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[Nummer 22]
Hans van den Bergh
Multatuli als briefschrijver
Zijn de brieven en documenten uit de periode dat Multatuli niet meer voor de drukpers
schrijft nog wel interessant genoeg om ze integraal te publiceren, zoals in de lopende
reeks van de Volledige Werken (VW) gebeurt? Er gaan wel eens geluiden op dat het
materiaal over de laatste tien jaar van Multatuli's leven eigenlijk alleen nog voor de
afronding van de biografie van belang is, maar dat de brieven uit die periode niet
meer - zoals tijdens zijn actieve schrijverschap (dus tot mei '1877) - verhelderend
licht werpen op Dekker als auteur. En dat laatste is natuurlijk een sterker
rechtvaardiging voor publicatie dan de bevrediging-tot-in-alle-details van de
nieuwsgierigheid naar Multatuli als privé-persoon.
Zo heeft biograaf Brandt Corstius wel eens gespeeld met de gedachte om zijn
voortzetting van het door Paul van 't Veer begonnen werk af te sluiten op het moment
dat Multatuli ophoudt nieuw werk te publiceren.
Als editeur van de brieven in de periode '76-'80 zou ik graag de stelling poneren
dat in deze jaren als Multatuli niet meer voor de openbaarheid schrijft, het juist bij
uitstek zijn brieven zijn die ons kunnen informeren over de verdere ontwikkeling
van zijn denken en over wat hem bezighield; over zijn literatuuropvatting en over
wat hem noopte van verdere publicaties af te zien.
Juist waar Dekker zich tegenover vrienden ongedwongen kon laten gaan ‘omdat
het niet voor de pers was’, zien we scherper wat zijn diepste beweegredenen waren.
Een aantal opmerkelijke aspecten van zijn correspondentie kan dat illustreren.
Op 24 januari 1876 begint Multatuli een lange brief aan Loffelt; pas twee dagen
later wordt de brief afgerond en dan voegt de schrijver er nog een bovenschrift aan
toe dat luidt: ‘Ik schryf altyd heel slordig als 't niet voor de pers is. Dat... vermaakt
me. Corrigeer maar zelf, waar ik wat brabbel. Bedenk dat ik 'n hekel aan schryven
heb.’ (VW XVIII, 210).
Die ‘hekel aan schryven’ moet natuurlijk tegen de achtergrond gezien worden van
de aanvallen der ‘Van Vlotens’ waar M. in die tijd onder gebukt gaat. Maar er is
meer. De ontboezeming staat ook in het teken van Multatuli's ideeën over het
schrijverschap in het algemeen. Hij acht zichzelf geen schrijver, omdat hij die activiteit
associeert met ‘letterkundery’, met het schrijven om te schrijven, niet als middel
maar als doel. Wie schrijft met geen ander oogmerk dan iets moois te maken, moet
in Multatuli's ogen wel de waarheid te kort doen. Ieder bijvijlen en schaven staat
immers de rechtstreekse uiting van wat men te zeggen heeft in de weg (‘De pretense
mooischryvery in dat genre [belletrie - vdB] wordt misselyk’. XVIII, 763).
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De ongedwongenheid van de briefvorm is daarom al op zichzelf een groot goed; zij
maakt immers het vertoon van aangeleerde kunstvaardigheid overbodig. Bij
‘publiekschryvery’ kan men echter bepaalde trucjes om de domme lezer te paaien
niet altijd uit de weg gaan.
Alleen in de briefvorm, gericht aan één welwillende ontvanger, zijn die vormeisen
te vermijden en hoeft men niet omwille van de schoonheid te liegen. Er is immers
niets poëtischer dan de waarheid-tout-court.
Het is dus zeker (enerzijds) volledig gemeend als Multatuli ook aan Van Hall op
27 december 1875 schrijft: ‘Salvis omnibus slordighedens*. Ik houd er zoo van als
't niet naar de pers moet. Van de “pers” ben ik misselyk.’ (XVIII, 163). Vooral van
die ‘slordighedens’ krijgt M. in zijn brieven voorlopig niet genoeg. Hij gaat er - zie
ook het bovenschrift bij de Loffeltbrief - zelfs enigszins prat op. Hij speelt graag dat
hij in zijn brieven, voor honderd procent spontaan, alles zonder controle achteraf aan
het papier toevertrouwt. Ook in een brief aan Tiele (9-12-'77) voegt hij tussen haakjes
toe: ‘ik ben zoo vry in brieven als dezen my slordigheid te veroorloven. Het tegendeel
zou ik onvriendschappelyk vinden.’ (XVIII, 764). Oftewel: U bent een goede lezer;
u hebt geen opsmuk nodig. Maar die betuigingen van spontaneïteit in de
correspondentie met vrienden komen nogal vaak voor (aan Waltman in een
postscriptum van 15-9-'75: ‘Ik lees m'n brieven niet na. Als er hier of daar 'n zin niet
rondloopt, vul maar aan.’ XVIII, 37); te vaak misschien om er niet eerder een
programmapunt in te zien, dan een beschrijving van de feitelijke gang van zaken.
Uit kleine verbeteringen valt immers vaak af te lezen dat de brieven (soms) wel
degelijk overgelezen worden en vaak tot in kleine details verbeterd om scherper te
formuleren of stilistische onvolkomenheden bij te vijlen. Zo schrijft hij in een van
de reisbrieven aan Mimi op 26 februari 1878 dat hij haar zuster Frédérique heeft
opgezocht, na een briefje aan haar man (Pool) te hebben gestuurd: ‘Ik schreef reeds
voor m'n bezoek aan Fredi aan Pool’ (XIX, 203). Maar die spontane tournure bevalt
hem bij nader inzien toch niet - kennelijk om de herhaling van ‘aan’ - en dus wordt
het eerste ‘aan’ veranderd in ‘by’: een duidelijke verbetering op stilistische gronden;
reden ook voor de editeurs van de laatste delen om deze correcties voortaan te
verantwoorden in het notenapparaat bij de brieven. Bijna altijd zijn die verbeteringen
interessant als impliciete uitingen van M's (epistolaire) esthetica. Zo verandert hij
‘waaromtrent ik u eigenlyk schryven wou’ (XVIII, 29) in ‘waarover etc.’: een
klaarblijkelijke poging stadhuistaal te vermijden; nog subtieler is het zorgvuldig
schrappen van een accent grave in een brief aan Funke van 27 november '76, waar
zijn diagnose over de nieuwe vijand Buys luidt: ‘hy stelt zich als halfgek aan om de
aandacht te trekken.’ (XVIII, 537). Oorspronkelijk stond er ‘àls halfgek’, wat samen
met ‘stelt zich aan’ inderdaad een vorm van pleonasme oplevert. Dus ook hier vinden
we een minieme onvolkomenheid in de stijl die kennelijk bij nader inzien
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mogen alle slordigheden mij vergeven zijn (lat.).
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zorgvuldig is geretoucheerd. De programmatische ongekunsteldheid van de briefstijl,
die wel degelijk wordt nagestreefd zoals uit andere kenmerken blijkt (waarover straks
meer), weerhoudt M dus niet van het rechtzetten van tekortkomingen als hij die
opmerkt. Dat daartoe de langere brieven ook worden overgelezen is soms met bijna
absolute zekerheid aantoonbaar.
Het is bekend dat Multatuli's brieven vaak zijn opgebouwd uit een (lange) reeks losse
alinea's die elk, als evenzovele ‘Ideën’, een eigen onderwerp behandelen. Als zo'n
thema (voorlopig) voldoende is uitgewerkt, volgt in het handschrift een horizontale
streep̀ van enkele centimeters lengte onder de tekst tegen de linkermarge aan. In de
typografie van de VW worden deze strepen weergegeven met een kort liggend streepje
(hyphen) aan het eind van de vorige alinea. In verreweg het merendeel van de brieven
volgt tenslotte na de ondertekening (meestal met DD, Dek of Douwes Dekker) nog
een naschrift waarin de brief onbekommerd wordt voortgezet, vaak tot het gebruikte
vel geheel is volgeschreven. Die nagekomen invallen hebben enerzijds te maken met
M's weerstand tegen het netjes afronden van welk geschrift dan ook. Het is immers
niet voor niets dat de Havelaar eigenlijk eerder ‘ontploft’ dan dat het boek als een
nette roman op klassieke wijze wordt afgesloten. Woutertje Pieterse en Aleid vinden
zelfs nooit een echt einde; het goed voorbereide en ‘afgehechte’ slot is kennelijk
voor Dekkers gevoel het culminatiepunt van onwaarheid: welk gebeuren in de
werkelijkheid bereikt ooit een formeel eindpunt?
Maar behalve deze ‘poëtikale’ reden voor het dóórlopen van de brief over de
handtekening heen, is er ook nog een andere verklaring. Het postscriptum bevat niet
zelden ‘afterthoughts’ naar aanleiding van eerder in de brief behandelde onderwerpen.
Heel representatief is in dit verband de brief aan de taalkundige Tiele van 9 en 14
juli 1976 (XVIII, 407-425) die de volgende onderwerpen aanroert:
- Eén pagina (druks) over etymologie: ‘we kunnen daartoe beter van de gesproken
dan van de geschreven taal uitgaan’ (een - by the way - nog steeds valide
standpunt).
- Dan een pagina over het al te grote vertrouwen van geleerden én leken in al wat
gedrukt staat. Liggende streep.
- Een heel korte passage over het Oera Linda Bok, een topic uit die tijd.
- Een halve pagina gal over Willem III. Liggende streep.
- Dan een kleine pagina over het ontslag van Korteweg aan de KMA te Breda.
Liggende streep.
- Een halve bladzij over etymologie. Liggende streep.
- Een derde pagina over M's stagnatie in het schrijven. Liggende streep.
- Vervolgens antwoordt M op een vraag van Tiele naar zijn opinie over een recent
in Leiden verschenen boek van de zwitserse predikant Ernst Buss over de
zending; na ruim drie pagina's ontpopt die opinie zich uiteraard als negatief: de
zending zal de zeden van de natuurvolkeren niet verbeteren.
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Dan breekt de brief af en wordt pas vijf dagen later voortgezet.
- Er wordt eerst nog een halve pagina over de zending toegevoegd.
- Dan volgen zeven pagina's met tal van etymologische uitweidingen, gericht
tegen de bestrijders van de echtheid van het Oera Linda Bok.
- Dan wordt de brief met een groet en de ondertekening afgesloten, gevolgd door
het gebruikelijke naschrift:
- Eén alinea over de spaanse vertaling van Japansche Gesprekken.
- En dan: ‘Komiek, die Buss met z'n weglaten van dogma's’. En er wordt nog een
halve, zeer ontspannen pagina over het boek van Buss voortgeredeneerd.
- Daarop sluiten nog wat korte aanvullingen aan over het spaans van de Japansche
Gesprekken, over Van Vloten, en over (opnieuw) het Oera Linda Bok.
Mijns inziens is juist deze coda met zijn nagekomen aanvullingen op de verschillende
onderwerpen uit het voorafgaande er een bewijs voor dat Multatuli zijn uitvoerige
brief heeft overgelezen en vervolgens, geïnspireerd door het eigen betoog, nog wat
toegiften lanceert met name over de zendingsdominee en het Oera Linda Bok.
De opbouw van een dergelijke lange brief springt dus los en spontaan van inval
naar inval, maar als het om belangrijke onderwerpen gaat, wikkelt M ze af naar de
stand van zijn denken op dat moment en leest het geheel vervolgens nog eens na op
mogelijke lacunes.
In de brieven aan bevriende correspondenten gaat het, ondanks alle beleden
nonchalance, om een bewust verzorgde indruk van onverzorgdheid, op basis van een
hoge graad van overleg en stijlbewustheid. Vergeleken met de veelal monumentaal
gebeeldhouwde briefstijl van andere schrijvers uit deze periode - met Gerrit van de
Linde als saillante uitzondering - zijn deze brieven overigens inderdaad kunststukjes
van ongekunsteldheid.
Een andere merkwaardige paradox die bij nadere beschouwing uit deze brieven aan
de dag treedt, is het feit dat Multatuli bij zijn vaak vergaande geobsedeerdheid door
zijn eigen lot, denkbeelden en omstandigheden, tegelijkertijd zich steeds scherp
bewust is van de eigenschappen en het niveau van degeen tot wie hij zich richt. Hij
plooit zich als briefschrijver naar de veronderstelde indruk die zijn brief op de
geadresseerde zal maken.
Ik zou dat de sterk retorisch-pragmatische instelling van M als briefschrijver willen
noemen: hij tracht voortdurend rekening te houden met de belangstellingen en de
omstandigheden van de ontvanger. Om dit eerst op een simpel niveau te illustreren,
citeer ik uit een brief aan Mimi van 5 maart '87: ‘Denk niet aan m'n haastig schryven
dat ik zenuwachtig ben. Ik ben juist heel prettig en helder.’ (XIX, 249).
Hij realiseert zich blijkbaar hoe Mimi thuis in Wiesbaden zijn reisbrieven ook zal
nalezen op andere signalen dan wat hij expliciet vertelt. Op andere momenten
voorvoelt hij welke misverstanden er bij zijn correspondent
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kunnen ontstaan en verduidelijkt dan bijvoorbeeld met een tekeningetje wat hij precies
bedoelt. Zo meldt hij op 21 maart '78 dat hij voor Bé (een andere zuster van Mimi,
in Utrecht) een pendule wil kopen, maar het zal moeilijk zijn er een te vinden, want:
‘Jammer dat haar schoorsteen zo smal is.’ (XIX, 361). Dan tekent hij
Daarbij licht M. toe: ‘smal, niet a maar b’.
Wie zich zo zorgvuldig prepareert op mogelijke misverstanden getuigt van een
bijzondere gevoeligheid voor wat er plaatsvindt aan de receptiekant van zijn
briefwisseling. Hetzelfde spreekt uit Multatuli's strikt persoonlijke oplossing voor
het probleem dat veel scribenten kwelt: hoe maak ik duidelijk dat ik een bepaalde
passage niet serieus bedoel? Er zijn al vaak stemmen opgegaan om voor deze gevallen
een typografisch ‘ironieteken’ in te voeren dat de guitige intonatie of mimiek kan
vervangen waarmee in mondelinge communicatie het gevaar van verkeerde inschatting
wordt bezworen.
Multatuli voerde daartoe het partikel ‘hm’ in en gebruikte dat vooral virtuoos als
op zijn lange toernees ongeduld of ongenoegen van Mimi bestreden moest worden.
Zo is zij in april '78 gebelgd over zijn lange wegblijven, terwijl zij in Wiesbaden
popelt om hem met de kleine Wouter kennis te laten maken. Zij stuurt dan twee boze
brieven, maar daaroverheen een telegram dat hij ze niet open mag maken. Dat doet
M natuurlijk toch, omdat ‘het me vreeselyk agiteeren zou’ (XIX, 420). Dan stelt hij
Mimi uitvoerig gerust en besluit: ‘Als 't nu niet om je gekke brieven was, had ik
dezen morgen eerst verzonden. Dus je wint er by. Hm!’ (XIX, 422).
Een ander aspect van Multatuli's inlevingsvermogen als briefschrijver is wat ik zijn
kameleontische gave zou willen noemen. En hier komt ook de paradoxale kant van
zijn stilistische wendbaarheid tot uiting: hij die er steeds prat op ging dat hij zich
geheel onverbloemd aan de buitenwereld toonde en zich in zijn correspondentie met
vrienden nog onverhulder zou kunnen uiten, blijkt in feite uiterst gevoelig voor de
belangstellingen en de omstandigheden van de ontvanger. Daardoor lopen de brieven
aan verschillende vrienden en relaties sterk uiteen, niet alleen in de onderwerpskeuze,
maar ook in toon en stijl en zelfs in het handschrift.
Aan de letterkundige J.N. van Hall, die redacteur was van Het Nederlandsch
Tooneel, schrijft hij uitvoerig over de toneelspeelkunst in bloemrijke zinnen, doorspekt
met heel wat uitheemse terminologie; zie de volgende passage over Mina Krusemans
eruditie: ‘Ze wist altyd alle onderwerpen van discours die afweken van de kleine
facta welke haar bejegend waren, te ontwyken.’ (XVIII, 150). Bij één brief aan deze
adressaat van 27 december 1875 staan 28 annotaties voor vertalingen uit het frans,
5 uit het duits en 4 uit het latijn!
Aan de historicus en taalkundige P.A. Tiele, die conservator was van de U.B. te
Leiden, schrijft M over zijn ervaringen met de geschiedkundige
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werken van Bor en Wagenaar en uitvoerig over zijn bezwaren tegen Goethe's Werther.
Zijn stijl is hier droger, ‘geleerder’ en vooral strak-redenerend, wat tot heel mooie
passages leidt als de volgende, die mij één der essentiële grondslagen van M's denken
in deze periode lijkt te verwoorden.
Geen poëzie zonder wellust. Poëzie, één met wysbegeerte, eischt het
volledig gebruik, de ongestoorde inwerking van alle fakulteiten des
gemoeds, dus ook van dien hoofdfactor in 't bewerktuigd Zyn, neen in alle
stof, d.i. in alles. De zucht tot één zyn is identisch met bestaan. In physika
noemen we 't aantrekkingskracht, in zielkunde heet het genegenheid,
vriendschap, liefde. Alles wil (wahlverwantschaftlich) naderen, in- zyn,
vereenigen. In chemie is scheiden niets dan voorkeur voor vereeniging
met wat anders. (XVIII, 56).
In de brieven aan Waltman en Funke is de toon veel meer ontspannen en fideel en
veroorlooft de schrijver zich soms een soort vaderlijke raadgevingen, bv. over het
bestrijden van nachtelijk hoesten aan Waltman en lichtelijke malthusiaanse adviezen
aan Funke.
Collega-schrijver Carel Vosmaer is in deze periode een van de intieme vrienden,
wat leidt tot een geheel eigen parlando-toon als in een kameraadschappelijk
telefoongesprek:
Je begrypt dat ik ook de andere stukken met de grootste belangstelling
lezen zal (of herlezen). Maar, houd me svp eens op de hoogte van de
kritiek. Ik stel me daarvan ergernis voor, nu ja. Maar toch, ik wil nu eens
goed opletten hoe dàt stuk, en Uw heelen III bundel ontvangen wordt! Met
visschig zwygen? Ja, houd me op de hoogte! Hartelyk goeden nacht!
(XVIII, 144).
De brieven aan Mimi vormen een klasse apart; de psychologische vereenzelviging
van de schrijver met zijn correspondente op het punt van inhoud, opbouw en stijl
gaat hier het verst; het kameleontische grenst dan aan volledige ‘mimi-cri’. Er is
vaak een warme, bijna sentimentele keuveltoon, waarbij ‘heel erge’ kussen worden
uitgewisseld en de intimiteit van de slaapkamer zeker voor 19e eeuwse begrippen
onverbloemd spreekt uit ondeugende grapjes als dat over het ‘kistje’ van mevrouw
De Salis; Mimi had de i en de s in dat woord zo aan elkaar geschreven dat M opmerkt
dat ‘de letters i en s van kistje verschrikkelyk op 'n u lyken. Shocking! Van jou uit
niet shocking, maar heel lief’ (XIX, 43).
Zelfs de schriftuur van de brieven is met deze schutkleur-capaciteit van M's
schrijverschap in overeenstemming. De hem onbekende correspondent A.W. Sijthoff,
uitgever van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, krijgt een brief in
hyperverzorgd, uiterst regelmatig handschrift, terwijl de reisbrieven aan Mimi vaak
zwierig, vol lange lussen, in kennelijke haast zijn neergepend.
Het is een van de minder bevredigende kanten van het editeren, dat juist dit zo
gevarieerde aspect van de correspondentie door het gebruik van typografische
middelen geheel verloren moet gaan. Hoe anders en veel directer werkt een brief in
M's handschrift, als we zien hoe de gemoedsgesteldheid van het ogenblik ook
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dramatische onderstrepingen,
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Aan Sijthoff, 18 juni 1876

Aan Mimi, 18 februari 1878
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zoals mag blijken uit een bladzij van een brief aan A.C. Loffelt waarin M. zijn nood
klaagt over wat Van Vloten hem heeft aangedaan, van 24 januari 1876.

