisie die daar de boventoon
voeren. Zijn taak moet zijn: studie, het concipiëren van een ‘wetboek op de arbeid
dat den kanker van het pauperisme genezen zal’. Zijn aanwezigheid zal de
confessionelen dwingen kleur te bekennen. En passant worden ze aan hun
oorspronkelijke leer herinnerd: de protestanten aan ‘Hebt uwen naasten lief als u
zeiven’ en de katholieken aan hun oergemeente waar ‘Rijken en armen, broederlijk
vereend; alles opofferend voor elkander’ leefden en allen aan het constant uit de
motteballen gehaalde adagio: ‘Gods woord leidt dus noodzakelijk tot het
communisme’. Gods woord leidt helaas niet tot het communisme en de kerk nog veel
minder, dat zouden al die goedwillende radicalen en socialisten nog wel aan den lijve
ondervinden.

Nog wat nabeschouwingen
Na de verkiezingen ebt de belangstelling voor de kiesregelingen en programma's
weg. Het artikel ‘De nieuwe kieswet’, van de hand van v.B. in no. 9, is een
beschouwing achteraf over de laatste verkiezingsresultaten in het licht van de census
zoals die gewerkt heeft. Natuurlijk is een algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen
die minstens twintig jaar oud zijn het meest rechtvaardig. Nu dat eenmaal niet
aanvaard is, doet v.B. een voorstel om de belangstelling bij de kiezers te verhogen
door een vast bedrag, vier gulden per jaar, te laten storten en zodoende de staatskas
te spekken. Met 500.000 kiezers zou dat een som van f. 2.000.000 opleveren, waarmee
de accijnzen van de eerste levensbehoeften afgeschaft zouden kunnen worden.
Zoals ik al eerder vermeld heb, was de nationale ellende voortkomende uit de
malaise die er toen heerste, niet beperkt gebleven tot de arbeiders, maar trof hij
evenzogoed de middenstand. Dat was de SDB en zeker de Multatulianen niet ontgaan.
Verschillende malen worden de ‘kleine burgers’ opgeroepen om zich in de rijen van
de ‘strijdende proletariërs’ te scharen en zich
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tegen het grootkapitaal te verzetten. De onderwijzers in de redactie weten heel goed
waarover ze spreken, want ze merken op dat de middenstand niet meer in staat is
een schoolgeld van 15 cent voor hun kinderen te betalen, waardoor die naar de
zogenaamde ‘armenscholen’ moeten gaan. De middenstand, de kleine burgers, het
gaat om: winkeliers, tappers, opzichters, kleine bazen, klerken, en ook landbouwers,
die behoorlijk getroffen zijn door de landbouwcrisis.
Als je bedenkt dat al die strijd, al die propaganda maar één socialistische
afgevaardigde heeft opgeleverd, Domela Nieuwenhuis, dan is het wel duidelijk dat
het Nederlandse volk geenszins in de greep van de nieuwe leer geklonken was; er
viel, met of zonder Multatuli, heel wat te strijden om de progressieve ideologie ingang
te doen vinden.
(Slot volgt)
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C. Fasseur
Onhoorbaar groeit de padi
Max Havelaar en de publieke zaak
Op 19 februari 1887 - vandaag honderd jaar geleden - stierf de eervol ontslagen
assistent-resident van Lebak, Eduard Douwes Dekker, ons beter bekend als de
schrijver Multatuli. U zult er begrip, voor hebben, dat ik zijn persoon en werk - en
dan in het bijzonder de Max Havelaar - tot uitgangspunt neem van deze oratie. Zonder
zijn Indische ambtenaarsloopbaan had Multatuli zich vermoedelijk niet ontwikkeld
tot de grote schrijver die hij geworden is, was in elk geval de Max Havelaar nooit
verschenen. Indië geeft glans en gloed aan zijn werk. Zelfs in zijn uiterlijk, aldus
zijn neef Swart Abrahamsz, die overigens weinig met hem op had, was hij ‘wanneer
hij zoo onopgemerkt daarheen liep ..... geheel de Indische controleur’.1.
Welke invloed heeft zijn werk - in het bijzonder weer de Max Havelaar - gehad
op de koloniale politiek van zijn tijd en van later tijd? Op deze vraag wil ik hier nader
ingaan. Daaraan vooraf zal ik echter enkele opmerkingen maken over zijn houding
en die van de Indische regering in de zaak van Lebak. Die episode is immers een
historisch gegeven. De ambtelijke correspondentie die de Max Havelaar bevat is
volstrekt authentiek, geen weglating of wijziging doet haar verschillen van de in de
Indische archieven achtergebleven minuten.2.
Aan de Max Havelaar ligt ten grondslag het conflict tussen de gelijknamige,
idealistische, Nederlandse bestuursambtenaar - geschapen naar het beeld van Douwes
Dekker - en de Sundanese regent van Lebak, het door geboorte, positie en ouderdom
aanzienlijke en invloedrijke volkshoofd Raden Adipati Karta Nata Negara. Max
Havelaar neemt het woord in het Indisch regeringsreglement, dat de bevolking moet
worden beschermd tegen willekeur, ernstig. Hij stelt al spoedig na zijn aankomst te
Rangkasbitung - hoofdplaats van de bestuursafdeling Lebak in Banten (West-Java)
- vast, dat de bevolking totaal verarmd is en wordt uitgebuit, gekneveld, door de
regent en zijn bloedverwanten. Heimelijk komt ze bij hem klagen. Bovendien neemt
hij in het archief van zijn afdeling kennis van de stukken van een eerder onderzoek
naar knevelarij dat door zijn voorganger, de onverwacht overleden assistent-resident
Carolus, gehouden is. Als hij vervolgens, om het tegen de regent in te stellen
onderzoek niet te prejudiciëren - ook toen was het vraagstuk van de bedreigde getuige
al actueel - deze door onmiddellijke schorsing uit zijn ambt wil doen verwijderen,
vallen zijn ambtelijke superieuren hem af. De resident, Brest van Kempen - als
Slijmering in het boek de personificatie van ambtelijk immobilisme - vindt dat hij
te hard van
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stapel loopt en weigert de regent te schorsen. Gouverneur-Generaal Duymaer van
Twist, op wie Max Havelaar zijn hoop voor een rechtvaardig bestuur heeft gesteld,
valt hem in die weigering bij. Max Havelaar zal zelf worden overgeplaatst! Aan hem
rest nu naar zijn gevoel niets anders dan ontslag te vragen. De bevolking beschermen
kan hij niet, handelen tegen geweten, ambtseed en instructie wil hij niet.
Zo waren zijn overhaaste optreden, zijn gemis aan beleid en voorzichtigheid - in
nog geen drie maanden tussen januari en april 1856 speelde het gehele drama zich
af - Douwes Dekker noodlottig geworden. Haast die zich vermoedelijk liet verklaren
uit zijn vrees om, indien langer werd gewacht met de verwijdering van de regent,
door toedoen van deze vergiftigd te worden, welk lot ook zijn voorganger Carolus
bij diens onderzoek zou hebben getroffen. Een verdenking die overigens achteraf
niet juist bleek te zijn. De procedure die hij wilde volgen, nog daargelaten dat het
beginsel van ambtelijke ondergeschiktheid daarin met voeten werd getreden, was
voor de Indische regering onaanvaardbaar. Al in 1840 had zij haar ambtenaren
vermaand om met het aanklagen, schorsen of op andere wijze bestraffen van regenten
en andere aanzienlijke hoofden de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten.
Toch sloot deze waarschuwing maatregelen tegen die aristocratische elite in geval
van ergerlijk wanbestuur niet uit. Meermalen zijn regenten en andere Javaanse
hoofden, hoezeer het Nederlandse bestuur ook op hen steunde, wegens knevelarij of
machtsmisbruik ontslagen. In de jaren 1839-1848 trof dit lot 12 Javaanse regenten;
in 1860 - het jaar waarin de Max Havelaar verscheen - drie.3.
Is ook het tweede verwijt juist, dat hem in de schier onuitputtelijke literatuur over
de zaak van Lebak is gemaakt, namelijk dat hij door zijn onbekendheid met Banten
en de inheemse samenleving voor wanbestuur en knevelarij hield wat die kwalificatie
volgens adat en rechtsbegrippen van de bevolking niet verdiende? Neen, dat verwijt
is niet terecht. De bevolking hàd geklaagd, niet alleen bij hem, maar ook bij zijn
voorganger. De toestand was zelfs zo ernstig, dat een nadien door de resident Brest
van Kempen in opdracht van Duymaer van Twist ingesteld onderzoek nog in 1866
leidde tot het ontslag van enkele mindere hoofden - waaronder een schoonzoon van
de regent, het districtshoofd van Parangkudjang, die de vader van Saïdjah zijn buffels
had afgenomen - terwijl de regent zelf op het ongeoorloofde van zijn handelingen
werd gewezen. Ontslaan wilde de Indische regering de regent die ons beschreven
wordt als een zestigjarige doch nog ijverige landsdienaar - opmerkelijke tegenstelling
overigens - en als ‘een achtenswaardig hoofd, zeer gezien en bemind door zijne
bevolking’ echter niet.4. Zij zocht de diepere oorzaak van de wantoestanden in Lebak
- en niet ten onrechte naar het lijkt - in de geheel onvoldoende bezoldiging van de
regent. Dat de bezoldiging van de hoofden niet alleen in Lebak maar ook elders op
Java onvoldoende was, dat dit aanleiding gaf tot machtsmisbruik en allerlei
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willekeurige handelingen, was door de Nederlandse autoriteiten reeds tientallen jaren
voordat de kwestie van Lebak speelde erkend. Al in 1838 had het anders toch zo
zuinige Ministerie van Koloniën een tractementsverhoging onontkoombaar geacht.
Nog in 1855 waren omvangrijke rapporten over dit onderwerp te Batavia opgesteld,
waarin ruiterlijk werd toegegeven, dat de volstrekt ontoereikende bezoldiging van
vooral de districtshoofden een bron was van ‘veelvuldige knevelarijen en ongeoorloofd
winstbejag’.5. Tot een salarisverhoging was het echter in al die jaren niet gekomen,
omdat men meende dat dan ook de Europese bestuursambtenaren aanspraak konden
maken op een hogere bezoldiging. Gemakshalve verloor men daarbij uit het oog, dat
die ambtenaren veelal aanzienlijke neveninkomsten genoten waaraan de hoofden uit
eigen tractement hadden moeten bijdragen. Zij werden geacht te bieden op
afscheidsvenduties waar de vertrekkende resident of assistent-resident zijn huisraad
tegen exorbitante prijzen te koop aanbood. Zo bestond de enorme schuldenlast van
de sober en eenvoudig levende regent van Lebak (in 1863 bij een tractement van f
700 per maand aangegroeid tot bijna f 10.000) voor tweederde uit schulden aan het
vendukantoor, was hij meer slachtoffer dan profiteur van het koloniale bestel doordat
hij op zijn beurt werd geëxploiteerd door weinig scrupuleuze Nederlandse ambtenaren.
Overigens zij het voor alle duidelijkheid gezegd: bij zijn vertrek uit Lebak heeft
Douwes Dekker zo'n vendutie niet willen houden.6.
Bij dit alles moet dan nog worden bedacht dat de regent van Lebak geen
cultuurprocenten (een percentage van de waarde van de onder het cultuurstelsel aan
het gouvernement geleverde producten) genoot, terwijl vrijwel alle andere regenten
op Java dit wel deden. In Lebak werd immers geen koffie of suikerriet op last van
het gouvernement geplant. Een rechtstreekse aanklacht tegen het cultuurstelsel, dat
dertig jaar eerder door gouverneur-generaal Van den Bosch op Java was ingevoerd,
was de Max Havelaar daarom zeker niet. Het is zelfs maar de vraag of het boek ooit
geschreven zou zijn als het cultuurstelsel in Lebak had bestaan. Dàn had de regent
over wettige neveninkomsten beschikt, ter aanvulling van een tractement waarvan
hij nu, behalve zichzelf, bijna tweehonderd familieleden en verwanten moest
onderhouden. Mogelijk zou hij zich ook dàn aan onoirbare praktijken hebben schuldig
gemaakt, evenals de meeste van zijn meer bedeelde collega's, maar in elk geval
minder openlijk en met minder funeste gevolgen voor de welvaart van zijn
regentschap.
Voor Multatuli kwam de hele Lebak-zaak neer op de vraag of de regering bereid
was haar plicht te doen, zowel tegenover hem als tegenover de verdrukte Javanen
waarvoor hij was opgekomen. In wezen was de Max Havelaar helemaal niet zo'n
revolutionair boek, al maakte hij het vooral door het slot zijn lezers niet gemakkelijk
dat in te zien. Wat hij wenste was de stipte opvolging van bestaande wetten en
voorschriften want die waren op zichzelf uitstekend. Niet tegen de regels maar tegen
de ‘geest’ van het
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gouvernement keerde hij zich, tegen de koloniale bureaucraten, die voor het bestaande
onrecht liefst de ogen sloten zo zij er al niet actief aan meewerkten. Er wàs in Lebak
gekneveld, de voorschriften waren duidelijk. Hoe zou hij daarom anders kunnen
dienen dan hij in Lebak had gediend?
Had hij gelijk wanneer hij zich keerde tegen het oogluikend tolereren van
misbruiken waarvan de Javaanse bevolking het slachtoffer werd en als uiterste
consequentie zijn ontslag nam, de Indische regering had echter geen ongelijk wanneer
ze nu juist de regent van Lebak de hand boven het hoofd hield en hem zelfs in 1864
- vier jaar na het verschijnen van de Max Havelaar - een tractementsverhoging
toekende. Voor Multatuli was het niettemin wel erg bitter zich bij deze afloop van
de Lebakse knevelarijen te moeten neerleggen. De regent kreeg meer tractement, de
resident Brest van Kempen de Nederlandse Leeuw, Duymaer van Twist genoot op
zijn buitenplaats bij Deventer het pensioen van een gouverneur-generaal in ruste en
hij, Multatuli, die het goede gewild had, werd met zijn gezin tot een leven van armoede
veroordeeld. Door het zelf gevraagde ontslag verloor hij immers, ondanks zijn
zeventien dienstjaren, alle aanspraken op pensioen.
Na zijn ontslag zouden drie jaar verstrijken voordat hij de pen opnam om op het
zolderkamertje van een Brussels logement in nog geen drie weken het mooiste en
nog steeds het meest leesbare boek te schrijven dat onze negentiende-eeuwse
letterkunde heeft voortgebracht. Het meesterschap van de Max Havelaar - in taal, in
stijl, in uitdrukkings- en overredingskracht - is onmiddellijk na de verschijning van
het boek erkend. Op zichzelf pleit dit wel voor wat Simon Vestdijk eens onze sufste
eeuw heeft genoemd!7. In de Gids werd het boek door Veth - later een coryfee aan
deze universiteit - vergeleken met die andere, acht jaar eerder verschenen, bestseller
De Negerhut van Oom Tom.8. De auteur ironisch, maar ook met een zweem van
waarheid, door de toenmalige conservatieve Minister van Koloniën Rochussen ‘de
Nederlandsche Beecher Stowe’ genoemd; van zijn boek in de ministeriële
briefwisseling met de gouverneur-generaal getuigd, dat het ‘met talent en veel humor’
geschreven was.9.
De plaats van de Max Havelaar in de Nederlandse literatuur is al in 1867 door de
geduchte criticus Busken Huet aangewezen, toen hij het boek vergeleek met die
andere negentiende-eeuwse Nederlandse publiekstrekker, de Camera Obscura. Voor
Huet was Hildebrands schepping een huiselijk boek, een boek met Rotterdamse
zijkamers en Haarlemse hofjeswoningen, een fijn, een geestig, een plezierig boek,
en ook wel verheven, maar niet verhevener dan de nok van een gereformeerd bedehuis.
De Max Havelaar daarentegen was ‘een koninklijk boek’. Bij het verhaal van Saïdjahs
karbouwen, bij die toespraak tot de hoofden van Lebak ‘gaat gij’, aldus Busken Huet,
‘regelregt de lucht in, en gevoelt niets anders boven Uw hoofd dan het azuur van
Insulinde's hemel’.10.
Was de letterkundige betekenis van de Max Havelaar dus vanaf het eerste ogenblik
onomstreden, hoe stond het met de politieke betekenis van het
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boek? Hoe werd het in ‘Den Haag’ ontvangen? Want Multatuli was er natuurlijk niet
in de eerste plaats op uit geweest een ‘mooi’ boek te schrijven. Hij wilde eerherstel
en meer dan dat.
De Max Havelaar hield een genadeloze veroordeling in van het Nederlandse
bestuur; een bestuur dat ten behoeve van de Indische batige saldo's blind was voor
en medeplichtig aan de onderdrukking van de Javaanse bevolking door haar regenten
en andere hoofden. De vertelling van Saïdjah en Adinda - ook door Multatuli zelf
altijd als een hoogtepunt uit zijn werk beschouwd - bracht de Javanen dichter bij het
Nederlandse volk, maakte hen meer tot bezielde wezens in plaats van de willoze
koffie- en suikerwerktuigen waarvoor zij voordien gehouden waren, dan ooit enige
auteur vóór Multatuli - en vermoedelijk ook na hem - wist te doen.11. Die vertelling
maakte tegelijk duidelijk, dat de Javanen onder het Nederlandse bestuur aan armoede
en ellende ten prooi waren, dat Java allesbehalve een ‘gelukkig’ Java was, dat eindelijk
het zo vaak bejubelde Indische leger ver van zachtzinnig optrad, wanneer het in de
Lampongs of elders het Nederlandse gezag vestigde of herstelde.
Tenslotte sprak het boek revolutionaire taal op een wijze die voor die tijd ongehoord
en eigenlijk ook onmogelijk was. Nederland werd erin uitgemaakt voor een roofstaat
- hetgeen inderdaad moeilijk te ontkennen viel als men bedenkt dat in 1860 de Indische
baten een derde deel (34%) uitmaakten van de totale Nederlandse staatsinkomsten.
Het riep in dat majestueuze, haast vreesaanjagende, slot waar het hele boek naar toe
geschreven leek, zoals de paradijsvogel voor zijn staart geschapen lijkt,12. op tot
opstand wanneer koning, Tweede Kamer en gouverneur-generaal nog langer hun
plicht zouden verzaken en de Javaan niet de bescherming zouden geven waarop hij
recht had.
Geen wonder dat de Max Havelaar bij zijn komeetachtige verschijning diepe
indruk maakte, dat het boek in de woorden van de leider van de liberale koloniale
oppositie in de Tweede Kamer, de gewezen Indische dominee Van Hoëvell, ‘een
rilling’ door het land deed gaan. Aan Van Hoëvells eigen letterkundig werk in het
Tijdschrift voor Nederlandsch Indië had de Max Havelaar trouwens veel ontleend;
bijvoorbeeld het sprookje van de Japanse steenhouwer die stenen hieuw uit de rots,
door Multatuli weergaloos naverteld.13.
Het boek bracht nog om een andere reden een schokeffect teweeg. Het verscheen
in een cruciaal jaar voor de Nederlandse koloniale politiek. De strijd tussen de
liberalen en de conservatieven was in een beslissend stadium gekomen. Inzet was
de vraag op welke termijn en onder welke voorwaarden de staatsexploitatie van Java,
belichaamd in het cultuurstelsel, met de overheidsdwang die aan dat stelsel eigen
was, zou plaats maken voor een stelsel van exploitatie door particuliere ondernemers,
gebaseerd op vrijwillige overeenkomsten met de bevolking, de z.g. vrije arbeid.
Omdat het cultuurstelsel door velen werd gezien als de onmisbare voorwaarde voor
de
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instandhouding van de Indische batige saldo's, had de liberale partij vóór 1860 nooit
werkelijk vat kunnen krijgen op de koloniale politiek. Menigeen die liberaal in
Nederland was, kwam er openlijk voor uit in Indische zaken conservatief te zijn.
Het lag dan ook voor de hand dat zowel de liberalen als de conservatieven zouden
trachten Multatuli aan hun kant te krijgen. Minister Rochussen stelde met genoegen
vast, dat de liberale oppositie met het boek verlegen leek, omdat de persoon die
daarin het scherpst werd aangevallen, Duymaer van Twist, inmiddels prominent lid
van de Tweede Kamer, zich altijd in de liberale sympathie had mogen verheugen,
terwijl de Lebakse knevelarijen moeilijk met het door de liberalen zo verfoeide
cultuurstelsel in verband konden worden gebracht.14. De liberale oppositie van haar
kant trachtte munt te slaan uit het zoveel ophef makende boek door het te doen
voorkomen alsof de Max Havelaar slechts de kritiek herhaalde die zij al zo lang op
de conservatieve koloniale politiek had geuit, waarbij zij overigens met nadruk afstand
nam van het oproerige slot. Niet al te kies inspelend op Multatuli's permanente
geldnood, wilde zij de kolommen van Van Hoëvells liberale tijdschrift voor hem
open stellen als hij maar artikelen zou schrijven tegen het cultuurstelsel en Rochussen.
Dit aanbod werd, zoals wij in de aanhef van de Minnebrieven kunnen lezen, door
Multatuli verontwaardigd afgewezen. Hij wilde zijn onafhankelijkheid bewaren. In
strijd daarmee lijkt - als ik mij een kleine afdwaling mag veroorloven - zijn aanbod
aan Rochussen in 1859 om van de publikatie van de Max Havelaar af te zien, indien
hem een hoog staatsambt in Nederlands-Indië (resident van een lucratief suikergewest
op Java of zelfs het lidmaatschap van de Raad van Indië) werd aangeboden. Voor
ieder die de Indische verhoudingen kende - en dat deden uiteraard zowel Rochussen
als Douwes Dekker - kon het echter duidelijk zijn, dat dit aanbod niet ernstig gemeend
kòn zijn; het is dan ook nooit ernstig overwogen.15.
Zolang de liberalen niet bereid waren Duymaer van Twist te laten vallen, kon al
om die reden van samenwerking geen sprake zijn. In twee brochures van 1862 en
1870, waarin duchtig tegen het liberale troetelkind van de ‘vrije arbeid’ werd
aangeschopt, maakte Multatuli echter duidelijk dat hij ook op principiële gronden
tegen de liberale koloniale politiek gekant was.16. Zo nam hij het cultuurstelsel in
bescherming, omdat de vervanging ervan door vrije arbeid de door de staat genoten
voordelen zou doen overgaan in handen van particuliere ondernemers die nauwelijks
te controleren waren, elke ondernemer tot een Graaf van den Bosch in het klein zou
maken. Hoe wars van alle conventies hij ook mocht zijn, hoezeer hij de gegoede
burgerij épateerde doordat niets heilig leek voor zijn pen, haar aanstoot gaf door zijn
levenswandel, zijn gemis aan huwelijkstrouw en zijn openlijk beleden atheïsme,
hetgeen overigens niet verhinderde dat hij zich vergelijkingen met Jezus graag liet
aanleunen, op koloniaal terrein was hij, wanneer het op concrete veranderingen
aankwam, tamelijk behoudend. Een ambtelijk
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verleden, zeker wanneer het de uitoefening van gezag met zich heeft meegebracht,
laat zich soms moeilijk verloochenen! Zo keerde hij zich zelfs tegen de afschaffing
van de rotanstraf waarmee de Javanen getuchtigd werden als zij niet snel genoeg
voor het cultuurstelsel uitkwamen, en tegen onafhankelijke rechterlijke ambtenaren
die het gezag van de Europese bestuursambtenaren inperkten - dit met het argument
dat het gezag in Oosterse landen alleen aanvaardbaar is als het ondeelbaar is.
Daarentegen maakte hij zich onder de behouders geen vrienden, wanneer hij in zijn
Minnebrieven Nederland voorhield dat het ‘spoorwegen bouwt van gestolen geld en
tot betaling den bestolene bedwelmt met opium, Evangelie en jenever’.17. Voor
liberalen en conservatieven toonde hij zich een onbruikbaar bondgenoot. ‘Het behoud’,
zo vatte hij zijn politieke catechismus in zijn brochure van 1870 samen, ‘kan mij niet
oproepen, wijl ik niet tot het behoud behoor. De Nederlandse liberalen hebben geen
recht op mij, omdat ik... inderdaad liberaal ben’.18.
Het alternatief dat Multatuli te bieden had, was dat van een derde partij die noch
liberaal noch conservatief zou zijn, die zich zou keren tegen de uitbuiting van de
Javaan, of dit nu op liberale dan wel op behoudende wijze gebeurde; een partij
waarvan hij hoopte dat zij vooral jongeren zou aanspreken; zijn eigen generatie had
hij al afgeschreven.
Op de val van het conservatieve ministerie-Rochussen waarmee eind 1860 de weg
naar de koloniale regeermacht voor de liberalen gebaand werd, had de Max Havelaar,
ook naar de erkentenis van Multatuli zelf die anders nooit last had van overdreven
bescheidenheid, geen rechtstreekse invloed. Het Pangka-schandaal, waaraan ik een
eerdere studie wijdde, was voor de behoudende partij fataler dan tien Havelaars
hadden kunnen zijn.19. ‘De indruk van Uw werk is reeds aanmerkelijk verflauwd’,
kreeg Multatuli begin 1861 van een sympathisant te horen.20. Als daarna de Max
Havelaar in de Tweede Kamer wordt aangehaald, is het slechts om het eigen betoog
een literaire echo te geven of om de politieke tegenstander voor Droogstoppel uit te
maken, niet om de boodschap die het boek uitdraagt. Met de principiële veroordeling
van de Indische batige sloten - in de jaren zestig nog steeds een kwart (24%) van de
Nederlandse staatsinkomsten - kon geen partij uit de voeten. Hervormingsgezinde
Ministers van Koloniën als I.D. Fransen van de Putte en E. de Waal konden in
Multatuli's ogen geen goed doen. De eerste niet, omdat hij zelf ‘vrije-arbeider’ was
geweest, de laatste omdat hij Indië alleen van de Buitenzorgse secretarie had gekend.
Wat aan praktische hervormingen tot stand kwam, bijvoorbeeld een verhoging van
het tractement van de Javaanse hoofden onder gelijktijdige beperking en latere
volledige afschaffing van de aan hen door de bevolking te presteren diensten21. - men
denke aan de grassnijders uit de Max Havelaar die voor de regent moesten uitkomen
- was vaak al voor de verschijning van het boek in gang gezet. Ambtelijke molens
malen nu eenmaal langzaam. Wel viel een rechtstreeks verband aan te wijzen tussen
de

Over Multatuli. Delen 20-21

48
Max Havelaar en de eveneens in 1867 in Indië vastgestelde strafbepalingen die
knevelarij door de regenten moesten tegengaan, maar hiertegen maakte nu juist de
Minister van Koloniën weer bezwaar, omdat zulke voorschriften de indruk konden
versterken, dat de ‘zoo menigmaal ten onregte als knevelaars voorgestelde’ hoofden
‘de dagelijksche onderdrukkers’ van de Javaanse bevolking waren.22.
Onze conclusie moet dan ook zijn dat de politieke invloed van de Max Havelaar
op korte termijn gering is geweest. Verbitterd stelde Multatuli in 1875 vast, dat hem
noch de Javaan recht was gedaan, ‘dat de Natie partij trekt vóór de Van Twisten en
konsorten - d.i. voor schelmerij, roof en moord - tegen mij, d.i. tegen Recht,
Menschlievendheid en wèlbegrepen Staatkunde’.23. Wanneer hij twaalf jaar later
overlijdt, galmen deze woorden na in het oordeel van Van Deventer, de latere man
van de ‘ereschuld’: ‘zijn koninklijk boek Max Havelaar heeft geen verandering
gebracht in ons regeeringsbeleid in Ned.-Indië’ .....24.
Maar zo negatief hoeft ons oordeel niet te zijn. Op langere termijn heeft de Max
Havelaar in het staatkundige vlak wel degelijk grote invloed uitgeoefend. Het bleef
een boek dat telkens opnieuw jonge generaties lezers wist te boeien. Zo was het in
de jaren negentig van de vorige eeuw na de Camera Obscura nog steeds het meest
gelezen Nederlandse boek, Multatuli de meest gelezen schrijver van Nederland.25.
Vooral bij schoolmeesters was Multatuli een gevierd auteur. Onder hen trof men
naar verhouding veel Multatulianen aan. Troelstra spreekt in zijn gedenkschriften
zelfs van ‘de fanatieke Multatuli-mode, die vooral in onderwijzerskringen bestond,
waarbij sommigen zijn spelling... en zijn stijl en manier van zeggen gaarne
navolgden’.26. Meester Pennewip was op Multatuli gesteld, al was het slechts omdat
Multatuli het voor Meester Pennewip had opgenomen, toen hij in zijn Ideën protest
had aangetekend tegen de te lage onderwijzerssalarissen. Die sympathie zullen vele
onderwijzers maar al te graag op hun leerlingen hebben overgedragen en wat was
nu meer geschikt om indruk te maken op de tere, nog niet door de televisie vereelte,
kinderziel dan het verhaal van die ene buffel van Saïdjahs vader; de buffel met zijn
oeser oesoeran die de kleine Saïdjah beschermde toen de tijger hem aanviel? Multatuli
had bij het schrijven van het verhaal er zelf al de tranen van in de ogen gekregen!
Veel sterker nog deed de invloed van de Max Havelaar zich gelden op hen die
aan de Indische instelling te Delft, na 1902 te Leiden, zich voorbereidden op een
loopbaan bij het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië. Van Deventer nam het
besluit naar Indië te gaan nadat hij op vijftienjarige leeftijd de Max Havelaar had
gelezen en hoeveel anderen deden als hij?27. Vermoedelijk overdreef Multatuli niet
wanneer hij stelde, dat van de tien Nederlanders die over Indië spraken er negen hun
kennis uit zijn boek hadden gehaald.28. Volgens Rouffaer die uit eigen wetenschap
kon spreken, stonden de studenten te Delft sterk onder de invloed van Multatuli.29.
Toen de grote schrijver bij de uitvoering van Vorstenschool in 1875 ook die stad
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bezocht, viel hem een grootse huldiging ten deel en werd hem door de studenten een
zilveren inktkoker met inscriptie aangeboden.30. Dieper indruk maakte het nog op
hem, dat de president van de senaat van het Delfts Studentencorps door wie hij werd
toegesproken Havelaar bleek te heten!31.
Veel van deze Indologiestudenten vertrokken naar Indië met het vaste voornemen
zich in hun loopbaan te doen leiden door het voorbeeld van die ideale en
geïdealiseerde bestuursambtenaar die in Lebak voor de Javaanse bevolking was
opgekomen, die haar recht had willen doen en beschermen tegen willekeur en
onderdrukking en die aan die overtuiging carrière en pensioen had opgeofferd. De
invloed van Multatuli op het ambtenarencorps en daardoor op de gang van zaken in
Indië is volgens Rouffaer dan ook ontzaglijk geweest.32. Vooral in Lebak lieten deze
Multatulianen in het B.B. zich gaarne plaatsen om zo metterdaad in de voetsporen
van de grote meester te treden. De enkele mare, dat in Lebak misstanden bestonden
of dreigden, was trouwens al voldoende om te Batavia grote commotie te doen
ontstaan. De geest van Multatuli waarde rond op de regeringsbureaus. ‘Neem welken
ambtenaar, ter secretarie of van een der Departementen van Algemeen Bestuur, gij
wilt’, aldus een ander scherp observerende tijdgenoot, Van Sandick, in 1892, ‘laat
hij alles vergeten zijn wat hij ooit op de Indische Inrichting leerde - dan is er toch
één boek dat hij zich zal herinneren. Dat boek is de Max Havelaar. Geen
Gouverneur-Generaal, al las hij nooit een boek over Indië, vóór hij die betrekking
aanvaardde, die de Max Havelaar niet kent!’33.
Aan het Multatuliaans sentiment in de koloniale politiek schreef de journalist Van
Geuns, spreektrompet van de suikerlobby, dan ook de weinig welwillende houding
toe die het Nederlandse bestuur na 1870 veelal tegenover de particuliere ondernemers
aan de dag legde. Weekhartige bestuursambtenaren zouden maar al te vlug geneigd
zijn alle Javanen als hulpeloze en hulpbehoevende Saïdjahs en Adinda's te zien.34.
Het lijkt daarom een aannemelijke veronderstelling het ontstaan van de ethische
koloniale politiek omstreeks het begin van deze eeuw en vooral de snelle algemene
acceptatie daarvan in verband te brengen met de Max Havelaar. Het is onder anderen
Van Deventer geweest die dit verband bij het halve eeuwfeest van de Max Havelaar
in 1910 heeft gelegd. Hij bleek nu heel anders te denken over de invloed van dit boek
dan hij een kwart eeuw eerder had gedaan. Insulinde, aldus een ontroerde Van
Deventer, dankte er haar naam aan, de inlandse bevolking ‘de liefdevolle
belangstelling’ die ‘als met een toverslag’ bij het Nederlandse volk werd gewekt en
‘die misschien de krachtigste factor is geweest om te komen tot wat wij thans de
“ethische koloniale politiek” noemen’.35. Wel viel de door Van Deventer zo geprezen
liefdevolle belangstelling van het Nederlandse volk wat tegen toen het werd
uitgenodigd in eigen beurs te tasten en een bijdrage te storten in het in 1910 opgerichte
Havelaar-fonds dat beoogde Indonesische jongeren een passende opleiding te geven.
Bij gebrek aan baten moest het fonds na een noodlijdend bestaan in 1931 worden
opgeheven.36. Zeker is echter, dat de Max Havelaar
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het besef heeft versterkt, dat Nederland tegenover Indië veel goed had te maken; het
was een overtuiging die met de jaren veld won om in 1901 tot officiële politiek te
worden verheven. In een vergelijkend kader geplaatst zou het unieke karakter van
de Max Havelaar - welk boek uit de Britse literatuur liet zich er bijvoorbeeld mee
vergelijken? - ook het unieke karakter van de ethische Nederlandse koloniale politiek
kunnen helpen verklaren.
Maar ook deze medaille had haar keerzijde. Het wantrouwen in de competentie
van het inheemse bestuur zou men eveneens kunnen zien als een erfenis van de Max
Havelaar. Het boek liet zich immers heel goed zó lezen, dat het inheemse bestuur,
gepersonifieerd in die knevelende regent van Lebak, eigenlijk niet voor zijn taak
berekend was, dat alleen de Nederlandse ambtenaren, mits daarin gesteund door hun
superieuren, afdoende in staat waren de inheemse bevolking te beschermen tegen
willekeur. Was Max Havelaar in zijn toespraak tot de hoofden van Lebak niet het
ideaaltype van de ethisch geïnspireerde ambtenaar, maar ook van de Westerse
bestuurder die zelf wel zou uitmaken wat goed was voor de bevolking, behept met
een sterk paternalisme en geloof in eigen superioriteit? Waren de hoofden in het
gunstigste geval niet meer dan willige uitvoerders van de hun gegeven bevelen, en
in het ongunstigste onverbeterlijke knevelaars? Kon men hun wel de nieuwe
gewichtige bestuurstaken toevertrouwen, die tot heil van de bevolking vervuld
moesten worden? Ethische politiek werd zo in hoge mate ook bevoogdingspolitiek.
Snouck Hurgronje mocht dan keer op keer betogen, dat de Javaanse hoofden beter
moesten worden opgeleid, dat hun verantwoordelijker taken moesten worden
toebedeeld, dat de Nederlandse bestuursambtenaren het als hun ideaal dienden te
beschouwen zichzelf overbodig te maken, hij was en bleef een roepende in de
woestijn, een lot dat wel meer profeten beschoren is. Een groot vriend van Multatuli
heeft hij zich dan ook nooit betoond. Volgens Snouck Hurgronje had Multatuli noch
van de Indonesische volksziel noch van enige inheemse taal iets begrepen. Nog op
zijn laatste ziekbed liet de grote geleerde zich weinig vleiend over de grote schrijver
uit.37.
Dat gevoel van superioriteit stond ook in de weg aan de toelating van ontwikkelde
Indonesiërs tot het Europese binnenlands bestuur, iets waarvoor Snouck Hurgronje
tevergeefs heeft gepleit. Men weigerde het voorbeeld te volgen van Brits-Indië waar
hoe langer hoe meer Indiërs deel gingen uitmaken van de Indian Civil Service. Begin
1947, aan de vooravond van de onafhankelijkheid van India, hadden de Indiërs in
dit keurkorps een solide meerderheid verworven en dit heeft het Engelse
dekolonisatieproces aanzienlijk vergemakkelijkt.38. In Nederlands-Indië daarentegen
gaf men de voorkeur aan het handhaven van een strikte scheiding tussen het Europese
en inheemse bestuur; het bleven twee gescheiden werelden waarin de Nederlandse
bestuursambtenaren een loodzwaar stempel drukten op de inheemse samenleving,
alle pogingen tot ‘ontvoogding’ van regenten en inheems bestuur ten spijt.
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Zo heeft het gedachtengoed dat in de Max Havelaar besloten lag uiteindelijk ook
aan de politieke emancipatie van het Indonesische volk in de weg gestaan, versterkte
het boek het fatale roepingsbesef, het gevoel van ‘verantwoordelijkheid’ voor
Indonesië dat in de laatste tientallen jaren vóór de Tweede Wereldoorlog, maar ook
in de eerste jaren daarna, zulke haast mythische proporties zou aannemen. Dan had
een staatsman als J.C. Baud, een eeuw eerder, de koloniale verhouding toch heel wat
nuchterder beoordeeld. Tegenover diezelfde Duymaer van Twist, met wie Multatuli
het zo aan de stok zou krijgen, liet hij zich eens ontvallen dat men zich over de
gehechtheid van de inheemse bevolking aan het Nederlandse gezag geen illusies
behoefde te maken: ‘de Javaansche bevolking weet zeer wel dat wij daar eigenlijk
niet behooren’.39. Multatuli zelf kon zich zeer goed een toekomst voorstellen waarin
het Nederlandse bestuur uit Indië verdwenen zou zijn; hij bedacht zelfs een nieuwe
naam voor het land die niet meer aan Nederland herinnerde: Insulinde. Zijn boek
heeft het echter moeilijker gemaakt dat toekomstbeeld op harmonische wijze te
verwezenlijken.
Toch zou die conclusie een al te somber slotaccoord zijn voor een gelegenheid als
deze. De Max Havelaar scherpte het Nederlandse volk in, dat het koloniaal bestuur
aan zedelijke normen moest beantwoorden, dat de koloniale verhouding meer was
dan een dorre winst- en verliesrekening die met een batig saldo diende te sluiten.
Het boek vormde een bron van inspiratie voor veel Nederlanders die om meer dan
materialistische overwegingen alleen een loopbaan in Indië zochten. Tenslotte droeg
het boek bij tot de politieke bewustwording van het Indonesische volk, voor zover
een kleine elite daaruit op de schoolbanken met de Max Havelaar kennis maakte.
Wat voor bijzondere ervaring moet het niet zijn geweest voor die soms enkele
Indonesische kinderen in een klas vol Nederlandse om in een bundel vol moeilijk te
vatten Nederlandse teksten - tussen Vondel en Eline Vere - het verhaal van Saïdjah
en Adinda te lezen, te horen dat de Javaan werd verdrukt.40.
Alle Indonesische nationalisten van het eerste uur hebben Multatuli bestudeerd.
Kartini onderging zijn invloed - ook al moeten wij ons in haar geval daarvan niet
een te overdreven voorstelling maken. Voormannen van de nationalistische beweging
als Tjipto Mangunkusomo en Suwardi Surjaningrat haalden hem in hun politieke
toespraken graag aan. Ook op de jongerenbeweging oefende hij grote invloed uit.41.
Dat Max Havelaar leeft in het onafhankelijke Indonesië heeft G.J. Resink, dichter
en Multatulikenner, in 1970 in een boeiend essay duidelijk gemaakt.42. Sindsdien is
- medio 1972 - met Nederlandse steun en die van drs. G. Termorshuizen de eerste
integrale vertaling van de Max Havelaar in het Indonesisch verschenen.43. De
bewerker, dr. H.B. Jassin, heeft voor de uitstekende vertaling die hij verzorgde terecht
de Nijhoff-prijs gekregen. Exemplaren van het boek werden te Rangkasbitung in de
pendoppo voor de regentswoning - nog steeds gelegen tegenover wat nu de schamele
resten zijn van de vroegere
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ambtswoning van de assistent-resident Douwes Dekker - door de Nederlandse
ambassadeur mr. H. Scheltema aan twee achterkleinzonen van de regent die Havelaars
tegenspeler was uitgereikt en dit ten overstaan van vrijwel alle kepala (hoofden) van
Lebak!44. Van Jassins boek zijn intussen vijf herdrukken verschenen; vooral op
middelbare scholen vindt het aftrek. Wellicht is de aantrekkelijkheid verhoogd doordat
de laatste drukken zijn opgeluisterd met foto's uit de gelijknamige film van Fons
Rademakers, waarvan de vertoning tot dusver niet door de Indonesische autoriteiten
werd toegestaan. In september 1987 is de film, zij het in verkorte vorm, echter alsnog
toegelaten, zodat in november in Jakarta de première kon plaatsvinden. Overigens
moge het ons tot bescheidenheid stemmen dat Eduard du Perron al in 1938 een
dergelijk verbod had voorspeld maar dan voor het geval dat de toenmalige
Nederlands-Indische regering zou moeten beslissen over de vertoning van een film
die de Max Havelaar tot onderwerp had!45. Nog onlangs hebben Pramoedya Ananta
Toer en Rendra, achtereenvolgens Indonesië's grootste levende prozaschrijver en
dichter, getuigd van de betekenis van het werk van Multatuli voor hun eigen werk
en voor Indonesië.46. Nu de kennis van het Nederlands in Indonesië een snel aflopende
zaak is, zorgt Jassins vertaling van de Max Havelaar ervoor, dat Multatuli daar
gelezen kan blijven worden. Hij zàl ook gelezen worden, want zijn strijd voor de
kleine man en voor een rechtvaardig bestuur vormt ook in het Indonesië van nu en
niet alleen daar nog steeds een actueel thema.
Licht gewijzigde tekst van de inaugurale rede bij de aanvaardig van het
ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis van Zuid-Oost-Azië, in
het bijzonder Indonesië en zijn betrekkingen tot Nederland, op 19 februari
1987 aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
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Hidde R.J. van der Veen
Multatuli's ‘ontbytstertje’
Op een dag in oktober 1860, enkele maanden na het verschijnen van Max Havelaar,
staat Eduard Douwes Dekker voor de etalage van een winkel op het Damrak. Zojuist
heeft hij een ontredderd kind wat kleingeld gegeven. ‘Eensklaps gevoelde hij zich
bij den arm grijpen’, vertelt de uitgever van zijn Ideen, R.C. d'Ablaing van
Giessenburg, later, ‘terwijl hem in het oor gefluisterd werd: “Ik heb honger”. Een
net geklede jonge dame stond naast hem en zag hem vragend aan. “Ik ben op weg
naar het Tolhuis”, zeide Dekker, “ga mede, daar kunnen wij op ons gemak praten”.
En zij ging mede. Den tuin binnentredende bestelde Dekker terstond een paar broodjes
met vleesch, die zijne gezellin gretig opat. “Ziezoo”, zeide Dekker, toen zij gereed
was, “vertel mij nu eens wie ge zijt, en wat u aanleiding gaf, mij, een vreemde, aan
te spreken?” - “Mijn vader”, antwoordde zij, “is een bekend gouddraadwerker in
Den Haag, wiens vroeger zeer winstgevende zaak sedert eenigen tijd zeer achteruit
gegaan is. Onder de officieren die hoofdzakelijk zijn clientèle vormen, zijn er
verscheiden, die thans in Amsterdam in garnizoen zijn en die nog altijd verzuimd
hebben het hem verschuldigde aan te zuiveren. Door den nood gedwongen wilde
vader eene poging wagen die gelden binnen te krijgen, en met dat doel zond hij mij
naar Amsterdam”. - “Een vreemde opdracht voor een meisje; waarom zond hij niet
liever een zijner knechts om officieren tot het betalen van hun schuld aan te manen?”
- ‘Dat vond hij minder geraden omdat hij bij ondervinding wist, dat dezen weinig
kans van slagen hebben.”1.
Nadat het meisje heeft verteld dat haar pogingen tot dan toe niets hebben
opgeleverd, gaat het gesprek nog enige tijd voort. Dekker brengt haar naar haar
logeeradres en nodigt haar uit om, mocht zij weer honger hebben, bij hem te komen
eten. Op dat aanbod gaat zij in, enkele dagen is zij tijdens het ontbijt bij Dekker te
vinden. Ze blijft alsmaar langer en breit, druk pratend, pantoffels, die ze hem bij haar
afscheid als dank schenkt. In een andere versie van dit verhaal, die van Mimi,2. heeft
Dekker haar verboden te spreken. Daarin heet ze dan ook het ‘zwygend ontbytstertje’.
Enige maanden later - het is juni 1861 - krijgt Dekker weer bezoek. Ene Stamkart
- ‘doctor in de Letteren’ - verzoekt hem vierhonderd gulden ter beschikking te stellen
voor een noodlijdend gezin in Den Haag. Dekker is daartoe uiteraard bereid en hij
verwacht het geld te kunnen verdienen met het schrijven van een boek, ‘Brieven aan
Fancy’ geheten. Hij zet zijn uitgever, F.C. Günst, onder druk, deze levert een
voorschot, en op 10 juni kan Dekker de doctor het geld geven. Het bezoek staat
beschreven op de eerste bladzijden van Minnebrieven, want zo heet het boek als het
verschijnt.
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Weer wat later brengt Stamkart Dekker opnieuw een bezoek. Hij wil danken voor
de gegeven steun en tegelijkertijd de dochter uit het armlastige gezin aan hem
voorstellen. Hij is inmiddels met haar in het huwelijk getreden. Tot zijn verbazing
herkent Dekker in de echtgenote van Stamkart zijn ‘ontbytstertje’, maar laat die
verbazing niet merken. Zij maakt in het gesprek een ongelukkige opmerking over
Dekkers pantoffels, waarop deze in woede ontsteekt. De twee gehuwden druipen af.
Stamkart schijnt zich later nog eens tot Dekker te hebben gewend met een nieuw
verzoek om steun, maar dat gaat zelfs Dekker dan te ver.
Wie was deze doctor Stamkart? Johannes Adrianus Stamkart werd geboren op 11
maart 1829 in Antwerpen als oudste zoon van Franciscus Johannes Stamkart,
onderwijzer in de wis- en zeevaartkunde aldaar. Anderhalf jaar later, de Belgen zijn
in opstand gekomen, vertrekt zijn moeder, Carolina Gabrielle de Bock, met
medeneming van haar - dan enige - zoon naar Amsterdam. Vader Stamkart volgt een
jaar later. Hij zal bekend worden vanwege zijn wetenschappelijk werk op het gebied
van zuivere en toegepaste wiskunde, waaronder de driehoeksmeting van Nederland
en de standaardisatie van maten en gewichten. In 1844 krijgt hij een eredoctoraat
van de Leidse universiteit, een jaar later wordt hij lid van het Koninklijk Nederlandsch
Instituut van Wetenschappen, de voorloper van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen. Een hoogleraarsbenoeming aan de Polytechnische School volgt in
1867; hij blijft er tot 1878. Vier jaar later overlijdt hij.
Stamkart junior promoveert in 1858 in Utrecht. ‘Specimen litterarium
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inaugurale exhibens commentarium in Plauti Mostellariam’, luidt de titel van zijn in
Amsterdam uitgegeven proefschrift. Zijn universitaire opleiding heeft hij daarvóór
genoten in Amsterdam en Leiden.

Daarna is hij, volgens het Biografisch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche
Letterkunde, privaatonderwijzer in Amsterdam, waar hij ook overlijdt, op 8 augustus
1887. Behalve zijn proefschrift, laat hij bij zijn dood werken na over de Tachtigjarige
Oorlog, over het leven en werken van drie Nederlandse koningen, leerboeken Grieks
en Hebreeuws en een aantal vertalingen. Niets wijst erop dat hij welgesteld is of
bijzondere erkenning heeft gekregen.
Wellicht is dat het gevolg - of de oorzaak - van zijn huwelijk, exact drie maanden
na zijn eerste bezoek aan Dekker, op 11 september 1861 met de ongehuwde moeder
Engelina Helena Margaretha Hendrina Hartman, het ‘ontbytstertje’ uit de
Multatuli-literatuur. Het huwelijk wordt gesloten in Den Haag, kort daarna vinden
we de echtelieden terug in Amsterdam. In de registers van de burgerlijke stand staat
de vader van Engeltje - zo wordt de op 11 mei 1835 geboren vrouw genoemd genoteerd als borduurwerker en de identificatie met het ‘ontbytstertje’ ligt dus voor
de hand, al is ze op het moment van de ontmoeting met Dekker een jonge vrouw van
25 jaar. De vader is bij het jonge echtpaar ingetrokken. Alex Constantijn Lodewijk
Philips Ferdinand Hartman, het op 6 juli 1856 geboren kind van Engeltje, completeert
het huishouden.
Het kind heeft nooit de naam Stamkart gekregen en mevrouw Hartman
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uit Havelte (Dr.), kleindochter van Alex, vertelde mij dat zij van haar grootvader
wist dat zijn vader een ander dan Stamkart was. Van Engeltje en haar zoon resten
ons nu slechts wat documenten en een glasfoto uit de late jaren vijftig van de vorige
eeuw. Ze zijn in bezit van de familie. In het familiebezit bevindt zich ook serviesgoed
waarop deze foto is afgedrukt.
Dit artikel kwam tot stand dankzij de welwillende medewerking van de familie
Stamkart in Den Haag, de heer Jutte in Amsterdam en mevrouw M. Hartman in
Havelte.

Eindnoten:
1. [P.J.A.] M[eersmans], Rudolf Charles d'Ablaing van Giessenburg, Amsterdam, 1904, p. 167,
168.
2. Multatuli, Volledige Werken, dl X. p. 315.
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C. Bij
What is in a name?
Bij weinig figuren uit onze letterkundige geschiedenis bestaat zo zeer de behoefte
om namen te verklaren als bij Multatuli. Zo heb ik zelf eens de vraag gesteld hoe
Multatuli er toe gekomen is de held van zijn verhaal Wouter te noemen en de aandacht
gevestigd op een in 1970 verschenen boekje ‘Ameland, van Hollum tot de Hon’,
waarin de schrijver Hans Bakker vertelt van de vele sagen en legenden die op Ameland
de ronde doen. Ook zouden er nog woutermannetjes rondspoken...
In deze wijde wereld, waar slechts een paar verwaaide bomen moeizaam
standhouden, kan het zand tijdens harde wind soms venijnige speldeprikken
uitdelen, zoals die aan de woutermannetjes werden toegeschreven.
Zeker zal de jonge Eduard van de woutermannetjes hebben horen vertellen. Zijn
moeder was immers geboren op Ameland, evenals zijn twee oudere broers en zijn
zuster. En het is niet onmogelijk dat de latere Multatuli iets van deze herinnering uit
zijn kinderjaren heeft willen vastleggen in de naam die de hoofdfiguur van zijn
verhaal zou dragen, al zal het bewijs voor die veronderstelling wel nimmer te leveren
zijn. Henri A. Ett, die ik daarover sprak, vertelde mij toen, dat er ook al eens een
zekere baron Verschuer (meen ik mij te herinneren) geweest is, die veronderstelde,
dat de naam Holm uit ‘De Bruid daarboven’, afgeleid zou zijn van de Amelandse
plaats Hollum.
In de Volledige Werken IX, blz. 279, treft men een lijst met namen aan van
personen, die Dekker in 1853, met verlof naar Nederland, wil opzoeken. Daar komen
op voor o.a. Strootman, Gilkens en Stijntje. Paul van 't Veer zegt in zijn biografie
‘Het Leven van Multatuli’ terecht dat ‘deze namen te veel lijken op Schlossmann,
Wilkens en Sientje uit de Kopperlith-episode in Woutertje Pieterse dan dat van toeval
sprake zou kunnen zijn.’
Overigens, hoe schitterend is niet de firmanaam Ouwetyd & Kopperlith gevonden.
Een naam die zo treffend juist de muffe, bedompte sfeer aangeeft, die op het kantoor
hangt, waar Woutertje zijn dag doorbrengt. (Coprolieten, lett. = meststenen, de
versteende uitwerpselen van voorwereldlijke dieren).
Onsterfelijke namen zijn ook Droogstoppel en Meester Pennewip. Deze namen
kent ieder, zonder ooit iets van Multatuli gelezen te hebben. Zij zijn een begrip in
ons land. Anders ligt dit bij Laurens, een oudere broer van Wouter, die slechts even
genoemd wordt in het beroemde Salieavondje. Die naam van de letterzettende broer
wijst duidelijk naar Laurens Jansz. Coster.
In Over Multatuli 5 publiceert W. Buddingh' over Multatuli en de
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vrijmetselarij. Hij schrijft over de giften van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan
Multatuli en vraagt zich af of we daarin steun van het koninklijk huis mogen zien.
Van den Bosch was rentmeester van Prins Frederik. Die prins was grootmeester van
de orde van vrijmetselaren. Buddingh' wijst nu op de overeenkomst tussen de naam
Louise uit Vorstenschool en de naam van prins Frederiks echtgenote Prinses Louisa.
Hij noemt dit zelfs ‘een onuitgezochte kwestie’. Dit lijkt mij toch wel wat erg ver
gezocht. Men kan rustig stellen, dat deze ‘kwestie’ alleen in het brein van Buddingh'
een kwestie is.
Als men toch naar de achtergrond van de naam van de koningin in Multatuli's
Vorstenschool wilt speuren, ligt het veel meer voor de hand te denken aan een
vriendinnetje van de jonge Eduard. Een meisje, Louise geheten, dat ongetwijfeld
veel voor Dekker heeft betekend. Wie was deze Louise? We weten het niet. Paul van
't Veer zegt: ‘De enige speculatie zou gaan in de richting van een zuster van Abraham
des Amorie van der Hoeven die Louise heette’. In een Memoriaal van 20-24 mei
1849 noteert Dekker: ‘Deze week alle de brieven van Louise verbrand’. Let wel:
Eerst 3 jaar na zijn huwelijk kan hij er toe besluiten de brieven weg te doen. Als hij
later bij het schrijven van Vorstenschool, de koningin een naam moet geven zal dat
Louise zijn. Dat hij deze naam op die manier wil vereeuwigen is niet zo
onwaarschijnlijk. Bovendien is Louise een mooie naam.
Nu bij de herdenking van Multatuli's 100ste sterfdag veel over hem is gepubliceerd,
blijkt dat een aantal lieden zich nogal ergert aan de naam Multatuli. In ‘Er is niets
poëtischer dan de waarheid’, dat in november 1986 verscheen, zegt de te jong
overleden Dick Hillenius: ‘de naam alleen al, is zo onsympathiek ijdel, hypocriet,
betweterig.’ Cornelis Verhoeven heeft nooit begrepen dat Dekker ‘zo'n klagerig
pseudoniem koos en waarom hij daarvoor zijn toevlucht nam tot het Latijn’. Maarten
't Hart heeft het over een ‘absurd pseudoniem, in potjeslatijn’. Waarom potjes-? Prof.
Dr. M. Stol laat ons in een blad van de Vrije Universiteit weten: ‘Nu is het enige,
wat me in Multatuli kan boeien, nou juist zijn fraaie naam. Want ik word terstond
klaarwakker, wanneer ik ergens een woordje Latijn mag herkennen, en dat is ook
hier het geval (...) Multa tuli is heel goed Latijn’ enzovoort enzovoort. In
NRC/Handelsblad van 13-2-1987 schrijft K.L. Poll ‘de naam alleen al’ en ‘een
huilerig pseudoniem’. Misschien komt dit u bekend voor. Menno ter Braak noemde
‘Multatuli’ namelijk ‘het larmoyante pseudoniem’, wat hetzelfde betekent. In de
eerste zin van zijn boekje Douwes Dekker en Multatuli, in 1937. In Over Multatuli
18 meent Karel van het Reve grappig te zijn, door te constateren ‘dat niemand op
het idee kwam te vragen wat hij dan toch wel voor verschrikkelijks gedragen had’.
Ook in Over Multatuli 18 schrijft Frans Lopulalan ‘mijn eigen oom Manu, die heeft
pas veel gedragen. Die was sjouwer in de haven van Makassar en hij werd op zijn
55ste vanwege versleten nekwervels als arbeidskracht afgedankt’.
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Nu is het enige wat me in het stukje van Professor Stol aanspreekt, zijn overtuiging,
dat de naam Multatuli een heel mooi klinkend pseudoniem is. In een brief van
28-9-1859 aan zijn vrouw zegt Dekker, dat de naam Multatuli ‘zo vreemd en toch
welluidend klinkt, dan moet dat op mijn boek doen letten’. En dat is precies de
bedoeling van een schrijverspseudoniem.
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Willem Frederik Hermans
Mevrouw Kets-Vree over het annoteren van Havelaar
De bespreking die mevr. A. Kets-Vree in Over Multatuli 19 aan mijn facsimile-uitgave
van Max Havelaar, vijfde druk, wijdde, mag niet geheel onweersproken blijven.
Zij kan Hermans' keuze voor de laatste druk die Multatuli zelf verzorgd heeft
‘verantwoord noemen’ en ook is zij het ermee eens, dat ik de basistekst (uit 1881)
heb laten fotograferen en niet opnieuw laten zetten, ‘wat het gevaar van nieuwe
zetfouten met zich had meegebracht.’ Zo is het.
Daarentegen noemt zij de tekstverzorging van mijn uitgave ‘beneden de maat’,
en waarom? Omdat ik niet alle (door Multatuli en/of diens uitgever over het hoofd
geziene) zetfouten gesignaleerd heb. Dit laatste is volgens mevrouw Kets de
gebruikelijke wijze van doen, ‘ook als een editeur een facsimile geeft’.
Gebruikelijk? Zou het waar zijn?
Op goed geluk pak ik vier tamelijk recente facsimile-herdrukken uit mijn kast.
Het zijn: Louis Couperus Oostwaarts en Nippon (z.j.), Lodewijk van Deyssel Een
Liefde (1975) en De kleine Republiek (1975). In geen van deze uitgaven wordt ook
maar één enkele zetfout door de editeurs, respectievelijk Rico Bulthuis en Dr. Harry
Prick, aangewezen. Mevrouw Kets heeft dus zeer persoonlijke denkbeelden over wat
gebruikelijk is en wat niet. Persoonlijke denkbeelden over gebruikelijkheid kunnen
alleen maar fout zijn.
Ik heb dus geen rekening gehouden met wat Mevr. Kets gebruikelijk acht en alleen
enkele mogelijk zinstorende drukfouten gesignaleerd. Mevrouw Kets vindt dit
onvoldoende en beweert dat ik ‘tientallen’ even duidelijke drukfouten heb laten
passeren. Tientallen... Zij somt er vervolgens een aantal op die ze zelf gevonden
heeft. Dit zijn er evenwel geen tientallen, maar op de kop af twaalf. Zelfs de
‘benedenmaatse’ tekstbezorger die ik in haar ogen ben, kan haar verzameling nog
uitbreiden: ‘menig welsprekenden handdruk’ op blz. 331, moet natuurlijk zijn
‘menigen welsprekenden handdruk’.
Vervolgens behandelt zij de door mij verschafte verduidelijkingen en opmerkingen
die de inhoud van de tekst betreffen, en citeert volkomen correct wat mijn bedoeling
daarmee is geweest: ‘de lezers helpen bij het beantwoorden van de vragen: Wat staat
er in het boek, hoe hangt het samen met Multatuli's overige geschriften, en wat is er,
van het in Max Havelaar vertelde, echt gebeurd?’ Zoals men ziet heb ik nooit beloofd
alle zetfouten eruit te zullen halen. Toch ben ik, volgens mevrouw Kets, ook tekort
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geschoten in wat ik wel beloofd heb, en had ik een grondige historische beschouwing
van het Cultuurstelsel niet achterwege mogen laten.
Een leuk idee, moet ik zeggen, maar lezers die zelfs daarover op school niets
hebben gehoord, zullen wel helemaal nooit tot de lectuur van Max Havelaar
overgehaald kunnen worden, en daarom heb ik me die moeite maar bespaard. Er was
trouwens in de streek waar Havelaar speelt van Cultuurstelsel, gedwongen cultures
en koffieaanplant geen sprake. De arme Dek had altijd pech. Hoeveel sterker zou
zijn boek misschien nog geworden zijn, als de gouverneur-generaal hem ergens
geplaatst had waar inderdaad koffie werd verbouwd...
Als Droogstoppel over de jonge Sjaalman (= de jonge Havelaar, = Douwes Dekker)
mededeelt dat deze de primus van zijn klasse was, en ik daarbij aanteken dat Dekker
zelf dit waarschijnlijk nooit geweest is, noemt Mevr. Kets mijn aantekening ‘volstrekt
irrelevant’. Hoe zo? Zij wist immers dat ik van plan was aan te geven wat er van het
in Max Havelaar vertelde echt was gebeurd?
Sötemann streefde in zijn opstel ‘Leugen, Illusie en Waarheid in Max Havelaar’
(Over Multatuli 8, 1981) hetzelfde doel na, reden waarom Mevr. Kets deze
beschouwing in een voetnoot vermeldt. Mevrouw Kets, die mij met de vreselijkste
verwijten overlaadt, vergeet helaas te vermelden dat Prof. Sötemann zich in dat stuk
aan minstens twee ernstige fouten schuldig maakte.
Ten eerste: op blz. 16, ‘Hij (Dekker WFH) maakte daar (in Lebak WFH) kennis
met zijn nieuwe chef, de resident C.P. Brest van Kempen’.
Met Brest van Kempen had Dekker evenwel al veel eerder kennis gemaakt,
namelijk op 8-4-1846 toen Dekker in ondertrouw ging, waarbij Brest van Kempen,
destijds secretaris van de Residentie Batavia, als ambtenaar van de Burgerlijke Stand
optrad.
Ten tweede: blz. 17. Hier beweert Sötemann, in strijd met een al bijna honderd
jaar bekend feit dat Duymaer van Twist, toen hij op 23 maart 1856 besloot Dekker
naar Ngawi over te plaatsen, afweek ‘van een veel verder gaand voorstel van de Raad
van Indië’. De Raad van Indië heeft terzake immers alleen voorgesteld, Dekker te
ontheffen van het assistentresidentschap van Lebak en verder totaal niets, zie zijn
advies in Multatuli Volledige Werken IX 531 en mijn De raadselachtige Multatuli
(eerste druk 1967), blz. 44, tweede druk blz. 51, 244, 246).
Gebruikelijk, mevrouw Kets, is het dat critici niet met twee maten meten. U stoort
zich niet aan dit gebruik. Dit blijkt ook uit het volgende:
Na beweerd te hebben dat een van mijn aantekeningen een opheldering van
Multatuli over zoutwinning doubleert (wat trouwens niet geheel waar is), toont u
zich ontevreden omdat een door mij vertelde eigenaardigheid van Abraham Blankaart
niet dezelfde is, die Multatuli zelf al had medegedeeld.
Hermans had veel beter een compilatie uit de eerder verschenen geanno-
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teerde edities van Max Havelaar kunnen maken, vindt mevrouw Kets. Daarbij ziet
ze niet alleen over het hoofd dat al deze eerder verschenen edities corrupt zijn en de
noten merendeels fout, maar ook dat geen enkele van die uitgaven toelichting bij
Multatuli's in 1875 en 1881 gegeven ‘Aantekeningen en Ophelderingen’ bevat, zoals
de mijne.
Hoe durft zij een uitgave als de mijne dan overbodig te noemen?
Bovendien is mijn uitgave de eerste in 127 jaar waarin men lezen kan dat ‘chapitre’
niet met een accent circonflexe moet worden geschreven. Het is de enige waarin
staat wie Henry de Pène was - geen ‘Belgisch journalist’. Wat een ‘driegulden’ is.
Dat Sjaalman's opstel Over de lengte op zee niet op Einstein vooruitliep. Wat perkussie
is en wat ephelkustiek.
Een van mijn voorgangers, Sötemann, heeft beseft dat de Duitser Stern
onbegrijpelijk snel Nederlands had leren schrijven, maar geen enkele heeft gezien
dat hij zijn Duits precies even pijlsnel afleerde en het verschil tussen ‘sich
zusammenhalten’ en ‘sich zusammennehmen’ niet meer wist. Ook vindt de lezer
alleen in mijn editie dat Phoceesche vrouwen geen Phoenicische vrouwen zijn. En
wat de triolet van het solitairespel is. En alle fouten die Droogstoppel maakte toen
hij Heine's Auf Flügeln des Gesanges citeerde, en dat Droogstoppel zijn tekst dus,
in tegenstelling tot wat hij beweert, niet uit ‘een deeltje der werken van zekeren
Heine’ kan hebben overgeschreven. En dat ‘fromm’ niet ‘vroom’, maar ‘zachtmoedig,
braaf’ betekent.
Enzovoort, enzovoort. Teveel om op te noemen.
Mevrouw Kets, die zich niet te goed achtte twaalf door mij niet vermelde
onbelangrijke drukfouten berispend op te sommen, had, al zeg ik het zelf, toch wel
enige gedétailleerde aandacht aan de pluspunten mogen besteden. Maar nee. Met
een kloeke laatste zin, die geen woord waarheid bevat, wil zij voorkomen dat ook
maar één lezer ter wereld mijn geheel zonder enige subsidie en op tijd gereed gekomen
uitgave ter hand neemt!
Ze schrijft: ‘Hermans heeft weliswaar een facsimile van de vijfde druk, compleet
met aantekeningen ter beschikking gesteld, maar met wat zoeken is die vijfde druk
antiquarisch voor dezelfde prijs te koop.’
Deze prijs bedraagt f 49,50. Onmiddellijk heb ik de beroemde en wat Nederlandse
literatuur betreft toonaangevende handelaar in tweedehands boeken, Max
Schuhmacher, opgebeld. Hoeveel hij rekende voor een vijfde druk? Vijfennegentig
gulden, luidde het antwoord (11 nov. 1987).
Maar misschien weet mevrouw Kets een goedkoper adres?
Ik hoop het, en wel om de volgende reden.
Ze zet in haar kritiek uiteen dat er van de vijfde druk ‘minstens vier verschillende
soorten exemplaren bestaan’ en noemt deze A, B, C en D.
Het door mij gereproduceerde was een exemplaar B. Ook bezit ik een exemplaar
A. Maar specimina van de soorten C en D bezit ik niet.
Mocht mevrouw Kets nu haar woord gestand kunnen doen en mij à raison van f
49,50 per stuk deze exemplaren C en D verschaffen, dan zal ik haar zó dankbaar zijn,
dat ik haar al haar onredelijke verwijten grootmoedig zal vergeven.
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In één moeite door kan ze mij dan misschien ook een exemplaar verschaffen van de
door haar (zie De Nieuwe Taalgids, 1985, 330-340) ontdekte ‘dubbeldruk’ van de
eerste druk. Ten eerste heb ik nooit een exemplaar van deze dubbeldruk gezien, ten
tweede doet het gerucht de ronde dat het door Mevrouw Kets ontdekte het enige is.
Ik wacht af.
Haar onbekookte waarschuwing kwam trouwens veel te laat. Er waren toen al
1879 exemplaren van mijn facsimile verkocht, veel meer dan alle Nederlandse
tweedehands-boekwinkels bij elkaar ooit aan echte vijfde drukken in voorraad kunnen
hebben gehad. Zij hadden dus onmogelijk aan de betrekkelijk grote vraag naar de
vijfde druk van Max Havelaar die er kennelijk bestaat, kunnen voldoen. Hier alleen
blijkt al uit dat mijn facsimile-editie allesbehalve overbodig is.
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A. Kets-Vree
Antwoord aan W.F. Hermans
In mijn bespreking van de Max Havelaar-editie van W.F. Hermans kwam ik tot de
conclusie dat ‘er een overbodige uitgave aan de reeks Havelaar-edities [is]
toegevoegd.’ Deze conclusie handhaaf ik, ook na lezing van zijn reactie.1.
Mijn kritiek was ten eerste gericht op de inconsequente wijze van tekstverzorging.
Een editeur heeft de keuze uit twee mogelijkheden: òf hij beperkt zich tot het
presenteren van een facsimile zonder verder tekstkritisch commentaar, òf - en dat
verdient de voorkeur - hij streeft ernaar zoveel mogelijk corrupte plaatsen in de tekst
te signaleren en te corrigeren. Hier en daar onopgemerkt gebleven zetfouten verbeteren
- zoals Hermans in zijn editie heeft gedaan - leidt tot willekeur; want: waarom
bijvoorbeeld wel ‘vehaalde’ (editie-Hermans, p. 277 en 428) corrigeren en niet
‘gespoken’ (p. 41)? Nogmaals: Hermans heeft tientallen ondubbelzinnige zetfouten
laten passeren, die zeker even storend zijn als de fouten die hij wel heeft gecorrigeerd.
Natuurlijk heb ik die in mijn recensie niet allemaal opgenoemd, maar heb ik me
beperkt tot - zoals ik schreef - een ‘korte opsomming’.2.
Mijn tweede punt van kritiek betrof de annotaties. Ik ben nagegaan in hoeverre
Hermans zijn eigen doelstellingen heeft gerealiseerd. Hij wilde de lezer onder meer
helpen bij het beantwoorden van de vraag: wat staat er in het boek. Dit betekent
onder andere dat namen, begrippen, historische situaties en litteraire toespelingen,
die een hedendaagse lezer niets meer zeggen, moeten worden toegelicht. Hoewel
Hermans - zoals ik schreef - ‘ettelijke plaatsen van verhelderende aantekeningen
voorzien heeft’, bleven toch talrijke plaatsen onopgehelderd, waar enige toelichting
zeker op haar plaats zou zijn geweest. Als voorbeeld noemde ik het ontbreken van
informatie over de Nederlandsche Handelmaatschappij en de koffieveilingen (beide
voorkomend in de ondertitel) en over de rol van de makelaar binnen dit geheel
(Droogstoppel). Dat ik gevraagd zou hebben om een ‘grondige historische
beschouwing van het Cultuurstelsel’ zoals Hermans meent, is onjuist.
Hermans heeft ook willen aangeven wat er, van het in Max Havelaar vertelde,
echt is gebeurd. In mijn bespreking noemde ik de confrontatie tussen feit en fictie
het grootste probleem waar een editeur van Max Havelaar voor gesteld wordt. Het
werk is namelijk niet alleen sterk autobiografisch van aard, het is tegelijkertijd ook
een pleidooi. Om zijn hoofdpersoon in een zo gunstig mogelijk daglicht te plaatsen,
heeft Multa-
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tuli bepaalde feiten ‘verdoezeld, goedgepraat, verzwegen en opgesierd.’ Deze
formulering ontleende ik aan een artikel van A.L. Sötemann, dat ik in een voetnoot
vermeldde. Hermans verwijt mij met twee maten te meten omdat ik - in een bespreking
van zijn editie! - niet ook het terloops aangehaalde artikel van Sötemann kritisch
bespreek. Het lijkt mij echter niet tot de taak van een recensent te behoren om, behalve
het werk dat hij bespreekt, ook de in de noten vermelde litteratuur aan een kritische
beschouwing te onderwerpen, zeker niet als aan die litteratuur geen gedetailleerde
informatie, maar slechts een globale karakteristiek ontleend wordt.
De dienstverlenende rol van een editeur - de kloof tussen tekst en lezer zoveel
mogelijk te overbruggen - brengt met zich mee dat annotaties toegesneden moeten
zijn op de tekst. Ze mogen niet te weinig informatie bevatten, maar ook geen eigen
leven gaan leiden doordat ze voor de tekst niet ter zake doende gegevens bevatten.
Over twee van de voorbeelden die ik noemde om aan te geven dat de editie-Hermans
in dit opzicht tekort schiet, is kennelijk een misverstand ontstaan. Hermans meent
dat ik hem verweten zou hebben een opheldering van Multatuli over zoutwinning te
doubleren. Over zoutwinning heb ik echter in het geheel niet geschreven. Wel had
ik kritiek op Hermans' noot op p. 428, waarin hij niets anders doet dan verwijzen
naar opheldering 151 van Multatuli, waarnaar op dezelfde plaats in de tekst al met
het nootcijfer 151 verwezen wordt! Het tweede voorbeeld is een geval waarin Hermans
enerzijds te veel en anderzijds te weinig meedeelt. Op p. 131 van Max Havelaar
staat: ‘Zoodat ik maar zeggen wil, om met Abraham Blankaart te spreken’ en op p.
148 wordt deze zinsnede herhaald. Om te beginnen zou een lezer moeten weten dat
Abraham Blankaart een personage is uit Sara Burgerhart. Multatuli vertelt hem dat
(in noot 75) en Hermans doet dat ook (op p. 414). Hij vermeldt daar eveneens dat
Blankaart ‘Wat hamer!’ pleegt te roepen. Dat mag waar zijn, maar op dèze kennis
doet Max Havelaar geen beroep. Gezien de context waarin de naam Blankaart tot
twee maal toe genoemd wordt, had Hermans de lezer een betere dienst bewezen als
hij vermeld had dat ‘Zoodat ik maar zeggen wil...’ een stopwoordje is van Blankaart.3.
Natuurlijk bevat de editie-Hermans ook pluspunten. In mijn bespreking heb ik er
enkele genoemd. Allereerst de beslissing om de vijfde druk, inclusief Multatuli's
‘Aanteekeningen en Ophelderingen’ af te drukken. Vervolgens schreef ik dat Hermans
‘ettelijke plaatsen van verhelderende aantekeningen voorzien heeft’. Ten slotte
vermeldde ik dat de toetsing van de gebeurtenissen aan de werkelijke gang van zaken,
voorzover die nog achterhaalbaar is, met name bij de Indische gedeelten interessante
resultaten opleverde.
Die positieve punten wegen naar mijn mening echter onvoldoende op tegen de
bezwaren die er tegen deze editie aan te voeren zijn. Hermans heeft in zijn annotatie
- zoals ik met voorbeelden heb verduidelijkt - zijn eigen
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doelstellingen onvoldoende gerealiseerd en heeft zich bovendien te weinig opgesteld
als intermediair tussen tekst en lezer. Daarom betreurde ik het en betreur ik het nog
steeds dat hij niet óók een kritische compilatie heeft willen maken uit de
notenapparaten van eerder verschenen Havelaar-edities.4. Dan hadden we de
beschikking gehad over een editie die ‘verslag doet van de huidige stand van zaken
in de Havelaar-commentaar, aangevuld met enkele nieuwe bevindingen [...].’
Ten slotte: insinuaties als die over de dubbeldruk (overigens niet van de eerste
druk, zoals Hermans schrijft, maar van de tweede) laat ik geheel voor zijn rekening.