Aan Loffelt, 24 januari 1876

Natuurlijk is uit de praktijk van M's eigen correspondentie al ongeveer af te leiden
welke eisen hij stelt aan de brief als communicatiemiddel. Telkens blijkt dat hij ook
van andere briefschrijvers vergt dat zij een zo intens mogelijk, echt contact nastreven,
los van alle conventies en mooipraterij, maar vol begrip voor de ontvangende partij.
Tijdens de toernees dringt hij er bij Mimi op aan hem iedere dag te schrijven, desnoods
kort en over onbenullige voorvallen, als hij maar dagelijks een levensteken krijgt
(XIX, 64). Daarom is hij soms ook dagenlang van de kaart als hij meent dat er een
brief is zoekgeraakt (XIX, 159). De angst dat bepaalde poststukken hem niet zullen
bereiken, groeit soms uit tot een ware obsessie. Bij alle directeuren van postkantoren
laat hij instructies na over het opsturen van brieven, en aan alle correspondenten
stuurt hij nauwgezette datumlijstjes met verblijfplaatsen.
Al in de Brusselse tijd is zijn angst voor het zoekraken van Tine's brieven
buitenproportioneel en ondanks de uitmuntende service van de posterijen in die dagen
(heel wat beter dan wij het een dikke eeuw later gewend zijn) blijft Multatuli
ontevreden. Hij berekent in Zwolle op 13 april 1878 dat hij een brief uit Wiesbaden
22 uur na verzending in handen heeft gekregen. Maar: ‘daar de eigenlijke reis niet
de helft van dien tijd bedraagt’ duurt het hem nog veel te lang (XIX, 473).
Mooi is in dit verband een brief aan Funke van 23 september 1877; hij heeft zijn
verhuizing naar de Dotzheimerstrasse op 1 oktober al aangekondigd, maar zegt dan
in het postscriptum: ‘Blyf ook na m'n verhuizing maar gewoon adresseeren. Ik zal
wel zorgen dat men aan de post m'n nieuw adres weet.’ (XVIII, 737). Dus in het
rechtstreeks adresseeren aan het nieuwe adres heeft M. voorlopig geen vertrouwen..!
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Brieven mogen niet uitblijven. Maar ze mogen ook bij aankomst geen verkeerde
indruk wekken. Geërgerd schrijft M. op 10 maart 1878 uit Meppel aan Mimi: ‘Ik
ben nog altyd kwaad op je. Hoe kan je me 'n dik envelop zenden met 'n brief voor 'n
ander?’ En zelf is hij, op het punt een aangetekende brief aan haar te verzenden,
delicaat genoeg om in de voorafgaande (van 27 februari 1878) te waarschuwen tegen
verkeerde verwachtingen bij het ontvangen: ‘Als nu de eerstvolgende brief
aangetekend is, denk dan niet dat er geld in is; dat is zoo mal, want al heb je nu geen
haast, het kon toch 'n teleurstelling wezen.’ (XIX, 223).
Op grond van dit uitgangspunt verwijt hij het anderen ook, als ze zich niet
voldoende inleven in de gevoelens van de geadresseerde. Als hij in februari '78
eindelijk weer eens een (franse) brief van Nonni ontvangt, is hij des te meer gekwetst
dat haar kattebelletje vrijwel niets anders bevat dan hernieuwde verzoeken om geld...
voor Edu! (XIX, 48). Het antwoord aan zijn dochter luidt dan ook: ‘Le chagrin me
rend impuissant. J'avoue que cette fois-ci du moins je m'attendais à une lettre, une
véritable lettre de ta part.’ (Het verdriet verlamt me. Ik geef toe dat ik deze keer nu
eens een brief van je verwachtte, een echte brief.) ‘Een echte brief’ - dat is in
Multatuli's ogen: het naar waarheid uiten van persoonlijke gevoelens, gepaard aan
een fijnzinnige afstemming op de ontvangende partij.
Wie dan ook meent dat de correspondentie uit de laatste tien jaar van Dekkers
leven niet meer interessant zou zijn voor de kennis van Multatuli als schrijver, vergeet
dat we in die periode juist alleen in de brieven vinden wat we in gelukkiger
omstandigheden in een achtste bundel Ideën zouden hebben gelezen. Zo vinden we
in een brief aan Waltman een prachtige passage met ‘medische ideeën’ over het
ontstaan van verkoudheid uit een teveel aan warmte:
De difteritische aandoeningen van de keel begonnen in de (altyd
afwisselende) ziektegeschiedenis der menschen 'n hoofdrol te spelen na
de periode der hooge stropdassen, bouffantes, cachenez &c. Dit nu is geen
bewys dat keelziekten uit kunstmatig aangebrachten warmte voortspruit,
maar 't geeft stof tot nadenken, vooral in-verband met andere opmerkingen.
De hals der vrouwen was ten-allen-tyde minder bedekt dan van de mannen.
Als 't warmhouden nuttig was, moesten de vrouwen meer dan de mannen
aan de keel souffreeren, en dit is zoo niet. (XVIII, 296).
En passant treffen we in dezelfde brief ook de meest gedetailleerde verklaring aan
voor 't voortaan zwijgen voor de pers:
‘Zeg dat dan, openbaar dit dan, schryf dat dan’ meent ge? Dat kàn ik nièt!
Eensdeels moet ik dan dingen zeggen (ook omtrent V.VI!) die ik niet
rechterlijk bewyzen kan, al weet ik dat ze waar zyn! En 2o dan moet ik
intieme zaken behandelen, die te wreed zyn voor m'n gevoel, en toch niet
begrepen worden. (XVIII, 294).
Op 5 april 1876 spreekt M. zich tegenover de indische ambtenaar G.J.A. Boulet
duidelijker uit over de toekomst van de koloniën dan ooit in een publiek stuk:
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Indien men 't Hollandsch gezag verjaagt, vóór de stevige grondslagen van
zelfregering gelegd zyn (waartoe grooter eensgezindheid in de oppositie
vereischt wordt, dan er tot
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nog toe bestaat!) dan zie ik met schrik den tyd te-gemoet dat men den
‘hollandschen tyd’ betreuren zal. Anarchie, heerschappy van Amerikaanse
vrybuiters, van europeesch kanaille, zouden vreeselyke gevolgen hebben.
Land en Volk zyn te goed voor zoo'n proef. (XVIII, 333).
En daar voegt Dekker dan, als het ware overtuigd door de kracht van zijn eigen
argumenten, aan toe: ‘Ik geef u volkomen vrijheid deze denkbeelden te verspreiden
als ge weer op Java zult terug gekeerd zyn.’ (XVIII, 333). Schitterend vind ik
persoonlijk ook een vernietigende, strikt logische redenering over het onvermogen
van hoogleraren in de letterkunde, opgehangen aan een schimpscheut tegen Van
Vloten in een brief aan Loffelt:
V.VI. was hoogleeraar in litteratuur (Zegge in 't spreken over litteratuur.
Een medisch professor onderwyst: hoe men zieken geneest, i.e. hoe men
gezondheid produceert. De professors in litteratuur bepalen zich voor 7/8
tot voorlezingen òver menschen die boeken gemaakt hebben, en wachten
zich gewoonlyk wel voor 't leveren van letterkundige pronkstukken.
Hoeveel beroemde werken zyn er door hoogleeraren geleverd? (XVIII,
212).
Dat die brieven, ondanks hun losse toon en compositie, ook veelal literair geen haar
minder zijn dan het gepubliceerde werk blijkt onder meer uit de vaak magnifieke
beeldende passages die er met gulle hand doorheen gestrooid zijn: Wie heidenen het
Christendom wil leren zonder ze de grondslagen van het geloof te willen bijbrengen
is als iemand die een huis wil bouwen zonder benedenverdieping. ‘Men kan de rez
de chaussée van 't gebouw niet missen.’ (XVIII, 424). Wie in hemelse zaligheid
gelooft moet ook de helse verdoemenis aannemen, ‘anders is 't 'n schaar met één
lemmet’ (XVIII, 415).
En de analyse van Insulinde's toekomst wordt pas klemmend door de haast
homerische vergelijking die er op volgt:
Insulinde is 'n prachtig paard waarop 'n dief zit. Dat men dien dief er
afwerpt, is best. Maar men moet het niet doen voor men 't beest aan den
teugel heeft, daar 't anders de wildernis inloopt en, onbestuurd, van de
rotsen te-pletter valt. (XVIII, 333).
In de correspondentie van Multatuli zijn grofweg drie categorieën brieven te
onderscheiden die als concentrische ringen om elkaar heen liggen. De binnenste
schijf bestaat uit de intieme brieven aan de allernaastbijstaanden, waartoe vooral de
reisbrieven aan Mimi behoren; deze zijn nonchalant geschreven en bevatten
overwegend feitelijke mededelingen die vaak aan de actualiteit gebonden zijn. Daar
omheen, iets verder van het middelpunt, liggen de brieven aan geestverwanten en
vrienden, tegenover wie M. zich graag vrijelijk uit. En daar weer omheen ligt de ring
van formele briefjes aan zakelijke relaties. Het zijn vooral de brieven in dat
middengebied die om inhoudelijke én stilistische redenen beschouwd kunnen worden
als de voortzetting van M's schrijverschap na de feitelijke beëindiging daarvan.
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Voor iemand die - als ik - in de eerste plaats in Dekker als schrijver belangstelt,
kan er dan ook geen twijfel over bestaan dat de editie van de brieven tot het bittere
einde - februari 1887 - moet worden voortgezet.
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Dik van der Meulen
Een pionier van den nieuwen tijd
Fascisten over Multatuli
1941 was geen best jaar voor de Vereeniging ‘Het Multatuli-Museum’. De
bestuursleden deden in oktober ‘een ontstellende ontdekking’, schrijft Atte Jongstra
in De Multatulianen: de voorzitter, C. de Hart, bleek lid te zijn van de NSB. Gewone
leden wisten dat kennelijk al eerder, want een aantal van hen had al voor augustus
bedankt. Nadat De Hart zijn NSB-lidmaatschap had toegegeven namen zijn
medebestuursleden ontslag. De Hart formeerde daarop met instemming van het
Commissariaat voor niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen een nieuw
bestuur. Hij verantwoordde zich met twee ‘mededeelingen’ in het verslag van het
jaar 1941. Hoewel het belangrijkste hieruit ook te vinden is in het boek van Jongstra,
citeer ik: ‘Geachte vrienden; wij staan aan den vooravond van een tijdperk, waarin
vele ideeën van den strijder Multatuli zullen worden gerealiseerd. Zijn profetie in
1867 [...]: “En als er een Europeesche beroering komt, zal het bedorven Holland bij
den eersten stoot ten ondergaan”, is in Mei 1940 bewaarheid. In Pruisen en Nederland
[...] lezen we [...]: “De regeering? Eilieve, wat is dat in Nederland? Is dat de minister
van vandaag, van gister, van morgen? Neen, de regeering kan geen schuld hebben,
omdat er in ons verrot Nederland geen regeering bestaat. Juist hierin ligt de fout, dat
wij, door allerlei hocus pocus van liberalisme, van kiesstelselarij, van constitutioneele
fictiën - zegge leugens - van parlementair gebabbel, het denkbeeld Regeering gemaakt
hebben tot een nietswaardige mommerij, tot een voddekraam, tot niets.”’ Na nog een
citaat (uit Vorstenschool) wijst De Hart de leden op hun plicht zich, indachtig de
Lebak-zaak, te weer te stellen tegen ‘onrecht, schijngezag en baatzucht’. Multatuli's
onbaatzuchtigheid en rechtvaardigheidsgevoel moet immers ‘de grondslag zijn voor
iedere samenleving’. En hij concludeert: ‘Uit voorgaande beschouwingen moge
blijken, dat Multatuli als een pionier van den Nieuwen Tijd, dien wij thans beleven,
kan worden, neen, moet worden beschouwd. Wie dit niet inziet, heeft Multatuli's
leven en streven nooit begrepen of aangevoeld.’ Toch zit de zaak De Hart
klaarblijkelijk niet lekker. In een tweede mededeling verdedigt hij nogmaals zijn
handelwijze: ‘Komt allen op. Ieder kan op zijn wijze en zijn kracht medewerken tot
het instand houden van ons Multatuli-museum, tot het onderhouden van het eenigste
monument, wat tot heden van Multatuli bestaat, tot het helpen realiseeren van de
idealen van dezen grooten Nederlander. Deze hervormer zal eindelijk de kans krijgen,
dat aan zijn leven en streven serieuze aandacht zal worden geschonken. Tot heil van
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mensch en maatschappij. Het is thans bijna 100 jaar geleden, dat Eduard Douwes
Dekker zich zijn toekomstige taak bewust is geworden. In Brieven I, blz. 54, lezen
we in zijn “Losse bladen uit het dagboek van een oud man” onder meer: “Ik wil een
maatschappij uit het niet tot aanzien roepen; ik wil de geteisterde stiefkinderen van
het verouderde Europa tot één huisgezin verzamelen, mij aan het hoofd daarvan
stellen en misschien uit de schuilplaats der ballingen de onnatuurlijke moeder, die
haar kinderen verstiet, doen sidderen.” Is het niet, alsof men de politieke doelstellingen
van het heden zich in deze richting ziet kristalliseeren?’
Ondanks de wetenschap, dat een NSB-er het tot voorzitter bracht van het
Multatuli-Museum, is nooit uitgezocht hoe fascisten en nationaal-socialisten over
Multatuli dachten. Hij staat bekend als een inspirator van socialisten en anarchisten,
terwijl toch enkele van zijn ideeën (met name over het parlement) ook voor andere
bewegingen bruikbaar kunnen zijn. Voor het fascisme, bijvoorbeeld. Hieronder zal
ik laten zien wat enkele prominente fascisten en nationaal-socialisten van Multatuli
vonden.

Erich Wichman
Erich Wichman (1890-1929) was in de tijd vóor de opkomst van het fascisme en vrij
productieve, ontraditionele beeldende kunstenaar. Wichman schreef ook: eerst
beschouwingen over kunst, later polimiserende maatschappijkritische en politieke
teksten. In het door hemzelf in elkaar gezette overzicht Erich Wichman tot 1920
bevindt zich bovendien een aantal merkwaardig ouderwetse gedichten.
In politiek opzicht was Wichman een opvallende figuur. In 1915 schijnt hij,
reagerend op de activiteiten van zijn linkse zuster Clara, de ‘Orthodox-liberale Partij’
te hebben opgericht, waarover bijna niets bekend is. Befaamder is de vereniging De
Anderen, waartoe in 1916 Wichman samen met o.a. Theo van Doesburg het initiatief
nam. Deze organisatie hield zich onder andere met politiek bezig. Wichman zelf
begon in 1917 kritiek te leveren op de democratie. Rond 1918 trok hij veel op met
communisten. Hij werd echter nooit een van hen, want hij had een hekel aan arbeiders.
De anarchisten lagen hem meer. Met hen richtte hij de Rapaille-partij op, waarvan
de lijsttrekker, ‘Had-je-me-maar’ (C. de Gelder), in 1921 in de Amsterdamse
gemeenteraad werd gekozen. Fascist was Wichman in deze tijd nog niet, maar dat
zou niet lang meer duren.
In 1923 stuurde Wichman vanuit Milaan, waar hij een tijd lang woonde, brieven
aan Marsman en Roland Holst waarin hij zijn enthousiasme voor het nieuwe Italiaanse
regime betuigde: ‘Van hier uit is de wereld gered, àls zij gered is.’ Terug in Nederland
zou hij zijn nieuwe liefde met vuur belijden. Hij publiceerde enkele fascistische
brochures en een anti-communistisch pamflet; in diverse artikelen gaf hij blijk van
zijn fascistische gezindheid. In 1927 werd hij medewerker van De Bezem, Fascistisch
Weekblad voor
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Nederland, dat geleid werd door de actualisten Sinclair de Rochemont en Alfred
Haighton. Wichman maakte veel reclame voor dit blad en ondernam met enkele
medewerkers een aantal min of meer gewelddadige acties. Hij zou daarmee doorgaan
tot zijn dood op 1 januari 1929.
Wichman was dus fascist. Toch getuigt de handelswijze van NSB-ers, die van
hem een soort Horst Wessel wilden maken, van kortzichtigheid. Het is zeer te
betwijfelen of een in vele opzichten originele figuur als Wichman zich bij een
middenstandspartij als de NSB zou hebben thuisgevoeld.1. Bovendien bewonderde
hij het Italiaanse fascisme, en niet het Duitse (dat hij wel degelijk kende).
Erich Wichman was een bewonderaar van Multatuli. Dat had niet alleen met zijn
politieke denkbeelden te maken; hij was het al jaren voordat Mussolini het Italiaanse
roer in handen nam. Zijn bewondering blijkt wel in de eerste plaats uit de plaquette
die hij ter ere van Multatuli maakte. Wichman was over dit kunstwerk kennelijk zo
tevreden, dat hij er een afbeelding van opnam in zijn boek Erich Wichman tot 1920.
Te vrezen valt dat van de plaquette alleen die ene foto rest, hoewel het niet uitgesloten
is dat een exemplaar - er waren er oorspronkelijk vijf - ergens een ondergedoken
bestaan leidt.
Wichman heeft nooit een complete beschouwing over Multatuli geschreven. Wel
citeert hij Multatuli veelvuldig. Eén van de eerste stukken waarin hij dat doet draagt
de titel ‘Havelaar en Multatuli’. Het werd afgedrukt in De Wiekslag, een marginaal
kunsttijdschriftje uit de jaren tien. Met Havelaar bedoelt Wichman in dit geval niet
Max, maar Just, in die tijd een bekend kunstcriticus, die later samen met Dirk Coster
De Stem zou leiden. Door fragmenten uit Multatuli's Ideeën in een bepaalde volgorde
te zetten en van commentaar te voorzien laat Wichman Multatuli een pleidooi houden
tegen Just Havelaar. Erg sterk is Wichmans uitwerking niet, maar dat doet minder
ter zake. Hij haalt ook elders Multatuli vaak aan, meestal om zijn eigen gelijk te
onderstrepen. Een voorbeeld: ‘Multatuli vertelt ons van de koekebakkersjuffrouw,
die geen taartjes at: “geef mij maar ham!” Laat ons als eerlijke koekebakkers erkennen,
dat ook wij aan ham de voorkeur zouden geven, als wij te kiezen hadden!’ (uit een
stuk over het kunstenaarschap).
Maar niet alleen in zijn beschouwingen over kunst gebruikte Wichman Multatuli.
Ook voor zijn politieke geschriften, en met name waar hij het over fascisme wilde
hebben, vond hij bij Multatuli bruikbare gedachten. Wichman schreef twee fascistische
brochures. De eerste was ‘Delict-Matteotti’, ‘Fascistische crisis’ en wij, een niet zo
overtuigende poging om de moord te rechtvaardigen op de Italiaanse socialist
Matteotti door de fascisten (een misdaad die Mussolini's positie tijdelijk verzwakte).
Het tweede pamflet was een ‘Pro en Contra’ brochure over het fascisme in Nederland.
Wichman verzorgde de pro-afdeling; een andere oud-rapaillaan, Henk Eikeboom,
pleitte tegen het fascisme. Juist in deze brochure wijst Wichman meermalen, op het
werk van Multatuli. Op pagina 13 lezen wij: ‘Neen, gelukkig begrijpt
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de menschheid de wijzen niet - de wensch van MULTATULI “leert lezen!” zal nooit
vervuld worden - en begrijpt de menschheid alleen de dwazen, die de wijzen verkeerd
en te laat begrepen hebben, en dan dikwijls nog verkeerd en te laat...’ Maar nauwelijks
2 bladzijden verder doet hij een erg on-Multatuliaanse uitspraak: ‘‘Democratie is
ook hier niet ziekte, maar ziekte-verschijnsel. De ziekte zelf [...] heete: Rationalisme
(Zetter! in godsnaam niet “Nationalisme”).’ Of Multatuli een rationalist was, kan
betwijfeld worden, maar dat hij rationeel wilde zijn, is zeker. Een volbloednationalist
was hij in elk geval niet. (Even verder twijfelt Wichman trouwens aan een van de
centrale thema's van Multatuli's werk: het streven naar waarheid.) Maar waar mogelijk
maakt Wichman gebruik van Multatuli's denkbeelden. Er is, zo betoogt hij, ‘een
schema, dat de allerslechtste regeering waarborgt, en dat is het democratische.
Multatuli, onverdacht toch, merkt op, dat het wel toevallig mogelijk is, dat een
erfelijke koning bekwaam is, terwijl een verkozen kamerlid dat onmogelijk zijn kan
(Toen! En nu...). Dit is tevens een der vele redenen, waarom de beste republiek
slechter is dan de slechtste monarchie.’ Overigens pleit Wichman niet zonder meer
voor een fascistische regering in Nederland; wèl voor een sterke regering, en voor
een ‘onbedorven’ Nederland - in zijn ogen een onbereikbaar ideaal. Als er maar aktie
komt: ‘En daarom kunnen wij nu misschien deze “Republique des Camerades”, dezen
stal der “mauvais berges”, uitmesten. Ja, met geweld, ja, met “onwettige middelen!”
“Door frazen is 't volk bedorven, 't zal door frazen niet genezen worden”
(MULTATULI), Nogmaals dan: te Wapen!’

T.A. Goedewaagen
De prominente nationaal-socialist dr. T.A. Goedewaagen had eveneens veel
waardering voor het werk van Multatuli. Goedewaagen (geb. 1895), van oorsprong
filosoof, werd in de jaren dertig lid van het Verbond voor Nationaal Herstel, een zeer
conservatieve organisatie die in het allereerste begin nog niet fascistisch was, maar
spoedig in die richting zou afglijden. Goedewaagen gleed mee. Hij werd kort voor
de bezetting hoofdredacteur van De Waag en bleef nog enige tijd na de Duitse inval.
Vervolgens installeerden de Duitsers hem als secretaris-generaal van het Departement
van Volksvoorlichting en Kunsten. Hij was inmiddels (maar pas na 10 mei 1940) lid
geworden van de NSB. Tenslotte werd hij president van de Nederlandse
Kultuurkamer. Al vóor de oorlog maakte Goedewaagen van zijn politieke gezindheid
geen geheim. Hij was zeer nationalistisch en pro-Duits, hoewel niet openlijk voor
een ‘Anschluss’ van Nederland en evenmin openlijk voor maatregelen tegen joden.
Hij benadrukte voortdurend het belang van een ‘sociale’ samenleving. De
doelstellingen van zijn tijdschrift waren duidelijk: ‘Wat de waag wil? Een autoritaire
(gezaghebbende) regeering gesteund door een adviseerende volksvertegenwoordiging
van bekwame mannen, die de politiek niet als een winstgevend beroep, maar als een
offers vergende roeping
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beschouwen.’ Daarnaast wilde De Waag samenwerking tussen de ‘christelijke
cultuurnaties’ - want het christendom was een groot goed voor Goedewaagen en de
zijnen - en handhaving van alle koloniën. Opmerkelijk is dat pas tijdens de bezetting
het anti-semitisme een grote rol ging spelen (een soortgelijk verschijnsel zien we
ook bij Alfred Haighton en De Nieuwe Gids, die nog aan de orde komen).
Voor De Waag van 21 maart 1940 schreef Goedewaagen een beschouwing over
Multatuli. Uit het stuk blijkt grote waardering voor de schrijver. Multatuli ‘is dichter
en Platonicus, minnaar voor Fancy, van de idee. Een minnaar ook der vrijheid, die
stelselmatig onstelselmatig denkt en dicht en evenals Nietzsche, zijn Duitschen
tijdgenoot, aphoristisch en met humor het tragische en het comische verbindt en
tragedie en comedie tegelijkertijd weet te schrijven.’ Goedewaagen, die tegen het
mishandelen van Javanen is, prijst Multatuli's sociale inborst. ‘Daarom schenkt hij
het handschrift van: “Wijs mij de plaats, waar ik gezaaid heb”, tot leniging van den
watersnood op Java.’ Net als De Hart noemt Goedewaagen Multatuli's geschrift over
Pruisen en Nederland. Het verbaast ons niet dat vooral Multatuli's standpunten over
het parlement hem aanspreken. Multatuli begrijpt, aldus Goedewaagen, dat de wortel
van alle kwaad niet de goeverneur-generaal is, maar het parlementaire systeem en
eigenlijk het Nederlandse volk zelf. ‘Naar aanleiding van defensievraagstukken merkt
hij [Multatuli] op, dat het geheim eener behoorlijke defensie niet gelegen is in het
aantal, noch in bewapening en geoefendheid, maar in den geest, “het leidend beginsel
in ons land.” Daarom tast hij de regeering aan.’ En Goedewaagen citeert met
instemming: ‘De regeering? Eilieve, wat is dat in Nederland?’ Enz.; We zagen De
Hart zich met precies hetzelfde citaat verdedigen. Goedewaagen voegt er aan toe:
‘Zelfs of juist in een liberalistisch gevormde regeering spreekt de geest van het volk
nog niet.’ Multatuli zaaide hier in een geploegde akker. En daarom vergaf
Goedewaagen hem veel, ook zijn ongodsdienstigheid.

J.H. Valckenier Kips
In scherp contrast met het voorafgaande staat wat J.H. Valckenier Kips (1862-1942)
vond van Multatuli. De historicus A.A. de Jonge ziet Valckenier Kips als een van
de grondleggers van het Nederlandse fascisme. Ver voor de eerste wereldoorlog
schreef hij pleidooien tegen de parlementaire democratie. Zijn bezwaren tegen het
parlement lijken wel wat op die van Multatuli: Valckenier Kips meent dat het
parlement bevolkt wordt door ‘handige baantjesjagers, die van de politiek een beroep
willen maken’. Zijn oplossing: laat de koning het kabinet samenstellen uit ‘deskundige
en dus onafhankelijke’ mannen. Het parlement zou inmiddels van haar taken alleen
de controlerende houden. Valckenier Kips' ideeën waren niet erg oorspronkelijk.
Toch ziet De Jonge enkele opmerkelijke nieuwigheden: een felheid, die bij
conservatieven erg ongebruikelijk zou zijn geweest, de twijfel
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aan de redelijkheid van de gemiddelde mens, en de alternatieven, waarmee hij zich
een anti-democraat toonde ‘van een nieuw type, die geen terugkeer naar het verleden
nastreeft, maar de democratie met nieuwe middelen wil overwinnen’.
Er mocht dan een zekere verwantschap bestaan tussen de ideeën van Multatuli en
Valckenier Kips over het parlement, dit betekende niet dat Valckenier Kips waardering
had voor het werk van Multatuli. Integendeel, hij vond het maar onbegrijpelijk, dat
men Multatuli ooit voor een ernstig man had kunnen houden. Daarom schreef hij de
voorrede bij een boek van een bekende, fanatieke Multatuli-bestrijder, jhr. W.H.W.
de Kock. Valckenier Kips zegt daarin over Multatuli: ‘Wat hij op de
geestesgesteldheid van ons volk mag hebben uitgewerkt, welke geestelijke
stroomingen hij bevorderd heeft, door er uiting aan te geven, behoort tot de
imponderabilia. Men mag deze niet onderschatten. Multatuli heeft stellig veel kwaad
aan de ziel van ons volk gedaan en doet het misschien nog.’ Vervolgens gaat hij in
op de faam van Multatuli's schrijverschap. ‘Typeerend is daarbij dat het meest
bewonderde werk, de Max Havelaar, het slechtst geschreven is.’ Volgt een reeks
argumenten betreffende compositie, psychologie en ‘factuur’, uitmondend in de
onderschrijving van het oordeel van een H.B.S.-er: ‘het lezen van dit boek komt
overeen met het genot van 1 kg droog roggebrood van 10 weken oud, zonder drinken
binnen een half uur op te eten.’
In Valckenier Kips' Multatuli-bestrijding treedt zijn politieke gezindheid niet zo
sterk op de voorgrond als in de in dit verband aangehaalde beschouwingen van bv.
Wichman of De Hart. Toch is er ook bij Valckenier Kips wel wat te vinden. Zo
gebruikt hij zijn pleidooi tegen Multatuli tegelijkertijd als een afrekening met
Jean-Jacques Rousseau. Bovendien is zijn nationalistische trots gekrenkt omdat
Multatuli Nederland een roofstaat noemde. Gemis aan werkelijkheidszin noemt
Valckenier Kips dat: ‘de begrippen “roofstaat” en “Nederland” laten aan congruentie
toch wel iets te wenschen over!’ Tenslotte is interessant, dat hij Multatuli een
zwakkeling noemt, wiens2. zwakheid wel voort moet zijn gekomen uit
‘erfelijkheidsfactoren bij de ouders en verdere adolescenten’; hij verwijst hierbij naar
het boek Erblichkeits-lehre und Rassenhygiene. Ofschoon dat kan wijzen op racisme,
moet men wel bedenken dat we spreken over het jaar 1926, toen fascisme nog weinig
met racisme te maken had en het nationaal-socialisme in Duitsland van geringe
betekenis en in Nederland nauwelijks bekend was.