Eindnoten:
1. Mijn volledige argumentatie is te vinden in het vorige nummer van Over Multatuli; hier beperk
ik me tot de punten waarop Hermans gereageerd heeft.
2. Een lijst van in de vijfde druk aan te brengen correcties wordt te zijner tijd in de
historisch-kritische editie van Max Havelaar gepubliceerd.
3. Zie voor bewijsplaatsen mijn bespreking in Over Multatuli 19.
4. Hermans' opmerking dat dit onmogelijk is omdat die eerder verschenen edities corrupt zijn,
snijdt geen hout. Ook noten bij een corrupte versie van Max Havelaar kunnen de moeite waard
zijn om over te nemen.
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Karel van het Reve
Klein bier voor de Multatuligek
Jacques Post: Het Pincoffs spel. Utrecht, Luitingh 1987, f 24,90
In 1854 probeerde Eduard Douwes Dekker ten behoeve van zijn vriend Carel van
der Pool contact te leggen met zekere Elise van der Meyde in Den Haag, die
gereageerd had op een huwelijksadvertentie van Van der Pool. Die Elise was een
jonge weduwe en de maîtresse van een ‘suikerlord’, de gepensioneerde resident van
Rembang jhr. O.C. Holmberg de Beckfelt.
Dekkers bemiddelingspogingen hadden geen resultaat. Van een huwelijk met Van
der Pool kwam niets. Later trouwde Elise met haar begunstiger, die zij meer dan een
halve eeuw overleefde. Haar debuut in de Nederlandse literatuur maakte zij in Uit
de suiker in de tabak van P.A. Daum als ‘douarière de Resfeldt’.
In de roman Het Pincoffs spel van Jacques Post treedt ze ten tweede male op.
Douwes Dekker heeft haar in Den Haag volgens dit boek wel degelijk ontmoet, en
haar zelfs zwanger gemaakt. Elise baart - Dekker is dan al weer in Indië - hem een
zoon, die Edward Havelaar genoemd wordt. In het boek is Elise's meisjesnaam
Havelaar en zij helpt Multatuli niet alleen aan een onwettige zoon, maar ook aan de
titel van zijn hoofdwerk.
Het boek speelt in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het is een soort historische
misdaadroman. Eigenlijk is het meer een avonturenroman. Met het historische aspect
van dit boek is het merkwaardig gesteld. Er zijn twee manieren om een historische
roman of film of schilderij historisch ‘aan te kleden’. De meest gebruikelijke en
ietwat ‘vulgaire’ manier is dat je de verwachtingen van de lezer honoreert: hij weet
vagelijk dat in de beschreven periode bepaalde kledingstukken, wapens, zegswijzen,
kapsels, huiskamers optreden, en de auteur zorgt ervoor dat de lezer die dingen ook
krijgt aangeboden. Speelt je roman onder de Batavieren, dan laat je de mensen
rondlopen in beestenvellen en bier drinken uit de schedels van hun verslagen vijanden,
en af en toe toespelingen maken op Claudius Civilis en op de holle boom, waarin
grootvader de Rijn is komen afzakken. Speelt je boek in de tachtigjarige oorlog, dan
zorg je voor Goudse pijpen, kanten kragen en je laat af en toe iemand over ‘de prins’
spreken of ‘de watergeus ligt voor Den Briel!’ roepen. Kortom, je geeft de lezer en
de toeschouwer wat hij in die tijd verwacht omdat hij het in vorige historische romans
en in vroegere historische films ook heeft aangetroffen.
Post gaat zo niet te werk. Hij is een fanaticus, die de ‘couleur historique’ aanbrengt
door de lezer dingen aan te bieden die die lezer nog nooit eerder gezien heeft. Als
een trein bij Post de stationsoverkapping binnenrijdt, dan is er - want dat valt haast
niet te vermijden - sprake van wolken stoom,
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maar behalve die door de lezer verwachte stoom geeft Post ons ook iets onverwachts:
voor een loket staat bijvoorbeeld iemand zich te beklagen dat hij zijn mand met
trekhonden niet per spoor mag vervoeren. Met zulk soort trekhonden staat dit boek
vol. Als er een schietwapen nodig is, dan kun je er zeker van zijn dat Post geen merk
neemt, dat wij kennen (Colt, Browning, Smith & Wesson - ik neem voor het gemak
maar even aan dat die merken honderd jaar geleden al bestonden) maar een wapen
waar de gemiddelde lezer nog nooit van gehoord heeft (Walton, Shelby).
Andere manier waarop Post van de traditie van de historische roman afwijkt: hij
laat de lezer niet merken dat er tussen de fictieve personen van zijn boek ook
‘historische’ personen optreden. Je kunt Het Pincoffs spel lezen zonder ook maar te
vermoeden dat zich achter die naam Pincoffs een historische persoon verschuilt:
Lodewijk Pincoffs, de man die de bouw van de Leidse studentensociëteit ‘Minerva’
mogelijk heeft gemaakt, bankier, oprichter van de Afrikaanse Handelsvereniging,
de ‘sterkste man van Nederland’ omdat hij ‘heel Rotterdam had opgelicht’, lid van
de Eerste Kamer, ridder in de orde van de Nederlandse leeuw, bijna minister van
financiën, en tenslotte, omdat hij de boeken van die handelsvereniging had vervalst,
gevlucht naar Amerika. Maar Post laat niet merken dat die Pincoffs echt bestaan
heeft. Ander voorbeeld: een medestudent van Edward Havelaar aan het Trinity
College in Dublin blijkt een toneelstuk voor hem te hebben geschreven en Oscar
Wilde te heten. Post laat niet merken dat er in die tijd een echte student aan Trinity
College studeerde die Oscar Wilde heette.
De Multatuligek (dat wil zeggen de lezer van dit tijdschrift, dat wil zeggen iemand
die het kleinste stukje nieuws over Multatuli gretig tot zich neemt) zal in dit boek
weinig van zijn gading aantreffen: Multatuli wordt eigenlijk alleen maar een paar
keer genoemd. Edward Havelaar heeft nauwelijks belangstelling voor zijn vader, die
nog leeft als de meeste gebeurtenissen in het boek zich afspelen. Evenmin interesseert
Edward zich voor zijn halfbroer Edu en zijn halfzusje Nonnie. Wel heeft hij de
Millioenenstudiën gelezen. Hij wint zelfs een boel geld na het lezen van dat boek.
Moeder Elise lijkt nauwelijks op de hoogte te zijn van de roem van haar vroegere
minnaar. Er wordt in het boek eigenlijk nauwelijks over hem gesproken. Als de
hoofdpersoon geen zoon van Multatuli geweest was zou het boek onveranderd zijn
gebleven.
Behalve door een fanatieke belustheid op historische details die buiten het bestek
van een gewone historische roman vallen treft Post ons ook door zijn voorliefde voor
vechten. Er wordt in dit boek zeer veel geschoten, geslagen en gestoken. Duels en
vechtpartijen zijn aan de orde van de dag, en worden met grote vaardigheid
beschreven. Edward Havelaar valt van het ene gevecht in het andere. Een aardje naar
zijn vaartje, zou je kunnen zeggen: Dekker moet op Sumatra een keer het complete
plaatselijke officierscorps uitgedaagd hebben. Iets anders is, dat Dekker voor dat
duelleren wel de doodsverachting, maar niet de vereiste handigheid zal hebben
bezeten. Hij lijkt me
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iemand die te zenuwachig was om raak te schieten en die op de degen eerder zelf
getoucheerd werd dan dat hij iemand anders raakte. Zijn bastaard Edward echter is
niet alleen heel moedig, maar ook een meester op alle wapens.
Nog een roman dus waarin een randfiguur uit het leven van Multatuli optreedt. Er
zijn er ook een paar waarin hij zelf voorkomt. Het wachten is op een roman met
Multatuli als hoofdfiguur. De schrijver van die roman heeft dan natuurlijk het
geweldige nadeel dat hij moet concurreren met de Havelaar, en dat is geen
kleinigheid.
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Nog net in 1987 verscheen de langverwachte Multatulibibliografie van P.C. van der
Plank: Multatuli-literatuur 1948-1977, lijst der geschriften van en over Eduard
Douwes Dekker. Deze bibliografie probeert volledig te zijn, maar werkelijk volledige
Multatuli-bibliografieën kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. Wij vragen onze
lezers om eventuele aanvullingen op ‘Plank’ (uit 1948-1977) aan ons op te sturen,
zodat wij d.m.v. een vaste rubriek in Over Multatuli het boek nog vollediger kunnen
maken dan het nu al is.
(Red.)

Over Multatuli. Delen 20-21

1

[Nummer 21]
Kees Snoek
Max Havelaar in Indonesië: een forum van opinies
Max Havelaar vrijgegeven
In zijn honderdste sterfjaar is Multatuli's naam voorgoed gevestigd in het land waar
zijn schrijverschap is geboren en waar hij als ambtenaar diende. Al veel eerder waren
de namen van Saïdjah en Adinda in de volksverbeelding opgenomen, dankzij een
aantal populaire vertalingen van hun geschiedenis uit de jaren vijftig. De complete
Max Havelaar ging pas in 1972 deel uitmaken van de Indonesische cultuur, in de
vertaling van Jassin (zonder Dekkers aantekeningen). Vanaf 1972 heeft de Max
Havelaar zes drukken mogen beleven en zijn er 29.000 exemplaren verspreid. In
een land dat nauwelijks een leescultuur bezit, mag dat een respectabel aantal heten.
Vertaald in het medium van de film zou Multatuli's schepping een veel grotere
bekendheid kunnen verwerven. Fons Rademakers' film Max Havelaar kon in 1975
echter geen genade vinden in de ogen van de ‘Badan Sensor Film’ (commissie voor
de filmcensuur) ondanks het feit dat de film in Indonesisch-Nederlandse coöperatie
was ontstaan. Twaalf jaar later lagen de kaarten kennelijk anders: op een pleno
vergadering van de commissie stemden op 13 juli 1987 tweeëntwintig van de
zesendertig leden vóór vrijgeving.1. Dit besluit kwam niet helemaal als een verrassing.
Sinds het aantreden van een nieuwe minister van Onderwijs en Cultuur, Fuad Hassan,
is er een duidelijk liberale sfeer ontstaan, die b.v. in het voorjaar van 1987 heeft
geleid tot de organisatie van een groots opgezet seminar over de nationale cultuur,
dat aan de Universitas Indonesia werd gehouden. Dit was het vierde cultuurseminar
in de Indonesische geschiedenis; de eerste drie dateren van 1948, 1951 en 1954. Op
dit seminar viel een grote verscheidenheid aan geluiden te beluisteren. Eveneens in
het voorjaar van 1987 ontbloeiden in de pers allerlei meningen over Multatuli, de
schrijver die ook in Indonesië een behoorlijke herdenking verdiende.2. Enkele keren
werd hij echter nog verward met de in Indonesië veel bekendere E.F.E. Douwes
Dekker (ofwel Setiabudhi), Indonesisch nationalist en wegbereider van de vrijheid.
Het vrijgeven van de film is ongetwijfeld een daad van zelfvertrouwen van de
regering, van vertrouwen ook in het oordeelsvermogen van het publiek. De film heeft
aanleiding gegeven tot een vloed van artikelen die het aantal herdenkingsartikelen
verre overtreft en die nog steeds voortduurt. In Jakarta ging de film draaien in de
laatste week van november, toen er tegelijk een congres plaatsvond op de Universitas
Indonesia dat gewijd was aan Nederlandse studiën in Indonesië. Multatuli was een
belangrijke focus
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van het congres, met maar liefst zeven lezingen over hem. In het Erasmushuis was
de grote Multatuli-tentoonstelling ingericht (een parelduiker vreest de modder niet)
en vond de eerste (gratis) vertoning van de film plaats, voor een overvolle zaal. In
dezelfde week was er ook een forumdiscussie over de actualiteit van Multatuli in het
culturele centrum van Jakarta, de TIM.3. De hele maand december was de film te
zien in diverse hoofdstedelijke bioscopen; het aantal toeschouwers in Jakarta alleen
al is opgelopen tot 52.000 mensen. In Bandung heeft de film nog langer gedraaid en
44.000 toeschouwers getrokken. Op het ogenblik maakt de Max Havelaar zijn tournee
door de regio. Bij het tijdschrift Film zijn honderden briefkaarten binnengekomen
met beknopt commentaar waarvan de beste inzendingen al zijn bekroond. Van een
door hetzelfde tijdschrift uitgeschreven essaywedstrijd wordt in juli de uitslag bekend
gemaakt.

Variëteit van meningen
Wat ik in dit artikel wil laten zien, is dat ook in Indonesië (tot nu toe: in de
hoofdstedelijke en Bandungse pers) de pro's en contra's in grote variëteit hebben
geklonken. Van de gepubliceerde Indonesische opinies is alleen die van Subagio
Sastrowardoyo in Nederland doorgedrongen,4. en die hield een tamelijk zuinige
waardering in van de Max Havelaar: literair gezien een mooi boek, maar af te wijzen
om zijn morele implicaties. Diverse besprekers hebben hierdoor de indruk gekregen,
dat de Max Havelaar vooral negatief is gewaardeerd. Rudy Kousbroek wijt dit aan
‘die film, die door allerlei botheden en stommiteiten de reputatie van de roman Max
Havelaar, van Multatuli en daarmee van Nederland een niet te berekenen schade
heeft toegebracht’.3. Gelukkig is het zo erg niet: de film heeft, zijn gebreken ten spijt,
ook vele positieve commentaren ontlokt. Het is ook niet gezegd, of degenen die
negatief hebben gereageerd op de film tot andere conclusies zouden zijn gekomen
als ze alleen het boek hadden gelezen. Subagio zelf b.v. kent het boek goed en
waardeert de strekking ervan negatief. Hij geeft alleen aan hoe die nog een graadje
erger is geworden in de verfilming.

Reacties op het besluit van de filmkeuring
De filmkeuring heeft de film vrijgegeven op voorwaarde dat hij de titel Max Havelaar
zou dragen en niet Saïdjah en Adinda zoals vroeger was overwogen. De film is wat
korter gemaakt om hem verteerbaarder te maken voor het Indonesische publiek dat
niet van lange films zou houden (‘The last emperor’ is om die reden 40 minuten
korter geworden). Er zijn echter geen potentieel aanstootgevende scènes verwijderd,
met uitzondering wellicht van de preekscène in de kerk waardoor de film wordt
omlijst. Een journalist van de kwaliteitskrant Kompas tekende daar wel protest tegen
aan; hij noemde de kerk in deze scène ‘een arena voor het bereiken van politieke
doeleinden. En tot op de dag van vandaag zien we dat er van de godsdienst wordt
afgeweken om wille van zekere politieke doeleinden. Het probleem voor de
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Commissie voor de Filmcensuur hier (...) is hoe aan het Indonesische publiek te
verklaren dat er in de Max Havelaar een digressie plaats heeft van de kerk.

Max Havelaar in Jakarta

In dit licht is het weglaten van de preekscène in de kerk niet de beste uitweg. Want
laten we het vermogen van het publiek om die zelf te verwerken niet te gering achten
door “cultureel kolonialisme” toe te passen en laten we de stukken die door de censor
verwijderd zijn aan de toeschouwers presenteren. Het lijkt mij beter een soort inleiding
te geven aan het begin van de film dan de schaar te hanteren’.5. Eén lezer van Kompas
vond dat de film door deze ingreep te plotseling eindigde en vergeleek hem met een
knap meisje waarvan het haar, de wimpers en wenkbrauwen zijn weggeschoren. ‘We
weten dat ze knap is, maar hoe ziet ze eruit?’6. Dit is echter een opmerking die zou
kunnen gelden voor zovele geïmporteerde films die vaak door de distributeur zelf
‘op lengte’ worden gesneden. Het besluit om de film vrij te geven, zonder censuur
van betekenis, is wat telt. Indonesië heeft de controverse rond Multatuli aangedurfd
(waar Nederland terugschrok voor de controverse rond Heidegger). De eigenaar van
het bedrijf ‘Mondial Film’, samen met Fons Rademakers producer van de Max
Havelaar, toonde zich uitermate tevreden. Volgens hem bleek uit de beslissing een
vooruitgang in de denkwijze van de filmkeuring.7. In een Engelstalige krant werd de
film binnengehaald onder de titel ‘Homecoming of Multatuli’, niet zonder een
kritische kanttekening: ‘Waarom heeft het onze weinig toeschietelijke ambtenarij
twaalf jaar gekost om een aangrijpende film gebaseerd op Multatuli's grootse roman
“Max Havelaar” vrij te geven? Het gerucht ging
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dat er teveel nadruk lag op de onderdrukking van de Indonesiërs door inlandse heren
die goede betrekkingen hadden met het Nederlandse koloniale bestuur. Inderdaad,
er is veel te zeggen voor behoedzaamheid om een ontluikend besef onder Indonesiërs
dat kolonialisme niet langer het monopolie van de blanke is geen voedsel te geven’.8.

Tegenstanders
De belangrijkste tegenstemmen kwamen van de genoemde Subagio Sastrowardoyo,
bekend dichter en essayïst en onderdirecteur van de staatsuitgeverij Balai Pustaka,
van de 25-jarige Akhmad Kusaeni, afgestudeerde rechtenstudent van de Universitas
Indonesia en afkomstig uit de Lebakse adel, en van twee mensen die direct bij het
maken van de film betrokken waren geweest: Mochtar Soemodimedjo, bekend
regisseur van revolutiefilms, die Fons Rademakers bijstond als Indonesisch
co-regisseur, en de felste Multatuli-bestrijder in Indonesië: D.A. Peransi. De laatste
is auctor intellectualis van twaalf scènes waarin de verhouding tussen Saïdjah en
Adinda volgens een Indonesisch Romeo en Julia-patroon werd uitgewerkt en waarin
de strijd van het Bantense volk tegen de koloniale onderdrukker werd getoond in de
vorm van flash-backs. Mochtar Soemodimedjo heeft die scènes gefilmd, maar zag
ze tot zijn frustatie niet terug in het eindresultaat. Deze vier tegenstanders van de
Max Havelaar vinden dat de film geen recht doet aan de strijd van het volk tegen de
koloniale overheerser en dat er afbreuk wordt gedaan aan de goede naam van de
regent. Het tweede verwijt betreft het boek evenzeer als de film.

De regent en de adat
Vooral Subagio neemt het op voor de regent. Hij merkt op, dat deze in tegenstelling
tot andere personen in de Max Havelaar voorkomt onder zijn eigen naam: Raden
Adipati Karta Natanegara. Subagio richt zijn verontwaardiging tegen het feit, dat
Multatuli de regent een slechte naam heeft bezorgd en zich kennelijk nooit heeft
afgevraagd hoe de nazaten van de regent, die óók hoge posities bekleden, dat zouden
vinden.9. Akhmad Kusaeni klaagt: ‘(...) voor ons nazaten van de regent of familie
van het Bantense volk hebben de roman en film Max Havelaar de naam van de
familie en de streek voor eeuwig bezoedeld. De krassen in ons gezicht als nazaten
van de corrupte en verdorven regent of afstammelingen van het arme en
bloedarmoedige Bantense volk zullen nooit worden weggewist uit het geheugen van
de mensen als het niet onmiddellijk wordt rechtgezet’.10. Een andere recensent heft
de vinger tegen Douwes Dekker die de regent weg wilde hebben: ‘En zulk streven,
iemand opzij te schuiven die zo'n grote macht heeft en zo hoogwaardig is in het oog
van een deel van zijn volk, kan niet anders gewaardeerd worden dan als een politieke
actie die geen lof verdient’.11. Als de regent er niet meer zou zijn geweest, zou het
volk van Lebak zich hebben gevoeld als kuikens die hun kloek kwijt zijn en dan
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zouden ze gemakkelijker ten prooi zijn gevallen aan hun tegenstander, de Nederlandse
overheerser!
De kernvraag is natuurlijk de bekende vraag naar de adat, het twistpunt tussen
Nieuwenhuys en zijn bestrijders: hoe ver ging de adat? Maakte de regent er misbruik
van of niet en in hoeverre kan men de adat vanuit een historisch oogpunt aanvaarden
als een rechtvaardiging voor bepaalde handelingen van de regent? Een beetje triestig
zegt de nazaat van de regent dat de ambtenaren van het Binnenlandse Bestuur het
waardensysteem van de regent niet begrepen of niet wensten te begrijpen. Het volk
knipte met liefde het gras op het erf van hun regent, om hem eer te bewijzen en te
dienen. Zelfs het wegnemen van karbouwen door de demang uit naam van de regent
is verkeerd beoordeeld door Multatuli: dat was de zogenaamde pundutan, een
gebruikelijke gave aan de regent. De dienende functie vervult het volk met trots en
vreugde.12. Dit is ook precies de mening van Subagio, die er tijdens de discussie in
de TIM een schepje bovenop deed door te zeggen dat de adat nog steeds een
belangrijke en positief te waarderen rol speelt in de Indonesische maatschappij. Rudy
Kousbroek repliceerde: ‘Isn't adat one of many words that exist for the tendency to
exploit people and feel good about it?’

In de geest van Nieuwenhuys?
De door Subagio en Kusaeni gelanceerde verdediging van de regent resp. aanval op
Multatuli's begrip van de Indonesische cultuur is geheel in de geest van Rob
Nieuwenhuys, van wie in 1987 De Mythe van Lebak verscheen; een eerdere versie
hiervan heeft in 1977 in Indonesische vertaling al het licht gezien onder de titel
Hikayat Lebak (een hikayat is een verhaal waarin historische en fictionele elementen
met elkaar samen gaan, zoals in onze middeleeuwse kronieken). In het neo-Indische
tijdschrift Jambatan is een apologie13. verschenen van De Mythe van Lebak welks
‘Indonesië-centrische visie’ gesteld wordt tegenover de parochiaal-Nederlandse
standpunten van een legertje ‘Multatulianen’ dat in Douwes Dekker coûte que coûte
de strijder tegen onrecht wil zien, met voorbijgaan van Javaanse cultuurwaarden.
Wat voor kennis bezitten wij echter van de adat in het Lebak uit de tijd van Dekker?
Nieuwenhuys beroept zich enkele malen op de studie van Prof. Sartono Kartodirdjo,
The Peasant's Revolt of Banten in 1888,14. maar daarmee is toch niets gezegd over
het Lebak van 1856? In een noot achterin zijn boek gaat Nieuwenhuys wel even in
op eerdere opstanden in Banten: ‘Wie op het Algemeen Rijksarchief het Politiek
Verslag (geheim) over 1839 tot 1848 leest, en van enkele vorige jaren (het Verslag
is gedateerd 1851), stuit bijna elk jaar op onrust, opstootjes en opstanden, waarvan
er slechts enkele “in de kiem gesmoord” werden. De ernstigste was die op 13
december 1842 waarbij de landheer van het landgoed Tjikandi-Oedik, de heer P.J.
Kamphuys met vrouw en vijf kinderen “op gruwelijke wijze” werd afgeslacht. Er
werden natuurlijk militairen gestuurd en de opstand werd na hevige
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tegenstand gedempt. Er werden 484 personen gearresteerd. De opstand bleek onder
leiding te staan van een vrouw uit Midden-Java, Njai Gumpara geheten. Van de 384
opstandelingen werden er vijfentwintig opgehangen, 134 werden verbannen, 6
overleden in de gevangenis en 210 werden op vrije voeten gesteld. Bij het onderzoek
dacht men eerst aan ontevredenheid over het optreden van de landheer. In
werkelijkheid bleek ze een politieke strekking te hebben. Ze was bedoeld als sein
voor een algemene opstand in Banten en de Bataviase Ommelanden. “Fanatisme”
(het bekende passepartout voor alle godsdienstige activiteit) en “haat jegens de
vreemde overheersers moet als de voorname drijfveren aangemerkt worden”. In het
rapport staat ook iets heel bijzonders dat de regering (en ook Dekker) zich weleens
ter harte hadden kunnen nemen: “Deze oorzaken kunnen eerst langzamerhand
ophouden te bestaan door de werking van een goed ingericht binnenlands bestuur
op de eigenaardige Inlandse instellingen gegrond in stede van een bestuur werkende
volgens Europese begrippen en beginselen, welke niet begrepen worden en sedert
1819 geen wortel hebben geschoten.”
Voor wie zoiets leest moet het toch wel even doorschemeren dat de autochtone
“zeden en gebruiken” in de jaren omstreeks vijftig nog steeds als “eigen” en algemeen
geldend werden beschouwd, of anders gezegd, nog steeds “kracht van wet” hadden
en dat de inbreuk hierop voor de invoering van Europese wetten en reglementen als
onrecht werd gevoeld. Ze wilden zich niet door vreemdelingen en “kafirs” de wet
laten voorschrijven!’15.
Ik heb deze noot vrijwel in zijn geheel geciteerd, omdat hierin een figuur voorkomt
die niet zonder belang is voor een evaluatie van de regent van Lebak: Njai Gumpara,
in versoendaneeste uitspraak Nyi Gamparan geheten. Over deze Nyi Gamparan
worden door twee Indonesische besprekers interessante gegevens aangedragen: zij
leidde rond 1830 (niet: 1842) een opstand tegen de Nederlanders waar de eerste
regent van Lebak, Prins Senajaya, geen verweer tegen had. Maar de toenmalige
demang van Jasinga, Karta Natanegara, slaagde erin Nyi Gamparan en haar legertje
opstandelingen te overrompelen en gevangen te nemen. Met zachte dwang wist het
koloniale bestuur Prins Senajaya uit zijn ambt te ontzetten; de demang van Jasinga
werd als beloning voor zijn dappere optreden gepromoveerd tot regent van Lebak.16.
We zien hier onze fameuze regent in een wel zeer merkwaardige rol, en de vraag
rijst dan ook hoe Indonesië-centrisch de verdediging-door-dik-en-dun van een regent
is die zich zózeer opstelde als handhaver en handlanger van het koloniale gezag.