Alfred Haighton
Zeker zo groot was de achterdocht jegens Multatuli van Alfred Haighton (1897-1943).
Als iemand voor het predicaat ‘fout’ in aanmerking zou komen, dan was Haighton
het wel. Hij was, net als Wichman, fascist van het eerste uur (en hij zal Wichman
ongetwijfeld hebben gekend in de tijd dat de laatste aan het tijdschrift De Bezem
meewerkte, waarvan Haighton de geldschieter was). Haighton, die veel geld had,
was een ware splijtzwam. Hij
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maakte deel uit van verscheidene fascistische groeperingen, die na zijn vertrek
ontredderd en verscheurd achterbleven. Na de opkomst van het nationaal-socialisme
nam hij voor deze beweging typerende elementen als het anti-semitisme over. Dat
deed hij met zoveel inzet, dat hij in 1942 tevreden kon vaststellen ‘één der
“beruchtste” anti-semieten hier te lande’ te zijn geworden.
Ook op literair gebied probeerde Haighton wat te betekenen. Hij schreef enkele
romans en vele literair-kritische opstellen. Die laatste drukte hij af in De Nieuwe
Gids, die hij van Kloos had overgenomen. Haighton had een grote voorkeur voor de
beweging van Tachtig. Hij was idolaat van Lodewijk van Deyssel (die in de oorlog
lid werd van de Kultuurkamer en onverstoorbaar mee bleef werken aan de donkerbruin
gekleurde Nieuwe Gids, en zelfs accoord ging met het schrappen van joodse namen
uit zijn beschouwingen).
In een boek over Van Deyssel, Dukdalf der persoonlijkheidsidee, weidt Haighton
kort uit over Multatuli. Hij is het oneens met Garmt Stuivelings stelling dat Multatuli
de ruimte geschapen had voor de vernieuwingen van de Tachtigers. ‘Zulke
overschatting van Multatuli ten koste der “Tachtigers” kenteekent het gilde, tot welks
model-vertegenwoordiger ik Stuiveling kies. Ongelukkigerwijs maken hun
verwrongen voorstellingen opgang. Sinds jaren slikken velen dergelijke verzinsels
voor zoete koek.’ Hij ontkent dat Van Deyssel enige waardering had voor Multatuli
(waarmee hij voorbij gaat aan het boek van zijn Meester over Multatuli). Kort nadat
Haighton dit schreef (in 1939) verscheen van zijn hand een uitvoerig artikel over
Multatuli in De Nieuwe Gids. Het begint aldus: ‘Te bewijzen: Multatuli is niet de
geweldige gestalte geweest, waarvoor hij nog bij sommigen doorgaat; integendeel:
hij was een beperkt talent, dat, door foefjes, boven zijn zielschen rang wist te
schitteren.’ In een uitvoerig betoog probeert hij deze stelling te bewijzen. Hijzelf
vindt dat hij daar uitstekend in slaagt. Multatuli deugde niet als ambtenaar, maar ook
niet als denker en kunstenaar. In Haightons argumentatie schemeren
nationaal-socialistische denkbeelden door, alsmede veel burgerlijk fatsoen (bij nazi's
natuurlijk geen zeldzaamheid). Hij bewijst bijvoorbeeld op een heel speciale manier
Multatuli's ongelijk inzake het Nederlandse koloniale beleid. ‘Zonder dit Bewind
[nl. dat van Nederland in Indonesië] ware dergelijke onderdrukking - van Bruin door
Bruin - stellig nog veelvuldiger voorgekomen (zij behoort immers tot de oude zeden
der Oostersche volkeren)’, enz. Vooral verwijt Haighton Multatuli gebrek aan
vaderlandsliefde. ‘Ook Multatuli's zedelijke verontwaardiging mist elk hoû-vast,
dewijl hij zijn eigen volk beschimpte, ten bate van een deel van een vreemd volk,
dat naar hij beweerde, leed onder een ander deel van hetzelve.’ ‘Niettegenstaande
zijn dikwerf innige Nationale en koningsgezinde gevoelens, blijft, zoodoende, zijn
oeuvre, als geheel, toch bepaald anti-Nationaal.’ Multatuli was een wegbereider van
‘Vaderland-vijandelijke stroomingen’, en zijn ‘ongebreideld vernuft schond
Godsdienst, Huwelijk en Fatsoen’. Het valt op dat Haighton afkerig was van
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bijna alle personages in Multatuli's werk, maar niet van... Batavus Droogstoppel.
Juist deze vertegenwoordigde volgens Haighton ‘beslist Multatuli's betere helft. Want
de andere, “Havelaar”, was een volslagen gek.’ Het enige werk dat er in de ogen van
Haighton mee door kon, was Een en ander over Pruisen en Nederland, waaruit we
ook De Hart en Goedewaagen zagen citeren.

Fragment uit een foto van een diner, aangeboden door De Nieuwe Gids aan L. van Deyssel bij zijn
75ste verjaardag (cat. nr. 255, [1939], v.l.n.r. L. van Deyssel, Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe en
A. Haigton.

Naderhand publiceerde De Nieuwe Gids nog twee stukken van Haighton
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over Multatuli, beide in de tijd dat Nederland bezet was, wat goed te merken is.
Waren Haightons politieke denkbeelden tot dusverre slechts zijdelings aanwezig, de
twee bezettingsartikelen gaan meer over rassentheorieën dan over Multatuli. Het
eerste behandelt Du Perrons Bewijzen uit het pak Sjaalman. Haighton kwalificeert
Multatuli als tevoren, zij het dat hij ‘niet gespeend [is] van enkele scherp-afsteekende
deugden, n.l. een hang naar het Autoritarisme, afkeer van het parlementaire stelsel
en sociaal gevoel’. Dat mocht zo zijn, toch maakte hij zich schuldig aan insubordinatie,
schaadde hij het landsbelang, hoonde hij ‘Volk en Staat’, en ‘bleek hij dus een
ondeugdelijk ambtenaar, een staatsgevaarlijk sujet en een landverraderlijk [sic!]
individu’. Hij is niet eens ontevreden over de Bewijzen zelf, als beseft hij dat Du
Perron niet op Haightons instemming gesteld zou zijn: ‘Dit komt, omdat er tusschen
hem en mij een ideologisch onderscheid bestaat. Hij is sterk links georiënteerd; ik
ben overtuigd Nationalist en Totalitarist, en dit nog wel in een schakering, die ten
nauwste verwant is met het Duitsche Nationaal-Socialisme, al valt zij er niet gehéél
meê samen.’ De bespreking is hoofdzakelijk een nazistische bestrijding van Du
Perron (Haighton wist nog niet dat deze inmiddels was overleden) ‘en andere joden,
jodenvrienden en - knechten’. Eén citaat moge volstaan: ‘Welnu; het is stellig niet
E. Du Perron's bedoeling geweest, maar het vormt de netto-oogst van zijn onderhavig
werk: het boek “De bewijzen uit het pak van Sjaalman” levert een kostelijke bijdrage
tot de kennis der diepte van het zedelijk3. verval, waartoe Juda, met zijn liberalisme,
onze Arabische voorvaderen van rond drie generaties geleden gebracht. Zoo ging
het toe. Zóó zeer ontbraken kameraadschap, Nationaal en Ras-besef tusschen onze
Volksgenooten.’
Het laatste artikel van Haighton over Multatuli is een bespreking van De waarheid
over Multatuli en zijn gezin van de schoondochter. Het spreekt vanzelf dat Haighton
zich volledig aansluit bij de anti-Multatuliaanse strekking van dit werk. ‘Een
onverbloemd beeld van de Waarheid over Multatuli en zijn gezin’, en een afrekening
met Ter Braak en Pee. Ook in dit, voor Haightons doen nogal korte stuk, wordt het
Duitse ‘Broedervolk, minstens mede-Germanen’, er met de haren bijgesleept.
Haighton had wel vaker de neiging op hol te slaan.

Duitsland
Zoals bekend regeerden van 1933 tot 1945 in Duitsland de nationaalsocialisten. Zij
organiseerden vanaf 1933 boekverbrandingen en verboden de lectuur van zeer veel
Duitse schrijvers en auteurs uit het buitenland. Maar niet alle literatuur was taboe:
Goethe mocht, en ook Multatuli was toegestaan. Van Multatuli was vrij veel in het
Duits vertaald (met name door Wilhelm Spohr). In de jaren dertig kwam daar niet
veel meer bij en bleef de aandacht beperkt tot een enkel artikel in een dagblad, zoals
in de Wiesbadener Stadtzeitung van 19 februari 1937. Onder het kopje ‘Multatuli
lebte in Wiesbaden’ wordt zakelijk bericht van de onthulling van een
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gedenksteen voor Multatuli. Geen spoor van nazi-taal of propaganda.
In de oorlog ontstonden Duitstalige tijdschriften en kranten die zich speciaal bezig
hielden met bezette gebieden. Zo was er de Deutsche Zeitung aus den Niederländen,
een krant die de nationaal-socialistische gedachte vanzelfsprekend volkomen was
toegedaan. Eén van de Nederlanders die de aandacht van het blad trokken was
Multatuli. Ingeklemd tussen allerlei berichten van het front (waar de Duitsers
uitsluitend successen boekten) stond soms een beschouwing over hem. Opvallend
is, dat de nazi-propaganda in deze artikelen niet wist door te dringen. De beschouwing
van H. Kok (een Nederlander?), afgedrukt op 4 juli 1941 geeft een Rob
Nieuwenhuysachtige visie op de Lebak-zaak. Bovendien constateert Kok in bijna al
het werk van Multatuli een verlangen en zoeken naar God. Zijn beschouwing is
ongetwijfeld aanvechtbaar, maar er blijkt niet uit dat zij geschreven is in een tijd van
nationaal-socialistische overheersing. Dat laatste geldt ook voor het opstel van Dr.
Otto Pohl, die, behalve de mening dat Dekker ‘vorst’ en ‘minister-president’ was
van Amboina en Lebak, weinig toevoegde aan de internationale Multatuli-literatuur.
Voor ons is het tijdschrift met de recht Germaanse naam Die Westmark het
interessantst. Voor dit blad schreef Wynand Frans (wederom een Nederlander?) de
beschouwing ‘Der niederländische Dichter Multatuli, Ein treuer Freund Deutschlands’
(1-6-1942). Multatuli was ‘deutschfreundlicher’ dan welke Nederlandse dichter ook,
zegt Frans. Engelse en Franse invloeden zijn in Multatuli's werk niet te vinden. ‘Het
Duitse echter bemint en vereert hij: in zijn “Max Havelaar” brengt hij niet alleen misschien onbewust - het “nordische Empfinden” tot uitdrukking, met de mededeling
dat Havelaar blond is, maar ook laat hij over hem zeggen dat hij “iets van een Duitser”
heeft en dit wordt met de karikatuur-Hollander Droogstoppel (de incarnatie van alles
wat in de Hollander onsympathiek is) zodanig in verband gebracht, dat het voor de
lezer slechts de allerhoogste lof kan betekenen.’ Niet voor niets schreef de Duitser
Stern het belangrijkste deel van de Havelaar en zat de eenheid van Duitsland Multatuli
hoog. Hij begreep de ethische waarden van Goethe en Schiller. ‘Hij heeft zelfs de
destijds zeer gewaagde mening uitgesproken, dat de kleine staat Holland op den
duur in een Groot-Duits ofwel een Groot-Germaans rijk opgenomen zou moeten
worden.’ Het is duidelijk dat Frans een geestverwant heeft gevonden: ‘Multatuli
toont in een groot deel van zijn werk een houding, die als een voorloper van het
nationaal-socialistische gedachtengoed kan worden beschouwd. Net als die van
Nietzsche, met wie hij een en ander gemeen heeft.’ Direkte aanleiding van Frans'
artikel is overigens de verovering van Indonesië door Japan, waarmee Multatuli's
profetieën werden vervuld, want hij had de fouten van het ‘kapitalistische koloniale
systeem’ goed in de gaten.3.
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Multatuli-Plaquette, diameter ± 15 cm, (1919), (brons, 5 ex.)

Besluit
De stand is 4-2 geworden in het voordeel van de fascistische Multatulibewonderaars.
Betekent dit, dat Frans gelijk had, dat Multatuli aan de basis stond van het fascisme?
Natuurlijk niet. Het is een veeg teken dat Goedewaagen en De Hart precies hetzelfde
citaat plukten uit Multatuli's werk, dat toch een redelijke omvang heeft. Dat citaat
kwam trouwens uit Een en ander over Pruisen en Nederland, het enige boek dat
Haighton wel kon waarderen. Wichman was met zijn vele citaten vindingrijker (maar
zijn geheugen was dan ook zeer befaamd; men zegt dat hij de Mathilde-cyclus van
Perk uit zijn hoofd had geleerd om aan te kunnen tonen dat deze poëzie niet deugde).
Toch moeten we vaststellen dat een geletterde fascist Multatuli's aanvallen op de
parlementaire democratie kon gebruiken. Niet dat Multatuli's alternatieven bij de
fascistische idealen aansloten, maar die konden verzwegen worden, net als zijn weinig
nationalistische gevoelens. De laatste werden echter wel weer opgemerkt door
Haighton en Valckenier Kips, en mogelijk ook door Frans, die Multatuli omtoverde
tot een voorstander van de Groot-Germaanse gedachte.
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Ondanks de aandacht die enkele fascisten en nationaal-socialisten voor hem hadden,
is Multatuli het lot van Nietzsche bespaard gebleven. Verschillende factoren droegen
hieraan bij: ten eerste hebben fascisme en nationaal-socialisme in Nederland nooit
een omvang gekregen vergelijkbaar met die van hun collega's in de omliggende
landen (i.c. Frankrijk en Engeland). Ten tweede was het aantal belezen fascisten hier
te lande gering, en ten derde was het grootste deel van Multatuli's werk voor
nationaal-socialisten ongeschikt of zelfs verwerpelijk: men denke aan de pet van het
‘joden-jongetje’ in Minnebrieven, zijn pleidooi voor de gelijkwaardigheid van
‘liplappen’ of aan zijn atheïsme (wat Kok daar ook van mocht denken).
Het Multatuli-Museum werd na de oorlog van zijn verdorven bestuur ontdaan en
kreeg een andere naam: Multatuli-genootschap. Wichman overleed al in 1929 en
ook Haighton en Valckenier Kips zouden de bevrijding niet halen. Goedewaagen,
De Hart en Frans hebben, voor zover ik weet, verder hun mond gehouden. We zullen
wel nooit weten wat De Hart gedacht heeft bij het lezen van een briefje van Du Perron
(2-3-'40): ‘Geachte Heer De Hart, Leest u eens - bestelt u het maar voor het M.M.!
- het juist verschenen Maart-nr. van De Nwe Gids, waarin een stuk - van even 42
blzn. - van het heerschappie Haighton over Multatuli et Cie. [...] Het is een fraai
geschrift, in fraai nationaalpatsersdiets, zeer de moeite waard, ook als tijdverschijnsel.
[...] Bij gebrek aan - zelfs niet-toonbare-medewerkers, moet Haighton bijna alles
alleen volpennen, maar sinds hij zoo'n beetje uit de politiek gezet is, heeft hij er allen
tijd voor, dus... Tot later. Steeds uw EduP.’ De cirkel is rond. Du Perron kon niet
vermoeden dat juist De Hart korte tijd later een variant op dat nationaalpatsers-diets
in het Multatuli-Museum zou laten klinken.
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Eindnoten:
1. Zie ook Menno ter Braak, ‘Horst Wichmann’, Verzameld Werk, III, p. 553-554.
2. Of had ik hier moeten schrijven: ‘wier’?
3. Met deze opmerking maakt Frans de ambivalente houding van het fascisme tegenover het
kapitalisme nog eens duidelijk.
3. Met deze opmerking maakt Frans de ambivalente houding van het fascisme tegenover het
kapitalisme nog eens duidelijk.
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P. van Hees
De Max Havelaar en de emancipatie van het Britse proletariaat
In de Workers' Dreadnought van 13 augustus 1921 verscheen het eerste van negen
fragmenten1. uit de eerste Engelse editie van Multatuli's Max Havelaar. De titel voor
alle fragmenten was ‘Max Havelaar. A tale of the Dutch East Indies. By Multatuli’.
De hoofdredacteur van het weekblad, Estelle Sylvia Pankhurst, kondigde de reeks
als volgt aan:
Edward Douwes Dekker, who used the pen name of ‘Multatuli’ was
Assistant Resident of the Dutch Government in Java during the ‘eighties’.
He agitated against the monstruous extortions and tyrannies of which the
natives were victims, and sacrificed his position in a vain effort to secure
reform.
This novel, built up from his experiences in Java, contains, he declared,
nothing that was not true..
We reproduce here a translation of Multatuli's work by Baron Alphonse
Nahuijs, using not the complete novel, but the more striking portions
welded together so that the continuity of the story shall not be broken.
Mevrouw Pankhurst gebruikte de in 1868 bij Edmonston and Douglas (Edinburgh)
en Hamilton (Londen) verschenen Engelse vertaling van de Max Havelaar. De in
Londen als telegraafambtenaar werkzaam geweest zijnde Alphonse Johan Bernard
Horstman Nahuys (1840-1890) had in tegenstelling tot de Nederlandse oorspronkelijke
uitgave wel de originele plaatsnamen en data vermeld. De vertaling was in Engeland
niet uitvoerig en veelvuldig besproken, maar, zoals uit de verschenen recensies blijkt,
wel positief ontvangen.2.
Maar waarom verschenen deze fragmenten in dit blad, dat vermoedelijk bij geen
enkele Nederlandse lezer enige reactie van herkenning zal oproepen en dat
waarschijnlijk ook bij veel Engelse lezers niet zal doen.
The Workers' Dreadnought, oorspronkelijk The Women's Dreadnought geheten,
werd in 1913-1914 gesticht door Sylvia Pankhurst (1882-1960), een van de dochters
van de roemruchte voorvechtster van het vrouwenkiesrecht in Engeland, Emmeline
Pankhurst (overl. in 1928). Pankhurst was haar eigen naam en haar dochters bleven
tijdens hun leven die naam dragen.
Sylvia Pankhurst groeide op in een milieu dat nauw verbonden was met het Engelse
socialisme en zij nam daaraan ook van ganser harte deel. Niet alleen het
vrouwenkiesrecht, maar de sociale kwestie in het algemeen had haar aandacht en in
het Londense East End voerde, ze voortdurend actie tegen sociaal onrecht, voor
vrouwenkiesrecht en voor pacifisme. Het bracht haar meer dan eens op hardhandige
wijze in aanraking met de Engelse justitie. Haar militante opstelling vervreemdde
haar van de Labour Party,
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waarin ook niet iedereen enthousiast was voor het vrouwenkiesrecht, en deed haar
uiteindelijk na de Russische revolutie kiezen voor het communisme. In 1921 luidde
de volledige titel van het op 152 Fleetstreet uitgegeven weekblad dan ook The
Workers' Dreadnought for international communism.3.
De negen fragmenten verschenen met tussenpozen, het laatste op 12 november
1921. De opzet was duidelijk: propaganda maken tegen het nog alom woekerende
koloniale imperialisme en de daarmee gepaard gaande onderdrukking en uitbuiting
van de inheemse volkeren. De onderbrekingen in de serie doen echter het vermoeden
rijzen dat mevrouw Pankhurst het toch meer als een nuttige bladvulling dan als een
absoluut noodzakelijke en onmisbare propaganda heeft gezien.
Om welke fragmenten uit de Max Havelaar gaat het?
Het fragment van 13 augustus is ontleend aan het vijfde en zesde hoofdstuk en
leidt de lezer binnen in het gebied Lebak en het vertelt welke vormen van uitbuiting
door de Nederlandse overheid en de inheemse vorsten gehanteerd worden. Het tweede
fragment, samengesteld uit de hoofdstukken zes tot en met acht, gaat over de aankomst
van Havelaar en zijn gezin en zijn toespraak tot de hoofden van Lebak. In het derde
fragment komen de gedwongen landarbeid voor de regent en de financiële tekorten
in de districtskas boven water, zoals die in het achtste hoofdstuk staan beschreven.
Het vierde en vijfde fragment is ontleend aan de hoofdstukken veertien tot en met
achttien en we lezen er over het familieleven van Havelaar en over de noden onder
de inlanders. De inlas over Saïdjah en Adinda is niet opgenomen. In de fragmenten
zes tot en met negen, uit de hoofdstukken zestien tot en met twintig, zien we hoe
Havelaar in actie komt, de regent aanklaagt en in correspondentie treedt met het
oppergezag in Buitenzorg. Tenslotte ontmoeten we hem in Batavia, wachtend op de
genezing van een zweer aan de voet van de gouverneur-generaal (is de zweer aan de
voet het symbool voor een gezag dat tot in de wortels verrot is?) en een onderhoud,
dat nooit zal komen. Het fragment eindigt met de dramatische uitroep: ‘Ay, I shall
be read! For the merit of my book is this - refutation of its main features is impossible.’
Op zich zou het verhaal hier kunnen eindigen met de vaststelling dat het
belangwekkend is dat Multatuli's werk over de grenzen van Nederland heen nog
steeds voldoende zeggingskracht had om in de strijd tegen het kolonialisme ingezet
te worden. Maar er was meer! Deze Engelse communistische propaganda tegen het
kolonialisme, waarbij op wantoestanden in Neder-lands-Indië werd gewezen, bleef
in het vaderland niet onopgemerkt.
The Workers' Dreadnought van 13 augustus was op een of andere manier terecht
gekomen op het in Den Haag zetelende Nationaal Bureau voor Documentatie over
Nederland. Dit Bureau was in 1919 opgericht door figuren uit het Nederlandse
bedrijfsleven en het werd financieel gesteund door het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, dat in de jaren twintig vrijwel volledig de financiële lasten van het Bureau
ging dragen. Het Bureau stond
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onder leiding van de oud-politicus (Vrij Liberaal) en journalist F.J.W. Drion
(1874-1948) en het diende de beeldvorming van Nederland in het buitenland te
verbeteren en tegelijk te informeren over de opinies die er in het buitenland over
Nederland heersten. De neutraliteitspolitiek van Nederland vóór en in de eerste
wereldoorlog had niet overal een positieve indruk nagelaten. Het Bureau had
correspondenten in dienst in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde
Staten. In 1935 werd het Bureau in verband met bezuinigingen opgeheven.
Drion nu stuurde het gewraakte nummer naar zijn correspondent in Londen, de
historicus dr. P. Geyl (1887-1966), die van 1914-1919 als correspondent van de
Nieuwe Rotterdamsche Courant te Londen had gewerkt en sedert 1919 als hoogleraar
Dutch Studies werkzaam was aan University College te Londen. Daarnaast werkte
hij tot in 1935 voor het Bureau van Drion. Drion reageerde in een brief van 23
augustus 1921 als volgt:
Ik sluit hierbij in een uitknipsel uit ‘Workers' Dreadnought’, die als een
soort informatie over Nederl. Indië nu den ‘Max Havelaar’ afdrukt! Vergis
ik mij niet, dan is dit het blad van de halfgekke suffragettes, maar misschien
kan toch bij gelegenheid wel eens een stukje geschreven worden om zelfs
deze menschen aan het verstand te brengen (de uitdrukking schijnt hier
minder op haar plaats) dat sedert een boel veranderd is.4.
Geyl heeft dit gedaan. Op 9 september 1921 schreef hij:5.
‘I notice with great interest that you are publishing in your paper a
translation of Douwes Dekker's famous novel “Max Havelaar”. Every
lover of litterature must rejoice to see this splendid work translated into
English at last. Will you, however, allow me to observe that the author
was not, as your introductory note stated, in Java during the eighties of
last century, but that he was there during the fifties. I do not want to be
understood as saying that the present Dutch rule in their Indian colony is
ideal, but I think it is only fair to point out that the state of affairs which
Multatuli describes has no relation to actual fact. Owing certainly to some
extent to his eloquent denunciations, the abuses of the fifties were remedied
soon afterwards. There is now in Java no question of famine or of robbing
the natives of their buffaloes, of driving them in despair to join rebels on
other islands, and all the other horrors of which Max Havelaar is full, and
which, it must be said, Multatuli's vivid imagination has somewhat
exaggerated.’
Veel resultaat heeft Geyls demarche niet gehad. Alleen in het nummer van 1 oktober,
waarin de introductietekst herhaald werd, had de redactie ‘the eighties’ veranderd in
‘the fifties’. Dit gebeurde zonder verder commentaar en men had er kennelijk geen
behoefte aan om het beeld te nuanceren.
Al met al mogen we besluiten dat Multatuli's Max Havelaar in de jaren twintig in
linkse intellectuele kringen nog genoeg zeggingskracht had om in een land als
Engeland ingezet te worden in de strijd tegen het kolonialisme. We moeten overigens
ook rekening houden met de mogelijkheid dat Sylvia Pankhurst de Max Havelaar
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voorbeeld te nemen dan misstanden uit het Engelse imperium aan de kaak te stellen.
Maar gezien haar martiale
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optreden in andere zaken zal dit zeker geen doorslaggevend argument geweest zijn.
In hoeverre het verhaal de Engelse arbeidende klasse ook echt bewogen heeft of zelfs
tot acties heeft aangezet, valt moeilijk na te gaan. In ieder geval troffen we tijdens
het verschijnen van de reeks en korte tijd daarna in de Workers' Dreadnought geen
reacties van lezers aan op deze serie. Wel is het interessant om te constateren dat
men in officiële kringen in Nederland het nog wel de moeite waard vond om deze
propaganda te bestrijden. Al stelde Drion en eigenlijk ook Geyl, dat er veel ten goede
was veranderd, de kern van Multatuli's kritiek was nog steeds geldig. Dat maakte
hem nog steeds gevaarlijk en dat zou het Nederlandse gouvernement ook na 1921
nog herhaaldelijk merken.