Collaboratie
In de Indonesische discussie n.a.v. de film is ook het zwaarbeladen woord collaboratie
gevallen. De producer van de film formuleert het als volgt: ‘Wij hoeven ons niet te
schamen. In de hele wereld kan een systeem van vreemde overheersing bestaan omdat
er altijd gecollaboreerd wordt door het over-
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heerste volk zelf’.17. In The Jakarta Post is het wat scherper verwoord: ‘In die officiële
positie was hij (Douwes Dekker) vol afschuw voor de manier waarop het Nederlandse
koloniale systeem in die tijd gebruik maakte van de locale aristocratie en bureaucratie
om de gewone Indonesiërs uit te buiten’.18. In de Bandungse krant Pikiran Rakyat
wordt fors stelling genomen tegen het monsterverbond van feodale en koloniale
heren: ‘los van het politieke verband, kunnen de kijkers een wijsheid opdoen uit de
film Max Havelaar. Die wijsheid is dat niet alle Nederlanders als overheersers
verdorven waren. Er zijn er ook zoals Max Havelaar die zeer heroïsch het onderdrukte
volk verdedigden. Aan de andere kant waren niet alle overheerste Indonesiërs goed,
maar waren er ook veel die verdorven waren, met name de adel, de regent, de demang
en anderen die het volk uitpersten en onderdrukt hielden. (...) Het is het verbond
tussen de koloniale verdorvenheid van Nederland en het Indonesische volk zelf dat
resulteerde in honderden jaren lange onderdrukking en uitpersing van het Indonesische
volk. (...) Wij hebben een mythe dat als de regent iets vraagt aan het volk, dat dan
het volk zich tevreden voelt en er trots op is om het door de regent gevraagde te
geven. De film beeldt heel mooi uit, dat het volk helemaal niet tevreden is als zijn
karbouwen door de regent worden gevraagd. Max wil bewijzen dat het volk
gedwongen wordt, maar slaagt er niet in omdat het volk bang is voor mishandeling
door zijn regent of demang. Dus helemaal niet wegens het gezag dat de regent of
demang bezitten’.19.
Met het oog op de titel van Nieuwenhuys' jongste boek is het gebruik van het
woord mythe hier wel zeer ironisch! Juist de Bandungse opinies hebben een niet te
veronachtzamen waarde voor een onderzoek naar de receptie van Max Havelaar: in
Bandung zit men dichter bij het Bantense vuur dan in Jakarta. Een stem die evenmin
te onderschatten is, is die van de 73-jarige oud-minister van buitenlandse zaken
Roeslan Abdoelgani: ‘Inderdaad, in de Max Havelaar vindt men een zeer scherpe
satire op wetsverkrachting, getiteld: “Barbertje moet hangen”. Daarnaast stuiten we
op de tragedie van Saïdjah en Adinda die het lijden uitbeeldt van de bewoners van
Banten onder de onrechtvaardigheid van het kolonialisme en van het inheemse
feodalisme. Zij vielen ten offer aan afpersingen door hun eigen districtshoofden, en
dit alles werd zomaar getolereerd door de Nederlandse ambtenaren’.20.
Tegen de stelling dat de adat zo goed zou zijn en een rechtvaardiging voor allerlei
onderdrukkende handelingen, pleitten ook twee andere bekende Indonesische politici:
de 86-jarige oud-minister van buitenlandse zaken Sunario verklaarde tijdens de
discussie in de TIM, dat het feodale systeem (waar immers die adat onderdeel van
is) onrechtvaardigheden bezat. Nog radicaler kwam de 65-jarige internationale
diplomaat Soedjatmoko in het geweer. Volgens hem mogen we niet vergeten dat de
geschiedenis van Java een geschiedenis is van voortdurende boerenopstanden en in
dat licht gezien is de adat ‘utter nonsense’. En wat Multatuli betreft: ‘He has gone
beyond the limits of his time by his human commitment’.
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Nieuwenhuys' visie ter discussie
‘De mythe van Lebak’ staat ter discussie, ook in Indonesië. In twee artikelen wordt
expliciet verwezen naar Rob Nieuwenhuys' Hikayat Lebak. In een speciaal
Multatuli-katern van het belangrijkste opinieweekblad, Tempo, worden enkele
kritische punten van Nieuwenhuys geciteerd, maar daar wordt dan de volgende
redenering aan vastgeknoopt: ‘Inderdaad is dat veel kritiek en ook harde kritiek.
Maar als de naam van Douwes Dekker ofwel Multatuli daardoor geen schade lijdt,
moeten we dan misschien niet het volgende zeggen. Waartoe werd het kolonialisme
afgeschaft als het feodalisme het volk blijft onderdrukken? Wellicht droeg het volk
van Lebak inderdaad van ganser harte zijn karbouwen over en voerde het van ganser
harte verplichte arbeid uit. Maar is dat in overeenstemming met de menselijke
waardigheid? Hoe dan ook, Multatuli, die op 19 februari 1887 stierf, heeft stem
gegeven aan hen die door de macht worden verpletterd, in naam van wat dan ook’.21.
In het door de Yogyase priester Dick Hartoko geleide culturele tijdschrift Basis
verscheen een artikel22. waarin de controverse rond Multatuli herleid werd tot die
tussen twee groepen mensen: zij die voorrang geven aan de waarheid in de Max
Havelaar en zij die hun voorkeur uitspreken voor de verdichting en dus in de Max
Havelaar alleen maar een goede roman willen zien, zoals Subagio Sastrowardoyo
en Rob Nieuwenhuys. Deze bespreker betoogt dat de Max Havelaar in grote lijnen
wel waarheid moet behelzen. Hoe was anders te verklaren dat landheren in Batavia
en Bogor tuk waren op de stroom arbeidskrachten uit het onderdrukte Banten?
Multatuli zelf wordt geciteerd om hem te vrijwaren van Droogstoppelachtige
detailkritiek: Multatuli's uitspraak, dat ‘Wat verdichtsel is in het byzonder, waarheid
wordt in het algemeen’, is de sleutel tot het begrip van zijn boek Max Havelaar.

De ontbrekende helden
Geen recensent is zo ontevreden over de film Max Havelaar als D.A. Peransi, de
schrijver van de geweigerde scènes. Naar eigen zeggen trok hij zich indertijd terug
als co-regisseur omdat hij zich niet kon verenigen met het scenario, waarin het
Bantense volk zich zo lijdelijk opstelde tegenover de Nederlandse overheerser. Hij
vindt de film zoals hij geworden is een typisch Nederlands product, een film om je
handen mee in onschuld te wassen. Deze karakteristiek vormt de titel van een
interview met Peransi dat verscheen in een ‘tabloid’ over muziek, film en amusement
voor jonge mensen.23. Als de discussie over Max Havelaar al een eind op streek is
geraakt, grijpt Peransi zelf naar de pen en schrijft de langste bijdrage van alle: ‘Max
Havelaar, de Nederlandse mythe die ons choqueert’.16. b
Het is een fel stuk, niet zonder rancune geschreven, met veel citaten uit
Multatuli-literatuur en ook nog een spoortje van triomf: dankzij een essay van Peransi
heeft de censuur indertijd de film verboden. In dit nieuwe essay
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betreurt hij het, dat de mythe dat Multatuli een groot literator is zulke vormen heeft
aangenomen dat de kinderen op school dat ook moeten geloven. Multatuli wordt
zelfs bijna een held van Indonesië genoemd! Peransi had de verdraaide versie van
de geschiedenis die in het boek Max Havelaar werd gegeven willen corrigeren. Dat
is immers ons recht als een vrij volk? Zijn onderzoek naar de geschiedenis van Banten
vormde de inspiratie voor 12 nieuwe scènes die nooit deel van de film werden. De
huidige film laat zien hoe het Bantense volk zich gewillig in de bajonetten stort. De
geschiedenis leert echter, dat het volk ‘sinds 1830 onophoudelijk de wapens heeft
opgenomen tegen de expansie van het Nederlandse kolonialisme (...) De bewoners
van Banten zijn niet slechts lijdend voorwerp. Zij hebben ook gevoel van eigenwaarde
en zullen niet in een ravijn opduiken om tegen Max Havelaar over hun lot te klagen.
Dat is zuivere fantasie, zegt Wertheim (Genie en Wereld: Multatuli, Hasselt 1970,
blz. 67)’.
Dan volgt het wrange slot van Peransi's artikel:
‘Overwinning van de diplomatie van de Nederlandse cultuur. Met
bovenstaande analyse die de visie weergeeft van Indonesiërs die de essentie
beseffen van de Inleiding tot de Grondwet van 1945 zal hopelijk het
Indonesische publiek een kritische bril opzetten in de beoordeling van een
Nederlandse held die niet onze held is. Het motief voor het maken van de
film, zoals zojuist naar voren werd gebracht, was de actualiteit van Max
Havelaar te benadrukken. In die zin, dat wat in het boek en de film Max
Havelaar wordt uitgebeeld ook nu nog gebeurt. De centrale machthebbers
alsook die in de regio onderdrukken nog steeds het volk, zoals Fons
Rademakers indertijd zei, en er vindt nog steeds collaboratie plaats tussen
Indonesiërs en vreemde machten, zoals Hiswara Darmaputera in de
massamedia beweert. Isma Sawitri (Tempo, 5 dec. 1987) schrijft dat er
altijd een zwijgende massa is, in een volk onder vreemde overheersing of
niet. Welnu, dit is wat onze “oudere broer” uit Nederland met zijn
paternalistische houding ons wil vertellen. En wij accepteren het. (...)
Kennelijk heeft de Nederlandse diplomatie voor 100 procent succes gehad.
Vast en zeker zullen de vereerders van de Max Havelaar, zowel de
Nederlanders als Indonesiërs, uitroepen: Leve de Koningin! En Saïdjah
en Adinda laten zich in het jaar 1987 zomaar aan een bajonet rijgen’.
Geen der kritici formuleert het zo extreem als Peransi, maar verscheidene van zijn
standpunten worden wèl door anderen gedeeld. Peransi's mening dat de film de
Nederlandse zonden schoon moet wassen komt ook naar voren in Pikiran Rakyat
van 2 december waar de systematische wijze waarop de Nederlanders hun tegen de
Indonesiërs begane wreedheden trachten te begraven wordt vergeleken met de
veranderingen die de Japanners hebben aangebracht in hun geschiedenisboekjes. Het
gaat hier om het beeld dat de film geeft, niet het boek, hoewel het niet bij iedere
kriticus altijd duidelijk is of hij zijn oordeel niet voor beide laat gelden. In het nieuwe
opinieweekblad Editor staat een stuk dat in toon niet zoveel verschilt van Peransi:
‘Een mythe doen herleven’24. Volgens de auteur zegt de film niets over het Bantense
volk, ‘behalve als kralen die de grootheid van Max Havelaar moeten tooien. Het is
vrijwel alleen hijzelf die de geest tot verzet in zich heeft, terwijl het volk naar voren
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auteur spreekt zijn bevreemding uit over de zelfmoord van Saïdjah in de bajonetten
van de Compagnie. Voor hem is het duidelijk dat de film gemaakt is met de bedoeling
om een mythisch portret van Max Havelaar te geven.
De persoon van Douwes Dekker
Over de vraag of Multatuli het Indonesische volk verdedigde of alleen maar voor
zijn eigenbelang opkwam heerst hier en daar wel de nodige twijfel. Op de eerste dag
van het congres las een bejaarde medewerker van het dagblad Berita Yudha tijdens
de discussie zijn commentaar voor dat net die ochtend was afgedrukt: ‘Dr. G.A.
Brands schrijft in zijn voorwoord voor het boek Max Havelaar, uitgegeven door het
Nederlands-Indische Departement van Onderwijs in Australië (1946) onder meer
het volgende. Nadat Douwes Dekker in Nederland niet het idee had gekregen dat hij
zou worden gerehabiliteerd, schreef hij het boek Max Havelaar in Brussel in de hoop
dat hij in zijn functie zou worden hersteld en dat de Javanen beter behandeld zouden
worden. Voordat Douwes Dekker zijn boek publiceerde droeg hij het eerst aan de
regering over met de verklaring dat het genoemde boek niet gepubliceerd zou worden,
als hij in zijn positie zou worden hersteld in overeenstemming met zijn dienstjaren
en gepromoveerd zou worden tot resident, op Java. Dat verzoek werd door de
Nederlandse regering geweigerd. Uit genoemd verzoek is het voor deze schrijver
duidelijk dat Douwes Dekker in werkelijkheid een groot koloniaal (overheerser) was.
Uiteindelijk verzocht hij terug te mogen keren naar Java om als Grote Meneer weer
te heersen over het Indonesische volk’.25. Dit is nog vriendelijk uitgedrukt in
vergelijking met Peransi's woorden die in zijn interview met Bintang Indonesia bitst:
‘Multatuli schreef om zichzelf te verdedigen. Hij zocht overal naar redenen en
sympathie voor zijn falen (...) Het voornaamste is dat dat boek geen annotatie is op
de geschiedenis maar een opstel om hemzelf groter te maken. Een weerspiegeling
van zijn verwachting de allergrootste kampioen te zijn’.23. Kwam Douwes Dekker
voor zichzelf op of ging het hem om de Javaan die mishandeld werd? Zij die Dekkers
menslievende pretenties met wantrouwen bejegenen zijn al gauw geneigd er zijn
persoonlijk leven bij te halen. In de Tempo wordt die neiging om Douwes Dekker
af te schilderen als een immoreel figuur ook geconstateerd.26. In een volgend stuk in
het Multatuli-katern blijft de bespreker zich echter voorzichtig uitdrukken: Dekker
was zeker een avonturier met een sterk zelfvertrouwen en iemand die snel verliefd
werd, maar het is niet zeker of hij een ‘playboy’ genoemd kan worden of dat al zijn
verrichtingen voortkwamen uit zijn falen in Lebak. Wel zocht hij ook met zijn goklust
het nodige avontuur, maar er moeten toch ook andere kanten aan zijn persoon zitten,
anders zou hij niet zo beroemd zijn.
De nazaat van de regent daarentegen citeert Multatuli's neef Swart Abrahamsz die
zijn oom ‘neurasthenie’ aanwreef. Dat klopt, meent Akh-
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mad Kusaeni: deze zielstoornis is in principe al aanwezig in ‘zijn sterke egogerichtheid
en zijn onvermogen om zijn emoties te beteugelen’.10.
Enkele recensenten accentueren juist Dekkers positieve eigenschappen: uit een in
Bandung gehouden discussie komt naar voren dat Multatuli een romanticus en een
idealist was.19. Herry Dim herhaalt dit standpunt in de Pikiran Rakyat van 5 december
en noemt Multatuli ‘flamboyant’. Het dagblad Berita Buana geeft een heel
gemoedelijke beschouwing weg: ‘Eduard Douwes Dekker of Multatuli of Max
Havelaar is wèl een Nederlandse withuid. Hij was vroeger wèl koloniaal ambtenaar.
Maar hij was een eerlijk Nederlander. Waarschijnlijk hoort hij bij de koloniale
Nederlanders die juist het onderdrukte Indonesische volk verdedigden. Uit het
gezichtspunt van de Nederlandse regering was hij een ambtenaar, die onbevredigend,
niet goed was. Maar uit Indonesisch gezichtspunt mag hij een Nederlander heten die
goed was, die eerlijk was. Hij was een parel van een Nederlander’.26.
Of Multatuli het Indonesische volk verdedigde is een nuance verschillend van de
vraag of hij ervoor streed. Nee, dat deed hij niet, meent de producer. Hij streed voor
een humanistisch gezichtspunt en dus moest de film ook geen revolutiefilm worden
maar een film waarin dat humanisme zou uitkomen.28. Multatuli had niet de bedoeling
om een eind te maken aan het kolonialisme! Deze mening wordt door Subagio
Sastrowardoyo geciteerd, maar hij voert het argument een stapje verder: ‘De mythe
van de voortreffelijkheid van Multatuli alsof hij met zijn literair werk een nieuw
tijdperk zou hebben geopend in de Nederlandse koloniale geschiedenis door de
ineenstorting van het in zijn tijd vigerende bestuursstelsel te hebben teweeggebracht,
zal misschien ten val komen, als wij de loop van de geschiedenis daarná ermee
verbinden’.9.
Telkens weer schijnen er in deze discussie mythes te moeten worden ontmaskerd!
Toch zijn tamelijk veel kritici het erover eens dat Douwes Dekker idealen van
menselijkheid nastreefde en verdedigde. Het regeringsblad Suara Karya liet Remco
Campert aan het woord om zijn visie op Multatuli uit te dragen: Campert ziet Multatuli
als een humanist die groter durf bezat dan zijn humanistische tijdgenoten.29.

Max Havelaar geen Indonesische held
Voor de kwalificatie van ‘held van Indonesië’ werd Multatuli echter te licht bevonden:
weliswaar diende hij de generatie van Soekarno, Hatta en Roeslan Abdoelgani tot
inspiratie, dat betekende nog niet dat hij als een held werd gezien, aldus Abdoelgani:
‘In onze ogen was Multatuli slechts een auteur die zijn deel had aan het werken van
onze geest van verzet. Niet meer dan dat’.20. In de almaar voortwoekerende discussie
was het zogenaamde ‘heldendom’ van Multatuli even een issue geworden. Maar in
het begin van 1987 was al gewezen op de veel belangrijker rol die E.F.E. Douwes
Dekker heeft gespeeld: als daadwerkelijk strijder voor de vrijheid, zodat veeleer hèm
het predicaat ‘held’ toekomt.
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Interessant is het gezichtspunt van de Bandungse journalist Herry Dim: in de openbare
discussie in Bandung noemde hij Max Havelaar juist een antihero, en hij legt dit uit
in een eigen artikel: ‘Hij [de film] is ook niet heroïsch, want het is stellig geen
melodramatische geschiedenis. Er is hier niet de figuur van een hero. Zelfs Max
Havelaar, zelfs de hoofdpersoon, treedt niet als een held naar voren. Hij treedt meer
als mens op de voorgrond. Ja, als een mens zonder vleugels, waarmee ik bedoel met
zijn goede hoedanigheden en zijn tekortkomingen. Het is juist deze impressie van
zijn humanisme die de film waardevol maakt’.30. Dims analyse gaat nog verder, als
hij vraagtekens plaatst bij het Indonesische concept van heldendom en dat in het licht
ziet van een koloniaal trauma: ‘Voor ons (Indonesiërs) moet de film Max Havelaar
hoe dan ook een probleem opleveren. Waarschijnlijk zou het heel anders uitvallen
als hij werd gepresenteerd aan een publiek dat niet Indonesisch was en evenmin
Nederlands. Of waarschijnlijk ook zou het anders zijn als de film niet een product
was uit Nederland dat nota bene ooit zo ver is gegaan zich met de klauwen van zijn
kolonialisme te vergrijpen aan het Indonesisch grondgebied.
In bovengenoemde context bestaat er inderdaad reden, dat traumatische ervaringen
en nationale sentimenten naar boven komen. Het probleem zal zich des te “zwaarder”
doen gevoelen, omdat wat door de film wordt gepresenteerd o.a. onze eigen “slechte
zijde” is. Inmiddels zijn wij zelf al veel te ver in de ban geraakt van mythen van
heldendom die de achtergrond vormen van ieder “verhaal” omtrent de tijd van de
Nederlandse overheersing. Die mythen zijn kennelijk deel gaan uitmaken van een
superego, deel van de fundamenten van het geweten. Zo zijn die mythen ook
uitgegroeid tot een soort “norm”, een heilig moeten in de wereld van het Indonesische
ego. Op zijn beurt is het onderbewustzijn (superego) dat zich als norm manifesteert
in het bewustzijn (ego) op een paard gaan lijken dat zijn linker- en rechteroog gesloten
houdt en geen andere realiteit meer kan zien. Waarschijnlijk zijn het dat traumatische
verschijnsel en tevens de eisen van dit superego die de roulatie van de film Max
Havelaar in Indonesië hebben vertraagd. Hij werd vertraagd door een soort van taboe
met als gevolg dat hij voor meer dan 10 jaar werd weggeborgen door de commissie
voor de filmcensuur’. Dim houdt hiermee in feite een pleidooi tegen enghartig
nationalistisch denken, van Nederlandse dan wel Indonesische zijde.

De Max Havelaar als spiegel
De Max Havelaar houdt Nederlanders zowel als Indonesiërs een spiegel voor die
kan stimuleren tot zelfonderzoek.19. Een columnist van Kompas spoort de Indonesische
schrijvers aan het voorbeeld van Multatuli te volgen en af te dalen naar de desa, om
daarover te schrijven, over ‘de mensen die onderaan leven, zij die onderdrukt en
benadeeld worden, die niet in staat zijn om hun eigen lot te verklanken, zoals in de
oude tijd werd gedaan door iemand met de naam Multatuli’.31. Widi Santoso, journalist
van het hippe blad voor
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jongeren Bintang Indonesia, kennelijk geschrokken van alle negatieve opinies die
Peransi in het nummer van 1 oktober mocht spuien, schrijft zelf een stuk met de titel:
‘Een spiegel die nog geldig is’. Santoso legt een direct verband tussen het feodalisme
van toen en dat van nu: ‘los van de vraag naar de waarheid, een ware geschiedenis
of niet, kunnen we aan de Max Havelaar, het boek zowel als de film, een spiegel
ontlenen om onszelf in te spiegelen. Dat díenen de houding is van de gewone man
tegenover de aristocratie. Dat de aristocratie veel onderdrukking begaat om zichzelf
te verheffen. Dergelijke zaken kunnen we moeilijk ontkennen. Als in de film wordt
uitgebeeld hoe het volk hurkt om eer te bewijzen aan een passerende ambtenaar, is
dit waarschijnlijk een krachtige bron voor het ontstaan van de gewoontes in het
heden. Bedenk, elke keer als een ambtenaar komt inspecteren of zelfs alleen maar
zijn geboortedorp bezoekt, moet het dorp versierd worden. Het slechte wordt
verborgen gehouden, lieftallige meisjes worden mooi aangekleed enkel en alleen om
voedsel aan te reiken. In de vorige eeuw had je Saïdjah en Adinda. Twee jongeren
uit de desa die bewust de slechte traditie wilden doorbreken. Het tragische echter is
dat zij niet in staat waren tegen de stroom op te varen’.32.
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De Nederlandse ambassadeur G.W. Baron de Vos van Steenwijk en Eduard Douwes Dekker op de
Multatuli-tentoonstelling in het Erasmushuis.
Foto: Dosasih Deradjat, The Jakarta Post

De voorgehouden spiegel wordt echter afgewezen door een journalist van
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Suara Karya die een artikel schrijft met de titel: ‘Ons gezicht in een gebarsten spiegel’
(Suara Karya, 13 dec. 1987). Het is een tamelijk verward verhaal, waarin nota bene
Multatuli's sterke religieuze inspiratie verantwoordelijk wordt geacht voor het
vertrokken beeld waar de Max Havelaar blijk van geeft (hij gelooft dat Ds. Wawelaar
een serieuze figuur is waar Multatuli helemaal achter stond!).

De actualiteit van Multatuli
Met ‘de actualiteit van Multatuli’ - het thema van de discussie in Jakarta - betreden
we gevaarlijk terrein. Op de avond in de TIM was Dick Hartoko hier het meest
uitgesproken over. Hij noemde het werk van Multatuli een tijdbom: immer kritisch
en klaar om te ontploffen. Dezelfde metafoor werd in de Pikiran Rakyat van 6
december gebruikt: ‘De film “Max Havelaar” (Saïdjah en Adinda) van de Nederlandse
regisseur Fons Rademakers is als een oude tijdbom die lang begraven is geweest en
zomaar ineens ontploft’.33. In de Kompas wordt de mening van de socioloog Arief
Budiman geciteerd, dat ‘de werken van Multatuli, vooral de Max Havelaar, zo
voortreffelijk zijn omdat ze direct de kern van een menselijk vraagstuk raken, nl. de
rechtvaardigheid en de verdediging van het kleine volk. Daarom zal dit vraagstuk in
alle tijden actueel blijven’.34.
De politieke betekenis van Multatuli voor Indonesië werd het sterkst aangevochten
door Subagio Sastrowardoyo die met zijn lezing beoogde de Indonesische opinie af
te leiden van de politieke discussie en om te buigen naar een reflectie over de literaire
waarde van Multatuli's roman: ‘Niet in de wereld van de politiek maar in de literaire
wereld zal de Max Havelaar een eeuwige positie verwerven in de Indonesische
samenleving’.9. Door een verband te leggen tussen de waardering voor de ‘boodschap’
van de Max Havelaar en het communisme trachtte Subagio de betekenis van de Max
Havelaar te reduceren tot een literaire. De Nederlandse apologeten van Rob
Nieuwenhuys merken hierover op: ‘Zoals de directeur van de staatsuitgeverij Balai
Pustaka onlangs fijntjes opmerkte, werd de eerste vertaling van Saïdjah en Adinda
in 1954 gemaakt door Bakri Siregar van de LEKRA, het culturele lichaam van de
PKI (het boek werd na de coup in 1965 verboden). Deze associatie met het
communisme is misschien zelfs te beschouwen als de doodskus voor de Max Havelaar
en Dekker, want alles wat ook maar enigszins verbonden is met deze politieke
ideologie, is voor de Indonesische regering anathema’.13. De veelal enthousiaste
respons op de film toont echter anders aan. Bovendien valt er bij Subagio's opmerking
een kanttekening te plaatsen: de eerste vertaling van het Saïdjah en Adinda-verhaal
in Indonesië werd gemaakt door Raden Tumenggung A. Sunarja, een adellijke
Soedanees, waarschijnlijk zelf uit een regentenfamilie afkomstig. Deze vertaling, in
het Soendanees, voor West-Java, voor het gebied waar Lebak toe behoort, verscheen
al in 1951, en wel bij de Balai Pustaka... Sunarja geeft in zijn inleiding een hele
staalkaart van verplichte arbeid in de
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tijd van Multatuli en stelt zich volledig achter Multatuli's beschuldiging dat de Javaan
werd mishandeld. De naam van Eduard Douwes Dekker blijft voor hem om die reden
verbonden met de strijd van het Indonesische volk.35.
Voor de nazaten van Lebak was de vertoning van de film in Rangkasbitung in
januari 1988 geen vrolijk vooruitzicht. De eerder genoemde Akhmad Kusaeni stuurde
een protestbrief naar de bestuurders van Lebak. De regent wilde er aanvankelijk
streng op toezien, dat er geen leerlingen van onder de 17 jaar naar de film zouden
kijken en dat ambtenaren in de bioscoop niet hun uniform zouden dragen. Maar de
pressie van de ‘actiegroep’ was zo groot, dat de hele voorstelling niet doorging, al
waren er reeds 10.000 kaartjes gedrukt en voor een deel via de schoolhoofden
verspreid. In contrast hiermee werd er in de Westjavaanse plaats Subang een
voorstelling georganiseerd voor 800 ambtenaren (onder wie 242 dorpshoofden en
districtshoofden) op uitnodiging van de regent! Deze regent stond aldus de Tempo
te woord: ‘Het thema van deze film is interessant. Kennelijk waren niet alleen de
Nederlanders slecht, onze mensen konden ook een corrupte mentaliteit hebben.
Daarom heb ik de ambtenaren deze film aangeboden, om hen tot zichzelf te brengen:
om onszelf te kunnen zien als voorbeeld en als beschermers van het volk en tegelijk
als bevorderaars van de opbouw’.37.

Multatuli als Indonesisch cultuurbezit
Inmiddels is Multatuli echt deel gaan uitmaken van de Indonesische cultuur, in de
breedste zin. Zoals Henk van der Meijden verlekkerd beschrijft met wie Hugo Claus
het allemaal niet gehouden heeft, zo verschijnt in de Indonesische versie van ‘Het
Beste’ een lange bijdrage over ‘Multatuli en de vrouwen’.38. Maar ook in de beste
zin is Multatuli Indonesisch cultuurbezit geworden: in een interview met het
Yuppie-achtige tijdschrift Matra antwoordt de schrijver Y.B. Mangunwijaya (van
wie in het Nederlands is vertaald: Het boek van de wevervogels) op de vraag wie zijn
favoriete schrijvers zijn: ‘Wat de romans betreft, ja wie? Pramudya Ananta Toer.
Maar, mijn eerste leraar is eigenlijk Multatuli, Max Havelaar’.
De daarop volgende vraag spreekt boekdelen: ‘En wie van de buitenlandse
schrijvers?’39.
Multatuli's betekenis voor Indonesië staat buiten kijf; de discussie over de Max
Havelaar is echter nog lang niet ten einde, en zal in Indonesië nieuw voedsel krijgen
als Jassins juist gereedgekomen vertaling van Hermans' De raadselachtige Multatuli
eenmaal is verschenen.27.36.
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Eep Francken
De achterhaalde Multatuli
‘Hij heeft karakter, maar geen talent’, zei een schrijver over een van zijn collega's.
Een oordeel dat makkelijk is om te draaien: een talent maar geen karakter, en dat
kreeg deze man dan ook te horen van zijn tegenstanders. Jeroen Brouwers heeft in
twee dikke delen zijn eigen brieven uitgegeven. Zijn talent is onomstreden. Om ook
de laatste twijfels over het karakter weg te werken heeft Brouwers zijn eerste
brievenboek de klinkende titel Kroniek van een karakter gegeven. Zijn karakter,
vindt Brouwers, lijkt op dat van E. du Perron. ‘Ook ik ben in leven en letteren pro
de “vent”’, schrijft hij. Soms houdt hij zichzelf (halfserieus) voor de reïncarnatie van
Du Perron. Toen ik zijn boek las ben ik bij een paar zinnen over Multatuli blijven
hangen:
‘Stijl is toch het enige wat ‘overblijft’? Multatuli is toch alléén nog maar
een genot vanwege zijn stijl? Ik bedoel: je hoeft Multatuli niet meer te
lezen vanwege een van zijn ‘boodschappen’. De ‘boodschap’ van Max
Havelaar, dat den Javaan wordt onderdrukt en zo, is verbleekt en
achterhaald, maar de ‘stijl’ van dat boek houdt het nog wel zo'n jaar of
honderd.
Uit een brief van 5 juni 1978, aan Maarten 't Hart nog wel. Wat Brouwers hier zegt
is niet erg bijzonder, maar om wat voor reden dan ook ergert het me meer dan andere
praatjes van andere mensen, met dezelfde strekking. Dat Multatuli alleen nog om
zijn stijl belangrijk is heb ik zo vaak gehoord. Zelfs in de werken van een degelijke
Multatulilezer van het beste allooi valt te lezen ‘dat al met al het centrale thema van
Multatuli's oeuvre - de mishandeling van de Javaan - voorgoed tot het historisch
verleden behoort’ en ook nog ‘dat de voornaamste thematiek van zijn werk goeddeels
achterhaald is’.* Deze schrijver heeft notabene zelf in tientallen lezingen en artikelen
over Multatuli zijn eigen ongelijk overtuigend aangetoond.
Over de stijl van Multatuli is heel wat afgeschreven, maar je koopt er weinig voor.
Niets dan lof, met toejuichingen voor de levendigheid en de natuurlijkheid. De
allerorigineelste zegt: alsof het gisteren geschreven is. Elke keer als ik dat tegenkom
moet ik denken aan de M.A.V.O.-leerling die ‘nou toch zo'n achterlijk ouderwets
boek’ moest lezen en mij dat voor de voeten gooide alsof ik hem die opdracht had
gegeven. Het was een boek waar de mensen elkaar zelfs met ‘gij’ aanspreken, zei
hij; natuurlijk was het Max Havelaar. Toch heeft Multatuli een stijl die modern
aandoet. Wie twijfelt moet maar eens ruiken aan de tijdgenoten van Multatuli en bij
voorbeeld Onze buurt openslaan, de bestseller van 1861 door mevrouw Bohn-Beets,
de
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zuster van Nicolaas. Maar Multatuli is niet ‘alsof het gisteren geschreven is’, dat ziet
een M.A.V.O.-leerling beter dan een gepekelde neerlandicus. Multatuli in grote vorm
is als stilist moeilijk te overtreffen; zijn wendingen hebben een beknoptheid en een
zeggingskracht waar je stil van wordt; in bewondering daarvoor doe ik voor niemand
onder. Toch is zijn stijl negentiende-eeuws. Hoe kan het anders? Als stijl de
verhouding is tussen iemands taalgebruik en het gemiddelde, dan verandert de stijl
bij verandering van dat gemiddelde.
De boodschap is verbleekt, zegt Brouwers, maar de stijl blijft over. ‘Dat den Javaan
wordt onderdrukt en zo’, zegt hij. Die n van den hoort daar niet, want de Javaan is
grammaticaal onderwerp. Dat weet Brouwers natuurlijk ook. ‘Den Javaan wordt
onderdrukt’ is een nadrukkelijke imitatie van Multatuli's verouderde buigings-n, een
soort persiflage. Dit is geen foutief ennetje maar een honend ennetje. Hoon voor de
stijl die zo veel ‘genot’ geeft, wat kan daarvan de bedoeling zijn?
Brouwers zet stijl en boodschap allebei tussen aanhalingstekens. Hij schrijft ook
nog: ‘overblijft’. Het zijn moeilijke begrippen waar de een dit onder verstaat, de
ander dat. Die aanhalingstekens geven aan dat ook Brouwers over zijn terminologie
onzeker is. Wat men wel stijl noemt is het enige dat als het ware overblijft, zegt hij,
en de zogenaamde boodschap is achterhaald. De aanhalingstekens ironiseren ook
een beetje. Brouwers geeft zelf aan dat zijn omschrijvingen gebrekkig zijn, maar hij
heeft niet anders.
In een brief hoeft hij niet zo precies te zijn. Nu hij de brief in een boek zet krijgen
zijn opmerkingen veel meer gewicht: ‘wees bedaard... 't staat in 'n boek’, roept
juffrouw Pieterse. Maar Brouwers gaat er niet verder op in, dus moeten we ons zien
te redden.
Verouderd, achterhaald, het betekent dat iets in zijn eigen tijd goed was, maar nu
niet meer. De taal ontwikkelt zich, waardoor een schrijver zijn bijbetekenissen, zijn
verwijzingen kwijtraakt, waarop het effect van literatuur voor een groot deel berust.
De schrijver is aan het verouderen. Ook de cultuur ontwikkelt zich. De belangstelling
verschuift; weer een reden waarom een oud boek niet meer als literatuur gelezen
wordt maar eerder als historisch document. De mensen dromen niet meer over
dezelfde dingen en gaan dan ook anders lezen. ‘Zijn veder zal de Doodt, de Steen
en Tijdt verduuren’, is over Hooft beweerd, maar reëler is het ‘Grafschrift’ van Bloem
over zijn eigen werk: ‘Een steen, door 't groen gebarsten, en verweerde / Letters en
cijfers, die de regen vult’. Regen van jaren wist de letters uit.
Misschien veroudert de stijl wel sneller dan de boodschap. Als Odysseus na
jarenlang rondzwerven thuiskomt, in vermomming, is er geen mens die hem herkent,
maar een ontzettend oude hond heeft hem in de gaten en komt vriendelijk naar hem
toekruipen. Deze ontroerende trek in het verhaal van Homerus is helemaal niet
verouderd. Willem Brakman gebruikt deze scène in zijn roman Come-back uit 1980.
De thuiskomst van de held van die roman is
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teleurstellend, onplezierig, schrijnend. Er komt bepaald geen aanhankelijke hond
naar hem toe, maar bij wijze van contrapunt laat Brakman hem op de trap in zijn
oude/nieuwe huis een dode kat vinden. Dit detail, en de hele, de laatste tijd misschien
wat overmatig woekerende verwijzingsmode onder romanschrijvers, geven aan dat
de inhoud van bij voorbeeld Homerus ‘overblijft’, al moet een Griek zijn eigen taal
bijna opnieuw leren om het verhaal te kunnen lezen. De inhoud blijft staan - ik vertel
daarmee niets nieuws - omdat hij niet ligt in actuele mededelingen van de dag, maar
in de mens, die misschien wel een heel klein beetje verandert, maar ook dan nog
alleen maar heel, heel langzaam. Hierop berust immers de traditie van de grote
schrijvers: Shakespeare en de Griekse tragedieschrijvers worden vaak in vertaling
opgevoerd, maar niet omdat hun stijl zo'n genot is.
Met die tegenstelling van stijl tegenover boodschap loop je al heel gauw vast.
Hoort die oude hond tot de boodschap van Homerus? Ik denk dat Brouwers dit niet
heeft willen zeggen. Het grote gedicht over Het boerenbedrijf (de Georgica) van
Vergilius bevat praktische wenken voor de akkerbouw, die mogelijk voor een deel
achterhaald zijn door inspanningen in Wageningen en elders, maar hoe mijn
olijfboompje gesnoeid moet worden zal ik er allicht in kunnen vinden. Is die boom
nu inderdaad aan die snoeibeurt toe, en sla ik het gedicht op om inlichting, dan struikel
ik over de enorme verzameling goden en godinnen waarmee Vergilius zijn werk
gestoffeerd heeft. De hele mythologie trekt voorbij. Dit lijkt me een stilistische
veroudering die wel lastig is, maar geen hoofdbezwaar. Ik kan mij immers in de stijl
inlezen en de boodschappen tot mij nemen. Je doet ongeveer hetzelfde als je ophoudt
je te ergeren aan de gij-vorm in het Nederlands van de negentiende eeuw.
Een stilistische veroudering kan in veel gevallen door de lezer weggelezen worden:
hij moet zich in het begin wat meer inspannen om zich te verplaatsen naar het
gemiddelde taalgebruik van een voorbije tijd. Bij ‘boodschap’ kun je denken aan de
algemeen-menselijke inhoud (die natuurlijk in laatste instantie niet van de stijl
gescheiden kan worden), en die veroudert niet of nauwelijks. Brouwers heeft het niet
over deze boodschappen, maar bedoelt meer praktische kwesties, genre olijfboom,
de visserijkwestie in Op hoop van zegen en, zijn eigen voorbeeld, de onderdrukking
van de Javaan. Het is makkelijk in te zien dat die inderdaad kunnen verouderen.
Wie zich afvraagt in hoeverre Brouwers gelijk heeft en op zoek gaat naar de
verouderde, de achterhaalde Multatuli, moet dan ook alleen praten over boodschappen
van de laatste soort. Dat wil ik doen. Een speurtocht naar de verbleekte Multatuli,
langs verschillende aspecten van wat je - ondanks Multatuli zelf, die met dit soort
zaken meestal niets te maken wilde hebben - kunt aanduiden als zijn leer.
Boodschappen die hij op de lezers afstuurde om zijn opinie over wetenschappelijke
of puur praktische kwesties bekend te maken, soms om direct in de samenleving in
te grijpen.
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Een leerstuk om Brouwers aan het begin even gelijk te geven is: Multatuli over taal
en taalkunde. Hij schreef daar heel veel over, maar voor zover ik het begrijp in
hoofdzaak over onoplosbare vragen waarvoor hijzelf geen begin van antwoord had.
Nemen we bij voorbeeld de oorsprong van de taal. Als vaker viel hij op een
conservatieve manier de officiële geleerde opvattingen van zijn tijd aan. Hij
verdedigde wat eigenlijk al lang geweest was. Die oorsprong van de taal zoekt hij
vanzelfsprekend in de natuur, want daar komt hij altijd mee aan. De taal, zo meende
hij, moest begonnen zijn met de imitatie van natuurgeluiden. Daarmee gaat hij in
tegen een onder taalkundigen nog steeds algemeen aanvaard dogma: dat het verband
tussen een woord en zijn betekenis helemaal willekeurig is. Op een paar
uitzonderingen als ‘koekoek’ na heeft de klank niets met de betekenis te maken. Er
is geen reden waarom het woord ‘wolk’ wolk betekent en het woordje boom: boom.
Het had net zo goed omgekeerd kunnen zijn.
Multatuli zag dit anders. Hij hield zich af en toe bezig met de afleiding van
woorden, waarbij hij allerlei Indische en Europese talen aan elkaar redeneerde. Zijn
afleidingen schijnen niet altijd fout te zijn geweest, maar eigenlijk valt er niets meer
mee te beginnen. De verouderde Multatuli op zijn staart getrapt? Best mogelijk.
Multatuli was dol op het woordje ‘rust’. Dat begint met een r en eindigt met st. R is
voor Multatuli typisch de klank die beweging aanduidt: rrrr gaat de... trein? ST dat
is stil, sta en stop. Rust is nu zo'n prachtig woord omdat het twee elementen beeldend
combineert: stilstand na beweging - en de betekenis springt naar voren. Als dit onzin
is, dan toch zeer fraaie onzin. Maar goed, de ‘boodschap’ in de beperkte zin die we
nu op het oog hebben is er niet minder verouderd om. Multatuli houdt nog wel wat
bespiegelingen over de taalgeschiedenis in verband met de algemene geschiedenis,
over het karakter van de taal en het volk (waarom hebben Spanje en Portugal twee
woorden voor ‘zijn’ met onderling verschil in betekenis? daar zit iets achter), die bij
de Nederlandse moderne taalkunde volstrekt uit de gratie maar toch niet onzinnig
zijn. Maar ze blijven totaal onuitgewerkt. De taalkundige Multatuli is inderdaad
verouderd.
Volgende leerstuk. ‘De godsdienst is een goede zaak / en geeft het mensdom veel
vermaak’, schrijft Lukas de Wilde, maar Multatuli had het integendeel over de pest
van het geloof en noemde godsdienst ‘in de hoogste graad onzedelijk’. Vele, zeer
vele bladzijden heeft hij erover geschreven en de door hem vernietigde dominees
zijn (dan ook?) compleet vergeten. Belangrijker: de godsdienstige mensen leveren
geen strijd meer over hoe de dingen zijn. Hoe kan Multatuli's geschrijf dan nog
functioneren? Hij levert een bewijs dat God niet bestaat, maar hij richt zich daarbij
tegen een kerk die zegt dat Hij wel bestaat. Wat te doen met Multatuli als die kerk
heel anders reageert en uit is op een ‘goed gesprek’? Dit zou Multatuli veel kwaaier
gemaakt hebben, maar goed; de discussie wordt niet gevoerd en Multatuli sluit
nergens bij aan met z'n antigodsbewijs.

Over Multatuli. Delen 20-21

22
Niet alleen in het geval van die dominees draagt zijn succes bij aan zijn veroudering.
De godsdienst is zo achteruit gegaan dat van alles van Multatuli niet meer begrepen
wordt. Een slachtoffer van zijn succes. Door het motto van de Ideeën, ‘een zaaier
ging uit om te zaaien’, wordt Multatuli een concurrent van Jezus en er volgen dan
ook nog veel opmerkingen over en toespelingen op Jezus, maar die zijn wel bestemd
voor lezers voor wie Jezus eten en drinken is. Wie nog net weet dat Maria de moeder
van Jezus was, snapt nooit wie Multatuli op het oog gehad zou kunnen hebben met
de krankzinnige van Nazareth.
Ook hier lopen we dus tegen een verouderde Multatuli op, maar er staat iets
tegenover. Wat hij schreef over de twijfel zou in onze tijd, die niets meer zeker weet,
eerste keus kunnen zijn. Het gebed van de onwetende is niet achterhaald, ook al laat
Gerrit Komrij het weg in zijn bloemlezing.
‘Verlos ons van de preektoon Heer / geef ons natuur en waarheid weer’ - op minder
vriendelijke manier zegt Multatuli hetzelfde met dominee Wawelaar. Wie 's zondags
radio 4 aanzet om naar mooie muziek te luisteren, kan drie dingen vaststellen: er is
geen muziek, het gebed van De Génestet is niet verhoord, als er iets van Multatuli
gisteren geschreven lijkt dan is het dominee Wawelaar. En zeker niet verouderd is
hij als hij ingaat tegen religieuze fanatici. De Elberfeldse wezen lijken wel van alle
tijden.
Volgende onderwerp. Eerst een stukje Multatuli. Hij heeft gelezen dat in Oskaloso
een vrouw als burgemeester gekozen is. ‘'k Weet niet of 't waar is, want het staat in
'n dagblad. Maar áls 't waar is, denk ik dat die kiezers te Amsterdam zyn geweest,
en 'n afschrik hebben gekregen van mannelyke besturen, 't Is zo vreemd niet. Zy
hebben waarschynlyk een-en-ander vernomen van de staat der geldmiddelen van die
stad, en van de manier waarop de vrome burgervaderen kans hebben gezien om
bankroet te gaan, zonder dat iemand begrypen kan waar 't deficit gebleven is. Dit zal
aanleiding hebben gegeven tot de mening dat het tyd werd eens te beproeven of 'n
dame, even schandelyk als 'n man, zou misbruik maken van 't vertrouwen harer
medeburgers’. We hebben hier twee dingen tegelijk te pakken: onverdiend gezag
van democratische bonzen + de vrouw. Allebei onderwerpen waarvoor de revolutie
al geweest is. Niemand kijkt nog op, als je te keer gaat tegen klakkeloos opzien naar
mannen op dikke kussens, als je iedereen oproept om zelf na te denken, vrouwen in
het bijzonder. Ook een Multatuli die over deze zaken te keer gaat schokt niet meer.
Zijn verhaal over Thugater, de boerendochter die koeien moet melken in de tijd dat
haar broers aan de studie zijn (want weten en begrijpen is immers zondig voor een
meisje), dat verhaal maakt niemand kwaad meer. Evenmin zijn betoog tegen de
huichelarij over de seksualiteit van meisjes (ze mogen niet weten wat ze weten, niet
voelen wat ze voelen, niet begeren wat ze begeren, ze mogen niet wezen wat ze zijn).
Schokkend is dat alles niet meer. Achterhaald dus? Als ik Thugater voorlees, werkt
het toch nog heel duidelijk, i.t.t. die godsdienstige of beter ongodsdienstige bewijzen
en uiteenzettingen, al is er net zo duidelijk
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sinds Multatuli iets veranderd. De strekking van Thugater zou je in 1987 op een
postzegel hebben kunnen zetten, maar ‘O God er is geen God’, de formule van de
twijfel, kan er op zijn vroegst pas op bij Multatuli's tweehonderdste sterfdag; dat is
zo'n beetje het verschil. Wie volhoudt dat Multatuli met dit onderwerp ‘net zo actueel
als toen’ is, maakt zich belachelijk, maar achterhaald is Multatuli hier toch maar ten
dele.
Ongeveer hetzelfde lijkt op te gaan voor opvoeding en onderwijs, voorwerpen van
aanhoudende zorg bij uitstek. Multatuli wil, zonder dat hij de naam gebruikt,
anti-autoritair onderwijs. De kinderen moeten zich vrij ontwikkelen. Geen feitenkennis
maar leren denken. Vooral geen schoolse aanpak; de persoon van de leraar is het
belangrijkste. Eigenlijk moeten vaders hun eigen kinderen les geven, want dat is
even natuurlijk als de borstvoeding door de moeders, vond Multatuli in het begin,
maar hij bracht er zelf niet veel van terecht.
Deze ideeën waren toen al een eeuw oud, en onderwijzers waren het dan ook vaak
met Multatuli eens. ‘Ik vang met meisjes aan’, sprak hij, maar hij had in zijn legioen
toch ook veel leraren, en dat echt niet alleen omdat hij salarisverhoging voor die
mensen wilde en liet zien dat de klassen kleiner moesten. De klassen zijn binnenkort
weer net zo groot als in de tijd van Multatuli. Onderwijsambtenaren lezen nota's,
onderwijzers lezen óók geen Multatuli, verkeerd is het allemaal, maar is het verkeerd
omdat zij op deze manier een ‘actuele boodschap’ mislopen? Of is Multatuli ook in
dit opzicht verouderd (op de salarissen en de grote klassen na)? De dragende kracht
van zijn ideeën over onderwijs zou dokter Holsma moeten zijn, die de kinderen zelf
les geeft en om de twee uur 15 minuten met zichzelf laat stoeien, maar hij is niet
Multatuli's meest overtuigende figuur. Het beste zijn in feite de gedichten van de
kinderen (Trijntje Fop, Wouter zelf) in hun contrast met meester Pennewip en zijn
‘Juffrouw Laps, gy behoort inderdaad tot de klasse der zoogdieren’. Maar met deze
tegenstelling tussen de natuurlijke kinderpoëzie en de kromgegroeide feitenkenner
kom ik buiten mijn afgeperkte onderwerp van praktische, boodschapperige
boodschappen.
Toch is er nog wel één echt leerstuk van Multatuli ‘ter behandeling’ overgebleven:
de specialiteiten, waarover hij dat aparte boek heeft geschreven. Het staat vol met
tamelijk geestige stukken over specialiteiten die niets van hun onderwerp afweten,
kamerleden meestal, maar beter is hij over de echte specialisten die hun vak wel
kennen. Het is hem niet ontgaan dat die mensen wel eens iets presteren. Hij wil niet
terug naar de tijd dat iedereen zijn dag doorbracht met het weiden van eigen schapen
en het bakken van eigen brood, maar hij heeft het erover dat alle specialisatie altijd
ten koste van iets anders gaat. De specialist kan onmogelijk nog gewoon (lees:
natuurlijk) leven. Zet de Tweede Kamer nu eens vol met goede specialisten, dan
ontbreekt het aan de man die weet hoe alle specialismes gebruikt moeten worden.
Het moois dat de specialisten leveren kan door niemand
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meer benut worden, want allemaal zitten we levenslang in ons eigen hokje.
Daarom wil hij, en nu kom ik op zijn onderwijsprogramma terug, algemene vorming
op de eerste tot en met tiende plaats, en pas daarna de vaardigheden, de praktische
vakopleiding waarmee bij voorbeeld de kweekscholen de (in meer dan één betekenis)
arme onderwijzertjes op de kinderen loslaten. Een slimmerd steekt nu allicht zijn
vinger op om te zeggen dat Multatuli zelf nu juist geen vakopleiding had en daarom
al gauw ‘de generalist’, b.v. E. Douwes Dekker, op de voorgrond wilde in plaats van
de bedreigende specialiteit. Natuurlijk, dat is zo, maar rancunes of niet, hij heeft hier
toch werkelijk een punt. Ook zijn tirades tegen bedilzucht in het onderwijs zouden
per circulaire door het ministerie verspreid moeten worden.
Ministers, kamerleden, hun heeft Multatuli net zo achter de vodden gezeten als de
dominees. Ook zijn politieke stukken richten zich vaak op mensen of kwesties van
de dag. Hij heeft beweerd dat de mensen zich nog eens zouden afvragen of die Willem
III koning was in de tijd van Max Havelaar, en heeft daarin inmiddels misschien
gelijk gekregen. Zijn opvattingen over staatsbestuur waren, als we naar de
ontwikkeling sindsdien kijken, in 1848 al achterhaald. Het nieuwe was de
parlementaire democratie, maar daar was Multatuli tegen. Hij zegt dat hij ertegen
zou zijn, als hij iets beters vinden kon, maar later heeft hij ook laten merken wat dat
betere dan zou moeten zijn: de verlichte absolute vorst of in elk geval een autoritair
politiek leiderschap naar het voorbeeld van Bismarck. Het Oranjehuis vond hij
overigens ‘liederlyk, dom en wurmstekig’, wat Van Oorschot de koningin bij de
onthulling van het Multatulistandbeeld niet heeft voorgehouden. Nou ja, Multatuli
zei het ook alleen maar in een brief (die hij niet in een boek zette), en die
wurmstekigheid kwam volgens hem door de parlementaire democratie of werd daar
in elk geval erger van.
In Vorstenschool zie je hoe Dekker het zich voorstelde. De koningin, Louise net
als zijn eerste meisje, gaat bij arme mensen op de thee. Zo hoort zij de echte
problemen die haar man dan kan oplossen. Multatuli heeft zichzelf bij open sollicitatie
aangeboden als dictator. Het kon alleen tijdelijk zijn, zei hij erbij, en het was uiteraard
een grap, maar toch niet zo maar een grap. In tegenstelling tot Bismarck had dictator
Dekker meteen de armen willen bezoeken.
Zijn kritiek op onze mooie democratie luidt dat niemand nooit nergens
verantwoordelijk voor is. De verantwoordelijkheid van een minister stelt niks voor,
want de minister hoeft volgens Multatuli maar af te treden om definitief van alles af
te zijn. Aftreden? Het is een cliché van onze tijd dat de politiek ‘verloedert’ omdat
geen politicus nog een heldere opvatting heeft van deze verantwoordelijkheid, dus
Multatuli is in zijn kritiek meer dan actueel. Maar zijn alternatief is een achterhaalde
boodschap. Niet achter slaapmutsen van kamerleden aanlopen, zegt hij, en we willen
nog wel beloven dat

Over Multatuli. Delen 20-21

25
niet te vaak te zullen doen, maar ook: we moeten ons scharen rond de vederbos van
een koning. Daar krijgt hij ons niet meer voor.
Zijn gedichtje ‘Wie met gekken in vree wil leven / moet ze wat te kiezen geven’
suggereert de schijnvertoning van de verkiezingen, maar onbedoeld haalt hij de vrede
van de democratie erbij. Dat wil zeggen: geen burgeroorlog, en daarvoor laten we
die vederbos dan maar schieten. Zijn polemiek is hier typisch negentiende-eeuws,
dus in zekere zin achterhaald, al blijft zijn kritiek op onze democratie boeiend, heel
wat boeiender dan zijn woordafleidingen. Die bekende omschrijving van de
democratie als niet het beste maar wel het minst slechte systeem, die komt door
Multatuli's uiteenzettingen opnieuw tot leven.
Maar over al die onderwerpen heeft Jeroen Brouwers toch geen woord gezegd! Het
is waar. ‘Dat den Javaan wordt onderdrukt en zo’, dat was zijn tekst, en daarover
moet ik het nu dan ook nodig hebben. ‘En zo!’ Alsof Multatuli in zijn tijd een
oninteressant schijnprobleem behandelde. Is ‘dat de Javaan wordt onderdrukt’ wel
de boodschap van Max Havelaar? Als dat zo is, dan lijkt het boek in 1988 inderdaad
verouderd. Sinds 1949 wordt de Javaan door Nederland niet meer onderdrukt.
Multatuli zelf heeft een dubbel thema geformuleerd: 1) de Javaan en 2) eerherstel
voor de ambtenaar Douwes Dekker. Ook (2) is mosterd na de maaltijd. Zijn er nog
andere ambtenaren voor wie de koningin een beeld onthuld heeft? Hoe nog meer
eerherstel? Aan de andere kant was de trouwe ambtenaar wel honderd jaar eerder
overleden. Maar hoe je het bekijkt, de koers is duidelijk gelopen.
Het is dan ook beter om Max Havelaar op een andere manier te lezen: het hele
boek drijft op de tegenstelling van Droogstoppel tegenover Havelaar. Droogstoppel
vertegenwoordigt een houding die ik op z'n zondags wil aanduiden met profijtelijke
afzijdigheid: hij blijft overal buiten en wordt daar beter van. De bekende situatie als
hij leest over gestolen buffels: wat moeten die zwarten met een buffel, denkt hij, ik
heb nooit ook maar één buffeltje gehad en toch ben ik tevreden. Zo gaat-i goed,
hebben en houden, dat is Droogstoppel. Havelaar, daar recht tegenin, vindt overal
dingen waar hij zich juist mee moet bemoeien, en doet dat dan ook. Hij is de man
van de verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid die Multatuli later te pas bracht
in zijn toornen tegen de democratie.
Zo komt het boek wat los van zijn tijd zonder dat ik de zaak forceer, want de
pretentie van Multatuli ging duidelijk verder dan ‘Indië’. Ik moet wel toegeven dat
ik hiermee mijn zelfgetrokken grenslinie doorbreek, want ik houd mij niet meer aan
de ‘boodschappen’ ter bereiking van direct effect, zoals de afspraak was. Ik kon het
niet laten; snel terug naar de mishandeling van de Javaan.
In de brochure Over vrijen arbeid legt Multatuli de essentie uit van het Nederlandse
koloniale gezag. Een Hollander gaat naar Java om koffie te halen. Hij komt een
Javaan tegen, die natuurlijk lekker rustig op de grond
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ligt, en zegt tegen die Javaan: ‘Javaan, ik wil koffie’. De Javaan draait zich heerlijk
om en doet niets, want de Javanen kenden toen nog helemaal geen koffie. De
Hollander schiet er niet mee op. Maar dan ziet hij in de verte nog een stel andere
Javanen aankomen. Allemaal dragen ze iets: een kist, een doos, en eentje heeft er
een zonnescherm. Er is er ook een die helemaal niets draagt, en die loopt voorop.
Als de groep dichtbij komt, springt de liggende Javaan overeind en knielt, al groetend,
eerbiedig voor die voorste Javaan. De Hollander ziet het allemaal gebeuren en denkt
erover na. Hij hoeft geen ‘ik wil koffie’ meer te schreeuwen tegen een losse liggende
Javaan, begrijpt hij. Beter is het om naar de voorste toe te gaan, en te zeggen:
‘Weledele heer, wees zo goed uw knielende onderdaan koffie te laten planten voor
mij, of beter gezegd: voor ons. U krijgt zelf ook een paar kisten’.
Volgens Multatuli komt het systeem erop neer de chefs van het land te vriend te
houden, zoals hij ook in Max Havelaar de Indische hoofden op de voorgrond zet.
Natuurlijk heeft hij het hier niet over het zogenaamde neokolonialisme van onze
eeuw, maar hij heeft dat, in een bepaalde opvatting, toch heel precies beschreven.
Geen koloniën meer, maar onafhankelijke landen. De president krijgt van alles, o.a.
wapens om ‘de orde’ te handhaven. De oude of de nieuwe, dat maakt niet uit.
Leningen krijgt hij van de wereldbank, als hij voldoet aan de voorwaarde dat voor
de export geproduceerd zal worden. Staatsbedrijven of vrij kapitalisme, cultuurstelsel
of vrije arbeid, daar is hij vrij in, als hij zijn plaatselijke deegwaren maar van de
akkers ruimt en overgaat op produktie van avocado's voor onze fruitschalen. Nu
avocado's, toen koffie; daarom is er aan de Wageningse hogeschool belangstelling
voor Multatuli.
Een nog meer directe bestrijding van de gedachte dat de onderdrukking van de
Javaan een achterhaald thema zou zijn kwam een tijdje geleden zomaar in mijn bus
vallen. Het was het stuk van Poncke Princen dat inmiddels in Over Multatuli 19 staat;
hier zijn de dingen zoals ik ze net verteld heb. Of Nederlanders of Indonesiërs
bovenaan de hiërarchie staan maakt weinig uit; uitgerekend in Lebak klagen de
mensen ook in onze tijd over mishandeling. Princen stuurde een pak(je) van Sjaalman
mee met ‘bewijsstukken’, grotendeels in het Indonesisch; het maakte de actualiteit
van Multatuli's directe boodschap angstig duidelijk. De redenering van Princen komt
terug in de massale Indonesische reactie op de film Max Havelaar en op de herdenking
van Multatuli's honderdste sterfdag in Djakarta; Kees Snoek schrijft daarover in dit
deel van Over Multatuli.
De boodschap van Multatuli is overigens niet dat de Javaan wordt onderdrukt. Ook
als Brouwers of Francken keizer van Insulinde zouden worden en er daar dus niets
meer aan het bestuur ontbreken zou, ook dan bleef Multatuli een schrijver om vast
te houden, en niet alleen om zijn stijl. Wat is dat toch, die gedachte dat een schrijver
alleen stijl is? Zijn de vertalers van Dostojewski net zo goed als Dostojewski?
Multatuli is een negentiende-
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eeuws schrijver. Hij sluit niet aan bij de moderne ‘literatuuropvatting’ (dat is de term)
die de woorden van Pilatus almaar varieert en nogal gericht is op de vorm. Multatuli
vraagt zich óók af wat waarheid is, maar voor hem is het niet mogelijk het bij die
vraag te laten. Nu de waarheid bij God niet te vinden is, blijft ‘de mens’ over. Dekker,
die altijd al van plan geweest was een hoofdrol te spelen en de wereld te verbeteren,
kan alleen zichzelf idealiseren en op grond van dat ideaal aan zichzelf eisen stellen:
verantwoordelijkheid, menselijkheid. Dat is waarheid, in het kleine perspectief waar
wij ook in zitten.
Het zijn de dingen die hij als doopsgezinde jongen vroeg geleerd zal hebben. Zijn
bekering tot het atheïsme maakte deze ideeën alleen maar sterker. Nu moest Dekker
zonder Hoge Instantie om op terug te vallen beter zijn dan de anderen, in elk geval
beter dan de christenen. Zo wordt idealisering van de mens zijn enige mogelijkheid,
essentieel voor zijn schrijverschap. Hij houdt het in zijn werk aan iedereen voor en
in zijn leven bleef hij ‘Multatuli’; ondanks zijn vele onmogelijke gedachten en bizarre
acties altijd ver van de middenstand. Een consequentie van de merkwaardige
idealisering van zichzelf als geroepen leidersfiguur was dat hijzelf zijn schrijverschap
ging zien als een capitulatie voor de massa. Zijn werk is aan de ene kant niet tragisch,
omdat hij de lezer meer dan eens meeneemt naar de startpositie vanwaaruit hij de
wereld gaat veranderen, maar aan de andere kant toch wel: daar waar hij zijn
schrijverschap en, dus in zekere zin zichzelf, onderuithaalt.
Dit zijn kanten van Multatuli's niet zo directe boodschap, die in het voorafgaande
maar hier en daar naar voren kwam. Het ging in dit stuk in de eerste plaats om de
wèl directe boodschap, die minder bestand is tegen veroudering, in feite ook hier en
daar versleten, maar in veel opzichten toch nog in leven bleek, hopelijk en
vermoedelijk tot blijdschap van Jeroen Brouwers. Brouwers heeft gelijk: Multatuli
is geen superieure filosoof, pedagoog of staatsinrichter. Maar Brouwers heeft ook
ongelijk: iets heeft Multatuli ook in deze rollen nog wel te zeggen, al ligt zijn grootste
betekenis ergens anders. Brouwers heeft tot een betoog geïnspireerd dat hij van zijn
oorspronkelijke correspondent onmogelijk verwachten mocht. De reïncarnatie van
Du Perron kan hij overigens nooit zijn. Die trapt niemand op het hart met vondsten
als ‘den Javaan wordt onderdrukt en zo’.