Eindnoten:
1. De fragmenten verschenen in de volgende nummers van The Workers' Dreadnought. Aug. 13,
1921, p. 2; Aug. 20, 1921, p. 2; Aug. 27, 1921, p. 7; Sept. 3, 1921, p. 3; Oct. 1, 1921, p. 2; Oct
8, 1921, p. 2; Oct. 22, 1921, p. 2; Oct. 29, 1921, p. 2 en Nov. 12, 1921, p. 6. The Workers'
Dreadnought en het archief van Sylvia Pankhurst zijn te raadplegen in het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
2. Zie Multatuli, Volledige Werken. Brieven en documenten uit de jaren 1867-1868, dl. XII
(Amsterdam 1979) p. 737-748.
3. Zie voor E. Sylvia Pankhurst noot 1 en verder Who was who, vol. V, 1951-1960. (Londen 1961)
p. 846-847. Recentelijk verschenen de volgende biografieën over haar: Patricia W. Romero, E.
Sylvia Pankhurst. (Londen 1987) en Barbara Castle, Sylvia and Christabel Pankhurst. (Penguin
Books, Harmondsworth 1987).
Over haar keuze voor het communisme, zie: S.R. Graubard, British Labour and the Russian
Revolution, 1917-1924. (Cambridge Mass., 1956) p. 119-120 en p. 123-128.
4. Het archief van het Nationaal Bureau voor Documentatie over Nederland ligt op het Algemeen
Rijksarchief te 's-Gravenhage. De briefwisseling van Drion met Geyl is te vinden in het
archief-Geyl, Universiteitsbibliotheek te Utrecht.
5. Getypte doorslag in arch.-Geyl, UB, Utrecht. Geyl zelf was zeker een bewonderaar van
Multatuli's werk. Hij heeft in het academisch jaar 1920-1921 op University College te Londen
een voordracht over Multatuli gehouden (vgl. Geyl-Drion, 9-11-1920 (kopie in arch.-Geyl, UB,
Utrecht).
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Gary Lee Baker
Max Havelaar: een roman als ontstollingsmiddel1.
Sinds het verschijnen van Multatuli's roman Max Havelaar: of de koffijveilingen der
Nederlandsche Handel-maatschappij in mei 1860 is er een enorme vloed van
secondaire literatuur over Multatuli en het boek uitgestort. Multatuli is de grootste
schrijver uit de 19de eeuw geworden en de Max Havelaar wordt als het belangrijkste
werk in zijn gehele oeuvre beschouwd. De roman heeft die waardering vooral te
danken aan de ingewikkelde combinatie van fictie en een onthullend beeld van de
maatschappij, en aan de unieke narratieve structuur. Als weinig schrijvers voor of
na hem heeft Multatuli in dit werk een zeldzame harmonie tussen vorm en intentie
weten te creëren. Alhoewel, de anti-lineaire benadering van de onderwerpen in de
roman heeft ook tot veel discussie geleid. Sommige onderzoekers betwijfelen zelfs
of de Max Havelaar een roman genoemd kan worden.
Heeft de Max Havelaar een romanstructuur of niet? Dit is een veel gestelde vraag.
D.H. Lawrence zegt: ‘As far as composition goes, it is the greatest mess possible’.2.
In een opstel over de Nederlandse literatuur uit de tweede helft van de 19de eeuw
stelt Peter King dat Multatuli geen enkele Nederlandse roman van de 18de of 19de
eeuw als voorbeeld gebruikt kan hebben. Hij interpreteert het werk daarom als een
‘anti-novel’,3. is dus van mening dat Max Havelaar geen roman is. Garmt Stuiveling
in ‘De inzet van de moderne literatuur in Nederland’ noemt de structuur van de tekst
uniek. De belangrijkste bijdrage van de roman aan het modernisme is, aldus
Stuiveling, nu net die unieke structuur.4. Multatuli vond het blijkbaar zelfs
noodzakelijk de vorm in de tekst zelf te verklaren: ‘Ik vraag geene verschooning
voor den vorm van mijn boek... die vorm kwam mij geschikt voor ter bereiking van
mijn doel’.5. De auteur geeft de lezer expressis verbis te kennen dat hij een vorm koos
die hem het beste hielp zijn doel te bereiken, en vice versa. Een onderzoek naar de
samenhang van vorm en inhoud zou kunnen verklaren in hoeverre Max Havelaar
inderdaad een roman is en hoe de vorm een specifiek sociaal, politiek en historisch
doel kan bereiken.
Zeker, een roman met een dergelijke structuur was tot dan toe in Nederland nog
nooit verschenen. Een analyse van de structuur laat de indruk achter van een
organisatorisch ‘minder valide’ produkt. De lezer moet zich als het ware de leeswijze
van een archivaris aanmeten om Max Havelaar zonder frustratie te kunnen lezen.
De verhalen worden aan de lezer gepresenteerd, zoals de families Droogstoppel en
Rosemeijer en de literaire bemiddelaar Ernest Stern ze verwerken. Om aan het boek
deel te nemen, wordt hij uitgenodigd op het dessert bij de Rosemeijers ‘die in suiker
doen’
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(p. 22) en bij de Havelaars, om de verhalen door Stern voorgelezen of door Havelaar
verteld te krijgen. De lezer wordt vaak direct aangesproken en is daardoor steeds bij
de tekst betrokken. E.M. Beekman karakteriseerde het boek dan ook als een
‘praatbrief’, d.w.z. dat het boek zich direct tot een geadresseerde richt.6. De
verzameling teksten wordt de lezer gepresenteerd als een collectie waaruit hij/zij kan
kiezen: ‘...het is eene staalkaart, bepaal uw keuze’, (p. 172) De lezer moet dus wel
actief deelnemen aan de tekst. Subjectieve betrokkenheid bij en intellectuele reflectie
op de tekst is een essentiële taak van de lezer. Uitvoering van die taak wordt door
vorm en stijl afgedwongen.
Door de literaire compositie en doordat de tekst de lezer expliciet aanspreekt,
wordt de lezer bijna tot communicatie geprest. Dit vraagt bijna automatisch om een
interpretatie van het werk in het licht van de Duitse romantiek. Friedrich Schlegel,
de leidende theoreticus en ‘Denker’ van die periode, schreef: ‘Und welche
Reisebeschreibung, welche Briefsammlung, welche Selbstgeschichte wäre nicht für
den, der sie in einem romantischen Sinne liest, ein besserer Roman als der beste von
jenen?’7. Lezen in de romantische betekenis van het woord vereist actieve participatie
van het subject, de lezer. Hij moet de tekst ontologisch in een subjectieve vertelling
transformeren. De presentatie moet het mogelijk maken, dat de tekst een deel van
de persoonlijke ervaring van de lezer, een deel van zijn bewustzijn wordt. Max
Havelaar nodigt uit tot een dergelijke manier van lezen. De romantische aspecten
doordringen de roman in een interactie van vorm, inhoud en recipiënt.
De Duitse romantiek ontwikkelde de notie dat de roman bij uitstek het genre is
voor ‘poëtisch’ en ‘progressief’ materiaal. De roman maakt een vermenging van
verschillende literaire vormen mogelijk. Schlegel schreef in zijn ‘Gespräch über die
Poesie’: ‘Ja ich kann mir einen [eigentlichen] Roman kaum anders denken, als
gemischt aus Erzählung, Gesang und anderen Formen’.8. Een veelvoud aan vormen
in één grotere vorm maakt het mogelijk dat een werk vele malen gelezen kan worden
en toch steeds iets nieuws blijft bieden. De Max Havelaar is zo'n verzameling van
brieven, documenten, gedichten, verhalen, sprookjes, essays en aantekeningen en
laat daardoor de indruk achter onvolledig te zijn. Schlegel schreef in zijn beroemde
Fragmenten 116: ‘Die romantische Dichtart ist noch im Werden; ja das ist ihr
eigentliches Wesen, daß sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann’.9. Geen vorm
maakt een subjectieve interpretatie beter mogelijk dan een verzameling fragmenten;
zo'n verzameling is onvolledig en tegelijk volledig. Omdat de fragmenten bewaard
blijven in een fragmentarische staat kunnen ze bij iedere lezing door iedere lezer op
een persoonlijke manier voltooid worden. Een dergelijke voltooiing vereist wel een
persoonlijke betrokkenheid van de lezer bij de inhoud van het boek. Lezing van de
Max Havelaar eist van de recipiënt dat hij zijn intellectuele en emotionele vermogens
zo gebruikt, dat de vertelling een complex deel van zijn
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persoonlijkheid wordt. Romantische poëzie is, volgens Schlegel, ‘eine progressive
Universalpoesie’.10. Deze beide romantische noties, de nauwe band van de tekst met
de lezer en de progressiviteit, zijn ook voor de Max Havelaar geldig. Progressief in
de romantische betekenis van het woord betekent voortdurende groei, nooit vaste
vorm aannemen, altijd beweeglijk blijven, altijd vloeibaar.
De romantische progressiviteit heeft betrekking zowel op het thematische en
semantische niveau van de relatie tekst-lezer, als op het niveau van de vorm. Dit
betekent voor de Max Havelaar dat de roman een specifiek
historisch-maatschappelijke setting heeft en toch a-historisch blijft, dat de vertelde
tijd tijdloos is. In de woorden van D.H. Lawrence: ‘When there are no more
Drystubbles, no more Governor-Generals or Slimmerings, then Max Havelaar will
be out of date’.11. Welke roman is romantischer dan de roman die bestaat uit een
opeenhoping van fragmenten, een hele reeks van genres en een grote verscheidenheid
in menselijke interactie? In deze zin is de Max Havelaar een romantische, een
‘romanhafte’ roman bij uitstek.
Het is vanaf het begin van het boek duidelijk dat Multatuli bekend was met het
werk van Lessing. In het Onuitgegeven toneelspel worden de wederwaardigheden
van Lothario beschreven. Lothario is beschuldigd van moord, terwijl alles erop wijst
dat hij onschuldig is. Tijdens de rechtszitting herhaalt de rechter steeds de zin: ‘Gij
moet hangen’. Het slachtoffer van de zogenaamde moord verschijnt in de rechtszaal:
een duidelijk bewijs dat Lothario onschuldig is. Daarbovenop geeft het slachtoffer
als getuige ook nog een bijzonder positieve karakterbeschrijving van de aangeklaagde
‘moordenaar’. Lothario concludeert voor de rechter: ‘Gij hoort het, regter, ze zegt
dat ik een braaf mensch ben,...’ Onverstoorbaar veroordeelt de rechter hem op andere
gronden: ‘...hij moet hangen. Hij is schuldig aan eigenwaan’. Deze ultra-rationele
uitoefening van macht, uitgedrukt in het gebod ‘Gij moet hangen’ is een
weerspiegeling van het oordeel dat de patriarch velt in Lessings Nathan der Weise:
‘Tut nichts! der Jude wird verbrannt’.12. Zowel in Nathan der Weise als in Multatuli's
Toneelspel zijn de aangeklaagden niet alleen onschuldig, maar zelfs rechtschapen
mensen. Het versteende systeem echter, het maakt niet uit of dat nu een religieus of
een rechterlijk systeem is, is niet flexibel genoeg dat feit te erkennen. Het
Onuitgegeven Toneelspel geeft in nuce de onderliggende thematiek van de gehele
roman weer: de strijd van een individu met goede bedoelingen tegen een rationalistisch
en dogmatisch systeem. In een tijdloze, vloeibare vorm wordt de lezer inhoudelijk
geconfronteerd met sociale stagnatie, een verstening die negatief gerelateerd is aan
de vloeibaarheid van de vorm.
Een systeem zoals dat in de Max Havelaar beschreven wordt, bestendigt een
toestand waarin traditioneel christelijke waarden als liefde en menselijkheid in puur
economische zin, alleen met het oog op praktisch nut, geïnterpreteerd worden.
Vertegenwoordigers van een dergelijke interpretatie zijn
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Lessings patriarch, Multatuli's ‘regter’, dominee Wawelaar, de gouverneur-generaal
en Slijmering. Zij vertegenwoordigen de verstening en stilstand van de economische
en religieuze waarden van de Nederlandse middenstand. Deze stolling wordt
gesymboliseerd door het constante herhalen door Droogstoppel van zijn adres. Hij
vertoont een bijna psychotische neiging om telkens zijn identiteit tegenover de lezer
te bevestigen. Het is net alsof hij bang is elk moment in het niets te verdwijnen: ‘ik ben makelaar in koffij, en woon op de LAURIERGRACHT, No 37’, en ‘Ik zeg:
waarheid en gezond verstand; daar blijf ik bij’, (p. 3). Dit ‘ik ben’ en ‘ik blijf’
suggereert verstening; het vormt Droogstoppels houvast tegen de gehate ‘dweepzucht’
en ‘Schwärmerei’. Tijdens de eerste ontmoeting tussen Droogstoppel en Sjaalman
(i.e. Havelaar na zijn val in Indië) wordt Droogstoppels argwaan gewekt als blijkt
dat Sjaalman geen horloge heeft: ‘hij wist niet hoe laat het was’, (p. 13) Droogstoppel
heeft een precieze plaats, een specifieke tijd en systematische naamgeving nodig om
zich niet te verliezen in psychologische, sociale en politieke onzekerheid. Omdat
Sjaalman ‘niet weet hoe laat het is’, een sjaal en geen jas draagt en geen geld heeft,
verdient hij geen identiteit. Hij blijft door de hele roman heen een object van
Droogstoppels spot. In de ogen van Droogstoppel maakt Sjaalman geen deel uit van
de juiste economische klasse en mist hij het ware geloof. Maar Sjaalman is dan ook
niet versteend.
Vanaf het begin maakt de tekst heel duidelijk dat Droogstoppel van het geloof
misbruik maakt: ‘...hij scheen niet in goede omstandigheden te verkeeren, en ik houd
niet van arme menschen, omdat er gewoonlijk eigen schuld onder loopt, daar de Heer
niet iemand verlaten zou, die hem trouw gediend had’, (p. 10) Deze dogmatische
religieuze opvatting van Wawelaar en Droogstoppel, overeenkomstig met Lessings
patriarch, toont de pervertering van hun religieuze waarden. Droogstoppel gebruikt
het geloof als wapen tegen bedreigende en verdachte buitenstaanders, tegen iedereen
die zijn mening niet deelt. Zie bij voorbeeld de straf die Droogstoppel zijn zoon Frits
oplegt, als die kritiek op dominee Wawelaar uitoefent. Hij moet geld aan de kerk
geven. Verlies van geld voor kritiek op het ‘ware’ geloof, dat is zijn straf. Ook
onderbreekt Droogstoppel Stern regelmatig, om de lezers/toehoorders ideologisch
weer op het rechte pad te zetten. In één van die interrupties geeft Droogstoppel zijn
ontaarde mening over religie en economie expliciet weer:
Ik sta verbaasd over-Wawelaar's doorzigt in zaken. Want het is de waarheid
dat ik, die stipt op de godsdienst ben, mijne zaken zie vooruitgaan van jaar
tot jaar, en Busselinck & Waterman die om God noch gebod geven, zullen
knoeijers blijven hun leven lang... Onlangs is gebleken dat er weer dertig
millioenen zuiver gewonnen zijn op den verkoop van produkten die door
de heidenen geleverd zijn, en daarbij is niet eens gerekend wat ik daarop
verdiend heb... Is dat nu niet alsof de Heer zeide: ‘Ziedaar dertig millioenen
ter belooning van uw geloof?’ Is dat niet de vinger Gods die den Booze
laat arbeiden om den rechtvaardige te behouden?... Staat er niet daarom
in de Schrift: bidt en werkt, opdat wij zouden bidden, en het werk laten
doen door het volk dat geen ‘Onze Vader’ kent? (p. 183)
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De ware vijand in het boek is een mentaliteit, niet de mens Droogstoppel.
Droogstoppel is slechts de vleesgeworden mentaliteit. De extreme perversie van
religieuze waarden heeft een harteloze klasse voortgebracht. Het is deze klasse in
haar totaliteit die Multatuli wenst te raken en, daardoor, te veranderen.
Een ander aspect van de versteende maatschappij is de beperkte belangstelling
van de middenklasse, die slechts oog heeft voor zaken die direct voordeel kunnen
opleveren. Het grootste verschil tussen Sjaalman en Droogstoppel is de minachting
die Droogstoppel voor de zaken, getuigenissen en essays in Sjaalmans ‘vervloekte
pak’ (p. 182) toont. De inhoudsopgave van het ‘pak’ beslaat alleen al vier pagina's
en vermeldt vele humanistische en wetenschappelijke onderwerpen. Droogstoppels
interesse wordt alleen gewekt door opstellen over koffie, de rest wordt ongelezen
terzijde geschoven. Multatuli geeft hier de universele belangstelling van Havelaar
weer en schept daarmee een schril contrast met het eenzijdige denken van de
Nederlandse middenklasse en van de Nederlandse overheid. Hij laat zien hoeveel de
burgerij wel niet van de wereld heeft weggehakt, net zoals Droogstoppel stuk na stuk
van Sjaalmans pakket afhakt. De manier van denken van de middenstand is veel te
eenzijdig; dat is één van Multatuli's belangrijkste aantijgingen. Hij toont aan hoe de
onrechtvaardigheid in Java kan blijven bestaan, juist door een vastgeroeste mentaliteit
in Nederland. Aan het begin van de roman geeft hij een karakterisering van
Droogstoppel; hij introduceert daarmee meteen de bron van het onrecht en van de
corruptie in Holland en geeft een oorzaak voor de situatie in Indië. De problemen in
de Oost zouden tenminste gedeeltelijk opgelost kunnen worden door beweging in
en verandering van het kleinburgerlijke wereldbeeld in Nederland. Dat geldt ook
voor ambtenaren als Slijmering en de gouverneur-generaal, die de eenzijdige
opvattingen naar Indië overplanten, terwijl ze er de rijkdommen weg halen.
De trias Havelaar-Sjaalman-Multatuli staat dezelfde methodes van verandering
voor als Lessings Nathan. Net als Nathan propageert Havelaar vloeibaarheid,
beweging in een gestolde, stilstaande maatschappij. De kern van Havelaars toespraak
tot Duclari en Verbrugge is: ‘Natuur is beweging... stilstand is de dood. Zonder
beweging is geene smart, geen genot, geene aandoening’, (p. 10). Alhoewel, beweging
alleen is niet genoeg, geschiedenis (in de beide betekenissen van het woord) is een
essentieel moment van beweging. Het moet ergens toe leiden. Havelaar noemt
watervallen fenomenen die geen indruk op hem maken: ‘Zij zeggen mij niets’, (p.
109) Gebouwen zeggen hem daarentegen wel wat, gebouwen zijn ‘bladzijden uit de
geschiedenis’, (p. 109) Duclari gelooft een inconsequentie in Havelaars argumentatie
ontdekt te hebben en herinnert hem aan het feit dat een waterval beweegt. Havelaar
antwoordt: ‘Ja, maar zonder geschiedenis. Zij bewegen maar komen niet van de
plaats’, (p. 110) Het symbool is beperkt tot de natuur en de kunstwereld, maar de
sociaal-geschiedkundige connota-
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ties zijn duidelijk. Zowel Nathan als Havelaar gebruiken geschiedenissen - het
tegendeel van de dogmatische, formalistische aanpak van opvoeders als Wawelaar
- om sociale veranderingen op gang te krijgen. Stagnatie in het denken van de
middenstand is de dood: een overdrachtelijke dood in Holland, maar letterlijk sterven
in de koloniën.
Vertellen is een manier van opvoeden, met het doel geest en hart niet te laten
verstenen maar vloeibaar te houden. Nathan breekt het religieus dogmatisme met
zijn parabel van de drie ringen; Multatuli hoopt een harteloze en zelfzuchtige
maatschappij wakker te schudden met zijn verhalen. Hier ligt het geïmpliceerde
verband tussen vorm en doel van zijn roman. Op een romantische wijze worden
verhalen als oplosmiddel gebruikt om stolling van de maatschappij tegen te gaan.
Men vindt zowel zwaarmoedige als lichtvoetige verhalen in de Max Havelaar.
Men denke bij voorbeeld aan het sprookje van de Japanse steenhouwer en de
verschillende ballades en gedichten in de tekst. De belangrijkste vertelling is natuurlijk
het verhaal van Saïdjah en Adinda. In hoeverre zijn deze verhalen echter toegankelijk
voor de lezer? De thema's in de Max Havelaar moeten opgevat worden in het licht
van Schlegels dictum: ‘...nach meinem Sprachgebrauch ist eben das romantisch, was
uns einen sentimentalen Stoff in einer fantastischen Form darstellt’.13. ‘Romantisch’
refereert hier aan het genre roman; ‘fantastisch’ voor Schlegel betekent vol van
scheppingskracht en origineel. ‘Sentimental’ betekent: ‘Das was uns anspricht, wo
das Gefühl herrscht, und zwar nicht ein sinnliches, sondern das geistige. Die Quelle
und Seele aller dieser Regungen ist die Liebe, und der Geist der Liebe muß in der
romantischen Poesie [Dichtkunst] überall unsichtbar schweben;...’14. De belangrijkste
oorzaak van een versteende maatschappij is het grote gebrek aan deze soort van
sentimentele gevoelens. Multatuli maakt de verschillen duidelijk in de beschrijving
van de huwelijken van Havelaar en Droogstoppel. Het huwelijk van Havelaar en zijn
vrouw is vol van liefde, en daardoor uitzonderlijk, terwijl het echtpaar Droogstoppel
getrouwd is voor het economische voordeel, zoals het in de regel gaat. Eén van de
essays in Sjaalmans pakket - ‘Over de prostitutie in het huwelijk’ (p. 25) - geeft al
aan dat huwelijksbeloften economisch geperverteerd kunnen worden. Een
onvervreemdbaar en natuurlijk gevoel van liefde maakt toegang tot de progressiviteit
van de verhalen mogelijk. De lezer moet bereid zijn die progressiviteit op te nemen
in zijn receptie van de tekst, om de progressieve boodschap uit de roman te kunnen
halen. Batavus Droogstoppel en zijn vrouw zijn omgeven van deze sentimentele
gevoelens, zelf echter zijn ze er allaang immuun voor. Hun zoon Frits zoekt in het
pak naar poëzie. Als hij een droevig romantisch verhaal vindt en het aan Louise
Rosemeijer voorleest, begint zij te huilen. (p. 16-22) Ook Marie wordt gegrepen door
het pak, op een ochtend weigert zij de Bijbel te lezen tijdens het ontbijt. (p. 180-181)
Zoals bekend is Stern de duidelijkste link met de Duitse romantiek. Hij is Duits,
maakt romantische gedichten - een directe
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verwijzing in de tekst zelf - en hij leest delen van het pak aan de anderen voor.
Droogstoppels oordeel is dat Stern ‘schwärmt’.
Droogstoppels langste jammerklacht over het effect van Sjaalmans pak in zijn
gezin komt net voor het verhaal van Saïdjah en Adinda. Droogstoppel wil het niet
horen, Louise om dezelfde reden juist wel: omdat ‘er van liefde zou inkomen’, (p.
180) De verteller verklaart dat het verhaal niet geschikt is voor iedereen en hij hoopt
‘dat, wie gezegend is met blankheid en de daarmee zamengaande beschaving,
edelmoedigheid, handels- en Godskennis, deugd; - die blanke hoedanigheden zoude
kunnen aanwenden op andere wijze dan tot nog toe ondervonden is door wie minder
gezegend waren in huidskleur en zielevoortreffelijkheid’. (p. 178-179) Multatuli
geeft hier uiting aan de hoop dat de hierboven besproken sentimentele gevoelens
aanwezig zijn in zijn lezers. Met de introductie van dit verhaal in de betere kringen
van de Nederlandse maatschappij begint Multatuli aan de taak die hij op zich genomen
heeft. Die taak is het vertellen van het verhaal van de onderdrukking en uitbuiting
van de Javaan aan hen die er een eind aan zouden kunnen maken, maar dat niet doen.
Multatuli demonstreert hoe een romantische wijze van vertellen sentimentele
gevoelens aan kan boren, om de stolsels van de maatschappij op te lossen.
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A.L. Sötemann
Nieuwenhuys en de mythe van Lebak
Rob Nieuwenhuys: De mythe van Lebak, Amsterdam, G.A. van Oorschot,
1987, f 27,50.
Rob Nieuwenhuys heeft zich ertoe gezet nog éénmaal zijn standpunt over de
Havelaar-kwestie en haar achtergronden in extenso duidelijk te maken en samen te
vatten. In beginsel zijn z'n opvattingen bekend genoeg, maar het is nuttig dat hij ze
in een uiteindelijke vorm, aangevuld met enige nieuwe gegevens heeft gepresenteerd.
Max Havelaar is een meesterwerk - Nieuwenhuys is de eerste om dat te erkennen
- en in die literaire vorm ‘een boodschap aan het Nederlandse volk, geschreven in
een bewogen en levend Nederlands zoals dit nog niet eerder geschreven was.’ (curs.
van mij)
Men kan er inderdaad niet genoeg van doordrongen zijn dat het een boek is,
geschreven door een Nederlandse (ex-)bestuursambtenaar in het midden van de
negentiende eeuw, die virulent zijn verontwaardiging lucht omdat het Nederlandse
bestuur in de koloniën zijn dure plicht verzaakt de bevolking te beschermen, en niet
een anti-kolonialistisch geschrift, bestemd om de onderdrukten in opstand te brengen.
De Havelaar legt daarvan honderdvoudig getuigenis af.
Nieuwenhuys vergist zich evenwel als hij stelt dat het onmogelijk is dat ‘esthetische
normen [...] de doorslag zouden hebben gegeven bij de grote internationale bekendheid
van de Max Havelaar’, omdat naar zijn zeggen mijn analyse van de structuur van
het boek zelfs de Néderlandse lezer pas heeft laten zien hoe gecompliceerd,
geraffineerd en doelgericht het in elkaar zit. Een literair kunstwerk heeft zijn
esthetisch(-ethisch) effect, ook zonder dat de lezer zich in allen dele bewust is van
de wijze waarop dit tot stand wordt gebracht. Goddank, want anders zou het slecht
gesteld zijn met de literatuur. Een analyse kan hoogstens een zekere mate van inzicht
verschaffen in de manier waarop dit effect wordt bereikt, en dat is iets geheel anders.
De formidabele indruk die Max Havelaar heeft gemaakt, is zonder twijfel te danken
aan het feit dat het hier gaat om een fundamenteel ethisch probleem: de strijd voor
gerechtigheid die een fatsoenlijk en moedig mens voert - móet voeren - tegen de
ongebreidelde hebzucht in deze wereld, blijkt tot mislukken gedoemd; deze uitslag
schreit ten hemel, is tragisch in de ware zin van het woord. Maar precies evenzéér
aan het feit dat deze conceptie door een overweldigende scala van voortreffelijk
gehanteerde literaire middelen is uitgedrukt en overgedragen. Zonder de hoge inzet
zou de Havelaar de Havelaar niet zijn; zonder de vormgeving, de esthetische
kwaliteit, evenmin. Dat deze vormgeving, hóe oorspronkelijk ze mag zijn, stoelt op
westerse
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literaire principes en tradities, is buiten kijf en spreekt vanzelf. En even duidelijk is
het dat het ‘Nederlandse’ gedeelte van het boek een lezer, afkomstig uit een andere
cultuur, weinig kan zeggen als gevolg van de talloze verzwegen vooronderstellingen
omtrent de situatie, de verhoudingen, in het ‘moederland’. Wanneer het boek, zèlfs
als die gedeelten worden weggelaten, toch nog overtuigend op ‘vreemde’ lezers kan
werken, pleit dat in het bijzonder voor de literaire kwaliteit ervan, die dus het ‘ethos’
zowel als de stijl en compositie omvat.
Max Havelaar dient zichzelf, zoals ik indertijd heb trachten aan te tonen,
uitdrukkelijk aan als een autobiografie, en dus heeft Nieuwenhuys volkomen gelijk
als hij stelt dat de auteur mag worden aangesproken op het werkelijkheidsgehalte
van de voorstelling van zaken die hij in het boek geeft. Hij wil dit doen onder tweeërlei
gezichtspunt: dat van het Nederlands bestuur, èn ‘tegen de achtergrond van de
samenleving in Banten die Dekker te besturen kreeg.’ Terecht legt hij er de nadruk
op dat de zaak - ik cursiveer - ‘alleen maar begrepen en beoordeeld kan worden
vanuit die tijd en die samenleving.’
In een overzicht van de dualistische bestuursorganisatie in het toenmalige
Nederlands-Indië dat in wezen niet zo heel veel verschilt van de uiteenzetting in Max
Havelaar, wijst hij op de desorganisatie van de traditionele maatschappij door de
koloniale bemoeienis, al moet hij erkennen dat de toestand voor de Javaanse boer,
de kleine man, altijd al rampzalig was geweest. Daarin had, zoals hij zegt, het
Nederlandse bestuur weinig verbetering gebracht, omdat het belang van de kolonisator
zich ertegen verzette, en ook omdat men te weinig inzicht had in de interne
verhoudingen.
Van dit laatste gebrek beschuldigt hij ook Dekker, ondanks de bewuste passus in
de Havelaar, omdat deze nu eenmaal drie jaar na de kwestie-Lebak is geschreven
en dus op later verworven inzicht kan berusten. Dit mag op zichzelf onweerlegbaar
zijn, maar, zoals zo vaak in de Multatuli-literatuur: ook Nieuwenhuys wil teveel
bewijzen, althans suggereren. Hij zegt dat de uiteenzetting over de Indische toestanden
‘een op zichzelf staand stuk [is] dat de indruk maakt later tussengeschoven te zijn’.
En wel omdat Multatuli het achteraf (curs. van N.) noodzakelijk zou hebben geacht
dit toe te voegen voor zijn Hollandse lezers. Zelfs als dit waar zou zijn, kan men zich
afvragen wat daar tegen zou zijn, maar Nieuwenhuys ziet over het hoofd dat ik op
blz. 124-25 van mijn proefschrift heb laten zien dat de ongeveer vijftig elementen
waaruit Multatuli's Indische situatieschets is opgebouwd, niet alleen dáár voorkomen,
doch dat elk van die noties ‘gemiddeld acht maal in het werk voorkomt, met
betrekkelijk weinig uitschieters naar boven of beneden’. Met andere woorden: zo'n
vierhonderd referenties doortrekken het hele boek. Daarmee wil natuurlijk niet gezegd
zijn dat er tussen de zaak-Lebak en het schrijven van Max Havelaar geen tijd zou
zijn verlopen, maar het achteraf inschuiven wordt hierdoor weinig aannemelijk. Het
is bovendien niet zo erg voor de hand liggend, te menen dat Dekker juist in die
tussenliggende jaren
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een kennis van zaken op dit terrein zou hebben opgedaan die hij in 1856 nog niet
bezat. Om dit plausibel te maken zouden argumenten nodig zijn en geen
veronderstellingen.
Nieuwenhuys betoogt dus dat Dekkers kennis van de verhoudingen op Java gering
is geweest, ondanks zijn langdurig verblijf in de koloniën, en dat ook zijn optreden
tegen de regent daarvan getuigt: het is ‘autoritair, grof en kwetsend’. Misschien, zegt
hij, is het toch een beleidsfout van Van Twist geweest Dekker in Lebak te benoemen,
buiten de voordracht van de Raad van Indië om. Hij citeert de bekende passage uit
Van Twists brief aan Kronenberg over de gesprekken met Dekker die zijn ‘sympathie
[had] verworven door zijn hart voor de Inlander. Toen Lebak open kwam, en ik wist
dat de toestand daar zeer veel te wenschen overliet [...] benoemde ik hem tot
assistent-resident.’
Nieuwenhuys hecht hieraan - terecht geloof ik - veel belang. Dekker moet aan
woord en daad van zijn hoogste chef de overtuiging hebben ontleend dat hij om zo
te zeggen de opdracht had meegekregen verandering te brengen in die bijzonder
slechte situatie.
Hermans ontkent deze relatie en zet Van Twist voor leugenaar. (De raadselachtige
Multatuli,2 p. 259-63). Dit lijkt, ondanks de kracht van Hermans' sarcasme, toch niet
erg aannemelijk. Hermans citeert niet de drie passages uit Max Havelaar die
argumenten leveren voor het tegendeel: ‘hy [Havelaar] had een byzondere reden om
te gelooven dat er juist op dit oogenblik by de beoordeeling van zulke zaak andere
grondstellingen dan de gewone zouden voorheerschen [...] Hy meende dat er aan 't
hoofd van de Regeering een Gouverneur-generaal stond die zyn bondgenoot wezen
zou’. (5e dr. p. 239-40) ‘Hy had den tegenwoordigen Gouverneur-generaal [...] minder
duizelig gevonden dan de meeste anderen’, (p. 244) ‘Ik heb er reeds op gewezen dat
Havelaar in zyn moeielyken plicht meende te kunnen steunen op de hulp van den
Gouverneur-generaal’, (p. 253) Bovendien: hoe zou Van Twist ertoe gekomen zijn
Dekker te benoemen buiten de voordracht van de Raad van Indië om, als hij hem
niet gekend zou hebben?
Nieuwenhuys laat vervolgens zien dat zowel Van Twist als Brest van Kempen
wel degelijk misstanden hebben bestreden en uit de weg geruimd - ook door het
(doen) ontslaan van Inlandse hoofden - en dat ze dus geen ‘luie ellendelingen’ waren.
Maar het is natuurlijk niet verwonderlijk dat Dekker, en later Multatuli, als enige
maatstaf de zaak-Lebak hanteerde, en wel zoals híj die zag. Het spreekt vanzèlf dat
bepaalde figuren uit een (streven naar) objectieve geschiedschrijving anders te
voorschijn komen dan uit een strijdschrift, maar het is bijzonder nuttig zich daarvan
bewust te zijn.
Het merkwaardige is alleen dat Nieuwenhuys er meermalen moeite mee heeft de
schaal niet naar de àndere kant te laten doorslaan. Bijvoorbeeld als het gaat over het
Maleis van Brest van Kempen dat hem in staat stelt ‘een zekere intimiteit met de
hoofden te bereiken’ (p. 57), terwijl Dekkers Maleis op gezag van Teeuw dat van
een ‘beginneling’ wordt genoemd (p. 70). Maar
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schrijvende over de ontmoeting met de regent aan de grens van Pandeglang, merkt
hij op dat het Maleis noch voor de Europeanen noch voor de regent de voertaal is,
zodat het gesprek bij Havelaars aankomst gevoerd moet worden in ‘brabbelmaleis’
(p. 64). Niet alleen van de zijde van Dekker dus, moet men aannemen.
Bovendien geeft Nieuwenhuys hier de situatie zoals die in de Havelaar wordt
beschreven, niet juist weer. Het is niet de resident maar Havelaar, die de regent ‘met
deftige minzaamheid’ berispt over zijn te vurige dienstijver, en Havelaar kan daaruit
dus ook moeilijk geconcludeerd hebben dat de resident de regent zou beschermen.
Dit staat er dan ook niet. En Nieuwenhuys' conclusie: ‘Dat paste geheel in Dekkers
tevoren ingenomen visie’ (p. 64) mist dus iedere grond. Evenmin is het juist dat, als
het reisgezelschap de tocht naar Rangkasbetoeng voortzet in het rijtuig, de oude
regent te paard volgt. Integendeel, op voorstel van Havelaar reist hij mee in de koets.
Het zijn geen kwesties van schokkend belang, net zo min als soortgelijke
slordigheden op p. 71, maar ze worden tegen Dekker gebruikt, terwijl de passages
in de Havelaar nu juist wijzen op diens bijzondere hoffelijkheid jegens de regent.
Iets soortgelijks gebeurt ook als Dekker de regent later f 100,- stuurt. Niet daarop
wordt door Nieuwenhuys de nadruk gelegd, maar op het feit dat hij als reactie op de
vraag of het bedrag als lening dan wel als gift moet worden beschouwd, een ‘papiertje’
zond met de woorden ‘stuur het mij maar terug’ (p. 132). H.J. Lion - de enige bron
voor deze mededeling - zegt (V.W. IX, p. 490-91) dat de ‘briefjes’ van Dekker
‘onbeleefd’ en ‘grof’ waren jegens een regent, maar Nieuwenhuys maakt het erger:
híj heeft het over een ‘papiertje’ en laat in de tekst de toevoeging ‘indien [de regent]
ze [de f 100,-] niet hebben wil’ achterwege.
Zo is het ook niet juist dat de resident later zíjn f 200,- aan de regent gaf (leende)
in het bijzijn van de controleur (p. 132). Van Hemert heeft een schriftelijke verklaring
afgelegd, gedateerd 30 maart 1856 (V.W. IX, p. 590-91), waarin hij bevestigt ‘heden
middag’ van de regent te hebben gehoord dat Brest van Kempen hem spontaan f
200,- had geleend. Het bezwaar van Nieuwenhuys tegen een redenering van Hermans
(p. 184) vervalt daarmee. Overigens verzuimt Nieuwenhuys nu juist weer een voor
de hand liggende conclusie te trekken: als de regent de lening eigener beweging
tegenover de controleur ter sprake heeft gebracht, kan hij er niets berispelijks in
hebben gezien. Anders had hij zijn mond wel gehouden. De suggestie van Dekker
in het ontwerp van een niet verzonden brief aan Van Twist van 9 april (V.W. IX, p.
603-17): ‘dat zweemt naar medepligtigheid!’, wordt er niet overtuigender door.
Nieuwenhuys' bewering dat het ‘van den beginne af’ Dekkers bedoeling is geweest
‘het onderzoek naar de misbruiken langs Brest van Kempen heen te spelen’, vindt
geen steun in de feiten. Hij verzocht zijn chef eerst op 28 februari de zaak aan de
Gouverneur-generaal voor te leggen. De dag daarna
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stuurde hij zelf een afschrift van déze brief aan Van Twist. Om daaraan de conclusie
te verbinden dat hij hiermee zijn chef opnieuw passeerde (p. 134), gaat te ver.