Eindnoten:
* Hans van den Bergh: ‘Tergende tegenstrijdigheden?’ in Literatuur 4 (1987) blz. 124-125. De
titel van dit artikel is treffend.
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Han Foppe
Een tweede Max Havelaar?
Multatuli en anderen over Félix Batel, ou la Hollande à Java
In 1869 verscheen te 's-Gravenhage, Brussel, Londen en Sint Petersburg een lijvige
roman in twee delen, Félix Batel ou la Hollande à Java.1. In meer dan 600 bladzijden
verhaalt de Waalse schrijver Jules Babut hierin de avonturen van zijn Zwitserse held,
de nobele Félix Batel, die ondanks zijn vele talenten in Frankrijk noch in Zwitserland
tot welvaart kan geraken, zijn heil zoekt in Nederlands-Indië, daar menig avontuur
beleeft en al snel doorheeft dat de Javaan wordt onderdrukt. Félix trekt daar
uiteindelijk tegen ten strijde, maar net als Max Havelaar loopt hij met het hoofd tegen
de muur, wat in Félix' geval misschien wat ongelukkig geformuleerd is: hij eindigt
zijn leven aan de galg.
Multatuli begroette de roman niet als een ondersteuning van zijn eigen strijd.
Integendeel, in de vierde druk van Max Havelaar valt hij in één van de
‘Aantekeningen en ophelderingen’ fel uit tegen Babut, zonder overigens diens naam
te noemen. De schrijver van Félix Batel zou de Havelaar hebben nageschreven en ongetwijfeld tegen zijn eigen bedoelingen in - hebben geparodieerd. De auteur
verraadt ‘o.a. z'n letterdievery door in den javasen Oosthoek waar hy z'n stuk spelen
laat, van Demangs te spreken. Dit klinkt ongeveer als... grietman van Utrecht. In dat
werk gaat de zon op, juist zoals dat werd waargenomen door Saïdjah. Ook de
buffel-episode wordt letterlyk overgenomen, en de auteur heeft de goedheid te
erkennen dat dit voorval ook door zekeren Multatuli beschreven werd. Welnu, die
Félix Batel is door Nederlandse recensenten uitvoerig behandeld, doch nergens vindt
men 'n spoor van protest tegen dien onbeschaamden diefstal!’2. In Nog eens: Vrye
Arbeid zou Multatuli er op terugkomen. ‘Zover my bekend is, wordt in geen der vele
recensiën van dat werk, die diefstal gebrandmerkt. De Nederlandse letterkundigen
vinden het geheel en règle dat ik bestolen word. Het boek is overigens een bespottelyk
staal van verwaande onkunde. Zekere inderdaad voorgekomen gebeurtenis - nogal
onjuist voorgesteld - levert het canevas, waarop naar franse romanmanier een
vertelling wordt geborduurd. Waar de schryver tekort schiet in kennis van Javaanse
toestanden, neemt hy zyn toevlucht tot beschryvingen die aan myn werk ontleend
en dus niet toepasselyk zyn op de streken waar zyn stuk speelt’.3.
Reeds enkele jaren eerder had Multatuli lucht gegeven aan zijn ergernis. In een
brief aan Roorda van Eysinga schrijft hij op 3 januari 1871 niet te geloven dat Babut
een pseudoniem zou zijn van Maurits van Lee, zoals de geadresseerde had
verondersteld. ‘Ik heb reden om te gelooven dat van Lee
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den “Félix Batel” niet begaan heeft, of althans niet als hoofddader. Misschien heeft
hij geholpen aan de slechte uitvoering. Ik acht... neen, ik minacht hem daartoe in
staat. Het fransch is geen fransch, en toch goed genoeg, om van Van Lee te kunnen
zyn. Maar ik meen te kunnen verzekeren dat er Indië een persoon was (Zwitser) naar
wien kleine byzonderheden heenwyzen. Een gewezen militair die by spoor of
telegrafie of zoo iets geplaatst was. Ik heb zelfs zyn naam hooren noemen, en die
man was te Modjokerto geweest. Hadt ge ook gelet op de flaters die z'n snuffelen in
Havelaar verraden? Maar ik blyf er by dat het van hollandsche tydschriften niet mooi
is dat ze dat verzwygen’.4. Roorda schrijft terug van het boek slechts één hoofdstuk
gelezen te hebben: ‘Ik mis uw geduld om van prullen een sujet d'étude te maken’.5.
Anderen hebben dat geduld wel opgebracht. In de (Franstalige) Belgische pers
verschenen enkele in het algemeen lovende besprekingen. Nederlandse en
Nederlands-Indische kranten liet zich niet onbetuigd en reageerden zeer wisselend.
In De Nederlandsche Spectator en in De Gids werd met Félix Batel de vloer
aangeveegd. Roman en schrijver raakten snel in vergetelheid; ten onrechte als we
afgaan op een interessante studie die de Franstalige Belg Roland Mortier in 1977
publiceerde.6. Met veel moeite kwam Mortier enige biografische gegevens van Jules
Babut op het spoor. De auteur van Félix Batel heette voluit Jules-Félix Babut du
Marès. Hij werd in 1827 geboren te Maastricht en stierf in 1895 te Schaerbeek. Ander
literair werk dan de Indische roman lijkt Babut niet gepubliceerd te hebben; wel
ontdekte Mortier een economisch artikel waarin Babut dezelfde koloniale visie belijdt
als in zijn roman. Welke activiteiten Babut du Marès in NederlandsTndië heeft
verricht, heeft Mortier niet kunnen achterhalen. Zelfs de vraag of hij de kolonie ook
werkelijk heeft bezocht, moet hij onbeantwoord laten. Bij het doorbladeren van de
officiële Indische Almanakken en Naamregisters bleek ik meer succes te hebben dan
Mortier; in de lijst van inwoners die niet tot leger of marine behoorden, ontdekte ik
dat Jules Babut du Marès in 1861 te Buitenzorg was ingeschreven.7. Dankzij Tristan
Haan kwam ik via het gedenkboek Oud Batavia (1922)8. een publikatie van Babut
du Marès op het spoor. In de Javabode van 15 december 1860 ontvouwt de schrijver
een plan voor een paardenspoorweg van Meester Cornelis naar Batavia. Een aanvraag
voor een concessie is voorlopig afgewezen. Als de Javabode jaren later (10 augustus
1867) een nieuwe concessie-aanvrage voor een ‘Bataviasche Tramway’ bespreekt,
wordt Babut du Marès niet genoemd.
Van de kant van de Nederlandse letterkunde heeft Mortiers studie opmerkelijk
weinig belangstelling ondervonden. In het door de Stichting Ons Erfdeel uitgegeven
Franstalige tijdschrift Septentrion verscheen een kort résumé van het artikel.9. Een
jaar later reageerde in Bzzlletin Pierre H. Dubois uitvoerig op Mortiers essay, dat hij
‘buitengewoon fascinerend’ noemt.10. Dubois geeft een samenvatting van de roman,
die hij als literair werk niet bijzonder hoog aanslaat, maar die hij op grond van het
documentaire aspect en de visie op het koloniale systeem van belang acht.
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In het volgende ga ik vooral in op de vraag of Multatuli terecht zo negatief geoordeeld
heeft over Félix Batel. Is er inderdaad sprake van ‘letterdievery’ en heeft géén van
de recensenten dit opgemerkt? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, geef ik
hieronder een inhoudsoverzicht van de roman, een aantal citaten eruit en een
samenvatting van de uiteenlopende reacties die Félix Batel zijn ten deel gevallen.
Tot slot besteed ik aandacht aan het onderzoek dat Mortier heeft verricht naar de
historische achtergrond van de roman.
Nadat hij vergeefs getracht heeft in zijn geboorteland Zwitserland en in Frankrijk
een bestaan op te bouwen, meldt de mijnbouwkundige, Félix Batel, zich in Harderwijk
aan voor dienstneming in het Nederlands koloniale leger. In Zwitserland laat hij zijn
geliefde Cécile achter. Aan boord van het schip dat Félix naar de kolonie vervoert,
breekt brand uit, die pas na het inventief optreden van Félix bedwongen kan worden.
Vanaf dat moment zullen de commandant en de plantage-eigenaar Buchholz hem
alle mogelijke steun verlenen bij zijn pogingen carrière te maken. Als recruut in
opleiding beleeft Félix in Batavia moeilijke tijden. Een mede door hem uit het water
van de Molenvliet geredde beeldschone, blondharige Creoolse, weet hem uit de cel
te krijgen, waarin Félix is terecht gekomen na een hem opgedrongen duel. Buchholz
heeft dan inmiddels via de commandant geregeld dat Félix verlof krijgt ten einde
zich voor te bereiden op een functie in dienst van de overheid. De Creoolse, mevr.
F., bijgenaamd ‘de koningin van Java’, weet hem met behulp van een afrodisiacum
te verleiden. Zij wordt zijn maîtresse. Félix besluit van deze wel heel andere
liefdesrelatie dan die met Cécile gebruik te maken om zijn maatschappelijke positie
te verbeteren. Cécile blijft hij in gedachten trouw. Mevr. F. brengt hem in kontakt
met de puissant rijke halfbloed, Signo-besar, die Félix het voorstel doet mee te werken
aan de omverwerping van het Nederlands gezag. Félix zou een belangrijke rol kunnen
spelen bij het mobiliseren van de buitenlandse Europese soldaten in het
Nederlands-Indisch leger; deze maken immers tweederde van het Europese element
uit en worden toch op alle mogelijke manieren achtergesteld bij de Hollanders. Als
hij ja zegt, krijgt Félix direct 100.000 gulden; slaagt de coup, dan ontvangt hij een
miljoen om met een gerust hart te kunnen repatriëren. Nochtans besluit Félix zich
voorlopig voor 400 gulden in de maand te wijden aan de irrigatiewerken bij
Modjokerto.
Eénmaal aan de slag ervaart Batel hoezeer Buchholz gelijk heeft: zowel inlandse
hoofden als Nederlandse bestuursambtenaren traineren de vooruitgang. In een brief
aan zijn vader verhaalt Félix hoe de Javaanse bevolking gedemoraliseerd is door de
eeuwenlange uitbuiting van de kant van de ‘nieuwe edelen’, de Arabisch-Maleise
vorsten: ‘Een volk van rovers, met wie Holland de buit is gaan verdelen’. (II, 114)
De regenten - in deze roman radja's genoemd - buiten de bevolking uit, onder meer
door het steeds weer
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opeisen van karbouwen. In dit verband voert Babut een zekere Saïdjah op, van wie
een jaar tevoren door de radja twee karbouwen zijn afgenomen. Om een nieuwe
karbouw te kunnen kopen, heeft Saïdjah bij de Chinees een kris pousaka verkocht
èn de zilveren armbanden die hij zijn vrouw bij hun huwelijkssluiting had geschonken.
Voor 45 gulden had hij zich zo een fraaie karbouw verworven, maar ook deze werd
hem afgenomen. Dergelijke gebeurtenissen komen meer voor: ‘Max Havelaar, een
Nederlands werk, bevat een geschiedenis die lijkt op het verhaal dat ik zojuist heb
verteld’. (II, 114)
Het dwarsbomen van de irrigatieplannen gaat zo ver, dat Félix zijn betrekking
kwijtraakt en weer gewoon soldaat zal moeten worden. Een desertiepoging (in een
koffer van Buchholz) mislukt. Na enige tijd vinden we Félix op Borneo, waar hij
zich in de strijd tegen opstandige Dajaks zó verdienstelijk maakt, dat hij tot
sergeant-majoor wordt gepromoveerd. Een stoomboot die de rivier opvaart om een
gegijzelde assistent-resident te bevrijden, wordt verraderlijk overvallen. Slechts twee
opvarenden worden dank zij het ingrijpen van een inlander - toevallig de broer van
Félix' vroegere boy - gespaard: Félix en... Cécile. De laatste blijkt gehuwd te zijn
met de assistent-resident; zij heeft het losgeld bij zich waarmee deze vrijgekocht zal
kunnen worden. Teleurgesteld, omdat hij wèl geprezen wordt voor zijn heldhaftig
optreden maar als buitenlands militair niet voor bevordering in aanmerking komt,
gaat Félix nu wèl in op de voorstellen van Signo-besar, die hij in Surabaya ontmoet.
Evenals vele anderen in deze roman vaart Signo-besar uit tegen het Cultuurstelsel.
De plannen voor de opstand blijken in een vergevorderd stadium te verkeren. De
halfbloed onderhoudt kontakten met een groot aantal onderofficieren in Batavia,
Semarang en Surabaya die hem zullen steunen. Félix zou in Surabaya op 1500 man
kunnen rekenen. De ontevredenheid onder diverse groepen van de bevolking is groot
genoeg om het stuk aan te durven. Er is 100.000 gulden beschikbaar om een leger
van 20.000 Europese soldaten op de been te brengen en om in Amerika een marine
te formeren die Nederlandse schepen zal moeten tegenhouden. Signo-besar zal zoiets
als Gouverneur-Generaal worden en een Fransman, kapitein in het koloniale leger,
opperbevelhebber, Félix zal zich tevreden stellen met de graad van luitenant.
De gehele affaire loopt op een fiasco uit. Félix wordt gearresteerd, maar weet
enkele uren voordat hij zal worden opgehangen, te ontkomen doordat zijn vroegere
boy, die uit het niets is opgedoken, een onderaardse gang heeft gegraven, waardoor
Félix zijn cel kan ontvluchten. Met zijn helpers tracht Félix door de jungle de zuidkust
te bereiken. Zij worden ontdekt. Félix geeft zich over nadat hij de verzekering heeft
gekregen dat zijn helpers vrijuit zullen gaan. In een epiloog vertelt de schrijver dat
Félix vóór de kazerne is geëxecuteerd.
De hierboven gegeven samenvatting van de verhaalinhoud doet onvol-
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doende recht aan het informatieve aspect van de roman. Jules Babut is het er onder
meer om te doen geweest een duidelijk beeld te geven van de Europese en autochtone
samenleving en van de fraaie natuur op Java. Verscheidene malen verwijst hij naar
bronnen waaraan hij zijn informatie ontleent. Het vermoeden is gewettigd dat hij dit
ook wel eens verzuimt. Van belang is ook te weten dat de schrijver vooropstelt dat
een groot deel van de beschreven gebeurtenissen ook werkelijk heeft plaatsgevonden:
‘Félix Batel heeft bestaan, maar onder een andere naam; wat u gaat lezen, is het
verhaal van zijn zo dramatisch verlopen carrière. De schrijver heeft de belangrijkste
bijzonderheden van deze geschiedenis gezien. Door een buitengewoon voorrecht
was het hem gegeven verscheidene jaren in het binnenland van Java door te brengen
en er het geheime raderwerk van het Nederlands koloniaal bestuur te ontdekken’. (I,
VII) De belangrijkste boodschap die Félix Batel bevat, is dat het Cultuurstelsel plaats
moet maken voor een systeem dat wij kennen onder de naam ‘Vrije Arbeid’. En
passant doet Babut via een Douwes-Dekkerachtige controleur de suggestie dat
Nederland een gedeelte van zijn koloniaal bezit, Borneo bijvoorbeeld, zal afstaan
aan België. Terug naar Multatuli. ‘Letterdievery’? De lezer vergelijke de volgende
passages met elkaar.
‘Daar kwam een streep van blauwig rood die zich vastklemde aan de
wolken, en de randen werden licht en gloeiend, en 't begon te bliksemen,
en weer schoten er pylen van vuur door het luchtruim, maar ze vielen niet
neder ditmaal, ze hechtten zich vast op den donkeren grond, en deelden
hun gloed mede in grootere kringen, en ontmoetten elkander, kruisend,
slingerend, wendend, dwalend, en ze vereenigden zich tot vuurbundels,
en weerlichtten in gouden glans op een grond van paarlemoer, en er was
rood, en blauw, en geel, en zilver, en purper, en azuur in dat alles...’11.
‘Des jets de lumière jaillirent vers le zénith, comme les rais d'une roue immense.
Une bande d'un rouge azuré s'éleva et entoura les nues. Des gerbes lumineuses
s'élancèrent s'entrechoquant et se mêlant: il y avait du rouge, du bleu, du jaune, de
l'argent, de l'or, du pourpre!’ (II, 281)
(‘Lichtstralen schoten naar het zenith als de spaken van een onmetelijk
rad. Er verscheen een streep blauwig rood die de wolken omzoomde.
Lichtende bundels verhieven zich, raakten elkaar en vloeiden in elkaar
over; daarin had je rood, blauw, geel, zilver, goud, purper!’)
Meester Pennewip zou waarschijnlijk het blad hebben omgeslagen om te zien of zich
daar misschien het paarlemoer verscholen had. Letterdieverij of een voorbeeld van
wat sinds enige tijd zo fraai ‘intertextualiteit’ wordt genoemd? Ik laat het antwoord
in het midden. Multatuli's buffelverhaal vinden we als volgt terug.
‘De vrienden van Saïdjah bewerkten de akker naast die van hem en telkens wanneer
de ploegen elkaar ontmoetten, ontsponnen zich tussen de landbouwers ernstige
gesprekken over de kracht en de kloekheid van hun beider karbouwen. Saïdjah
beweerde dat die van hem de beste was, en misschien had hij gelijk, want de zachtste
aansporing bleek al voldoende. De vorige
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karbouw die op bevel van de radjah door de mandriaris was meegenomen, was
weliswaar sterker, en het juk was wat ruim uitgevallen voor de nieuwe, maar het dier
was heel gewillig; en hoewel Saïdjah er niet zeker meer van was de beste buffel van
de dessa te bezitten, was hij hem dankbaar voor zijn inzet en volharding bij het werk.
Voor het geval de vore niet meer precies even recht was en er hier en daar een kluit
aarde lag die de ploeg niet had doorkliefd, ruimde hij die gaarne met zijn patjol uit
de weg. Trouwens, indien zijn karbouw niet de sterkste was, was hij in ieder geval
de mooiste, want geen andere had zulk zacht haar of zulke lange horens; de lourah
zelf vond hem prachtig!
Op een dag was Saïdjah op de akker met zijn karbouw, toen het dier plotseling
weigerde verder te lopen; hoe Saïdjah het ook probeerde aan te sporen, het bleef
stokstijf staan. Geprikkeld door een weerspannigheid zoals hij van zijn karbouw
weinig had ondervonden, voegde hij hem een scheldwoord toe dat te grof is om te
herhalen. Die vloek ontsnapte hem zonder dat hij erbij nadacht, maar hij had hem
net zo goed kunnen inhouden, want hij had geen enkele uitwerking: de karbouw deed
geen stap verder. Hij bleef stilstaan, schudde de kop om die te bevrijden van het juk
en blies door de neusgaten; hij keek verwilderd uit zijn blauw oog, en de opgetrokken
bovenlip liet het ontblote tandvlees zien.
Vlucht! Vlucht! schreeuwden de andere landarbeiders naar Saïdjah, een tijger!
Onmiddellijk spanden zij hun karbouwen uit, sprongen er bovenop en snelden in
galop voort, dwars door sawahs, greppels, plassen en struikgewas.
Toen zij in Plosso aankwamen, was Saïdjah niet bij hen.
Nadat Saïdjah in allerijl zijn karbouw had losgemaakt van de ploeg, was hij op
het dier gesprongen op het moment dat het begon te lopen om zich bij de anderen te
voegen. Door een onverwachte sprong verloor Saïdjah zijn evenwicht, en het dier
gooide hem op de grond. De tijger was vlakbij... Door zijn vaart voortgedreven,
kwam de karbouw enkele stappen voorbij de plaats terecht waar zijn baas de dood
wachtte, maar hij kwam naar hem terug en terwijl hij over hem heen kwam staan,
toonde hij de vijand zijn machtige kop. De tijger sprong, maar voor het laatst, de
karbouw nam hem op de horens en verloor slechts wat vlees dat de tijger hem bij de
hals ontnam. Van het woeste beest waren de ingewanden opengereten, en Saïdjah
was gered’. (II, 110/112)
De conclusie lijkt mij duidelijk: plagiaat. Misschien dat Babut ervan op de hoogte
was dat Multatuli bij het schrijven van Saïdjah's lied uitgegaan was van een reeds
bestaande tekst.12. Waarom zou hij zich dan op zijn beurt niet mogen baseren op
Multatuli's verhaal? Had Multatuli zelf bovendien niet gesteld dat er vele Saïdjah's
zijn die met buffelroof worden geconfronteerd? Wanneer Babut een soortgelijk
verhaal had geschreven als voorkomt in ‘Max Havelaar, ouvrage hollandais’, zouden
deze argumenten kunnen
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gelden. Nu is duidelijk dat hij bij het schrijven de Havelaar binnen handbereik heeft
gehad en sommige passages letterlijk heeft overgeschreven.
Verder heeft het er de schijn van dat Babut, nu hij bij het schrijven toch weer in
het werk van die Hollander was gedoken, zich ook liet inspireren door de acties van
de humane assistent-resident. Enkele bladzijden verder immers laat Babut een
controleur optreden die vanuit Modjokerto de resident van Surabaya bestookt met
brieven over het wangedrag van de inlandse hoofden. Deze man ‘van de meest
volmaakte rechtschapenheid’ deelt aan Félix mee dat hij naar Modjokerto is gekomen
‘met het idee eerlijk mijn geld te verdienen, maar ik kan niet meedoen aan de
uitbuiting waaraan de Javaanse bevolking wordt onderworpen. Ik zal mijn ontslag
aanbieden aan de resident en naar Holland terugkeren en een andere betrekking
zoeken’. (II, 124) Félix bezweert hem niet al te overijld te handelen; met geduld kan
hij wellicht meer voor de inlander bereiken dan met een vertrek naar Nederland. De
controleur licht hem echter in over een correspondentie die duidelijk maakt waarom
hij de beslissing heeft genomen naar Nederland af te reizen om de Kamer rechtstreeks
in te lichten over wat er zoal misgaat in dat verre rijk daar rond de evenaar. Een
uitvoerige brief aan de resident van Surabaya over wantoestanden is nooit beantwoord;
wel heeft de resident een hoge functionaris in Batavia, wiens bescherming de
controleur geniet, ingelicht over handel en wandel van de voortvarende jongeman.
De resident ontvangt van deze functionaris in open omslag een voor de controleur
bestemde brief. De passage die hieronder wordt geciteerd, bevat een bekend geluid.
‘Je belangrijkste taak was de inlandse hoofden te vriend te houden; in
plaats daarvan heb jij je beijverd ruzie te krijgen met hen. Zonder hun hulp
zul je evenwel onder jouw toezicht niets goeds kunnen bereiken. Als het
waar is, zoals je zegt, dat die hoofden niet stipt de instructies van het
koloniale bestuur uitvoeren, is het jouw taak hen daarop in der minne
opmerkzaam te maken en er je meerdere van in kennis te stellen: de
assistent-resident, die beter op de hoogte is van de situatie dan jij en meer
in staat is er iets aan te doen’. (II, 130)
Wanneer sommige hoofden zich niet aan de regels houden en zich vergrijpen aan de
bezittingen van hun ondergeschikten, is dat geen reden met hen in onmin te geraken.
Zó onverbloemd als in deze brief drukken Havelaars superieuren zich niet uit: ‘Die
hoofden zijn de raderen zonder welke ons systeem niet zou kunnen functioneren,
want zonder hun medewerking zouden wij niets gedaan kunnen krijgen van de
inlanders die te lui zijn om uit zichzelf te werken’. (II, 131) De controleur blijkt in
een essentieel opzicht andere denkbeelden te hebben dan Max Havelaar. Bij de laatste
hoeven we immers geen pleidooi te verwachten voor Vrije Arbeid, zoals we dat
vinden in de lange brief die de controleur naar Batavia verstuurt. Een fragment:
‘Alleen de vrije arbeid zal ertoe kunnen bijdragen de macht van de
Arabische hoofden over de bevolking te verminderen. Wanneer het eiland
vol zal zijn met spoorwegen, als overal verspreid industriële centra tot
stand zijn gekomen en wanneer het Javaanse
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volk zich versterkt zal hebben met krachtiger rassen uit China en Maleisië,
dan zult u in het binnenland de resultaten bereikt hebben, die reeds behaald
zijn in onze steden aan de kust: de radja's zullen de vlag strijken voor de
vrijheid’. (II, 138)
Multatuli's ergernis over het verschijnen van Félix Batel lijkt mij met het weergeven
van inhoud en strekking en met de gegeven citaten voldoende verklaard. Babut heeft
dan weliswaar een roman geschreven waarin nóg eens het ‘De Javaan wordt
mishandeld’ wordt uitgekreten, maar op wat voor manier! Bovendien spreekt Multatuli
niet ten onrechte van ‘letter-dievery’. Maar vooral zal Multatuli gevreesd hebben dat
deze roman - bovendien in een wereldtaal geschreven - als een tweede Havelaar zou
ontvangen worden, terwijl in Félix Batel juist een geheel ander soort aanpak van de
uitbuiting wordt gepropageerd dan in zijn eigen roman het geval is. Zou Multatuli
daarom zowel in zijn aantekeningen bij Max Havelaar als in die bij Nog eens: Vrye
Arbeid de naam van de schrijver van Félix Batel niet vermeld hebben; om dezelfde
reden dus waarom wij het adres van Busselinck en Waterman niet behoeven te
kennen?
Wat is er waar van Multatuli's bewering dat de recensenten van Félix Batel de
‘diefstal’ uit Max Havelaar niet zouden hebben ‘gebrandmerkt’? In verschillende
besprekingen waart Multatuli's geest op de achtergrond, maar dat Babut wat al te
vrij met zijn literair voorbeeld is omgesprongen, wordt inderdaad niet opgemerkt.
In de studie van Mortier is een uitvoerige bespreking te vinden van een aantal reacties
op het verschijnen van Félix Batel. Hieronder besteed ik aandacht aan de belangrijkste
elementen in die recensies. De artikelen die in De Nederlandsche Spectator
(Gramberg) en De Gids (Jan ten Brink) verschenen, heeft Mortier niet in zijn
beschouwing betrokken.
L'Indépendance belge, een liberaal dagblad, drukte voor het verschijnen van de
roman een hoofdstuk eruit af en voorspelde in een begeleidend schrijven dat de roman
ongetwijfeld bij de bovenmoerdijkse buren ‘een zekere opschudding’ zou teweeg
brengen.13. Le Moniteur belge wijdde 18 juni 1869 een lovende bespreking aan de
net verschenen roman. In hetzelfde jaar recenseerde Ch. Potvin voor de Revue de
Belgique zowel Max Havelaar, waarvan een gedeelte zojuist in het Frans was vertaald,
als Félix Batel.14. Voor beide romans heeft hij veel lof, hoewel hij Babuts suggestie
dat Nederland en België samen een koloniaal beleid zouden moeten voeren, van de
hand wijst: ‘Het vrije België zou nooit kunnen aanvaarden de hand te hebben in dat
systeem, zelfs niet in de hoop het te veranderen. Laat het stelsel eerst menselijk
worden en wij zullen zien. Wij hebben er geen behoefte aan de druk op ons budget
te verminderen met het bloed en de tranen van een volk!’ Potvin signaleert dat Babut
‘dezelfde diefstal van troepen buffels, dezelfde uitbuiting bij de arbeid, dezelfde
onderdrukking, dezelfde moorden’ beschrijft als Multatuli, maar dat dit soms wel
erg letterlijk geschiedt, lijkt hij niet bezwaarlijk te vinden. De reacties in de
Nederlandse pers waren minder eensluidend dan die in de Belgische. Het Tijdschrift
voor
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Nederlandsch-Indië signaleerde vóór het verschijnen van Félix Batel de voorpublikatie
van een hoofdstuk in L'Indépendance belge en drukte daarvan in vertaling een aantal
fragmenten af. De redactie toont zich geïnteresseerd en maakt geen kritische
kanttekeningen bij Babuts bewering dat vele Nederlandse beambten geen kennis
zouden hebben van wat zich werkelijk in de kolonie afspeelt. Wèl valt het blad over
een aantal spellingonvolkomenheden: ‘Wie twang-bezar voor touan besar en toukann
gouda voor toukang couda schrijft, schijnt zich voor zijne taalstudie althans het
veeljarig verblijf op Java niet zeer ten nutte te hebben gemaakt’.15. In later verschenen
besprekingen zal Babut met dit soort argumenten om zijn oren worden geslagen.
Iemand die niet eens fatsoenlijk Maleis kan spellen... waar haalt hij het lef vandaan
een boek over Indië te schrijven! De verwijzing naar het veeljarig verblijf ontleent
het tijdschrift aan de tekst in L'Indépendance belge, waarin over Babut wordt
meegedeeld: ‘Een Belg, wien het zeer zeldzame voorrecht gegund werd om eenige
jaren in de binnenlanden van Java door te brengen, en die daar de quaestie ter plaatse
zelve onderzocht heeft [...]’
Als de roman eenmaal is verschenen, volgt er in de Nieuwsbode, Soerabayasch
Handels- en Advertentieblad (26 juli 1869), een woedende reactie. Aan de hand van
vele citaten, waarvan een vertaling wordt gegeven, tracht de recensent duidelijk te
maken dat het boek wemelt van de grofste onnauwkeurigheden. Voor de publikatie
van de roman wordt de radikale pers ‘met haar leugenachtige banier in top’
verantwoordelijk gesteld. Ook de overheid krijgt een veeg uit de pan: ‘Dat is de straf,
die de regeering lijdt voor haar stilzwijgendheid en werkeloosheid tegenover zooveel
onruststokers’. Met instemming citeert het blad ‘een belangstellend beoordeelaar
van den toestand in Indië’ die ‘de Multatuli's, Roorda's, Van der Hoeven's, Boschen
en anderen’ klaarblijkelijk tot die onruststokers rekent.
De reactie in de Soerabaya Courant (30 juli 1869) heeft een geheel andere toon.
De recensent, die ondertekent met V.d.G., schrijft instemmend dat Félix Batel ‘onder
een romantisch gewaad, in vrij boeienden stijl, nogthans enkele waarheden ten
opzichte dezer kolonie verspreid[t], welke een ieder als zoodanig zal erkennen, die
eenigen tijd op Java heeft doorgebracht en aldaar de toestanden niet heeft
gadegeslagen door eenen oogverblindenden conservatieven bril. Onder het
doorbladeren van dien quasi-roman deed het ons inderdaad genoegen verscheidene
denkbeelden daarin terug te vinden welke wij sedert 1860, nadat wij zeven jaren in
deze gewesten hadden doorgebracht, in verschillende dagbladen hebben ontvouwd’.
Enkele weken later (25 augustus 1869) besprak de Java-Bode de roman. De
anonieme recensent tracht Jules Babut onder zijn sarcasme te begraven. Onder andere
op grond van Babuts taalgebruik - ‘eene soort van Fransch, waaraan de regte Fransche
harteklop overal ontbreekt’ - komt hij tot de conclusie dat de schrijver van Félix
Batel een Nederlander moet zijn. ‘Moesten wij dan ook bij benadering de plaats in
Europa bepalen, waar

Over Multatuli. Delen 20-21

37
eenmaal 's Heeren Babut's bakermat stond, en waar nog op dit oogenblik de estaminets
te vinden zijn, wier vaste bezoekers hij op de ontvouwing zijner
Nederlandsch-koloniale staatkunde pleegt te vergasten, wij begaven ons in gedachten
regelregt naar Maastricht’.
De roman zelf bezit naar de mening van de recensent geen enkele waarde en wordt
‘als proeve eener studie van Nederlandsch-Indische toestanden door alle verstandige
lieden in Nederlandsch-Indië een weefsel van ondoordachte uitspraken en logenachtige
voorstellingen genoemd’. Evenals zijn collega van de Nieuwsbode legt de recensent
een relatie tussen het verschijnen van de roman en eerder gepubliceerde kritische
geschriften.
‘Neemt men namelijk Félix Batel voor hetgeen waarvoor de schrijver van
dien roman hem aanbiedt - het veroordeelend vonnis van een onpartijdig
vreemdeling over ons bestuur op Java - dan ziet men in dat geschrift de
Nemesis der nieuwere geschiedenis zich wreken over eene zelfverachting,
welke van lieverlede bij ons tot eene tweede natuur geworden is.
Nederlandsche Ministers van Kolonien in funktie, Gouverneur-Generaals
van Nederlandsch-Indie in hope of in ruste, hebben zoo dikwijls
verkondigd, dat de Javaan mishandeld wordt en Nederland in Indie
voortdurend onregt pleegt; volksvertegenwoordigers, professoren,
dagbladschrijvers, dichters en novellisten hebben zoo oneindig vele
variatien voorgedragen op het thema: “Tusschen Oost-Friesland en de
Schelde ligt een roofstaat”; wij Hollanders hebben ons zeiven op dat gebied
zulke geduchte kinnebakslagen toegebragt, - dat het inderdaad een wonder
zou zijn, indien niet vroeger of later deze of gene vreemdeling uit de
achterbuurt op den inval kwam, met die veine zijn voordeel te doen’.
De schrijver van Félix Batel heeft zich naar de mening van deze kritikus willen
wreken voor eigen falen.
‘Zijn boek is het werk van iemand, indertijd herwaarts gekomen in den
waan, dat een man van zijn gehalte hier slechts voet aan wal behoefde te
zetten om carrière te maken, en die, na een kort verblijf, zich in die
verwachting onherroepelijk teleurgesteld heeft gezien. Tot zoover is de
geschiedenis van zijnen hoofdpersoon in Indie blijkbaar ook de zijne
geweest. Een ander punt van overeenkomst is, dat beiden het er op hebben
toegelegd, zich van hunne eigen tekortkomingen, en van de ongunst der
fortuin te hunnen aanzien, te wreken op het Hollandsch gouvernement:
Félix Batel door het smeden van een militair komplot, Jules Babut door
het schrijven van Félix Batel’.
Enig succes zal de roman in het buitenland niet hebben: de schrijver heeft geen talent
en zijn Frans is te ‘fabriekmatig’. Men zal Félix Batel ‘met een geeuw onuitgelezen
ter zijde leggen’. Zou de recensent Jules Babut persoonlijk gekend hebben? Mortier
meent van wel. Ik ben daar niet zo zeker van. In ieder geval zal hij de schrijver niet
in Nederlands-Indië ontmoet hebben. De schrijver van de bespreking kan immers
moeilijk iemand anders zijn dan Cd. Busken Huet, die vanaf juli 1868 redacteur was
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van de Java-Bode. Toen Huet in Indië arriveerde, verbleef Babut du Marès naar alle
waarschijnlijkheid al weer gedurende enige jaren in Europa. Dat Huet inderdaad de
schrijver van het artikel is, wordt bevestigd door een passage in een brief die Potgieter
25 oktober 1869 aan Huet verstuurde. Potgieter reageerde in die brief op een aantal
artikelen van Huet in de Java-Bode; over de recensie is hij
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kort: ‘Jules Babuts boek is hier doodgeboren, maar ten Uwent moest het worden
aangekondigd en afgekeurd’.16.
5 Januari 1870 drukte de Java-Bode een ingezonden stuk af, waarin P. Bounin
vanuit Oenarang bijval betuigt aan de eerder verschenen recensie. Omdat het boek
geen Frans boek is, ‘maar een boek in het Frans geschreven’, heeft Bounin besloten
zijn brief ook maar in het Frans te schrijven. Zijn belangrijkste grief tegen het boek
is dat Jules Babut een omwenteling propageert die niet alleen de macht van de
Nederlanders in Nederlands-Indië zal aantasten, maar ook in genen dele de inlanders
ten goede zal komen. In zijn fel betoog signaleert Bounin dat Babut zich schuldig
heeft gemaakt aan plagiaat. Multatuli wordt niet genoemd, wel toont Bounin
overtuigend aan dat Babut een complete alinea bijna woordelijk heeft overgeschreven
uit een geografisch standaardwerk.17. Ik acht het niet onmogelijk dat P. Bounin een
pseudoniem is van Busken Huet zelf.
In Nederland reageerde de Nieuwe Rotterdamsche Courant (4 juli 1869) weinig
positief op Babuts werkstuk. Had de schrijver zich maar bepaald tot de beschrijving
van iets dat hij grondig had bestudeerd, verzucht het blad. ‘Maleische uitdrukkingen,
beschrijvingen van steden, menschen, dieren, landschappen, schepen, kazernen,
boudoirs en gevangenissen, niets ontbreekt. Evenmin dissertaties over de geschiedenis
van Java, het koloniaal regeeringsstelsel, den vrijen arbeid - de toekomst zelfs van
Indië’. Over de ‘literarische waarde’ laat de recensent de lezer zelf oordelen door
het verhaal nogal ironisch samen te vatten.
Het Vaderland (7 augustus 1869) is milder in zijn oordeel. Na Max Havelaar nog
eens uitvoerig geprezen te hebben, stelt de schrijver dat Félix Batel niet in één adem
met Multatuli's werk kan worden genoemd. ‘Wij missen in dit werk den straal van
't genie, de vonk van 't vernuft. Eveneens den gloed der overtuiging? In geenen deele’.
Intussen vindt de recensent de held van de roman juist niet overtuigend. ‘Félix is
geen Max Havelaar, hij is in ons oog niet de edele, door overtuiging bezielde, door
vurige redenen bezielende kampioen voor het recht van den Javaan langs geoorloofde
wegen, - maar hij is een ongeluksvogel, een avonturier die [...] na lang aarzelen
gewikkeld wordt in een complot, door een zedelooze clique tegen het Nederlandsch
gezag gesmeed’. Het is duidelijk: de kritikus heeft vooral waardering voor de
bedoeling van de roman. Hij meent dat de lezer Babut oprechte dank is verschuldigd
‘voor de bijdrage, ook door hem geleverd tot slooping van het gebouw van het
monopoliestelsel met al zijn vertakkingen, waaraan de tegenwoordige onzekere
toestand van Indië hoofdzakelijk te wijten is’.
Vanuit Bergen (Mons) liet Jules Babut via een ingezonden brief (Het Vaderland
21 augustus) weten dat hij nooit de pretentie had gehad een roman als Max Havelaar
te schrijven. Als men de twee romans dan toch met elkaar wil vergelijken, moet men
niet uit het oog verliezen dat het karakter van de Franse taal verschilt van dat van
het Nederlands. Bovendien heeft hij
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in zijn roman geen persoonlijke kwesties willen verwerken en heeft hij zijn roman
vrij willen houden van ‘grappen en grollen die niets te maken hebben met het
onderwerp’. Ook in dit ingezonden stuk wijst hij er met grote nadruk op dat de
Nederlander Indië niet kènt. Daarvoor moet men mèt de Inlander hebben geleefd
zoals Félix Batel dat deed! De Franse taal moge dan een ander karakter hebben dan
de Nederlandse, Babut reageert op de kritiek dat zijn held niet geloofwaardig
overkomt, op vergelijkbare wijze als de Nederlandstalige Multatuli, die aan het slot
van de Havelaar inspeelt op mogelijke kritiek op de vorm van zijn boek. Ook de
schrijver van Félix Batel verzet zich tegen vormkritiek. Wanneer de lezer geen
waardering kan opbrengen voor het romanpersonage Félix Batel, dan kan hij daar
inkomen, ook hem gaat het om de boodschap: ‘wat mij betreft is de Javaan nog altijd
heel wat interessanter: een volk gaat voor het individu’.
De Arnhemsche Courant (14 augustus 1869) is bepaald tevreden over de roman.
‘Wat Weitzel gaf in zijne schets van oud en nieuw Batavia; wat Ten Brink in zijne
oost-indische heeren en dames verhaalde, wat Multatuli in zijn geniaal werk zoo
welsprekend voorstelt, vult Babut aan en werkt hij uit in zijn Félix Batel. Weliswaar
vindt de recensent dat het boek ‘geenen blijken draagt van grondige studie’, maar
hij acht het door ‘zijne romantische inkleeding, zeer geschikt om hen die tegen
politieke en economische betoogen opzien, een denkbeeld te geven van ‘onze Oost’.
Het weekblad De Nederlandsche Spectator liet [J.S.G.] Gramberg, zelf auteur van
een zojuist verschenen ‘Javaanse’ roman, aan het woord.18. Gramberg schrijft dat hij
de uitgevers in Nederland beloofd had een gunstig oordeel uit te spreken over het
werk, ‘want - zooveel wist ik reeds - de ontwikkeling van Java, de uitbreiding der
industrie in den indische Archipel was het hoofddoel des schrijvers. Ik begroette dus
Jules Babut als een medestrijder voor een goede zaak. In Indië toch wacht het
europeesch element en daarmede de industrie nog steeds op uitbreiding’. Helaas
moet hij bekennen dat Félix Batel hem ‘gruwelijk uit de hand is gevallen, zoowel
als litterarisch voortbrengsel als wegens het aaneen-rijgsel van onwaarheden en
valsche voorstellingen, wat betreft indische toestanden, dat hij bevat’. Félix Batel is
als romanheld mislukt; moreel deugt hij niet.
Gramberg gaat uitvoerig in op allerlei onjuistheden die in de roman zouden
voorkomen. Het is voor hem duidelijk dat de schrijver ‘nooit een maleisch boek in
handen heeft gehad, èn dat hij behalve met de koelies en de hem toegevoegde
werklieden, weinig of geen omgang heeft gehad met het betere deel der bevolking
noch met de hoofden’. Verder wijst hij op een aantal ‘tastbare onwaarheden’, zoals
de beweringen dat Java door Arabische krijgers geïslamiseerd zou zijn en dat de
regentenklasse uit Arabieren zou bestaan. In zijn verontwaardiging drukt Gramberg
zich uit op een wijze die het adres Lauriergracht 37 in herinnering brengt. ‘Verder
zegt S. dat het nederlandsch gouvernement zich verbonden heeft met die “Chefs
Arabes” ter exploitatie van den Javaan. Grove leugen! de regenten op Java zijn
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ambtelijke personen en zelfs ondergeschikt aan onze residenten, want zij worden als
de “jongere broeders” van deze laatsten betiteld’. Wanneer Gramberg Babuts bewering
‘Félix Batel a existé, mais sous un autre nom’ ter sprake brengt, meent hij te weten
wie voor Batel model heeft gestaan: de Zwitserse sergeant J.S. Borgeaud, die in 1860
wegens het plegen van hoogverraad tot de doodstraf is veroordeeld. Bij het bespreken
van Roland Mortiers artikel kom ik hierop terug.
Jan ten Brink laat in De Gids19. evenals Gramberg weinig heel van de roman. De
‘liberale-reformatorische strekking’ van het boek zal zeker de Nederlandse liberalen
niet hinderen en waar Jules Babut ‘waarheid, licht, vooruitgang van Java vraagt’, zal
men hem het zwijgen niet willen opleggen. Inhakend op Babuts ingezonden brief
aan Het Vaderland, schrijft Ten Brink: ‘HIJ heeft met den inlander op Java omgegaan
- HIJ kent den toestand, welken men in Nederland niet bevroedt. Dat ook
Nederlanders, en sints de laatste jaren vele en talentvolle Nederlanders met de Javanen
geleefd hebben en nog dagelijks er over spreken in dagbladen, tijdschriften, in
afzonderlijke belangrijke werken, is hem onbekend. 't Is waar, hij noemt den Max
Havelaar - maar wij benijden hem den moed niet een middelmatig boek te schrijven
als Félix Batel, nadat hij de geniale schepping van Multatuli had leeren kennen’.
Merkwaardigerwijs rept Ten Brink ook al niet van de toch opvallend in het oog
springende overeenkomst tussen de beschrijving van de buffelroof in Max Havelaar
en die in Félix Batel.
Net als Gramberg kritiseert Ten Brink spellingonvolkomenheden en signaleert hij
Babuts geringe aardrijkskundige kennis: de schrijver van Félix Batel kent slechts 21
residenties (in plaats van 23) en geeft deze dan ook nog vreemde namen, zoals Raglan
in plaats van Bagelèn. Ook de presentatie van Mevrouw F. kan Ten Brinks
goedkeuring niet verkrijgen: ‘De Heer Jules Babut noemt de laaghartige,
dierlijk-zinnelijke, overspelige mevrouw F. - “de Koningin van Java, de meest
invloedrijke persoon van Batavia”. Boven zoodanige waardeering is de europeesche
maatschappij in Java verre verheven’.
Multatuli merkte in zijn aantekeningen bij Nog eens: Vrye Arbeid op, dat Félix Batel
minder opgang had gemaakt dan de schrijver ervan had beoogd. In de loop der tijd
zouden roman en schrijver zelfs vrijwel geheel van het literaire toneel verdwijnen.
Roland Mortier verbaast zich daarover. Op verschillende plaatsen vergelijkt hij Félix
Batel met Max Havelaar. Zonder iets af te doen aan Multatuli's grote literaire
verdienste, kent hij Félix Batel óók vele kwaliteiten toe.
‘Babut is in grote mate de getuige van een periode waarvan hij de
geestelijke structuur blootlegt. Voor die kwalificatie alleen al was het de
moeite waard de roman te herlezen en erover na te denken. Maar de roman
is ook een van de meest volledige en indringende inleidingen in de kennis
van het Javaansche landschap, de woonsituatie, de dierenwereld, de
economie, het klimaat, de gewoonten en tradities. Of Babut op het eiland
gewoond heeft of niet, in zijn roman geeft hij blijk van een opmerkelijke
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levendigheid en precisie. Hij toont tot in de meest concrete details de
toestand van een gekolonialiseerd land, hoe op de cultuur ervan wordt
neergekeken en hoe zijn bewoners feitelijk onderworpen worden. Het gaat
zelfs zover dat, al wil hij niet bewust antikolonialistisch zijn, hij toch in
het kader past van de onherroepelijke loop der geschiedenis, en daarvan
de onweerlegbare logica laat zien. De roman is ook een lofzang op de
vreemde, obsederende, welhaast onmenselijke schoonheid van een
landschap dat beheerst wordt door het zonlicht en de vochtigheid van de
tropen’.20.
Mortier is van mening dat Babut zich door Multatuli heeft laten inspireren toen hij
zijn controleur liet optreden; ook gaat hij in op de twee vrijwel identieke
beschrijvingen van de buffelroof, doch Babuts versie ziet hij kennelijk niet als plagiaat.
Eén van de boeiendste hoofdstukken uit Mortiers studie is gewijd aan de historische
achtergrond van de roman. Hoe gezocht bepaalde gebeurtenissen ook lijken - in het
bijzonder de militaire opstand waarbij Félix zelf betrokken is - de beschrijving is
wel degelijk gebaseerd op gebeurtenissen die werkelijk hebben plaatsgevonden.
Mortier ontdekte in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag dossiers van het
voormalig Ministerie van Koloniën, waarin allerlei gegevens zijn te vinden over een
complot van vooral Zwitsers in Nederlandse krijgsdienst. Hij vat de inhoud van
eertijds geheime dossiers samen en concentreert zich dan op de gegevens over de
sergeant Jean-Louis Borgeaud en de kanonnier Félix Baltiser. De eerste was de leider
van een samenzwering in Djokjakarta die door verraad kon worden verijdeld.
Borgeaud werd ter dood veroordeeld. De tweede was betrokken bij een soortgelijke
opstand in Semarang; daarbij is wel degelijk stevig gevochten en zijn er slachtoffers
gevallen. Baltiser werd voor zijn betrokkenheid en wegens poging tot desertie tot
twaalf jaar dwangarbeid veroordeeld. Mortier veronderstelt dat het niet onmogelijk
is dat Babuts romanpersonage het resultaat is van een literaire versmelting van Félix
Baltiser en Jean-Samuel Borgeaud. Verwijzend naar het geheime karakter van de
Haagse archiefstukken, meent hij dat Babut ter plekke kennis heeft genomen van
opstandige gebeurtenissen in 1860, waarvan in de Javaanse pers nauwelijks gewag
werd gemaakt en waarover in Nederland zelf werd gezwegen. Hij acht het niet
onwaarschijnlijk dat Babut de kanonnier persoonlijk heeft gekend. Wanneer Mortier
op de hoogte zou zijn geweest van Grambergs bespreking in De Nederlandsche
Spectator, zou hij zich wellicht voorzichtiger hebben uitgedrukt. De feiten waren in
Nederlands-Indië wel degelijk tot in details bekend. Gramberg verwijst naar een
aflevering van Het Regt in Nederlandsch-Indië,21. waarin over de gebeurtenissen te
Djokjakarta en Semarang uitvoerig verslag wordt uitgebracht. Baltiser wordt hierin
overigens niet genoemd. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat Jules Babut de Zwitsers
persoonlijk heeft gekend, maar gezien zijn werkwijze - hij baseert zich voortdurend
op geschriften van anderen en verwijst daarbij niet altijd naar de bronnen - lijkt het
mij meer waarschijnlijk dat hij ook in dit geval publikaties terzake heeft
geraadpleegd.22.
Het Regt in Nederlandsch-Indië beschrijft Borgeaud als een Zwitserse
fortuinzoeker: ‘Verloofd aan de dochter van een eenvoudig, doch braaf
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burger [...], met welke hij, wanneer eenmaal de officiersrang bereikt was, den band
des huwelijks wenschte te knoopen, vertrok de vurige jongeling vol hoop en moed
naar de Indien’. Het complot had tot doel het fort Vredenburg te overrompelen;
wanneer dat zou zijn gelukt ‘zoude men zich in dienst begeven van een of ander
ontevredene onder de Javaansche prinsen’ die van plan was de sultan van Djokjakarta
van de troon te stoten. Hoewel één van de beklaagden had bekend dat de bedoeling
was om mèt opstandige militairen in Soerakarta en Willem I uiteindelijk Semarang
te veroveren om daarna het bestuur over te dragen aan een buitenlandse mogendheid,
werd deze opzet door de krijgsraad niet bewezen verklaard. Hoewel Borgeaud in een
brief aan de Gouverneur-Generaal naar voren had gebracht ‘hoe vreesselijk en
onverdragelijk de smadelijke dood van de galg moest zijn voor den man van goeden
huize en geletterde opvoeding’, werd in het najaar van 1860 het vonnis voltrokken.
Mortier betreurt het dat Félix Batel, ou la Hollande à Java onvoldoende aandacht
heeft gekregen. Multatuli sprak van ‘letterdievery’, ‘een bespottelyk staal van
verwaande onkunde’; dat is wel een geheel ander geluid. Boven zijn studie duidt
Mortier de roman aan als Un ‘Max Havelaar’ belge... Misschien dat de zielerust van
Babuts voorbeeld erbij gebaat is als ik hier vertel dat in 1986 in één van de twee
exemplaren van Félix Batel die de Leidse Universiteitsbibliotheek bezit, een aantal
bladzijden nog niet opengesneden was.
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Vertaling Franse teksten: Ludy Foppe-Boekraad (met dank aan Em.
Kummer).

Eindnoten:
1. Het titelblad verstrekt de volgende gegevens: La Haye, Belinfante frères, libraires-imprimeurs;
daaronder: Bruxelles. C. Muquardt (Même maison à Leipzig et à Gand), Londres, H. Trubner
et Co.; in kleinere letters: Saint Petersbourg, Jacques Issakoff. Citaten uit Félix Batel zijn in de
tekst voorzien van verwijzingen naar het deel en de pagina waaraan zij zijn ontleend.
2. V.W. 1, p. 331/332. In Het Schoolblad (no. 6 1876) valt A/W. Stellwagen de Meester bij. ‘Het
feit, waarvan Multatuli te dezer plaats met verontwaardiging spreekt, verdiende inderdaad een
brandmerk [...]’. Met instemming stelt Stellwagen vast dat de schrijver van een Duitse brochure
wèl ‘den letterdief Jules Babut bij de panden van zijn rok heeft gegrepen’. V.W. XVIII, p.
194/195.
3. V.W. V, p. 470.
4. V.W. XIV, p. 331.
5. V.W. XIV, p. 351.
6. Roland Mortier, Un ‘Max Havelaar belge’: Félix Batel, ou la Hollande à Java de Jules Babut,
in: Bulletin de l'Académie Royale de Langue et de Littérature françaises, Tome LV (1977), no.
1, p. 222/306.
7. Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1861, Batavia.
Andere vermeldingen dan in 1861 heb ik niet kunnen vinden. Het Vaderland van 7 augustus
1869 schrijft dat Babut als industrieel werkzaam is geweest en ‘negen jaren op Java of in de
binnenlanden heeft vertoefd’; hij zou ‘een jaar of zes geleden’ naar Europa zijn teruggekeerd.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

De biografische aantekeningen met betrekking tot Jules Babut in Multatuli's Volledige Werken
dl. XIII, p. 721 zijn gebaseerd op Mortiers naspeuringen. In de verwijzing naar de studie van
Mortier is de pagina-aanduiding onjuist. Men leze 306 in plaats van 236.
Oud Batavia, Gedenkboek, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. Batavia
1922. Deel II, p. 194.
Ralph Heyndels, Idéologie et littérature chez un disciple belge de Multatuli, in: Septentrion,
revue de culture néerlandais, 8e année, no. 3 (1979), p. 91.
Pierre H. Dubois, Een Belgische ‘Max Havelaar’, vergeten roman, in: Bulletin, nr. 78 (sept,
1980), p. 82/84.
V.W. I, p. 247.
A. Teeuw, Multatuli en de Maleise poëzie, in: Hollands Maandblad 1972/296-297, p. 29/33.
7 Januari 1869.
Het artikel verscheen in de rubriek ‘Revue littéraire’ van de Revue de Belgique, tome II (1869),
p. 249/256 en is opgenomen in Multatuli's Volledige Werken, dl. XIII. Amsterdam, p. 556/566.
Varia, in: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Derde serie, jrg. 3 (1869), dl. I, p. 154/156.
De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, uitgegeven door J. Smit,
dl. II, Groningen 1972, p. 130.
Malte-Brun, Description des îles de la Sonde, in: Précis de la géographie universelle, Livre
CXX.
Gramberg, Hoe een vreemdeling over Indië schrijft, in: De Nederlandsche Spectator, 1869/1870,
p. 252/255.
Het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Derde serie, jrg. 3 (1869), dl. I bespreekt op p. 42/50
de roman van J.S.G. Gramberg: Madjapahit. Historisch-romantisch tafereel uit de geschiedenis
van Java, Leiden, Arnhem, 1868.
De Gids, jrg. 34 (1870), dl. II, p. 170/176.
Roland Mortier, 1977, p. 280.
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21. Regtspraak in militaire zaken: Complot tot een militairen opstand te Djocjokarta. - Beschuldiging
van hoogverraad, in: Het Regt in Nederlandsch-Indië, jrg. 9 (1860), dl. 18, p. 433/443.
22. Regspraak etc.: Gewapende opstand te Semarang op 17 Augustus 1860. - Hoogverraad, in: Het
Regt etc., p. 443/453.
Ook over de gebeurtenissen op Borneo konden in Nederlands-Indië tijdgenoten geïnformeerd
zijn. Zie: Over de geschiedenis van Bandjermassing in de laatste jaren 1857-1860, in: Tijdschrift
voor Nederlandsch-Indië, jrg. 23, dl. I (1861) p. 69/103. In dit artikel wordt gedetailleerd bericht
over de lotgevallen van de ‘Onrust’, waarvan de bemanning verraderlijk werd overvallen en
gedood. ‘Er is veel geschreven over deze droevige gebeurtenis [...]’.
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Em. Kummer
Onze voorouder: Multatuli, onafhankelijk weekblad
III.
De ideologische instituties
Godsdienst en buitenissigheidsdienst
Naast het thema van de algemene verkiezingen, een thema dat zijn scherpte kreeg
door de verkiezingen van begin 1888, komen in het Multatuliblad andere onderwerpen
aan bod die in een veel breder kader vallen.
In een reeks artikelen ‘De heerschappij van het bijgeloof’, die maar liefst in zeven
afleveringen verscheen (6, 7, 8, 9, 10, 12, 13) brengt Dr. A. Dondorf (Marie Anderson)
de natuur in stelling tegen het bijgeloof, met als variant het echte geloof: de natuur
zoals die door de wetenschap wetmatig bestudeerd wordt. In naam van de daaruit
voortvloeiende kennis die ons tot een nieuwe humaniteit zal voeren, tot een positieve
levensgemeenschap, het vrije denken met zijn leus: vecht tegen elk dogma, dan zal
het obscurantisme in de vorm van verworven recht, ideologische rechtvaardiging
van geweld, onderdrukking en uitbuiting weggevaagd worden. Dageraadtaal van het
zuiverste water met een optimistische visie op de toekomst. Voor Dondorf toont de
geschiedenis als leerproces hoe de eeuwige wet van ontstaan en vergaan elke overmaat
aan egoïstische macht, klassenuitbuiting etc. ten val brengt. Op dat gebied is
vooruitgang te bespeuren die concreet uitgedrukt te vinden is in: afschaffing van
slavernij, van lijfeigenschap, in vrijheid van grondbezit, van industrie en van geloof.
Het zal de moderne wetenschap zijn die de vrees voor het onbekende, de bron van
alle godsgeloof, uit zal bannen. Dondorf weet dan op de juiste plaats de vermakelijke
weerleggingen van het godsbestaan gedetailleerd te citeren. Een Multatuliaanse noot
klinkt in haar oproep dat het volk duidelijk gemaakt moet worden ‘waarom “god en
godsdienst” juist in de slechtste staten het meest onder patronaat der religie gesteld
zijn en waarom door de “autoriteiten” juist het hardst vervolgd worden zij, die den
mensch tot mensch maken en hem uit afhankelijkheid van het bijgeloof willen
bevrijden’ (13). Ze eindigt haar proza met een wensdroom die helaas in 1987, honderd
jaar na het sterven haar leermeester nog steeds niet vervuld is: ‘Het rijk van het
bijgeloof, reeds in verval, zal ineenstorten’.
Maar het geloof en de kerk die het uitdraagt veroorzaken toch enige moeilijkheden
binnen het blad. In Idee 27 (9) haalt Menåboer op een ongelukkige manier uit naar
de sociaal-democraten en hun leider Domela Nieuwenhuis, en nog wel na de
verkiezingen, waarin Domela met behulp van de confessionelen zijn zetel in
Schoterland heeft verkregen. Menåboer vindt ‘dat hij niet ruiterlijk tegen de godsdienst
is opgetreden als een der
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grootste pesten der maatschappij’. De argumenten van de socialisten, dat ze tegen
de bevoorrechte positie van de kerk zijn, maar niet tegen de godsdienst, dat het geloof
een privézaak is, waar de partij zich niet in dient te mengen, verwerpt Manåboer met
kracht: ‘De strijd tusschen arbeiders en niet-arbeiders heeft reeds eeuwen bestaan,
de toestanden in naam verbeterd, doch inderdaad verergerd en de oorzaak hiervan
is dat de buitenissigheidsdienst (de godsdienst, Em.K.) ongemoeid gebleven is’,
schrijft hij aan het einde van zijn idee. Een standpunt dat overigens niet misstaat in
het blad. De redactie is het toch niet eens met Menåboer, en reageert in het volgende
nummer (10) met een ‘Brief’ aan hem gericht, waarin het op het eerste gezicht lijkt
dat een tegenovergestelde mening met redelijke argumenten aangehangen wordt,
maar waarvan ik, zoals eerder gezegd, betwijfel of die ‘Brief’ geheel vrij is van
politiek opportunisme. De redactie is het met de sociaal-democraten eens, dat niet
de godsdienst de grootste vijand is van de arbeidersklasse, maar ‘het egoïsme en de
totale absentie van naastenliefde der hoogere standen’. Zo'n stumperig, ‘witgebeft
domineetje’ is een lam vergeleken bij de ‘verlichte liberalen, de met tonnen gouds
gezegende vrijdenkers’. Eerst welvaart, dan ontwikkeling is het programma van de
socialisten, eerst de maag dan het hoofd; zo iets lijkt realistisch, maar, en nu komt
de aap uit de mouw: ‘Lees het programma! En ge komt tevens tot de overtuiging dat
de geloovigen er niets stuitends in zullen vinden, derhalve geen hinderpalen die de
weg versperren’. En dat voor Dageraad-ideologen. Wel besluit de redactie haar brief
met een opwekkende noot: ‘de toekomst zal aan de vrije gedachte zijn, niet aan het
dogma’. Dus toch: Confessionelen, kom met ons mee!
Maar Menåboer laat het er niet bij zitten en komt in zijn idee 34(11) weer terug
met zijn charge. Is de maag eenmaal gevuld, dan denkt het volk niet aan de geleden
misère, maar het ‘sluimert in, om later weder in slavernij en onkunde te ontwaken’.
Bovendien zegt hij treiterend dat het politiek heel handig kan zijn voor de
sociaal-democraten als ze er niet voor uitkomen atheïst te zijn, ‘doch flink is het
niet’. En om het mes nog even flink in de wond te draaien, stelt Menåboer vast dat
de liberalen helemaal geen vrijdenkers zijn; ze hebben ‘den grootsten denker van
onze tijd, Multatuli’ laten verhongeren, “De Dageraad” gaat achteruit en het valt te
betreuren dat ‘vrijdenkersvereenigingen op zoo geringen steun van het publiek kunnen
rekenen’. Menåboer besluit onverstoorbaar met: ‘Daarom sociaal-democraten helpt
mede het vrije denken bevorderen en den godsdienst ontmaskeren en wees niet blind
voor uwe eigen fouten. Dàn zal ik u toeroepen: Veel heil is te verwachten van de
sociaal-democratische partij’.
In hetzelfde nummer neemt v.B. de discussie weer op en probeert de beide partijen
te verzoenen met een semantische analyse van de begrippen geloven en niet-geloven.
Het komt erop neer, dat ze allebei de twijfel aan het bestaan van God toelaten, en
‘dat er tusschen hen geen verschil van meening bestaat’.

Over Multatuli. Delen 20-21

46
Je zou kunnen zeggen dat beide uitspraken waar noch onwaar zijn, waardoor de
positie van de geestelijken als ‘gods zaakgelastigden’ duidelijk is: verwerven van
aanzien, macht en geld. Hierop volgt een goedgemeende raad van v.B.: ‘Laten wij
onze eigen geestelijken zijn, laten wij het goede doen, omdat het goed is’; daar kan
niemand iets op tegen hebben.

Het onderwijs
Het ligt voor de hand dat het thema onderwijs en de positie van de school in de
samenleving nogal benadrukt worden, per slot van rekening is er in de redactie en
onder de medewerkers genoeg onderwijzend personeel.
De schoolstrijd was voorlopig beslecht door de grondwetsherziening van 1887,
de confessionele scholen kregen subsidie, maar tijdens de verkiezingen van 1888
speelde de strijd tussen openbare en confessionele scholen toch nog een rol.
Er was vooral een hechte band ontstaan tussen Multatuli en de onderwijzers. Niet
alleen zijn ideeën over de vrije studie, de wetten van het ‘Zyn’ en de natuur, de
beperkingen van staatsbemoeienissen met de school maar ook zijn begrip voor de
zware taak van het onderwijzend personeel konden niets anders dan de sympathie
van docenten oproepen. De sociale status van velen onder hen, knappe koppen uit
arbeidersgezinnen, maakte hen gevoelig voor de baanbrekende boodschap van Douwes
Dekker. Die volgzaamheid kon heel ver gaan, dat was de heren regenten niet ontgaan.
Zo had De Beaufort in de Tweede Kamer al in 1887 zijn ongerustheid uitgesproken
over de aanwezigheid van een anti-godsdienstige en materialistische geest onder de
onderwijzers, beïnvloed door Multatuli. Het onderwijs was één van de belangrijkste
instituties om de heersende ideologie aan den man te brengen, hetgeen Douwes
Dekker goed door had (zie Idee 914), en deze institutie moest hoe dan ook ondermijnd
worden.
Vandaar dat het eerste grote artikel in het eerste nummer ‘De school’ heet, een
redactioneel artikel waarin geestdriftig voor een partijschool met een speciaal
programma gepleit wordt. Er moeten partijscholen komen, betaald uit de zakken van
radicalen en socialisten om hun kinderen volgens de leer te onderwijzen. Dat wil
zeggen in de wetten van het ‘Zyn’ om zodoende tot mens te worden gevormd en ook
in de toen heersende populaire materialistische opvattingen als: ‘De stof is eeuwig.
Zonder phosphor geen gedachte. Het zieleleven is 't cellenleven der hersenen’ (1).
Een dergelijke scholing is onmogelijk op de neutrale staatsscholen die met
karakterloze programma's gegeven door karakterloze docenten karakterloze leerlingen
zullen opleveren. Kortom een zuilenstandpunt dat Kuyper, de anti-revolutionair, in
de wolken moet hebben gevoerd. Maar zo eenvoudig ligt het niet, want zoals de
redactie schrijft: ‘Waarom we de radicalen en socialisten alléén noemen en over
clericalen en liberalen alias vrijdenkers, zwijgen? Omdat o.i. alléén iets te verwachten
is van de eerste partijen en de laatste noodzakelijkerwijze ten onder moeten gaan.
Elke onnatuurlijke zaak draagt de doem des doods in

Over Multatuli. Delen 20-21

47

Over Multatuli. Delen 20-21

48
zich’. Op die manier kon het monsterverbond tussen de linkse groeperingen en de
confessionelen dat in sommige gevallen dreigde te ontstaan, gerechtvaardigd worden
en bleven de verwachtingen in een stralende rode toekomst gespaard. De sneer tegen
de liberalen, ‘alias vrijdenkers’, wel wat vreemd uit de pen van atheïsten, is
begrijpelijk als men in aanmerking neemt dat de liberalen uit die tijd met hun
vrijdenkersideeën voor een neutrale school streden maar daarbij geen diepgaande
strijd tegen het ‘geloof’ voerden. De leerlingen worden bedorven door een verkeerd
soort onderwijs, dat staat vast voor ‘W’, die in het derde nummer onder de titel
‘Fysica’, net als de redactie pleit voor het bestuderen van de wetten van ‘Het Zyn’.
Daarmee bedoelende de wetten van de natuur, waarmee het ongelooflijk vertrouwen
bij de Multatulianen in de natuurwetenschappen uitgedrukt wordt. De natuurkundige
als priester, de natuurkunde als de ‘ware eenige godsdienst’ en als taak voor de
docenten het volk meenemen naar de natuur om aanschouwelijk onderwijs te geven,
een standpunt dat toen in de Vereeniging Volksonderwijs eindelijk gesteund werd
(13). Uit dien hoofde richt de auteur zich tegen de ‘literarische wetenschappen’,
tegen de letterkundige ‘wien het gelukt is eenige dictionaires er in te pompen’, en
ook tegen de professor ‘die de oorsprong van een woord gevonden heeft’. De strijd
wordt natuurlijk ook gevoerd tegen de theoloog met zijn waanideeën.
Daarachter huisde het in de linkse kringen zeer verbreide idee, dat de basis van
de sociale wetenschappen de natuurwetenschap is en heeft het volk eenmaal daarvan
kennis genomen, zal alles beter gaan. Deze opvattingen steunden bij de Multatulianen
op de ideeën 175 en 577 uit zijn werk (3). Dit standpunt werd vanzelfsprekend gedeeld
door Bijmholt, die in zijn ‘Brieven uit het Noorden’ bedroefd vaststelt dat honderden
van de allerarmsten, gelouterd door praatjes en beloftes van christelijke snit, zich
bekeren; begrijpelijk gezien hun misère en ontwikkelingsniveau. Hetzelfde geldt
tevens voor ‘Troepen van hysterische meisjes’ die ‘in gezelschap van een hoop half
idiote jongens’ luisteren naar ‘den “broeder” of “zuster”, die van hun aller
“bruidegom” Jezus spreekt’. Natuurlijk is ook daar de beoefening van de
natuurwetenschap de enige redding.
In een ander artikel, ‘Idee 15’, gaat ‘W’ naar aanleiding van Idee 15 van Multatuli
(5) in op een ander aspect van het thema onderwijs: kennis als basis van de
emancipatie van de proletariër met de daaraan verbonden vurige wens: zelfopvoedende
ouders, waardoor school overbodig wordt. Zonder onderwijs wordt het volk
gemanipuleerd en kan het zijn grieven niet onder woorden brengen. Door gebrek aan
tijd, geld en een karaktervormende opleiding, blijft men in een vicieuze cirkel steken,
waarvan de heersende klasse profiteert. Er moet derhalve onderwijs komen tot aan
de huwbare leeftijd, zodat later ‘gehuwden in staat zijn om zelf hun kinderen op te
voeden’.
Intussen proberen de machthebbers in de ogen van de redactie de klok terug te
zetten en de zogenaamde voorbereidingsklassen af te schaffen,
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klassen waar kinderen van de armste lagen van de bevolking voorbereid werden op
het gewoon lager onderwijs, dat anders te moeilijk voor hen zou zijn. Die scholen
zouden te duur worden was het algemeen argument, maar ‘W’ merkt in een
hoofdpagina-artikel ‘Een bedreigd Volksbelang’ (7) op, dat het daar niet om ging,
maar wel om de kinderen naar de ‘diaconiebewaarschool te lokken waar zij
psalmzingend hunnen geest zullen verstompen’. Mochten er wel financiële tekorten
zijn, ‘welnu, men vermindere de bureaucratie of regele een inkomstenbelasting
zodanig, dat de couponknippers getroffen worden’.

Elders wordt door ‘W’ de verarming van Amsterdam (11) gemeten aan het teruglopen
van de inschrijvingen voor de zogenaamde scholen ‘der tweede klasse’, een opleiding
waarvoor 15 cent schoolgeld gevraagd werd. Een teken
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aan de wand voor de verpaupering van de kleine burgers, een probleem waarop ik
al eerder gewezen heb.
Overigens spreekt de samensteller van de rubriek ‘Van eigen Bodem’ (13) zijn
tevredenheid erover uit, dat er voor het eerst in het Schoolblad aandacht geschonken
wordt aan de sociale toestanden. Het is Vitus Bruinsma, reeds enige jaren
mederedacteur aan dat blad, die in een artikel duidelijk maakt, dat ‘eene kleine
bezittende klasse’ tegenover de ‘groote massa’ komt te staan, ‘die meer en meer tot
armoede vervalt - en doordat ook de middelklasse vervalt, wordt de kloof tusschen
arm en rijk steeds groter’. Terecht merkt hij op, ‘dat het onderwijs bij de
wanverhoudingen in onze maatschappij ook niet van wanstaltigheden vrij blijft, dat
de VRIJE-STUDIE d.i. het STREVEN NAAR WAARHEID, niet welig kan tieren
in eene leugenachtige maatschappij’. In een liberale samenleving is goed onderwijs
alleen weggelegd voor mensen met geld, de rest zoekt het zelf maar uit. Die rest doet
er in elk geval beter aan zijn mond te houden en zich te schikken in wat de heersende
ideologie van hem verlangt; zo ziet dat er in Nederland van de jaren 80 uit en het
werkt door tot in het onderwijs. Deze toestand wordt met Multatuli in de hand fel
bestreden. Het alleraardigste is in dit verband het artikel ‘Kennis is macht’ (9), waarin
Van Hemert al de voorafgaande thema's samenvat: kennis is macht, macht hebben
alleen de rijken etc., maar daaraan een persoonlijke noot toevoegt. Na vastgesteld te
hebben dat de ‘grootste geesten kinderen uit het volk waren’, en daarbij De Ruyter,
Cornelisz de Wit, ja zelfs Napoleon onder hen voegt, komt hij plotseling met zichzelf
aandraven: ‘Ook ik ben een kind uit dat volk, ook ik heb in de somtijds ongunstige
omstandigheden mijn kennis moeten verwerven maar ik zal komen waar ik wil, ik
zal overwinnen trots alles en mijn gaven, mijn talenten, ze zijn voor u, dierbaar volk,
voor u wil ik ze aanwenden om u licht te verschaffen in deze dikke duisternis’.
Gruwelijke taal, toch aandoenlijk door een hele wereld van gefrustreerdheid en verzet
tegen een hondse en corrupte maatschappij.