Rob Nieuwenhuys. Foto Anneke Nieuwenhuys-Muns

Nogmaals: op zichzelf gaat het hier niet om zaken van groot gewicht. Het is evenwel
duidelijk dat het Nieuwenhuys moeite kost Dekker niet nadrukkelijk in de
beklaagdenbank te zetten, en dit geschiedt niet altijd op even deugdelijke gronden.
Van veel meer betekenis is de kwestie-Carolus. Bij herhaling vestigt
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Nieuwenhuys er de aandacht op dat Dekkers voorganger in Lebak wèl vertrouwd
was met de verhoudingen ter plaatse. Hij sprak de taal ‘als een inboorling’ en was
getrouwd met een half Javaans-Soendanese vrouw (p. 80, zie ook p. 57). Carolus
was op onderzoek uitgegaan, Dekker niet - ondanks de voorstelling van zaken in
Max Havelaar (p. 86); zijn kennis van de misstanden berustte in belangrijke mate
op de documenten van Carolus. Welnu, wie de stukken leest die deze, dus bij uitstek
deskundige, ambtenaar in het archief had gedeponeerd (V.W. IX, p. 439-65), kan tot
geen andere conclusie komen dan dat ook hij de situatie in Lebak volstrekt
onaanvaardbaar vond, zelfs dus in het licht van de plaatselijke gewoonten en
gebruiken. En met deze vaststelling wordt nogal wat kracht ontnomen aan
Nieuwenhuys' verdediging van de regent.
Natuurlijk is het waar dat de hoofden in een uiterst moeilijke positie verkeerden
door de te lage bezoldiging - Multatuli zegt het vele malen in de Havelaar. En even
natuurlijk is het dat een belangrijk deel van de ellende in Lebak veroorzaakt werd
door het koloniale stelsel als zodanig. Multatuli geeft er blijk van dit ten volle te
beseffen: in de passage over de ‘vreemdelingen uit het Westen, die zich heer maakten
van het land’ M.H.,5 p. 61), in de peroratie over de ‘roofstaat aan de zee’ (p. 337),
en natuurlijk in ontelbare uitlatingen van Droogstoppel. De bestrijding van misbruiken
kòn niet veel meer zijn dan een ‘palliatief’ (p. 103). Maar het is niet redelijk van de
assistent-resident Dekker te verlangen dat hij ‘vooraf een onderzoek [had] moeten
instellen naar de salariëring van de hoofden in het algemeen en van de regenten in
het bijzonder’ (p. 104). Als Van Twist er niet in geslaagd was daarin verbetering te
brengen (p. 103), hoe zou dit dan een ondergeschikte ambtenaar mogelijk zijn
geweest? En is de implicatie vervolgens dat een (assistent-)resident zich dan maar
had moeten neerleggen bij die misbruiken? Nogmaals: dat wilde Carolus toch ook
niet? Het wil mij voorkomen: met reden.
Hoe men het wendt of keert, het valt niet te ontkennen dat de vordering van
karbouwen door het districtshoofd van Parang Koedjang een onaanvaardbare zaak
was, zelfs als het ging om een ‘volksfeest [...] waar een ieder deel aan had’. Het is
merkwaardig dat Nieuwenhuys bij de behandeling van deze kwestie op p. 88-91
twijfel zaait omtrent de betrouwbaarheid van de lijst van afgenomen buffels, zich
beroepend op Van Baak, terwijl later, op p. 145, blijkt dat ze is ‘ontleend aan het
officiële onderzoek van Brest van Kempen’, (curs. van N.) De lijst is niet opgesteld
door de onbetrouwbare djaksa van Lebak, ‘een slimme schurk’ volgens dezelfde Van
Baak, maar door de hoofddjaksa van Serang in het bijzijn van de resident (p. 145-48).
Men mag dus aannemen dat deze lijst wel degelijk betrouwbaar is, en dat ze een van
de documenten is geweest op grond waarvan het districtshoofd van Parang Koedjang
in december 1856 werd ontslagen, en de regent werd verweten dat hij ‘zich heeft
schuldig gemaakt aan onderscheidene ongeoorloofde heffingen van arbeid, geld en
karbouwen tegen onevenredige of geene
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betaling’, zoals het besluit van de Gouverneur-generaal vermeldt (V.W. IX, p. 671-74).
Het is een staal van ‘special pleading’ als Nieuwenhuys zegt: ‘Van een
‘karbouwenroof [was] geen sprake. Voor de levering van karbouwen, zijn de eigenaars
in alle gevallen, zij het in onvoldoende mate of te laat schadeloos gesteld. Maar ze
zijn tenslotte schadeloos gesteld!’ (p. 149)
Ik geloof dat er niet valt te ontkomen aan de conclusie dat Nieuwenhuys in de op
zichzelf respectabele behoefte om de ‘mythe van Lebak’ op haar waarheidsgehalte
te toetsen, andere betrokkenen van (ten dele) onverdiende blaam te zuiveren, en
begrip te wekken voor hun situatie, zich meermalen heeft bediend van te zwaar
geschut, dat ook niet altijd juist gericht is geweest. Natuurlijk heeft Nieuwenhuys
gelijk als hij constateert dat er in de Havelaar sprake is van opsiering. De nachtelijke
inspectietochten van de assistent-resident móeten een verzinsel zijn, en het is niet
onmogelijk dat dit ook geldt voor de verhalen over de klagers. Maar toch, ook
Hermans heeft het al opgemerkt: men leze er de officiële brief van Dekker aan Van
Hemert van 15 april 1856 nog eens op na (V.W. IX, p. 620-22). Is het plausibel te
veronderstellen dat dit relaas over klagers en hun deerniswekkend lotgeval een
verzinsel is? En dat ten overstaan van een man die Lebak veel langer en beter kende
dan Dekker zelf, en die hem naderhand zo welgezind bleef? Om dat staande te houden
is er meen ik meer nodig dan het citeren van een sweeping statement van Van Leur
over ‘de “imaginaire” klagers’ (p. 81).
Ook over de gang van zaken die leidde tot het ambtelijk conflict met de resident
valt het een en ander op te merken. Op 20 februari maakt de controleur Van Hemert,
‘een man die heus wel wat wist’ (p. 66), in een briefje (V.W. IX, p. 495) zijn chef
erop attent dat de regent ‘misbruik’ maakte door ‘zoo vele menschen op zijn erf’ te
gebruiken. Dekker stuurde die opgeroepenen naar huis en maakte zodoende de regent
in het openbaar ‘beschaamd’ (een woord met een zware lading in de Indische context)
tegenover de bevolking. Daarbij valt te bedenken dat hij het oproepen van extra
mensen zonder betaling enkele dagen voordien had verboden en de regent f 100,had gestuurd, op een onbeleefde maar wel duidelijke manier. (Volgens Lion, V.W.
IX, p. 490) De regent wist dus heel wel dat hij tegen een uitdrukkelijk verbod
handelde.
Enkele dagen later hoorde Dekker van de weduwe Carolus dat haar man ten huize
van het districtshoofd van Parang Koedjang was vergiftigd. Of dit waar is geweest
of niet, doet hier niet ter zake: Dekker geloofde het. Er lijkt nauwelijks twijfel
mogelijk dat de combinatie van deze twee zaken - door Nieuwenhuys niet speciaal
gereleveerd - Dekker ertoe heeft gebracht op 24 februari zijn aanklacht in te dienen.
Trouwens, ondanks het feit dat Nieuwenhuys Dekker enigszins paranoïde trekken
toekent, erkent hij: ‘De vergiftigingskansen waren misschien overdreven, ze waren
reeël’ (p. 124). En ook schrijft hij: ‘Misschien moeten we zeggen dat Dekker
gedwongen werd overijld te handelen’ (p. 140). Dat lijkt, gezien het zojuist gezegde,
haast buiten kijf.
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De afloop van de geschiedenis is te bekend dan dat hij hoeft te worden vermeld. Het
ambtelijk gelijk van de wederpartij is moeilijk te weerleggen. Trouwens, ook Dekker
zelf moet zich, ondanks de schijn van het tegendeel, weinig illusies hebben gemaakt
over de afloop, getuige een ‘Nota’ van (waarschijnlijk) 29 februari, waarin hij de
verwachting uitspreekt ‘niet zeer lang deze afdeeling [te zullen] besturen’ en rept
van ‘mijne overplaatsing of aflossing’ (V.W. IX, p. 521-22). Het feitelijk gelijk van
Dekker werd evenzeer duidelijk uit het onderzoek dat Brest van Kempen na diens
vertrek instelde, zij het dat daaruit tegelijkertijd is gebleken dat de voorafgaande
verwijdering van de regent geen noodzakelijke voorwaarde was om achter (een
belangrijk deel van) de feiten te komen. Nu dank zij de vondst van F.G.P. Jaquet aan
het licht is gekomen dat Multatuli's lijst van afgenomen buffels afkomstig is uit dit
onderzoek, moet worden vastgesteld dat Dekker daarvan wel degelijk weet heeft
gehad en dat dus noot 170 bij de vijfde druk van Max Havelaar: ‘Eerst jaren daarna
is dat onderzoek werkelyk geschied...’ in strijd is met wat hem bekend is geweest.
Ook Nieuwenhuys is van oordeel dat de regent in het Regeringsbesluit van 11
december 1856 ‘met fluwelen handschoenen aangepakt werd’ (p. 155).
Ik geloof dat Nieuwenhuys' boek van veel belang is: het legt de nadruk op de
standpunten en het gedeeltelijk goed recht van Dekkers opponenten in het conflict.
Herhaaldelijk ook erkent hij dat het onzin is Dekker verwijten te maken dat hij
bepaalde dingen niet (in)gezien heeft. ‘Dat zou historisch onjuist zijn. Niemand zag
het’ (b.v. p. 163 en 167). Maar toch is het erg jammer dat hij geen weerstand heeft
kunnen bieden aan de verleiding om aan heel wat van zijn beschouwingen het karakter
te geven van, alweer, een pleidooi. En daarbij worden tòch telkens aan Dekker eisen
gesteld waaraan hij onmogelijk kon voldoen, gegeven ‘die tijd en die samenleving’
waarin hij werkte. Bij herhaling worden zijn handelingen in malam partem uitgelegd
en toegelicht. Het blijkt nogeens uit de slotwoorden van Nieuwenhuys' boek: de
bestrijding van de misstanden in Lebak ‘had moeten uitgaan van de sociale en
culturele structuur in Banten, in ieder geval met inachtneming van de in die
maatschappij geldende normen’. Is dat in enige redelijkheid te vergen van een
bestuursambtenaar in het Indië van 1856? Ik denk nog een keer aan Dekkers
voorganger Carolus, die land en taal zo voortreffelijk kende, en die desondanks
schreef over ‘het misbruik der Regenten en mindere Hoofden der bevolking’, over
‘de verre gaande misbruiken die van de bevolking worden gemaakt’ (V.W. IX, p.
464 en 465). Ook hij wenste zich daar niet bij neer te leggen.
Als men Nieuwenhuys ergens van mag betichten, dan is het dat hij getracht heeft
‘to make too much of a good point’. Dit is helaas de overtuigingskracht van zijn boek
niet ten goede gekomen, hoeveel waardevols het moge bevatten.
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Naschrift
Frits Jaquet heeft, samen met Rob Nieuwenhuys, een artikel gepubliceerd in Het oog
in 't zeil jg. 6, no. 1, okt. 1988, p. 1-9, onder de titel ‘De tienduizend buffels van Max
Havelaar’.
De ‘jennerige’ toon die bij de Multatuli-polemiek blijkt te horen, laat ik nu maar
voor wat hij is. Ik volsta met te constateren dat, zoals gezegd, Nieuwenhuys op p.
90 en 91 van zijn boek op gezag van B. van Baak de ‘lijstjes’ van gestolen buffels
‘volstrekt onbetrouwbaar’ noemt. Op p. 145-46 deelt hij evenwel mee - ditmaal op
gezag van Jaquet - dat de lijst is ‘ontleend aan het officiële onderzoek van Brest van
Kempen [...] met precies dezelfde namen, in dezelfde volgorde’. (Curs, van N.)
In het recente artikel echter wordt gezegd dat de lijst ‘een opvallende gelijkenis
[vertoont]’ met Multatuli's opgave, maar ‘er bestaan ook grote verschillen.’ ‘Het
rapport van Brest van Kempen is [...] veel nauwkeuriger, uitvoeriger en
genuanceerder.’
Er is meen ik voldoende reden om te wijzen op een zin in Brest van Kempens
missive van 20 september 1856 (V.W. IX, p. 646): ‘Ik ben geneigd het er voor te
houden dat op de klagers door middel van overreding en onderhandsche schikking,
bereids invloed was uitgeoefend.’ Als er al sprake is van ‘onvolledig’ en ‘dubieus’,
dan geldt dat, op grond van dit citaat, ten minste evenzeer voorde ‘officiële’ lijst als
voor die van Dekker. Ik laat ook de Directeur der Kultures nog even aan het woord
over de Regent (Missive van 13 okt. 1856, V.W.IX. IX, p. 656): ‘Dit inlandse Hoofd
heeft volgens zijne eigene verklaring zich schuldig gemaakt aan onderscheidene
ongeoorloofde heffingen van arbeid, geld en karbouwen tegen onevenredige of geene
betaling.’ En even verder spreekt hij nog eens over de ‘erkende feiten van misbruik
van gezag.’
Er was meen ik alle reden geweest om ruiterlijk te erkennen dat het met de
‘naïveteit’ en de ‘argeloosheid’ van Dekker nogal meeviel: dat zijn beschuldigingen
in substantie gegrond waren.
Ten slotte: vergissen is menselijk - dat hadden Nieuwenhuys en Jaquet na drie
verschillende versies van het ‘lijsten’-verhaal ook wel eens even mogen erkennen.
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Eep Francken
Multatuli symbolist?
J.J. Oversteegen: De redelijke natuur. Multatuli's literatuuropvatting.
Utrecht, Hes 1987. 108 blz. f 29,50.
Oversteegen, emeritus professor literatuurwetenschap in Utrecht, won achtendertig
jaar geleden de Multatuli-prijsvraag van Het Parool: wie schrijft het best in de stijl
van Multatuli over Nieuw-Guinea, de Amsterdamse tram of de televisie? De jury
(Garmt Stuiveling, Henri A. Ett en H.A. Gomperts) bezorgde hem als eerste prijs
‘een intekening op het 12-delig Verzameld Werk’. Oversteegen maakte later de
bloemlezing Multatuli en de kritiek (1970), verzorgde in 1981 met J. Kortenhorst
een heruitgave van Maria Theresia en de vrijmetselaars van Sacher Masoch, ‘vertaald
door Multatuli en Marie Anderson’ (zie Over Multatuli 5, 9, 11 en 12!), en schreef
verder nog een groot aantal Multatuli-stukken, waaronder nawoorden in bijna alle
deeltjes Multatuli-in-Salamander.
De redelijke natuur is voor de helft een bloemlezing van (77) fragmenten uit
Multatuli's werk, inclusief zijn brieven, allemaal handelend ‘over schrijven en
schrijvers’, voor de andere helft een inleidend opstel van Oversteegen. Daar wordt
‘de literatuuropvatting van Multatuli in zijn samenhang gereconstrueerd’. Oversteegen
vergelijkt het geheel met een bouwdoos: ‘de bloemlezing levert de elementen, de
inleiding probeert het model op te bouwen’.
Eenvoudig is de bouwdoos overigens niet geworden; bij dit onderwerp kan het
moeilijk anders. Met de literatuuropvatting (of: de poëtica) van een schrijver wordt
bedoeld: wat die schrijver zelf van literatuur vindt, wat literatuur volgens hem is en
wat hij ermee wil. De laatste jaren is er veel aandacht aan besteed, omdat zo'n poëtica
voor een goed begrip van literatuur belangrijk kan zijn, maar het blijkt vaak moeilijk
een schrijverspoëtica vast te stellen. Waarom?
Literatuur is voor veel schrijvers het middel bij uitstek om zich uit te drukken,
doordat literatuur de kans biedt tot indirecte, half verborgen mededeling, zodat hier
dingen naar voren kunnen komen die onomwonden niet te zeggen zijn: wat de
schrijver zelf wel min of meer aanvoelt, maar niet volstrekt helder voor ogen heeft;
of: wat hij wel scherp ziet, maar niet of nauwelijks toe kan geven en toch van zich
af wil schrijven; of: wat hij zo ver mogelijk van zich af houdt zonder er zijn mond
over te kunnen houden. De literatuur leeft van emoties, frustraties en rancunes.
De verhouding van een schrijver tot de literatuur, zijn poëtica, ligt uiteraard op
datzelfde afgeschermde gebied waartoe men niet zomaar
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toegang krijgt. De schrijver weet er zelf niet altijd de weg, en gaat men na wat hij er
zelf over te berde brengt, dan blijken het vaak tegenstrijdigheden; een eenduidige
‘opvatting’ over literatuur hebben maar weinig schrijvers. Daarom gebruik ik de
duistere incrowd-term ‘poëtica’, voor gewone lezers meteen een stopteken, toch
liever dan het helderder ogende ‘literatuuropvatting’, dat men zonder problemen
verkeerd begrijpen kan.
Het idee, Multatuli's uitspraken over literatuur bij elkaar te brengen, is uitstekend:
bij een poging die ongrijpbare poëtica althans te benaderen kan men daar niet buiten.
Maar Oversteegens meccano-theorie stelt de zaak wel erg eenvoudig voor.
Ook voor Multatuli geldt dat men zijn uitspraken niet zomaar als een stel
gelijkwaardige waarheden (‘elementen’) kan gebruiken. Wat hij zegt, moet kritisch
bekeken wordt, in de samenhang waarin hij het zegt. Bovendien is voor zijn poëtica
natuurlijk naast zijn opmerkingen over schrijven en schrijvers ook de rest van wat
hij geschreven heeft van belang: ook daar spreekt zijn poëtica, vaak duidelijker en
dwingender dan in de directe opmerkingen over literatuur. Met andere woorden:
vaststelling van de poëtica (‘het model’) is een deel van de interpretatie van Multatuli's
werk.
Oversteegen houdt zich niet strikt aan zijn eigen aankondiging, en daar heeft hij
groot gelijk in. In zijn opstel gebruikt hij veel meer dan zijn 77 citaten. Om de poëtica
te benaderen zwerft hij door Multatuli's boeken heen (vooral Minnebrieven, Ideeën
3 en Miljoenenstudiën), vertelt na, legt uit, wijst problemen aan, met verwijzingen
naar de bloemlezing als steunpunt. Op deze manier komt hij tot zíjn beeld van
Multatuli's schrijverschap, tot zijn persoonlijke interpretatie op basis van grote kennis
van Multatuli, en daarmee doet hij een oproep tot discussie waarop gereageerd moet
worden.
Zijn opstel doet af en toe wel heel voorzichtig aan (‘Veel explicieter dan hijzelf
geweest is, mogen wij niet worden’, p. 22), maar toch krijgt zijn opvatting duidelijke
contouren, en die zijn van zijn boekje het belangrijkste. Het eerste wat opvalt is
Oversteegens grote bewondering voor Multatuli. Hij heeft aandacht voor alles wat
Multatuli gezegd en geschreven heeft en vindt zelfs in verslagen van Multatuli's
lezingen opmerkingen van zijn gading. Dit is een sterke kant van hem, maar er staat
ook iets tegenover. Hoewel hij als bloemlezer selecteert, en ook in zijn opstel
afwegingen maakt, komt hij door zijn voorzichtigheid en zijn bewondering nergens
tot strenge kritiek. Voor Multatuli's tegenstrijdigheden heeft hij niet veel oog, terwijl
ze bij zijn onderwerp, de poëtica van een schrijver die tientallen keren zegt dat hij
geen schrijver is, toch wel opvallen. En dan: Multatuli heeft over het schrijverschap
zeker belangrijke dingen gezegd, maar ook wel banaliteiten. Oversteegen bedekt het
met de mantel der liefde, maar wat is hier wáre liefde?
In Oversteegens uiteenzetting spelen romantische gedachten over literatuur een
belangrijke rol. In de romantiek ging men literatuur (opnieuw) zien als een speciale
bron van kennis: door middel van symbolen zou de dichter dingen kunnen onthullen,
die op geen andere manier achterhaalbaar zijn.
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Hierbij ging het niet in de eerste plaats om de persoonlijke waarheden waarover ik
het hierboven heb, maar eerder om de Waarheid met een hoofdletter, een voor ieder
geldige (maar alleen via de dichter bereikbare) metafysische waarheid, openbaring
van een echte werkelijkheid die achter de gewone schuilgaat. De dichter wordt daarom
verheerlijkt, niet het minst door de dichters zelf natuurlijk.
Tegen het eind van de 19de eeuw wordt dit alles in het symbolisme toegespitst.
De literatuur wordt er de ware religie die toegang geeft tot ongekende rijken, en staat
daarom hoger dan de wetenschap; de troostende verbeelding die men in de poëtica
vindt van hedendaagse Nederlandse schrijvers, heeft hiermee te maken.
Bij Multatuli is de literatuur daarentegen op zijn best een smeermiddel waarmee
de schrijver een wetenschappelijke waarheid ingang kan doen vinden, en op zijn
slechtst: vervalsing en oplichterij. Nooit stelt hij de literatuur boven de wetenschap.
Wel vindt men bij hem uiteenzettingen over de ware poëzie, die de waarheid brengt,
en geeft hij zelfs een identificatie van poëzie en wijsbegeerte.
Multatuli is geen man van de analyse, voor hem al gauw onnatuurlijk
specialistenwerk, maar van de synthese. Daarom neigt hij sterk naar zulke
identificaties, en zegt hij zeer veel malen dat ‘alles in alles’ is, zonder op de aard van
dergelijke verbanden erg diep in te gaan. Deze afkeer van analyse botst met zijn
beleden voorkeur voor de wetenschap.
Oversteegen heeft dit opgepakt. Multatuli's ‘alles is in alles’, zijn opmerkingen
over waarheid in poëzie, zijn voor Oversteegen aanleiding om de
romantisch-symbolistische ideeën als het ware op Multatuli los te laten. Vragen waar
Multatuli rationeel niet verder mee kwam, heeft hij volgens Oversteegen zuiver
literair willen oplossen: in zijn werk laat hij de lezer de waarheid zien, zonder dat
precieze uitleg nodig is. Oversteegen herkent bij Multatuli zelfs ‘de kern van de
symbolistische literatuuropvattingen’ (p. 39), waarmee hij Multatuli promoveert van
late navolger van verlichting en romantiek tot voorloper van symbolisten en
Revisorschrijvers. Is dit een waardevolle nieuwe visie, of vliegt de bewonderaar hier
uit de bocht?
Het is wel merkwaardig hoe Multatuli bij Oversteegen de trekken krijgt van een
planmatig werker, die al in 1851 wist wat hij in de literatuur zou gaan ondernemen,
en daarna zijn programma uitvoerde. Dat Multatuli in hoge mate dreef op zijn invallen,
steeds weer een of enkele maanden in razend tempo vellen volschreef en dan lange
tijd zweeg, dat weet Oversteegen zonder twijfel. Maar het lijkt wel alsof hij er geen
vrede mee heeft. Zíjn Multatuli deed het eigenlijk toch anders. Zo neemt hij aan (een
verkeerde beoordeling van Multatuli's zelfidealisering), dat Multatuli, net als Max
Havelaar, over de onderwerpen uit het pak van Sjaalman ‘vermoedelijk al heel wat
geschreven had’ (p. 17), zodat de ontstaansperiode van Multatuli's roman veel langer
is dan we dachten. Multatuli's opvatting van de spontane opwelling als hoogste bron
van waarheid, heel opvallend binnen zijn poëtica
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en uiterst romantisch, spreekt Oversteegen niet erg aan. Hij schrijft over de ‘schijnbare
ordeloosheid’ van de Minnebrieven; later merkt hij dan zelfs ‘met enige schaamte,
hoe nauwkeurig dit betoog/verhaal in elkaar gezet is’ (p. 22). Dit is overdreven,
zowel de nauwkeurigheid van Multatuli als de schaamte van Oversteegen.
Belangrijker is, dat (zoals gezegd) de romantisch-symbolistische theorie verwijst
naar hogere werkelijkheden achter de gewone, een metafysisch karakter heeft.
Multatuli vertaalt metafysisch zoals men weet met zijn nieuwvorming ‘buitenissig’:
hij moest er helemaal niets van hebben. Oversteegen noemt dit verschil wel, maar
het doorkruist voor hem de band met het symbolisme niet. Een ander wezenlijk
verschil ligt m.i. in de symbolistische verering van de literatuur, in het bijzonder van
de poëzie. Op dit punt staat Multatuli, ondanks wat hij over poëzie en waarheid zegt,
toch echt dichter bij Batavus Droogstoppel dan bij de symbolistische theoreticus
Mallarmé. En er is nu juist helemaal géén aanleiding om Multatuli te beschouwen
als schepper van ‘een nieuwe taal’, zoals Oversteegen doet op p. 39. Multatuli streeft
wel naar een origineel taalgebruik - we zagen het net - maar blijft tegelijk algemene
verstaanbaarheid voorop stellen.
Oversteegen bestrijdt de gedachte, als zou Multatuli alleen maar een oppervlakkige
positivist zijn. Hier heeft hij gelijk, maar hij probeert van die op zichzelf juist
opmerking wel heel erg veel te maken. Zoals men weet, treedt in Miljoenenstudiën
de figuur van Logos op; hij staat voor de logica. Hij is leeftijdsloos, dat is: van alle
tijden, altijd geldig, maar Oversteegen noemt hem daarom ‘onkenbaar’ (p. 35).
Oversteegen meent dat Multatuli een ‘taaluniversum’ wilde scheppen en ‘een nieuwe
wereld’ (p. 42), ‘een wereld volgens eigen normen’ (p. 52). Dit klinkt wel mooi,
maar toch niet erg naar Multatuli. Een autonome kunst, een kunst die met eigen
middelen waarheden produceert, los van de wetenschap? Kijken we naar wat Multatuli
over literatuur gezegd heeft, dan komt dit er niet in voor; hij houdt juist nadrukkelijk
vast aan het omgekeerde.
Al gaat het dus te ver om Multatuli als symbolist te lanceren, toch schrijft
Oversteegen geen onzin. Weliswaar is Logos eerder een (nogal flauwe) personificatie
dan een magisch symbool, maar daartegenover kan men de grillige figuur van Fancy
plaatsen: een stellig literaire uitdrukking van door Multatuli waargenomen samenhang
tussen verschillende ‘inhouden’ (fantasie, verbeelding, muze, maar ook idealisme
en liefde). Met andere woorden: er is wel iets van aan. Oversteegen zet een accent
op een verwaarloosde kant van Multatuli's schrijverschap.
Tenslotte nog een kleinigheid. Het wetenschappelijk geweten brengt Oversteegen
ertoe, almaar te citeren uit onvindbare 19de-eeuwse edities, in plaats van uit de V.w.
(of zijn eigen Salamanders). Is dat nu niet een beetje kinderachtig? Wat een
verwaarlozing van sinds 1951 glorieus verworven bezit!
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G.J. van Bork
Voorwaarts
P.C. van der Plank, Multaluli-literatuur 1948-1977. Lijst der geschriften
van en over Eduard Douwes Dekker. Met medewerking van A.J.M. Caspers
en E.J. Krol. Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten 1987. 319 blz. f 125,(geb.) en f 60,- (ing.).
Een recensie van dit vervolg op de Multatulibibliografie van A.J. de Mare van 1948
dat een omvang heeft die De Mare zowel in formaat als in hoeveelheid gegevens
verre overtreft, mag in Over Multatuli natuurlijk niet ontbreken. Maar voor ik aan