De vrouw
Het Multatuliblad zou, onafhankelijk of niet, zich zijn grote voorganger en
naamgenoot niet waardig getoond hebben, als er geen artikel aan de positie van de
vrouw gewijd was geweest. Nu, dat wordt dan ook gedaan, hoewel niet in zo'n sterke
mate als men had mogen verwachten. De vrouw en haar situatie in de samenleving
komen enkele malen ter sprake in verband met de strijd voor emancipatie en ook
wanneer de thema's prostitutie en celibaat aan de orde komen. Maar al met al niet
overweldigend. Nu is het wel zo dat ‘prostitutie’, ‘positie van de vrouw en het gezin’
in de ogen van de meeste Multatulianen van het blad direct te maken hadden met de
klassenstrijd. Arm-zijn betekende voor de proletariërs een belemmering voor het
stichten van een gezin. Zo iemand had de keuze tussen levenslang honger lijden met
vrouw en kind of van elk gezinsleven afzien. ‘Gedwongen
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Celibaat’ noemt B het in een artikel, opgenomen in het vijfde nummer op 11 maart,
en somt een serie ijzingwekkende consequenties van deze haast gedwongen sociale
positie voor de slachtoffers van deze klassentegenstellingen op. ‘De statistiek wijst
aan, dat de ongehuwden vroeger sterven, lichter tot misdaden vervallen, eerder
krankzinnig worden en lichter een zelfmoord begaan dan gehuwden’. Zo'n man wordt
naar de prostitutie gedreven met alle gevolgen die daaraan verbonden zijn. Een bewijs
dat de armoede de oorzaak van al die ellende is en niet zozeer de vrouw. Bijmholt,
de B van het artikel, wijdt aan deze stelling een passage die zeker niet de prijs van
het meest heldere proza verdient en die eindigt met: ‘De gehuwde vrouw kan
gemakkelijker werk vinden dan de ongehuwde man, nl. zulk werk, dat hem in staat
stelt eene vrouw te onderhouden’. Het komt erop neer, dat de vrouw geen gezin hoeft
te onderhouden, minder opgejaagd wordt door de armoede en vooral dat ze, als ik
het proza van onze Multatuliaan goed begrijp, geen sexuele noden kent zoals de arme
vrijgezelle proletariër. Eerder al wordt er in ‘Gedachten’ uit no. 1 een dergelijke
mening verkondigd. Dat laat Dr. A. Dondorf niet op zich zitten, en in ‘De Prostitutie’
(8) stelt ze vast, dat mannen, gehuwd of niet, wel hun lusten kunnen bevredigen,
maar de vrouw niet: ‘Dat de vrouw geheel dezelfde aandrift als de man heeft, ja in
zekere perioden veel heviger, daarnaar vraagt de man niet, dat neemt hij geenszins
in consideratie’. En dan raakt Marie Anderson pas goed op dreef. Bordelen zijn
instituties geworden net zo noodzakelijk als de politie, het leger, en de kerk. Wel
hypocriet preken over godsdienst, beschaving, zedelijkheid en verlichting, maar toch
dulden ‘dat zedeloosheid en corruptie als sluipend gift verderf en verwoesting in
haar aanricht’. En dan besluit ze haar vlammend betoog met ‘De christelijke staat
verklaart officieel, dat de bestaande vorm van den echt onvoldoende is, en dat de
man op illegitieme bevrediging zijner geslachtsdrift, recht heeft. De ongehuwde
vrouw telt bij denzelfden staat als geslachtswezen alleen als geprostitueerde. En de
contrôle der prostitutie van staatswege betreft niet den man - wat toch doelmatig en
billijk ware -, maar zij treft alleen de vrouw. 't Is als representeerde de man het
zwakkere, de vrouw het sterkere geslacht, als ware ZIJ de verleidster, de arme verleide
HIJ’.
Deze opvattingen waren elders al verkondigd door Mevr. Guillaume-Schack, in
no. 7; in datzelfde nummer komt overigens Bijmholt in het geweer voor de
emancipatie van de vrouw in een artikel ‘Vrouw’. Hij foetert tegen een zekere M
(zou het Mansholt zijn?) die in een stuk ‘De Radicalen en de Vrouwen’, verschenen
in het Groninger Weekblad, zich warm maakt voor de strijd van
vrouwenrechtvaardigheid, maar zich volgens de redacteur tot het verkeerde publiek
wendt. M. heeft zich tot ‘Dames gericht’ om ‘verbetering in het lot der vrouwen te
verkrijgen’. Bijmholt twijfelt eraan of die dames uit de betere kringen de
aangewezenen zijn om zich in te zetten voor de emancipatie van de vrouw. Als het
erop aankomt, weet de arbeidersvrouw goed te kiezen tussen recht en macht, m.a.w.
dan weet ze
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heus wel welke kant te kiezen in de klassenstrijd. Maar vaak ontbreekt het haar aan
ontwikkeling om het belang van die strijd in te zien, daarmee komen we weer op het
oude en vertrouwde thema van de volksontwikkeling, zo noodzakelijk voor de
proletariër in zijn strijd voor gelijkberechtiging.
Een heel ander geluid laat v.B. horen in de derde aflevering van zijn
‘Nul-kinderstelsel’ (12), waarin hij de huwelijksdrift van de arbeiderskinderen aan
de kaak stelt. Ze willen al jong de treurigheid en de bekrompenheid van hun ouderlijk
gezin ontvluchten, zien niet in dat dat juist het resultaat is van de armoede, mede
veroorzaakt door het grote aantal kinderen, in tegenstelling tot de kinderen van de
rijken, bij wie er veel plezier te beleven valt. Die denken er niet aan, ‘dat vroolijke,
vrije leven tegen het huwelijksjuk te verwisselen. Van de meisjes blijven er velen
ongehuwd, terwijl de jongens eerst laat aan trouwen denken. ‘Bovendien weten de
knapen uit die milieus wat ze moeten doen om een te grote kinderschare te voorkomen:
‘Een handelaar in de voorbehoedsmiddelen tegen zwangerschap, zei me eens, terwijl
hij treurig het hoofd schudde: “ik slijt die dingen alleen aan groote lui; gebruiken de
armen ze niet, dan was het misschien beter, dat ik ze maar niet verkocht”’.
Een paar artikelen over het Multatulianisme en de lijkverbranding laat ik voor wat
het is en ga nu over naar een voor ons belangrijker onderwerp: de rol van Multatuli
in het naar hem genoemde weekblad.

De stem van Multatuli
Het is al heel duidelijk geworden hoe zeer de redactie en publicisten van het
Multatuliblad op de geestelijke erfenis van hun voorman steunden; ik zou echter tot
slot nog eens willen wijzen op de manier waarop die inbreng expliciet waar te nemen
valt.
Het meest voor de hand liggend is na te gaan hoeveel keer hij geciteerd of genoemd
wordt en hoeveel keer we redelijkerwijs kunnen aannemen dat er naar zijn ideeën
verwezen wordt. Zou je zijn ideologie, vertolkt door het blad, in algemene uitspraken
weergeven, dan krijg je zo iets als:
- Strijd tegen de leugen, strijd voor de waarheid
- Strijd tegen de ellende van het volk, strijd voor een groter portie ‘genot’ voor
de proletariërs
- Bestudeer de wetten van het ‘zyn’, d.w.z. van de natuur
- Natuurstudie betekent naar de wetten van de maatschappij vorsen en dus met
behulp daarvan de strijd aangaan tegen alle misstanden, zie de eerste twee
hierboven genoemde punten
- Leer de mens mens zijn (zie boven)
- Het Algemeen Kiesrecht voor vrouwen en mannen is een eis
- Geef het volk onderwijs waar het recht op heeft
- Uiteindelijk behoren de kinderen door de ouders zelf onderwezen te worden.
Deze punten vormen in het algemeen de kern van het ideologische systeem
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waarmee het blad zijn strijd tegen de heersende ideologie voert en waarin al de
Dageraadaanhangers, Multatulianen, socialisten en links-liberalen zich hebben
gevonden. De vraag is dan ook voor mij niet zozeer wat de relatie met de heersende
ideologie is geweest, maar hoe die relatie beleefd werd: agressief, beredeneerd, met
of zonder al te veel accent op het atheïsme of op het zoeken naar ‘genot’. De instituties
die aangevallen en ondermijnd dienden te worden, waren voor de meesten wel
dezelfde: het onderwijs, het parlement, het leger, de werkgevers, de bezitters en het
gezin, voor zover die instituties de verouderde liberale mythe voorstonden. Deze
opvattingen, geheel conform de ideeën van Multatuli, werden op verschillende
manieren in het blad aan de lezer gebracht. Soms door directe citaten, zoals
bijvoorbeeld: Idee 403 (1), Idee 175, 577 (3), Idee 15 (5), passages uit Vorstenschool
(2 en 5), en ook verwijzingen naar figuren of leuzen uit zijn werk geven de
verbondenheid aan tussen Multatuli en het blad: Wawelaars, Droogstoppel (2), de
firma Ouwetijd en Kopperlith (3), Juffrouw Laps en de kinderen die allen zoogdieren
zijn (5 en 6), uitroepen als: ‘Nieuwe Rotterdamsche, stik in uwe liberalistisch vuil
en verdwijn’ (8) en het motto boven de Ideën van Menåboer: ‘Een zaaier ging uit
om te zaaien’, met al toevoeging: ‘Op harden onvruchtb'ren grond’. En dan ook het
gebruik van begrippen als ‘mens zijn’, ‘genot’, ‘Insulinde, “dat zich daar slingert om
den evenaar als een gordel van smaragd”’ (2).
Maar daar waar de naam van de grote Voortrekker aangeroepen of in verband
gebracht wordt met het blad, is de betrokkenheid het sterkst. Dat begint met de naam
in de titel van het blad; het eerste artikel bestaat al uit Idee 403. Er wordt, zoals ik
dat in het begin al opgemerkt heb, vele malen geadverteerd voor de
Multatulivergaderingen (3, 6, 7, 9) en ook voor W. Meng (2). De uitgeverij Muusses
en co. komt vijf keer voor met zijn advertenties voor het werk van Multatuli. Eveneens
wordt er op vele andere manieren de aandacht gevestigd op Multatuli-avonden; in
het eerste nummer al krijgen de lezers informatie over de ‘vereeniging Multatuli’,
waar W. Meng voor de achtste maal optrad. Commentaar: ‘Dat de vereeniging sterk
in bloei toeneemt, bewijst de overgroote opkomst van 't publiek (...) 't doel der
vereeniging is: het populariseren van Multatuli's werken’ (1). In no. 4, weer onder
de titel ‘Van eigen Bodem’, worden de lezers verwezen naar de achterin staande
advertentie van de Multatulivereniging, iets dergelijks vinden we eveneens in no. 10
en 11, waarin de activiteiten van Dr. J.M. Smit vermeld worden. Het optreden van
Paap, als hij op 25 maart (7) voor de Multatulivereniging een lezing houdt over
‘beschaving’ aan de hand van een onuitgegeven manuscript van Douwes Dekker, is
al door Atte Jongstra vermeld (Atte Jongstra 1985: 100-101). Er waren volgens het
artikel wel 800 man aanwezig en er werd na afloop een collecte voor de werkstakers
in Almelo gehouden. En dan niet te vergeten het met zwart omlijnde
herdenkingsartikel van Demophilus, naar aanleiding van de éénjarige sterfdatum van
Douwes Dekker, met een portret van de schrijver; rouw en publiciteit
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gaan heus wel samen. En met in het daarop volgende nummer dezelfde ‘volksvriend’
die nu signaleert hoe de plaat goed past in een werkmanswoning. Multatuli's naam
komen we ook weer tegen in het eerste nummer als de lezers te wapen geroepen
worden tegen de leugen, hij bevindt zich dan in het gezelschap van Jezus en Spinoza,
die wenken om onder ‘de vaan van het goede (...) voort te gaan’. In hetzelfde nummer,
naar aanleiding van een obligatielening waarvan een fabriek afhankelijk is voor zijn
voortbestaan, en die door de redactie feitelijk als buitengewoon hypocriet beschouwd
wordt, laten de Multatulianen van het blad zich hun onbevooroordeelde mening
ingeven ‘door den man, wiens naam dit blad de eer heeft te dragen’. In het stuk ‘In
het laatst der Middeleeuwen’ (8), een imitatie ‘causerie’ van G.L. van Hemert, barst
deze in een lyriek uit die ik niemand mag onthouden: ‘De man, wiens naam aan het
hoofd van dit blad staat, was haar [van de revolutie, Em.K.] Voltaire. Hij heeft het
niet mogen beleven, dat het Nederlandsche volk de gevallen banier van Recht en
Vrijheid weer zou opheffen. Laten wij strijden in zijnen naam, laten wij ééns een
heerlijke bedevaart naar zijn graf kunnen ondernemen en zeggen: “Vader, Uw kinderen
hebben overwonnen!”’. Ik spaar de lezer de rest van dit suikergesponnnen proza. En
dan tenslotte komt Menåboer in het elfde nummer op de proppen, en wel met de door
mij al vermelde aanklacht dat de atheïstische liberalen ‘den grootsten denker van
onze tijd, Multatuli, [hebben, Em.K.] laten verhongeren’. Zo worden wij, lezers,
indringend geattendeerd op één van Nederlands grootste schrijvers, die het blad in
zijn titel voert.
Blijven over vorm, genre en stijl. De artikelen lijken, zoals ik dat in het begin al
naar voren bracht, in hun vorm op die van zoveel andere bladen uit die tijd, er is geen
enkele originaliteit in te ontdekken. De onderwerpen passen in een links-geëngageerd
blad dat tussen De Dageraad en Recht voor Allen in staat. De agressiviteit, de
woordkeus, ze verschillen in niets van deze beide bladen. Helaas staat één ding wel
vast, met het aanroepen van de Meester hebben ze geenszins zijn geestige proza
overgenomen, men kan er van alles in vinden, behalve één sprankje humor of ironie.
Datzelfde geldt ook voor het genre dat Bijmholt en Menåboer van Douwes Dekker
hebben geïmiteerd: het aforisme. Om maar eens een voorbeeld te geven uit
‘Gedachten’ in het eerste nummer: ‘Ieder vooroordeel is een koorde, die ons aan de
zegekar van de leugen bindt’. Om te tonen dat ik niet vol zit met esthetische
vooroordelen een andere ‘Gedachte’: ‘Uw werk is slecht, als slechten het goed vinden’
(4). Je hoeft heus geen beate bewonderaar van Multatuli te zijn om tussen beide
schrijvers kwaliteitsverschillen te constateren. Wat deze kan, kunnen de anderen
niet.
Menåboer weet in zijn ideeën alle platitudes aan te boren die ook al bij zijn grote
voorganger behoorlijk irriteerden, maar mist diens scherpte en ironie. Ik pak lukraak
een idee van onze boer: ‘Wanneer het kind pas de school bezoekt, dorst zijn geest
naar wetenschap. Als hij naar het ontstaan
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der dingen vraagt, wordt hem geantwoord dat er eerst niets was en dat god, die hem
als een boeman wordt afgeschilderd, alles geschapen heeft. Maar door wie is dan die
god geschapen? vraagt de kleine, wiens geest nog niet aan banden gelegd is. Daar
heb je de poppen aan het dansen. “Wanneer je zulke vragen doet kom je in de hel,
want daar komen alle slechte jongens, en daar zul je eeuwig branden” enz. wordt
hem geantwoord. De jongen moet al dien onzin slikken tegen wil en dank’. Dat moois
staat in Idee 29 (10), en het is echt geen negatieve keuze van mij, ze zijn alle
drie-en-veertig van dat kaliber. Soms wel iets aantrekkelijker door zijn uitgesproken
keuze in de strijd tegen de kerk en het geloof en zijn aanklacht tegen de socialisten
met hun hypocriete verkiezingsmanipulatie, maar dat verguldt toch de pil niet
voldoende. Het blijft loodzwaar proza.
De laatste stap die ik nog wil ondernemen is die van de relatie tussen het
Multatuliblad en De Dageraad en Recht voor Allen. De band tussen het
vrijdenkersblad en het atheïstische weekblad is zonder meer ‘hecht’ te noemen. Dat
is op allerlei manieren aan te tonen. Om te beginnen zijn de redactieleden en de
medewerkers, voorzover ik ze kan achterhalen, Dageraadaanhangers. Ja, ik vraag
me zelfs af of degene die zijn artikel met ‘W’ signeert, en van wie ik eerder
verondersteld heb dat het A.H. Gerhard of diens jongere broer zou kunnen zijn, niet
dezelfde is als W(P) uit De Dageraad, schrijver van artikelen over ‘Volkstelling’ en
de ‘Partijdige “neutrale” schoolboekjes’ (De Dageraad 1889-1890; 252-256,
556-558). Deze W(P) is vermoedelijk het redactielid P. Westra. Dit alles natuurlijk
met de grootste voorzichtigheid. Bovendien is Marie Anderson niet alleen
medewerkster van het vrijdenkersblad, maar plaatst ze haar artikel ‘De Prostitutie’
(8) letterlijk in De Dageraad, namelijk in de zesde aflevering van de tiende jaargang,
op 15 februari 1889 (blz. 353-363), eveneens ondertekend met Dondorf; hetzelfde
geldt voor ‘Ware Woorden’ van Guillaume-Schack (7) dat ook in beide bladen
opgenomen is.
Je kunt zelfs overwegen of de strijd tussen de preciezen en de rekkelijken in het
atheïsme niet terug te vinden is in de polemiek tussen Menåboer en de redactie van
het Multatuliblad, of dat geen verre echo is van vroegere interne Dageraadstrijd.
Moest je water in de wijn doen als je de boer opging voor het winnen van zieltjes
voor het mooie socialistische ideaal, of moest je op de harde lijn blijven.
Maar ook het overnemen van artikelen uit de Freie Glocken, een degelijk
vrijdenkersblad, met onderwerpen als ‘Lijkrede van een Vrijdenker’ (3) en
‘Geloofsmotieven’ (12) staat in voor de zuiverheid van de leer en geeft aan het
Multatuliblad het nodige vrijdenkersaroma. Bovendien, wat te denken over het
poëziestuk ‘Wie bidt’ (11), een ongelooflijk houterig gedicht met een ontroerende
oproep tot strijd voor rechtvaardigheid en menselijkheid in plaats van bidden.
Wat de relatie betreft tussen het Multatuliblad en Recht voor Allen, daarover
kunnen we kort en krachtig zijn: die was kabeldik. Om te beginnen
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de advertenties voor het weekblad die regelmatig aanwezig zijn in het socialistische
strijdblad. Dat begint al in de aflevering van 10 februari waarin het eerste nummer
van het Multatuliblad wordt aangekondigd. Relevant is dat het verkrijgbaar is aan
de bekende adressen, we zullen daarop nog terugkomen. Op 14 maart kondigt Recht
voor Allen het zesde nummer aan met een opgave van de inhoud, op 16 maart volgt
een rappèl. Het zevende nummer komt in Recht voor Allen van 26 maart. Daarna
een grote stilte tot 21 mei, de datum waarop aangekondigd wordt dat Recht voor
Allen een bijvoegsel krijgt. Op 25 mei wordt de naam van het bijvoegsel bekend
gemaakt: Morgenrood, zondagsblad voor de lezers van Recht voor Allen; in het
nummer van 30 mei staat een advertentie voor het nieuwe zondagsblad dat op 16
juni zal verschijnen. De inhoud van dat blad wordt al in het Multatuliblad van 15
april (10) kenbaar gemaakt. Allerlei bijzonderheden worden vermeld, zoals de
afmeting, die zal zijn als van het ‘bekende tijdschrift ‘Eigen Haard’. In dertien punten
staat dan aangegeven wat de inhoud van het nieuwe blad zal zijn, waaronder:
besprekingen der Ideën en Werken van Multatuli, Gedachten, Losse Stukken. In de
afleveringen van het zondagsblad van Recht voor Allen heb ik veel van die specifieke
onderwerpen kunnen terugvinden, behalve de besprekingen van Multatuli's werken.
Het is dan een tijdschrift geworden gericht op de educatie van de arbeider, waarbij
de ‘natuurstudie’, in zijn meest brede betekenis, op de voorgrond staat. Opmerkelijk
is, dat het Multatuliblad geen publiciteit geeft aan Recht voor Allen.
Behalve de publiciteit voor het Multatuliblad en de Multatulivereniging die we in
Recht voor Allen tegenkomen, is er nog een ander belangrijk punt waaraan ik niet
voorbij kan gaan: de verkoop. In het eerste nummer van het blad worden er ‘soliede
agenten gevraagd voor de verkoop; er staan al tien namen op de advertentiepagina
die als colporteurs of verkooppunten fungeren. Hun aantal zal aan het einde tot
twee-en-twintig gegroeid zijn, verspreid over het hele land. Het interessante is, dat
er onder die verlopers zes zijn die ook als zodanig vermeld staan in Recht voor Allen.
Zes van de twee-en-twintig lijkt niet veel, maar het zijn wel de meest bekende figuren
in de wereld van colporteurs en verkopers van bladen, prachtige strijders tegen het
kapitalisme en vóór het atheïsme, namelijk: J. Rot,12. A. Bos,13. J.A. Fortuyn,14. allen
uit Amsterdam, P.J. Helsdingen15. uit Rotterdam, J. Muis16. uit Haarlem en P. Zijlstra17.
uit Utrecht. Deze kunnen met een gerust hart ‘soliede agenten’ genoemd worden.
Maar ook anderen, zoals Pierlôt,18. Penning19. en J.W. Kramer,20. boekhandelaren,
verkopers van linkse bladen, staan hoog aangeschreven als socialisten en vrijdenkers.
Velen onder hen hebben gevangenisstraffen moeten trotseren voor hun opvattingen,
en waren slachtoffer van de oranjebartholomeusnacht in 1887. Ik kan helaas niet op
de lotgevallen van deze ‘kameraden’ ingaan, het zou de moeite waard zijn een
uitgebreide studie te wijden aan deze harde kern van strijders voor de sociale
rechtvaardigheid die, laten we eerlijk zijn, vaak hun leven en
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vrijheid riskeerden voor hun ideaal. In hen kunnen we misschien het beste van wat
Multatuli als zijn strijd tegen onrechtvaardigheid beschouwde, belichaamd zien. Zij
brachten dat merkwaardige weekblad, snijpunt van vrijdenkers en socialistische
ideeën, vol bezielend houterig proza, aan de man.
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Eindnoten:
12. A. Rot. Als typograaf voorzitter van de afdeling Amsterdam van de Nederlandse Typografenbond,
daarna voorzitter van de Centrale Raad van de Sociaal-Democratische Bond, later
Socialistenbond. Was meer organisator dan agitator. (Vliegen 1905: 374-376).
13. K.A. Bos. Nam ontslag als fabrieksarbeider en werd colporteur. Begon in 1883 Recht voor
Allen te venten in Amsterdam. ‘Als socialistisch colporteur had hij wel de meeste dienstjaren’.
Zijn boekwinkel was één van de doelwitten waarop de oranjeklanten in februari 1887 hun
frustraties kwijt wilden. Krijgt in 1891 acht maanden gevangenisstraf voor het verspreiden van
een strooibiljet. Later negen maanden wegens het toebrengen van een slag aan een hem
ranselende politieagent. ‘Bos kwam ziek uit de gevangenis en... zou nooit weer beter worden.
Drie jaren heeft hij nog doorgesukkeld, maar geknakt, gebroken, vermoord. (...) Hij was een
held’. (Vliegen 1905 I: 83-84).
14. J.A. Fortuyn. Boekhandelaar van socialistische geschriften. Dageraadsman en zelfs
hoofdbestuurder. 1882 lid van de Sociaal-Democratische Bond. Treedt veel op als spreker,
samen met Domela Nieuwenhuis. Verkocht van het pamflet ‘Koning Gorilla’ op één avond
2500 exemplaren. Op elke zaterdagavond raakte hij tussen de 800 en 1200 nummers van Recht
voor Allen kwijt. Heeft verschillende keren wegens het verspreiden van pamfletten en het
schrijven van subversieve artikelen kennis gemaakt met het brute optreden van het gerecht.
(Vliegen 1905 I: 107-111).
15. P.J. Helsdingen. Treedt niet zo op de voorgrond naast zijn veel befaamder broer W.P.G.
Helsdingen. Eén van de eersten die in Rotterdam Recht voor Allen op straat ventte.
16. Geen informatie bekend.
17. Idem.
18. A.H. Pierlôt. Leids socialist en colporteur. Eveneens slachtoffer van de rellen in 1887. Tot een
maand gevangenis veroordeeld omdat hij de Leidse burgemeester ‘een liberale wetschenner’
en ‘rechtsverkrachter’ had genoemd, en iemand ‘die meer ‘belangstelling stelde in de wijnflesch
dan in de rechten des volks’. (Bijmholt 1894 II: 532-533).
19. P.J. Penning. Dageraadsman. Lid van de vrijmetselaars-loge Post nubila lux. Het eerste nummer
van Recht voor Allen is vanuit zijn woning verspreid. Bekleedde allerlei vooraanstaande functies
in de Sociaal-Democratische Bond. ‘Gezellige, gastvrije kastelein van verschillende lokalen,
waar meestal socialisten hun verzamelplaats hadden’. Bekend was ‘De Leeuw van Waterloo’,
café en woning van Penning, waar alle geschriften van linkse signatuur te verkrijgen waren, en
vanzelfsprekend object van de ongeremde agressiviteit van de koningsgezinden. Heeft ook alle
tijd gehad om de gevangenissen van binnen te bestuderen. (Vliegen 1905 I: 81-83).
20. xxxxx
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J.J. Oversteegen
Multatuli op school
Multatuli, Literair werk, ingeleid door Marcel Janssens en Philip
Vermoortel. Leuven, Davidsfonds 1987. 496 blz. f 44,90.
H. van den Bergh e.a., Multatuli! Bloemlezing uit Multatuli's werken.
Amsterdam, Stichting CPNB 1987. 166 blz. f 7,90.
‘Vlaanderen’ mocht natuurlijk niet afwezig zijn in het Multatuli-jaar, en de twee
Belgen die de bloemlezing Literair werk verzorgd hebben evenmin: Marcel Janssens
als oudgediende en Philip Vermoortel als interessantste nieuweling onder de
Multatulisten (om de beladen term ‘Multatulianen’ te vermijden). De inleiding van
hun boek is zo overzichtelijk en informatief als men verwachten mocht; en voor het
doek, het onderwijs, geschikt.
Maar als ik iets zeggen moet over de bloemlezing zelf, stuit ik op de moeilijkheid
om als Noord-nederlander iets verstandigs te zeggen over de gebruikswaarde ervan,
en dat is toch wel het belangrijkste aspect. Het boek is in elkaar gezet op de manier
van de ‘portable’-serie van de amerikaanse Viking-Press: een hoofdwerk, begeleid
door kortere teksten, soms fragmenten. Zo'n keuze is altijd moeilijk. Moet men
representatief werk nemen; òf het bekendste; of tenslotte het (voor ons) meest actuele?
Janssens en Vermoortel hebben geopteerd voor het tweede uitgangspunt, zo te zien:
zij namen Max Havelaar in zijn geheel op, en daarnaast enkele korte teksten, te weten
de Geloofsbelydenis, het Gebed van een onwetende, de liefdadigheidsbrochure Wys
my de plaats waar ik gezaaid heb, plus een zestigtal bladzijden uit Woutertje Pieterse.
Of het nodig was om de Havelaar weer eens te kiezen (er zijn verschillende
goedkope uitgaven op de markt die ook in België gemakkelijk te vinden zullen zijn),
lijkt mij de vraag. Ik denk dat het karakter van de reeks waarin het boek verschijnt
die keuze meebrengt (‘Meesterwerken’ van nederlandstalige, tot nu toe overigens
alleen belgische, schrijvers). De andere teksten zijn natuurlijk uitstekend, maar geeft
dit nu een goed beeld van Multatuli zoals hij nu nog van belang is? De nadruk op
het ‘atheïsme’ kan natuurlijk in zuidelijke streken nooit kwaad, en de betrokkenheid
met het lot van de Javaan is historisch van eminent belang. Maar verlokken deze
geschriften jonge lezers tot verder lezen? Die vraag is bij een boek voor scholieren
en studenten gerechtvaardigd, maar ik kan hem eigenlijk niet goed beantwoorden
omdat ik niet op een belgische school gezeten heb. Daarom doubleer ik hem met een
tweede: zou het ‘tegen-evangelie’ niet méér aanspreken? Of de Japanse gesprekken,
het sociale onderzoek in Ideeën III? De samenstellers spreken hun spijt uit over wat
zij niet konden opnemen maar daar schieten wij niet veel mee op.
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Maar nogmaals, echt beoordelen kan ik deze keuze-kwestie niet, behalve dan op het
punt van de Woutertje-fragmenten. Niemand die een ‘draagbare Multatuli’ samenstelt,
kan de Wouter-geschiedenis negeren, maar in een boek dat op ‘meesterwerken’ mikt,
is de keuze die hier gepresenteerd wordt te weinig overtuigend. Waarom niet één
lang fragment, dat samenhang vertoont en tegelijk laat zien hoe de ‘genres’ in dit
rare niet-boek door elkaar gehutseld worden? Dat zou eerder verleiden tot verder
lezen, en bovendien ook weer beter aansluiten bij hedendaagse belangstellingen.
Kortom: wat de selectie betreft wordt Multatuli naar mijn smaak, ondanks de
tegengestelde bedoeling, teveel in het verleden teruggedrukt.
Nog een aanmerking: ik vind de keuze van de afgedrukte versies enkele malen
raadselachtig. Max Havelaar naar de vierde druk? Ik kan geen andere reden daarvoor
bedenken dan het feit dat de overige uitgaven die goedkoop te krijgen zijn zich
(terecht) meestal baseren op de vijfde. Als men toch iets ongewoons had willen doen,
dan zou de ‘nulde’ druk misschien nog interessanter geweest zijn (maar dan had ik
natuurlijk weer over dat historiserende karakter van de bloemlezing geklaagd).
Kortom: de vijfde, en geen ander. Verder de Geloofsbelydenis naar de bloemlezing
van 1865, Wys my de plaats op grond van de Herdrukken-versie, evenals het Gebed,
- waarom? Directe werking ging uit van de brochure en van de Dageraad-publikaties;
dat waren dus de juiste versies geweest, òf de ‘laatste-hand’, als men Multatuli's
latere inzichten wilde respecteren (wat in een boek als dit niet strikt noodzakelijk
is).
Tot zover de zure opmerkingen. Natuurlijk valt er ook veel goeds te melden. Het
doet aangenaam aan dat er zonder slag om de arm gepraat wordt over het
onvergelijkbare niveau van dit schrijverschap; een ‘vent in het gezelschap van
mooipratende dwergen’. Zo is het toch? Ook zag ik met plezier dat Multatuli naast
Gezelle gezet wordt. Mijn waardering voor het boek is dus eerder op de inleiding
dan op de bloemlezing gebaseerd. Een paar kanttekeningen bij die inleiding, voor
het geval dat een tweede druk nodig blijkt: Vosmaer heette niet Carl maar Carel, de
opinie van Dekker over de Tachtigers ligt wat minder ongenuanceerd
broertje-doodachtig dan hier gesteld wordt, en de wending: Multatuli ‘had een vriend
(Van Lennep) die...’ zou misverstanden kunnen wekken. Dat moet eerder zijn: ‘kreeg
een medestander’.
Er is nog een bloemlezing verschenen, een noord-nederlandse, met een aardig
voorwoord van G.A. van Oorschot, waaruit men kan opmaken dat ook dit boek voor
de middelbare school bestemd is. De samenstellers zijn, behalve Van Oorschot: H.
van den Bergh en Eep Francken, en voor wat betreft het ‘uitvoerende werk’ Sander
Blom.
Het uitroepteken van de titel staat er terecht, want dit is een juweel van een
bloemlezing. De afgelopen jaren heb ik, met het oog op eigen onderzoek, alle werken
van Multatuli, inclusief de ‘documenten’ weer doorge-
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lezen. Daarbij heb ik regelmatig gedacht: dit zou zó in een tijdschrift van nu afgedrukt
kunnen worden. Het omgekeerde evangelie in Opzij, de Elberfeldse wezen als tegengif
voorgelezen na een EO-uitzending, het budget van de werkman in De Gids, de stelling
van Pythagoras, Specialiteiten, Japanse gesprekken in noemt U maar een periodiek.
Ik word in Multatuli! op mijn wenken bediend: al die teksten zijn in de bloemlezing
te vinden, naast nog menige andere, even goed gekozen. Het enige waar ik nog
behoefte aan zou hebben, is: meer; bijvoorbeeld de apotheose van Over vrye arbeid
en misschien nog wat losse stukken (‘novellen’!) uit de Ideeën, maar dat is een
kwestie van persoonlijke voorkeur, waar altijd over te hakketakken valt. De
bloemlezing, zelf al een ideaal visitekaartje (van een lezer die hier nìet door
gecharmeerd wordt, valt nooit een Multatuli-gebruiker te maken), wordt
gecompleteerd door een overzichtelijk lijstje van leverbare titels en suggesties voor
verdere secundaire lectuur, dat laatste een beetje kort uitgevallen maar voor het doel
wel geschikt.
Eén aanmerking: de teksten zijn steeds afgedrukt naar de versie van de Volledige
werken, wat voor de Havelaar-fragmenten werkelijk onaanvaardbaar is: díe uitgave
moeten wij maar liever negeren.
Wanneer de leraren Nederlands nu nog met de handen in het haar zitten, als het
om een kennismaking van hun leerlingen met de actualiteit van Multatuli gaat, is dat
hun eigen schuld.
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Terugschrijven
‘Geen beter vermaak dan leedvermaak’. Die uitdrukking schoot mij onwillekeurig
te binnen toen ik in Over Multatuli nr. 19 Cyrille Offermans' bijdrage ‘Een pittig
wielrennersbroekje voor Multatuli’ gelezen had. Wat is het geval? Offermans geeft
in dit stukje lucht aan zijn gevoelens van spijt in een onbewaakt ogenblik de redactie
te hebben toegezegd twee geheel of gedeeltelijk aan Multatuli gewijde publikaties
te zullen bespreken. het eerste boekje dat slachtoffer wordt van zijn geprikkelde
stemming is Aarts' letterkundige almanak. Hij wenst daar niet veel woorden aan vuil
te maken (al ontziet hij zich niet Georg Christoph Lichtenberg als getuige à charge
op te roepen) en houdt het dan ook kort; niettemin loopt hij op een grandioze manier
in de val: het stukje van S. (niet: Simon) Carmiggelt dat hij voor een pastiche verslijt,
is namelijk helemaal geen pastiche, maar een door Carmiggelt zelf geschreven
toneelrecensie die op dinsdag 18 maart 1947 op pagina 4 van Het Parool stond, naast
berichten als ‘Alb. Kuyle mag niet als journalist werken’, ‘Herdenking P.C. Hooft
op 21 Mei’ en aflevering nr. 15 van het feuilleton door Willy Corsari, ‘De man die
niet mocht terugkeeren’.
Drie dingen leert ons deze kwestie. Ten eerste: wrevel is een slecht richtsnoer bij
het boekbespreken. Ten tweede: het doen van ongecontroleerde uitspraken is het
kennelijk voorrecht van een recensent. En ten derde: over smaak valt niet te twisten.
Dick Welsink
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