deze bespreking begin, wil ik vooropstellen dat het niet mijn bedoeling is om deze
bibliografie op details te beoordelen. Om te kunnen nagaan of deze bibliografie voor
de jaren 1948-1977 volledigis of op een aantal punten omissies vertoont, moet men
het werk van de samenstellers min of meer overdoen of zich baseren op een of meer
steekproeven. Iedere bibliograaf weet hoeveel speurzin, nauwgezetheid en
doorzettingsvermogen nodig is om tot de vaak zo gewenste volledigheid te komen
bij een secundaire bibliografie. En iedere bibliograaf weet ook dat wanneer hij de
kopij eenmaal heeft afgesloten en het typoscript uit handen heeft gegeven juist dan
nog titels opduiken die hij al die tijd niet heeft kunnen achterhalen. Voor wie de
omvang van deze bibliografie vergelijkt met die van De Mare wordt het onmiddellijk
duidelijk dat het doel dat de samensteller, P.C. van der Plank zich gesteld heeft niet
gering genoemd kan worden, zeker wanneer men beseft dat De Mare's bibliografie
ruim een eeuw omspant en Van der Planks bibliografie ‘slechts’ drie decennia, maar
wel ruim 1200 nummers bevat.
Natuurlijk zijn er dan over het hoofd geziene titels aan te wijzen of zijn er
verschillen van mening mogelijk over details van de titelbeschrijving, maar een kleine
steekproel met behulp van een tweetal bronnen - de BNTL en de knipselcollectie
van de afdeling Documentatie (DNL) van het Instituut voor Neerlandistiek te
Amsterdam - leverde slechts enkele en dan nog weinig spectaculaire omissies of
foutjes op. Zo blijkt een uitgave van de Max Havelaar uit 1961 te Rotterdam niet te
zijn opgenomen en is bijvoorbeeld een bijdrage van Pierre H. Dubois aan Standpunte
(24, 1970-71, p. 58-62) niet in de bibliografie terug te vinden. Maar, zoals gezegd,
dergelijke omissies zijn te verwachten en overkomen vrijwel iedere bibliograaf.
Ook zal ik het in het navolgende niet hebben over het feit dat de bibliografie loopt
tot 1977 en pas in 1987 verschijnt, zodat op dit moment een aanvulling alweer
noodzakelijk lijkt te worden. Een bibliografie maken is één zaak, die uitgegeven
weten te krijgen is een heel andere aangelegenheid. Grote oplagen zijn doorgaans
niet te verwachten en geen uitgever staat dan ook meteen klaar om de onderneming
op zich te nemen. Alleen met een
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behoorlijke subsidie wordt doorgaans de uitgave van een bibliografie mogelijk en
dan nog moet er een uitgever gevonden worden die de rompslomp die dat met zich
meebrengt op zich wil nemen. In dit geval kwam er subsidie van ZWO en nam Het
Huis aan de Drie Grachten de uitgave op zich en met een voor de verzorging van het
boek uitstekend resultaat.
Belangrijker dan dit alles is echter de wijze waarop de bibliografie is opgezet, dat
wil zeggen de wijze waarop het materiaal gerangschikt is, wat er precies is opgenomen
en wat niet, welke bronnen men geraadpleegd heeft en hoe men zich heeft verantwoord
voor de gekozen opzet. In het hiernavolgende zal ik voor de lezer eerst weergeven
wat men van de bibliografie mag verwachten en wat niet en vervolgens zal ik daar
enkele kritische kanttekeningen bij plaatsen.
De bibliografie opent met een verantwoording, waarover later meer. Daarna volgt
een opgave van de primaire literatuur, te beginnen met de verzamelde werken van
Multatuli, gevolgd door bloemlezingen, de brieven en de afzonderlijke werken,
uiteraard aangevoerd door de Max Havelaar en afdalend - niet in kwalitatieve zin
bedoeld - tot Vorstenschool.
In de derde afdeling van het boek (de tweede afdeling van de bibliografie) wordt
de secundaire bibliografie gegeven, onderverdeeld in monografieën, artikelen in
tijdschriften en boeken, artikelen in dag- en weekbladen en tenslotte een categorie
die ‘kleindruk’ genoemd wordt, d.w.z. pamfletten en brochures. De opzet is
chronologisch per jaar, maar binnen elk jaar wordt per categorie alfabetisch geordend.
De secundaire bibliografie opent telkens met de primaire teksten die in dat jaar
verschenen zijn en geeft vervolgens de secundaire teksten waarin mogelijk op die
primaire teksten wordt gereageerd. Althans, ik neem aan dat dat de reden voor deze
opzet is, want ook omgekeerd komt men bij de primaire teksten een verkorte
titelbeschrijving van de reacties erop tegen. Mij dunkt dat er binnen de secundaire
bibliografie een bezwaar aan deze werkwijze kleeft. Niet alleen veroorzaakt ze nogal
wat verdubbeling van gegevens en neemt de beschrijving in de bibliografie veel
plaatsruimte in beslag, maar bovendien ontstaat gemakkelijk de indruk dat er
secundaire literatuur te verwachten valt in het jaar van een primaire publikatie, terwijl
die bijvoorbeeld pas aan het eind van het jaar verschenen blijkt te zijn. Waarom dan
niet gekozen voor een opzet die in zijn geheel chronologisch is en dus begint met de
volledige beschrijving van primaire titels en per jaar aansluitend daarop de secundaire
literatuur, eveneens chronologisch? Het register zou daarop dan vervolgens een
systematische ingang mogelijk maken.
Alle opgenomen titels zijn voorzien van een nommer, zodat niet alleen een
paginaverwijzing in de bibliografie mogelijk wordt, maar ook een verwijzing naar
afzonderlijke items.
Het boek besluit met een uitgebreid algemeen register, waarin zowel namen van
auteurs, bewerkers, éditeurs, vertalers, uitgevers etc. als titels en trefwoorden zijn
opgenomen. Ook de trefwoorden op basis van een
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karakteristiekenschema voor de secundaire literatuur zijn hierin verwerkt. Dit
karakteristiekenschema (opgenomen op p. 29-30) is vergelijkbaar met het
personenschema van de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en
Literatuurwetenschap (BNTL) en geeft de gebruiker van de Multatuli-bibliografie
op soorgelijke wijze informatie over de inhoud of aard van de opgenomen publikaties.
De samenstellers zijn naar mijn oordeel nogal ver gegaan in hun serviceverlening
aan de gebruiker, want veel van de benodigde informatie kan nu volgens een aantal
ingangen gevonden worden. Op zichzelf is dat natuurlijk prachtig, maar in veel
gevallen redundant.
In de inleiding vermelden de samenstellers dat zij twee dingen nadrukkelijk buiten
hun doelstelling hebben gehouden. Zij hebben er niet naar gestreefd een
analytisch-bibliografisch onderzoek te doen naar de opgenomen primaire teksten en
ze hebben geen poging ondernomen om De Mare's bilbiografie volledig te maken
of te verbeteren. Slechts wanneer de gegevens hiertoe hen tijdens het werk aan de
onderhavige bibliografie in handen liepen, zijn die aanvullingen en verbeteringen
vermeld. Buiten beschouwing gelaten zijn ook de vermeldingen of beschrijvingen
in handboeken, encyclopedieën, geschiedkundige overzichten, schoolboeken en wat
dies meer zij. Tot op zekere hoogte is dat jammer, omdat zelfs de eenvoudigste
vermelding binnen een bepaalde contekst van meer belang kan blijken dan een
uitvoerig, maar slecht of weinig zeggend artikel. Tegelijk moet ik erkennen dat het
vrijwel onbegonnen werk is om hier systematisch onderzoek naar te doen. Het
merendeel van dit type uitgaven heeft nu eenmaal geen register.
De titelbeschrijvingen zoals die in de bibliografie zijn opgenomen berusten in de
regel op autopsie. Alleen wanneer dat volstrekt onmogelijk bleek is een titel voorzien
van een asteriks opgenomen, zodat dit onmiddellijk afleesbaar is. Er wordt op deze
regel slechts een uitzondering gemaakt en wel op artikelen uit dag- en weekbladen:
‘Artikelen in dag- en weekbladen zijn in principe niet in autopsie beschreven. Dat
wil zeggen dat we voor de beschrijving van deze artikelen niet zijn teruggegaan naar
de bron, te weten de legger van het desbetreffende dag- of weekblad.’ (p. 15)
Daarvoor wordt een drietal redenen opgesomd, waaronder deze: ‘het merendeel
van de artikelen waarom het hier gaat, hebben we daadwerkelijk onder ogen gehad;
ze bestaan dus echt (...).’
Ik neem dat graag op gezag van de samensteller aan, maar waarom hier opeens
dat gezag. Ik vermoed dat de redenering ongeveer de volgende is geweest: ‘De meeste
collecties die geraadpleegd zijn op krante- en weekbladartikelen bestaan uit
verzamelingen fotokopieën van deze artikelen afkomstig van de knipseldienst van
het CPNB en bevatten dus doorgaans geen originelen. Autopsie houdt in dat het
origineel gezien is en dat is hier dus niet het geval.’ Maar waarom in dit geval dan
niet de collectie genoemd waarin zich het desbetreffende knipsel bevindt? Er zijn er
volgens eigen zeggen slechts vijf geraadpleegd, dus zo ingewikkeld hoeft dat niet te
zijn. Laat ik hier ogenblikkelijk aan toevoegen dat deze aanmerking gezien moet
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worden tegen de achtergrond van de opmerkelijk zorgvuldige wijze waarop men zijn
materiaal en werkwijze verantwoord heeft. Niet alleen schept dat verplichtingen, het
maakt de gekozen oplossingen ook uitdrukkelijk zichtbaar. Dat blijkt bijvoorbeeld
ook uit het feit dat er wel degelijk soms passages uit algemener historische werken
worden opgenomen, hoewel men aangekondigd heeft dat niet te doen. Gelukkig
maar, want soms kan het gekozen uitgangspunt al te knellend blijken, zoals
bijvoorbeeld naar voren komt in de opgenomen passage uit Brugmans De arbeidende
klasse in Nederland in de 19e eeuw (nr. 751). Het verschil met andere stukken uit
bijvoorbeeld historische en literair-historische bronnen zal niet eenvoudig duidelijk
te maken zijn in formeel opzicht.
Een groot deel van de pseudoniemen en initialen wordt in het register opgelost
door middel van een zie-verwijzing. Onduidelijk blijft echter op welke bronnen men
zich hiertoe beroept, zodat ook onduidelijk blijft wat men niet geprobeerd heeft om
tot een oplossing ervan te geraken.
Ik wil deze bespreking graag in positieve zin eindigen, want daar is alle reden toe.
Vergelijkt men deze bibliografie met die van De Mare, dan blijkt welk een geweldige
sprong voorwaarts er op het terrein van de systematische bibliografie is gemaakt
sindsdien. Men is zich duidelijk veel meer bewust van het feit dat het aangeven van
grenzen en werkwijze tot de noodzakelijke voorwaarden behoort voor bibliografisch
onderzoek en dat alleen op die manier een bibliografie kan ontstaan waarvan de
gebruiker nauwkeurig kan vaststellen wat het opgenomen materiaal waard is. Behalve
als een bijdrage aan de Multatulibestudering, met name op het terrein van de receptie
van diens werk, kan men deze bibliografie dan ook beschouwen als een uitstekend
uitgangspunt voor de manier waarop dit soort monnikenwerk gedaan zou moeten
worden.
12 oktober 1988
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Cyrille Offermans
Gehaat en geliefd in Vlaanderen
Philip Vermoortel: Multatuli in Vlaanderen. Wommelgem, Den Gulden
Engel 1987.f 39,90.
Iedereen die Max Havelaar gelezen heeft, en stellig ook menigeen die dat niet gedaan
heeft, weet vermoedelijk wel dat Multatuli dat boek eind '59 heeft geschreven tijdens
een verblijf in België, meer in het bijzonder in het Brusselse logement ‘Au Prince
Beige’. Dat gegeven spreekt zo tot de verbeelding omdat het in alle opzichten
tegemoet komt aan de clichévoorstellingen die er zoal de ronde doen over de
getourmenteerde, romantische kunstenaar: de schrijver zat daar moederziel alleen
onder erbarmelijke omstandigheden (‘totaal berooid en ten einde raad’) op een somber
zolderkamertje waar hij het boek in een geniale vlaag van woede in een paar weken
tijd uit zijn vermagerde lichaam perste - clichés die nog grotendeels wáár zijn ook.
Iets minder bekend is het feit dat Multatuli een aantal jaren eerder, om precies te
zijn in 1853, al eens in België was geweest, en wel in Spa, een plaats die hij zowel
geschikt achtte ter verbetering van zijn financiële als zijn fysieke conditie. ‘Spa was
in die tijd niet alleen wereldvermaard als kuuroord, maar evenzeer als casinoplaats,
en bood daarbij de luxe en de verfijning die bij een geboren “grand seigneur” als
Dekker uitstekend pasten. Niemand weet of hij er van zijn “ziekte” genas. Wel is
bekend dat hij aan het spelen sloeg en op een paar weken al het geld kwijt was dat
hij had bijeengeschooid. In november 1853 was hij al terug in Nederland, berooider
nog dan voorheen, en voor het leven aangetast door de gokmicrobe, die hem financieel
zou blijven ruïneren, maar literair zou inspireren tot de serene Millioenenstudiën.’
Zo heeft België tot tweemaal toe een betekenisvolle rol gespeeld in Multatuli's
leven. Althans voor zover mij tot voor kort bekend. In werkelijkheid valt er over de
verhouding Multatuli-Vlaanderen heel wat meer te vertellen, zoals blijkt uit de studie
die Philip Vermoortel aan dit onderwerp heeft gewijd (en waaraan bovenstaand citaat
is ontleend).
Het gaat Vermoortel - ik citeer uit zijn ‘Vooraf’ - om ‘een stuk levensgeschiedenis
van Multatuli, geconcentreerd rond die momenten dat hij zeer nauw in contact stond
met Vlaanderen en met enkele Vlaamse figuren in het bijzonder. Het gaat - naast het
feitelijke “waar” en “wanneer” - over het waarom van die contacten, over zijn
verwachtingen en ontgoochelingen, zijn vriendschappen en antipathieën, zijn
bewondering en afkeer. Het gaat ook over het spoor dat hij in Vlaanderen getrokken
heeft, en dat honderd jaar later nog steeds te volgen is. Het probeert, kortom, een
beeld te
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geven van wat Vlaanderen voor Multatuli en Multatuli voor Vlaanderen is (geweest).’
Nu moet ik vooraf stellen dat boeken over het leven van schrijvers me in het
algemeen niet zo bijster interesseren, zeker niet als het werk in die boeken niet aan
bod komt of als iets bijkomstigs wordt afgedaan (zoals in de dubieuze, maar niettemin
vrijwel unaniem bejubelde Sartre-biografie van Cohel-Solal het geval is). Voorbeelden
te over van zulke boeken waarin het er de schrijver alleen om te doen is de
verbazingwekkende slechtheid van de geportretteerden, hun immorele levenswandel,
hun drankzucht, hun schandalige houding tegenover vrouwen en wat al niet meer in
kansel- of roddelblaadjesstijl aan de kaak te stellen. Picasso is dat onlangs overkomen,
Multatuli is het in het verleden vele malen overkomen - bij Multatuli is er trouwens
in het algemeen sprake van een stevige discrepantie tussen de belangstelling voor
de persoon en die voor het werk. Maar meer dan bij andere schrijvers is dat bij
Multatuli tot op zekere hoogte ook literair te rechtvaardigen: hij bemoeide zich nu
eenmaal op alle mogelijke manieren met publieke aangelegenheden, dus is het logisch
dat leven en werk bij hem niet goed als gescheiden grootheden behandeld kunnen
worden; via brieven, brochures, spreekbeurten, pamfletten e.d. loopt een en ander
bij hem vloeiend in elkaar over.
Met betrekking tot Vermoortel moet daar nog aan worden toegevoegd dat die
allerminst door moralistische en nagenoeg niet door polemische bedoelingen gedreven
wordt: Vermoortel wil ‘een beeld (...) geven van wat Vlaanderen voor Multatuli en
Multatuli voor Vlaanderen is (geweest)’, en dat doet hij op een betrokken maar niet
overtrokken wijze. Vermoortel is multatuliaan, dat verloochent hij niet, maar hij is
gedistantieerd en wetenschappelijk genoeg om niet blind te zijn voor de feilen van
zijn held.
Wat hebben Vlaanderen en Multatuli nu zoal met elkaar te maken? Om te beginnen
heeft Dekker van 1858 tot begin 1866 in Brussel, toen al een kosmopolitische stad
en ‘één van de meest liberale pleisterplaatsen van Europa’, gewoond. De stad beviel
hem meteen uitstekend; hij vond er zelfs vrij snel werk, namelijk bij de ‘Indépendence
Beige’, een liberale, anticléricale krant, waar men hem beschouwde als de ‘hollandais
qui connaît toutes les langues’. Dekker moest uit buitenlandse kranten een soort
overzicht samenstellen, maar omdat hij het niet kon laten af en toe zijn eigen mening
in te lassen (‘Cette thèse est absurde’) werd hij al spoedig als een ‘indiscipliné’ aan
de deur gezet - zó liberaal was het Brusselse klimaat nu ook weer niet. Niettemin
bleef Dekker in Brussel wonen, ook zonder werk; hij vond het een plezierige stad,
en vermoedelijk was het de enige stad waar hij zonder duidelijke inkomsten in leven
kon blijven.
Het tweede hoofdstuk van Vermoortels boek is het langste, en eigenlijk ook het
interessantste. De schrijver geeft daarin een overzicht van de contacten die Multatuli
had met Vlaamse geestverwanten en bewonderaars, alsook van een aantal
geruchtmakende lezingen die hij onder meer in Antwerpen en Gent heeft gehouden.
Multatuli's belangrijkste contact met
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een Vlaamse literator blijkt te dateren van 1865; het betreft een zekere Julius de
Geyter, iemand die zeker even radicaal en anticlericaal was als Multatuli maar helaas
nog niet over eentiende van diens literaire talent beschikte. Het is deze De Geyter
geweest die Multatuli jarenlang (financieel) gesteund heeft, vooral door het
organiseren, respectievelijk het stimuleren van (betaalde) lezingen.
Het is interessant te lezen dat Multatuli aanvankelijk wel iets heeft gezien in de
Vlaamse Beweging; het lijkt erop dat hij gedurende enige tijd een mogelijkheid zag
zich blijvend in Vlaanderen te vestigen en zo voor zichzelf en zijn kinderen zoiets
als een nieuw vaderland te vinden. Maar ook al tamelijk snel treden er twijfels op.
Zijn lust om ‘tegen fransgezindheid te kampen’, schrijft hij op 12 oktober 1867 aan
Rooses, ‘wordt verlamd door ‘tegenzin om aansluiting aan 't verrotte Holland te
prediken’. Daarnaast meent hij dat ‘geen Vlaming (...) door verbinding met Holland
(zou) vinden wat hij zoekt, noch de clericaal, noch de liberaal’, omdat zijns inziens
de verschillen tussen Vlamingen en Hollanders groter zijn dan die tussen Vlamingen
en Walen. En dat staaft Multatuli onder meer met de volgende overweging: ‘denkt
ge, dat de fatsoenlyke Hollander te huis zich niet schaamt over zulke uitspatting?
(hetgeen verwijst naar “de fidele toon die er te Gent heerste”, CO) Bier, rook, alles
door elkaêr zetten, zingen zonder noten, foei! (...) Welnu, nooit zal iemand met
Vlaamsen accent (en velen uwer spreken zoo goed) burger worden in de 2e Kamer.
Gylieden zoudt geduld worden, meer niet’. Multatuli ziet maar één mogelijkheid om
de verschillen tussen Holland en Vlaanderen kleiner te maken: beide moeten liberaal
worden, dat wil zeggen: het Vlaamse katholicisme en het Hollandse protestantisme
moeten worden ‘uitgeroeid’.
Dit hoofdstuk bevat behalve veel feitelijke informatie een aantal meer zijdelingse
observaties die voor de figuur van Multatuli in het algemeen interessant zijn. Zo
merkt Vermoortel op dat Multatuli een groot gevoel had voor de toon die hij tegenover
anderen moest aanslaan; over een en dezelfde zaak drukt hij zich tegenover Huet
geheel anders uit dan tegenover De Geyter. Dat is typerend, niet enkel voor de
stilistische wendbaarheid van de antispecialist, maar ook en méér nog, denk ik, voor
de problemen waarmee een principieel iemand als Multatuli in de praktijk van het
leven noodzakelijkerwijs te maken krijgt: hij wordt gedwongen tot enig opportunisme.
Jammer is het alleen - zou je daar nog aan toe kunnen voegen - dat Multatuli uit de
ervaring van de onmogelijkheid van zo'n principieel leven niet ondubbelzinniger de
theoretische en praktische consequenties heeft getrokken.
Een andere interessante observatie doet Vermoortel bij voorbeeld in verband met
de vraag van Rooses over welk onderwerp Multatuli voor een Congres in Antwerpen
denkt te zullen spreken: ‘Het duurt een paar weken voor Multatuli antwoordt, want
eigenlijk zou hij het liefst van al helemaal niét spreken op het Congres, en bovendien
kan hij niet vooraf bepalen waarover hij zal spreken. Zonder ergernis, zonder
verontwaardiging is hij als
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schrijver en spreker niets waard, en hoe kan hij nù, op 5 juli, al voorspellen waarover
hij zich medio augustus druk zal maken?’
Het is met Multatuli in Vlaanderen - zo leert dit boek van Vermoortel - vreemd
gesteld: enerzijds is hij al heel vroeg de inzet geweest van hevige twisten en
polemieken (die in doorgaans buitengewoon potsierlijke vorm doorgingen tot in de
jaren twintig en dertig van deze eeuw), terwijl hij zo te zien nauwelijks gelezen werd.
Zoals wel vaker het geval is met personen wier gezagsondermijnende gedachten men
vreest, richtten de pastoors en de onderwijzers ook in België hun aanvallen
hoofdzakelijk op de persoon, en dan liefst op basis van zelf gefabriekte kwaadaardige
geruchten. Multatuli werd in Vlaanderen namelijk vrijwel niet gelezen. Het was zelfs
zo erg dat uitgever Funke er, ondanks Multatuli's aandringen, weinig meer voor
voelde om presentexemplaren van zijn werk naar België te sturen. Een speciale
verkoopexpeditie naar Brussel, Antwerpen en Gent leverde hem een order op van...
vier exemplaren (en ‘in Leiden alléén verkocht ik zonder slag of stoot ruim 50! Ik
wed dat in heel België geen tien van die schreeuwers te vinden zijn, die U geheel
gelezen hebben!’) Zijn Vlaamse reputatie dankt Multatuli dan ook niet aan zijn werk
maar aan zijn lezingen en voordrachten, én aan het succes van de opvoering van
(vooral) Vorstenschool. Dat alles is des te merkwaardiger als men bedenkt dat er op
een gegeven moment tussen voor- en tegenstanders een soort consensus ontstaat met
betrekking tot Multatuli's literaire rang. Je vraagt je af waar die consensus dan op
gebaseerd is.
Al met al is Multatuli in Vlaanderen een bijzonder aardig boek. Het houdt het
juiste midden tussen distantie en engagement, en het is goed en met veel kennis van
zaken geschreven. Ik moet zeggen dat dit boek me nieuwsgierig maakt naar de
aangekondigde dissertatie van Vermoortel, die zich concentreert op een aspect van
Multatuli's werk, namelijk op De parabel bij Multatuli.
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Philip Vermoortel
Een boeiend boekje bij de Havelaar
Jos Paardekooper: Multatuli. Max Havelaar (Memoreeks. Analyse en
samenvatting van literaire werken). Apeldoorn, Walva-Boek 1987, f 5,50.
Tegenwoordig zijn er nogal wat leerlingen die Max Havelaar een onverteerbaar en
verward boek vinden, en er zijn ongetwijfeld veel leraars die al jaren aan een stuk
dezelfde vergeelde notities moeten gebruiken omdat ze doodeenvoudig geen tijd
hebben om de ontmoedigende stroom Multatuli-publikaties te volgen. Dat heeft Jos
Paardekooper thans verholpen met een boekje waarin heel wat recent
Havelaar-onderzoek in een zeer toegankelijke stijl aan leerlingen en leraars
aangeboden wordt. Het is verschenen in de Memoreeks, die bedoeld is voor het
(secundair?) onderwijs en waarin al heel wat klassiekers (vooral 20ste-eeuwse) uit
de Nederlandse literatuur een beurt gekregen hebben.
Dergelijke boekjes houden wel altijd het risico in dat de leerlingen op den duur
alleen nog de boekjes over de boeken lezen, vooral wanneer die als ondertitel dragen:
‘Analyse en samenvatting van literaire werken’. Met het woord ‘samenvatting’ vangt
men meer leerlingen dan vliegen met een emmer stroop, maar Paardekooper heeft
de Havelaar gelukkig zó bondig samengevat dat geen enkele leerling kan slagen met
alleen de kennis daarvan!
Paardekooper heeft heel wat over de Havelaar bijeengelezen, maar veel materiaal
in het specialistenlaatje laten zitten. Gelukkig maar, want dat is natuurlijk altijd het
grote gevaar van die schoolboekjes: vraag je aan een leek om ze te schrijven, dan
loop je het risico dat de specialisten in koor aan het kritiseren slaan; vraag je het aan
een specialist, dan is de kans groot dat het publiek waarvoor het bestemd is, het
onleesbaar vindt. Bij Paardekooper noch het één, noch het ander: zijn boekje is
interessant genoeg om ook de specialist te boeien en toegankelijk voor elke leerling.
Eerst geeft hij een korte schets van het leven en het werk van Multatuli, van de
ontstaansgeschiedenis van Max Havelaar en van de inhoud (zéér bondig, zoals
gezegd). Dan pakt hij het boek zelf aan en bespreekt achtereenvolgens het ‘voorwerk’
(titel, opdracht, Barbertje etc), de aantekeningen van Multatuli, de structuur, de taal
en de stijl, en de thematiek. Vervolgens krijgen we een meer persoonlijke visie op
Multatuli als schrijver, moralist, politicus en een situering van Max Havelaar in het
totale oeuvre. Ter afronding vernemen we nog wat over de receptie van de Havelaar
in binnen- en buitenland, en het boekje wordt, zoals dat hoort, afgesloten met een
selectieve primaire en secundaire bibliografie.
Dat Paardekooper dit alles klaarspeelt op welgeteld 43 bladzijden, geeft al

Over Multatuli. Delen 22-23

57
een idee van de doelgerichtheid waarmee hij zijn verhaal doet. Het maakt ook duidelijk
dat hij erg drastisch heeft moeten selecteren. Zo zal de lezer tevergeefs zoeken naar
een ruimere historische situering van de koloniale problematiek (dat hoort inderdaad
in de les geschiedenis te gebeuren, als die intussen tenminste nog niet afgeschaft is),
naar informatie over de koloniale bestuursorganisatie ten tijde van Multatuli (dat
staat ten slotte in de Havelaar zelf), of naar enige informatie omtrent de feiten zoals
ze zich destijds in werkelijkheid te Lebak hebben afgespeeld. Vooral dat laatste wekt,
gezien de enorme hoeveelheid publikaties die uitgerekend daarover verschenen zijn,
enige verwondering, al staat daar tegenover dat het voor gymnasiumleerlingen wellicht
niet het boeiendste onderdeel van de Multa-tulistudie vormt. Overigens heeft het
voor onze waardering van de Havelaar als roman niet het minste belang, en zelfs
niet voor de Havelaar als tendensroman, want (en ik citeer hier Paardekooper): ‘de
strekking van het boek [was] in zijn algemeenheid juist’ (p. 34). Tegen deze
achtergrond verwondert het mij dat Paardekooper zonder verder commentaar
Nieuwen-huys parafraseert wanneer hij boudweg neerschrijft dat Multatuli ‘de
inlandse structuur niet [begreep]’ (p. 34). Ik heb in een vroegere recensie over
Nieuwenhuys (De Standaard, 2 april 1988) al geschreven dat dat ongeveer zo gek
is als beweren dat Multatuli de Haagse gewoontes niet kende toen hij besloot daar
een ménage à trois te beginnen. Bepaalde passages uit de Havelaar maken immers
toch duidelijk dat Multatuli de ‘inlandse structuur’ beter begreep dan veel van zijn
tijdgenoten. En terwijl ik nu toch de kritische toer opga, nog even wijzen op een paar
schoonheidsfoutjes. Op p. 8 omschrijft Paardekooper De eerloze als een ‘sociaal
geëngageerd toneelstuk’. Daarbij heb ik toch even de wenkbrauwen gefronst. Dezelfde
reactie toen ik op p. 32 las dat Van Vloten Multatuli het hardst getroffen zou hebben
toen hij beweerde ‘dat hij zich [...] opgeworpen [had] als een nieuwe Christus-figuur’,
terwijl men met tientallen passages uit zijn werk kan aantonen dat Multatuli niets
liever wenste. Voorts vind ik de vergelijking tussen Multatuli's en Van Hoëvells
versie van de Japanse Steenhouwer verwarrend geformuleerd. Bedoeld is ongetwijfeld
dat die van Van Hoëvell ‘een stuk uitgebreider’ is, en niet andersom, en dat is dan
nog erg fraai geformuleerd, want Van Hoëvell is ook nog vervelend en langdradig.
Ondanks die paar ‘schoonheidsfoutjes’ (die elke rechtgeaarde leraar kan
rechtzetten), beantwoordt het boekje van Paardekooper volkomen aan de impliciete
doelstelling: Max Havelaar wat dichter bij de jonge lezer van nu brengen. Vooral
de situerende hoofdstukjes en die over de structuur zullen de lectuur van Max
Havelaar voor velen veel toegankelijker maken, terwijl die over de biografie en
vooral over de receptie door hun anekdotische informatie de fascinerende
persoonlijkheid van Douwes Dekker belichten. Zeer boeiend zijn de analyses van
de titel (p. 16-18) en van het vertelstandpunt (p. 20-22). Zelfs voor de ‘kenners’ zijn
ze door hun heldere

Over Multatuli. Delen 22-23

58
formulering de moeite waard. Alleen het hoofdstukje over stijl (een zeer moeilijk en
weinig bestudeerd domein inderdaad) blijft mijns inziens wat al te embryonaal. Maar
goed, dan hebben de leraars zelf ook nog wat te doen. Heel aardig is dat Paardekooper
hier en daar vragen formuleert en beantwoordt, die inderdaad bij elke jonge lezer
opduiken. Bij voorbeeld in hoofdstuk VIII, waar hij Multatuli als schrijver, moralist
en politicus behandelt. Ook weet hij door middel van een treffende opmerking of
een rake vergelijking meer te bereiken dan hij met een uitvoerig betoog had kunnen
doen. Bij voorbeeld wanneer hij er op p. 5 op wijst dat de afstand Ambon-Batavia
groter is dan Moskou-Amsterdam. Of wanneer hij op p. 29 de kritiek van
Droogstoppel op de ‘onwaarheid’ van verzen als volgt duidelijk maakt: ‘Als zangers
zouden houden van iedereen tegen wie ze “I love you” staan te zingen, zouden ze
aan zingen niet meer toekomen. En omgekeerd zouden veel mensen die door hun
geliefde zouden worden toegezongen, aan de oprechtheid van die liefdesbetuiging
twijfelen’. Zoiets spreekt de leerlingen aan. Dàt onthouden ze. En dat was immers
toch de bedoeling?

Prijsnotering
Nadat aan Philip Vermoortel de Joris-Eeckhoutprijs 1986-'87 was toegekend voor
Multatuli- ik kan met niemand meegaan (inmiddels uitverkocht), heeft hij onlangs
voor al zijn Multatuli-studies, maar in het bijzonder voor Multatuli in Vlaanderen,
de Eugène-Baieprijs van de provincie Antwerpen voor 1988 gekregen.

Aanvulling op Van der Plank
J.J. Oversteegen, ‘Uit de Ideeën van Multatuli’. In: Het Parool, 3-2-1951. Pastiche,
hoort bij Plank 275. Opgave Eep Francken.
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Marlene Müller
Wie was Multatuli?
Wer war Multatuli? ‘Spuren der Anstrengung’ eines Schriftstellers.
Begleitbuch zur Ausstellung aus Anlaß der Erinnerung seines 100.
Todestages zugleich ‘Blumenlese’ aus den Werken und Hinweise zum
Leben dieses rätselhaften Autors. Fernwald, litblockin Verlag, 1987. Adres
van de uitgever: Blumenstraße 26, 6301 Fernwald (Dld.).
Naar aanleiding van de 100ste sterfdag van Eduard Douwes Dekker, in Duitsland
beter bekend onder zijn pseudoniem Multatuli, stelde men in Ingelheim de vraag:
‘wie was Multatuli?’ Men probeerde deze vraag te beantwoorden aan de hand van
een symposium en een tentoonstelling in het stadhuis van Ingelheim met een daarbij
behorende catalogus. Hoewel het laatste toevluchtsoord van Dekker, gelegen op de
heuvels bij Ingelheim, vandaag de dag nog van verre te zien is en tegenwoordig als
Hotel ‘Multatuli’ wordt geëxploiteerd, weet men in Duitsland nauwelijks iets over
deze ‘dichter uit Ingelheim’, zoals de burgemeester hem in het voorwoord noemt.
Multatuli's boeken, romans, brieven, schetsen en ideeën, de monografie van Spohr
en talrijke andere vertalingen uit de eerste decennia van deze eeuw kan men uitsluitend
in antiquariaten vinden. Alle uitgaven, zelfs die van de Max Havelaar, zijn in
Duitsland uitverkocht. Dat deze auteur ook Duitse lezers nog wat te zeggen heeft,
probeert de 242 pagina's dikke catalogus te bewijzen. Studenten Duits van de
universiteit Gießen hebben deze bundel samengesteld, o.l.v. de uit Ingelheim
afkomstige Professor Erwin Leibfried, die als jongen al lang over de betekenis van
het woord ‘Multatuli’ had nagedacht en in de schrijver een geestverwant heeft ontdekt.
Resultaat van deze poging, de betekenis van Multatuli voor de tegenwoordige tijd
te ontdekken, is een boek met voor elk wat wils, dat men niet bepaald
wetenschappelijk kan noemen, maar over het algemeen goed leesbaar is. En dat is
nu juist de bedoeling: mensen tot lezen te brengen en nieuwsgierig te maken naar
ander werk van deze schrijver.
Het boek geeft een goede indruk van het werk en de thematiek van Multatuli men kan kiezen uit tekstfragmenten uit de Max Havelaar met daaraan toegevoegd
informatie over de voorgeschiedenis van deze roman, zijn ontvangst in binnen- en
buitenland en zijn literaire vorm, onder de ‘neudeutsche’ titel ‘Dreierkiste’ fragmenten
uit Minnebrieven, in een hoofdstuk uit Millioenenstudiën kan men zijn blik laten
rusten op de speelzaal en de wetten van het toeval, of het verlichte vorstendom
(voorzien van kritische aantekeningen) in de eerste alinea's uit de Vorstenschool de
revue laten passeren, uit de Ideën ‘Freisinniges und Weitsichtiges’ leren kennen,
Multatuli als korrespondent van de Opregte Haarlemsche Courant aan het
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werk zien en een indruk krijgen van zijn vertellingen. Dan volgt een kort overzicht
van wetenschappelijk onderzoek en receptie van Douwes Dekker in het hedendaagse
Nederlandse en Duitse taalgebied. Speciaal voor de lezers uit Ingelheim komt de
regionale geschiedenis aan bod b.v. in ‘Gustavsburg’ en ‘Mainz-Bischofsheim’,
‘Mainz-Kostheim’, de Rijnreis naar Bacherach. Voor de Duitse lezer zijn de brieven
in het Duits aan Flemmich en andere Duitse kennissen interessant. Informatief zijn
ook de illustraties, zoals verschillende portretten van Douwes Dekker, van Mimi en
de kinderen, een door Dekker getekende plattegrond van zijn woning in Den haag
met de geplande ‘ménage à trois’, een advertentie waarin Mimi een pleegzoon zoekt
- de latere zoon Walter. Jammer genoeg heeft men bij de illustraties niet precies
aangegeven, waar ze te vinden zijn, en ook de citaten zijn niet thuis te brengen. De
mondige lezer moet dan toch naar het antiquariaat om een vertaling aan te schaffen,
misschien kan hij ook in de een of andere bibliotheek terecht. Een grotere navraag
bij de boekhandel zou er misschien toe kunnen leiden, dat de Westduitse uitgeverijen
een herdruk van de belangrijkste werken van Multatuli in overweging nemen. Blijft
het feit, dat Duitse neerlandici zich altijd al het hoofd breken over de vraag, waarom
de Nederlandse klassieken niet in de programma's van de uitgeverijen te vinden zijn,
terwijl bijvoorbeeld Ibsen het geïnteresseerde publiek altijd ter beschikking staat.
Zou dat soms samenhangen met het verschijnsel, dat de Nederlanders niet bijzonder
trots zijn op hun schrijvers? Aan de hand van de persoon en het werk van Multatuli
kan men het dilemma van de Duits-Nederlandse culturele betrekkingen goed
illustreren. Er bestaat zonder meer interesse, maar een centrum, dat alle aktiviteiten
op literair en algemeen cultureel gebied bundelt en coördineert, ontbreekt nog steeds.
Misschien betekent de nieuwe aanloop van de kant van de Duitse uitgevers op het
gebied van de Nederlandse literatuur en het vertalen van moderne Nederlandse auteurs
een nieuwe kans voor de Nederlandse klassieken - met Multatuli voorop.
In Ingelheim is men in elk geval van plan bij te blijven. Men heeft zich
voorgenomen elk jaar een symposium te organiseren om de gewekte belangstelling
niet te laten wegzakken. Een Multatuli-Centrum met een bibliotheek en mogelijkheid
tot onderzoek zal worden opgezet - maar dat zal wel (overigens geheel in stijl van
de te eren schrijver) stuklopen op gebrek aan (vooral) geld, net als het al in 1951 op
dezelfde plaats geplande ‘Duits-Nederlandse centrum’. Maar we zullen de hoop op
verwerkelijking van dit plan voorlopig maar niet opgeven.
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[Nummer 23]
Tineke Rinkel
Een Mainzer Beobachter
Een van de bekendste correspondenten van de Opregte Haarlemsche Courant is
zonder enige twijfel Eduard Douwes Dekker geweest. Over de wijze waarop deze
zijn medewerking aan deze krant verleende, is reeds veel bekend, met name door
een artikel van Francken uit 1978. Toch constateerde Francken dat nog veel vragen
onbeantwoord moesten blijven. Een reden daarvoor was het ontbreken van alle
brieven van Multatuli aan de firma Enschedé, de uitgever van de Opregte. Francken
eindigde zijn artikel dan ook met het uitspreken van de wens dat deze nog eens boven
water zouden komen in het Museum Enschedé te Haarlem.
Een van die onbeantwoorde vragen was bijvoorbeeld de onthulling van Multatuli's
journalistieke dekmantel, de Mainzer Beobachter. Ook de inhoud van de brief waarin
Multatuli zijn ontslag als correspondent moet hebben aangeboden, was onbekend.
Onlangs heeft mevr. J. Marseille-Heringa, waarnemend conservator van het Museum
Enschedé, evenwel veertien brieven in het museum teruggevonden die meer licht op
onder andere deze kwesties werpen. De vondst omvat elf brieven van Multatuli zelf,
alle aan de firma Enschedé, één brief van deze firma aan Multatuli, één brief van
F.A. Hartsen en één brief van A. Buys; de laatste twee epistels zijn opnieuw aan de
firma Enschedé gericht.
Deze brieven hebben alle betrekking op Multatuli's correspondentschap voor de
Opregte Haarlemsche Courant. Aangezien ze over een periode van drie jaar
geschreven zijn - de eerste brief dateert van 19 december 1868, de laatste van 16
december 1871 -, belichten ze verschillende aspecten van Multatuli's betrokkenheid
bij de Haarlemse krant. Daarom is het onvermijdelijk dat dit artikel, waarin deze
brieven voor het eerst gepubliceerd worden, enigszins fragmentarisch van karakter
is.
De brieven worden in chronologische volgorde gepresenteerd, op de brief van
Buys na. Deze volgt met enige biografische gegevens over Buys als bijlage.
Laten we eerst eens de reeds bekende feiten op een rijtje zetten. In januari 1866
vestigt Douwes Dekker zich met zijn vriendin, Mimi Hamminck Schepel, onder
erbarmelijke financiële omstandigheden in Frankfurt. Zijn vrouw Tine vertrekt
vanwege de geldnood op 1 juli van dat jaar met hun twee kinderen, Edu en Nonnie,
naar een vriendin in Italië. Op 3 juli richt Multatuli zich vanuit Koblenz, waar hij
inmiddels naar verhuisd is, met een smeekbede om financiële hulp tot Conrad Busken
Huet. Huet zendt Douwes Dekker daarop wat geld. Diens
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bedankbrief bevat onder meer een korte beschrijving van de situatie in de
Rijnprovincie en dat brengt Huet op het idee om Multatuli als correspondent te
betrekken bij de Opregte Haarlemsche Courant, waaraan hij zelf sinds 1862 als
bureauredacteur verbonden is. In een brief van 9 juli 1866 bieden de heren Enschedé,
de uitgevers van de krant, Multatuli dan ook een correspondentschap aan. Het is de
bedoeling dat hij objectieve bijdragen zal leveren over de gang van zaken in de
Rijnprovincie. Deze zullen de rubriek ‘Van den Rijn’ vullen.
De eerste bijdragen van de nieuwbakken medewerker blijken evenwel te subjectief
en te lang; Busken Huet spreekt hem hierover aan, waarop Multatuli hem belooft
zijn verslagen in het vervolg ‘droog als grutte’ te laten zijn (V.W. dl. 11, p. 637).
Vervolgens worden Multatuli's brieven gedurende enige tijd te laat aan de redactie
doorgegeven, waardoor ze hun nieuwswaarde verliezen. Na deze
aanloopmoeilijkheden worden zijn bijdragen echter vanaf 24 augustus 1866 regelmatig
geplaatst. In oktober van dat jaar krijgt hij zelfs een vaste aanstelling.
Intussen vindt Multatuli toch een weg om zijn eigen mening te ventileren. Hij
bedenkt een krant, de Mainzer Beobachter, waaruit hij naar hartelust kan ‘citeren’.
Van deze bron is voor het eerst sprake in de rubriek ‘Van den Rijn’ van 15 november
1866, die verschenen is in de Opregte Haarlemsche Courant van 19 november van
dat jaar.
Noch Busken Huet, noch de firma Enschedé heeft het fictieve karakter van de
Mainzer Beobachter onderkend. Wel licht Multatuli in een brief van 8 februari 1867
zijn vrouw Tine in. Ook spreekt hij er met enige vrienden over. Via een van hen,
Marie Anderson, lekt zijn mystificatie tenslotte uit.
De eerste teruggevonden brief nu is er een van Multatuli aan de firma Enschedé. Op
19 december 1868 verontschuldigt deze zich tegenover zijn opdrachtgevers voor het
feit dat hij die maand geen bijdragen voor de Opregte Haarlemsche Courant
geschreven heeft. Om die reden wil hij van zijn salaris over de periode van 15
november tot 15 december afzien:

Sneek 19 December 1868
WelEdelen Heeren
Johs Enschede & Zoonen
Haarlem.
WelEdele Heeren!
Ik gevoel my bezwaard over de stoornis die er sedert een paar weken in het aanbieden
myner berigtjes heeft plaats gehad, en durf niet langer uitstellen UWED daarover te
schryven.
In 't begin dezer maand begaf ik my voor de tweede maal herwaarts om
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eene voordragt te houden. Myne bedoeling was over twee, drie dagen weder in den
Haag terug te zyn. Ik ontving echter van Groningen eene uitnoodiging om aldaar
insgelyks optetreden, waaraan ik meende te moeten voldoen. Op die plaats gewerden
my successivelyk andere invitaties, ik telkens meenende dat het de laatste wezen
zoude.
Thans nog wacht men my te Franeker, te Harlingen en aan de Lemmer, schoon
ikzelf nog niet weet of ik daaraan voor ditmaal gehoor zal kunnen geven, daar er
vele zaken zyn die my naar den Haag roepen.
Hoe dit zy, het verdriet my zeer dat ik, door die omstandigheden, deze maand niet
stipt ben geweest in het nakomen der met UWED aangegane overeenkomst. Indien
ik vooruit hadde geweten hoe het loopen zoude, ware het beter geweest UWED
daarvan kennis te geven, maar dat successief verlengen van myne tournée heeft my
gefopt.
Ik hoop evenwel binnen weinige dagen in den Haag terug te zyn, en dan zal ik het
verlorene zoo goed mogelyk inhalen.
Mogt UWED goedvinden over het honorarium 15 Nov/15 Decr, ten behoeve van
dezen of genen als douceur te beschikken, dan zal ik dit zeer billyk vinden, en zelfs
- het zal my aangenaam zyn.
Na beleefde groete heb ik de eer met de meeste hoogachting te zyn
UWelEd Dw Dienaar
Douwes Dekker.
Inderdaad zijn er na 30 november 1868 geen bijdragen ‘Van den Rijn’ meer
verschenen. De eerstvolgende ‘Van den Rijn’ staat pas in de Opregte Haarlemsche
Courant van 30 december 1868. Gezien een schrijven van de heren Enschedé van 2
januari 1869 ontvangt Multatuli wel zijn salaris van f 25,-, het gebruikelijke bedrag,
maar nu voor een periode van anderhalve maand in plaats van één maand (V.W. dl.
13, p.299)!
Op 3 mei 1869 delen de heren Enschedé Multatuli mee dat ze hem per abuis zijn
salaris over maart met uitbetaald hebben (V.W. dl. 13, p.476). Kennelijk heeft
Multatuli hen in een brief van 2 mei op deze vergissing gewezen. Met een schrijven
van zijn werkgevers van 1 mei had hij namelijk wel zijn salaris over april ontvangen
en daarmee hun verzuim kunnen constateren (V.W. dl. 13, p. 472).
In de volgende brief die nu tot onze beschikking staat en gedateerd is op 5 mei
1869, bevestigt Multatuli de ontvangst van zijn salaris over de maand maart dat de
firma Enschedé hem inmiddels op 3 mei gezonden heeft:
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s' Hage 5 Mei 1869
WelEdelen Heeren
Johs Enschede & Zonen
Haarlem
WelEdele Heeren!
Onder dankbetuiging heb ik de eer de ontvangst te erkennen Uwer geachte letteren
van den 3. dezer, ten geleide strekkende van f 25.- als honorarium over de maand
Maart JL, zynde een gelyk bedrag voor April reeds vroeger door my ontvangen en
geaccepteerd.
Na beleefde groete heb ik de Eer met hoogachting te zyn
UWelED Dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker
Nogmaals ben ik zoo vry te vragen of er geene mogelykheid wezen zoude het quantum
der door my te leveren kopy te verhoogen? Ik ben daartoe bereid en in staat.
Door twee brieven van de firma Enschedé van 30 juli 1869, één aan F.A. Hartsen,
de minnaar van de hierboven reeds genoemde Marie Anderson, en één aan Multatuli,
was reeds duidelijk dat deze Hartsen de firma uiteindelijk heeft ingelicht over het
feit dat de Mainzer Beobachter een niet bestaande krant is. De eerstgenoemde brief
is een reactie op een schrijven van Hartsen. De Enschedé's bedanken hem daarin
voor zijn belangstelling in hun krant en verzekeren hem dat ze zijn ‘bedenking’
onmiddellijk aan hun correspondent zullen voorleggen (V.W. dl. 13, p.585). De
betreffende brief van Hartsen nu is de volgende brief die teruggevonden is. Hij luidt
als volgt:

Utrecht 29 Jul-69
Wel Edelgeboren Heer
In Uwe correspondentie getiteld ‘Van den Rhijn’ was, eenigen geleden, nog al dikwijls
sprake van den ‘Mainzer Beobachter’. Ik heb redenen om te vermoeden dat een blad
van dien naam in het geheel niet bestaàt, dat men hier derhalve aan eene mystificatie
moet denken.
In het belang van onze journalistiek in het algemeen, en van het Uwe in t bijzonder
reken ik mij verplicht U hiervan kennis te geven.
Voorts schroom ik volstrekt niet, des noods opentlijk op te treden als schrijver van
dezen brief.
Met beleefde groet
Ued. dv. dr
FA Hartsen.
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In de tweede brief van 30 juli leggen de heren Enschedé de door Hartsen geuite
beschuldiging aan Multatuli voor (V.W. dl. 13, p. 585). We kunnen nu constateren
dat zij daartoe nagenoeg dezelfde bewoordingen kiezen als Hartsen in zijn brief
bezigde.
Tot nu toe beschikten we niet over Multatuli's antwoord. Volgens Marie Anderson
bekende hij daarin met humor schuld. Francken veronderstelde dat Multatuli met
verontwaardiging gereageerd zou hebben, in ieder geval al op de aanhef ‘Mijn Heer’
in plaats van het vertrouwde ‘WelEdele’. Multatuli zou de hem gestelde vraag echter
niet beantwoord hebben. Franckens vermoeden wordt bewaarheid dankzij de
teruggevonden brief van Multatuli van 2 augustus 1869. Deze blijkt de aanval als de
beste verdediging te beschouwen.

F.A. Hartsen
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s Hage 2 Augustus 1869
WelEdelen Heeren
Joh. Enschede en Zonen
Haarlem.
WelEdele Heeren!
De toon en inkleeding van Uw schryven van 30 Juli verschillen zoo geheel en al van
de wyze waarop ik gewoon ben aangesproken te worden, dat ik UWED in overweging
geef, zich voor de rubriek ‘Van den Ryn’ van eenen anderen correspondent te
voorzien.
Ik wensch het publiek dat Uwe courant leest, van harte toe, nooit erger
‘gemystificeerd’ te worden dan door myne berigtjes geschied is, en heb de eer te zyn
UWED DW Dienaar
Douwes Dekker
De heren Enschedé antwoorden in een eveneens al gepubliceerde brief van 3 augustus
1869 dat ze niet begrijpen waarom Multatuli zich gekrenkt voelt; dat was niet hun
bedoeling. In hun schrijven vragen ze hem opnieuw om opheldering (V.W. dl. 13,
p.587). Multatuli antwoordt de heren Enschedé op 5 augustus 1869 vanuit Den Haag.
Deze brief is een van de meest interessante van de nu teruggevonden epistels: daarin
geeft Multatuli toe dat er geen dagblad met de naam Mainzer Beobachter bestaat,
maar dat hij zijn berichten baseert op de mededelingen van een Mainzer Beobachter.
Toch is hij van mening dat ze meer waarheid bevatten dan de beweringen van
bestaande kranten, zoals de door hem bij voortduring gewraakte Kölnische Zeitung.

s Hage 5 Augustus 1869
WelEdelen Heeren
Johs Enschede & Zonen.
WelEdele Heeren!
In antwoord op Uwe geachte letteren van 3 dezer, heb ik de eer te doen dienen, dat
de kleine artikelen waaromtrent UWED inlichting verzoekt, ontleend zyn aan eene
aan my gerigte correspondentie uit Mainz.
Ik heb in die stad vele relatien, die ik, na myn vertrek van den Ryn, ook gedeeltelyk
daarom aanhoud, wyl ik er prys op stel van de stemming in die streken iets meer
waarachtigs te weten, dan de bedorven Duitsche bladen durven mededeelen.
Myne berigtjes uit den Mainzer-Beobachter - had ik moeten schryven: van
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eenen beobachter uit Mainz? - gaven, voor zoo verre de my gegunde ruimte toeliet,
eene getrouwe afspiegeling van de denkbeelden der bonne société in Hessen na 1866,
en voorzeker zoude het velen Uwer lezers dien het om juiste kennis der toestanden
in de meer of min regtstreeks overheerde gewesten te doen is, aangenaam geweest
zyn, indien ik de opmerkingen van mynen Mainzer correspondent meer
aaneengeschakeld en volledig had kunnen mededeelen, hetgeen ik dan ook
waarschynlyk eerlang doen zal.
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Intusschen blyft het my een raadsel, hoe men UWED, ter zake van het weinige dat
daarvan in Uwe kolommen een plaatsje vond, op inquisitoriale wyze ter
verantwoording kan roepen, daar het my natuurlyker zoude voorkomen - gelyk my
dan ook herhaaldelyk bleek het geval te zyn - dat men UWED hulde bragt voor de
bewyzen dat Uwe redactie beter dan anderen in staat was het Nederlandsch Publiek
voor te lichten omtrent zaken, díe door de gewone Duitsche pers, en door hen die
zich getroosten daarvan de echo te zyn, meestal jammerlyk worden verwrongen.
Eene fariseeuws-puriteinsche opvatting van het woord: waarheid, zoude het
niet-bestaan van den Mainzer-Beobachter, als dagblad, tot uitgangspunt kunnen
maken eener beschuldiging van leugen. De gezonde opvatting der zaak leidt tot
afschuw der propagatie van zulke onwaarheden als dagelyks door wèl bestaande
dagbladen worden opgedischt.
De zin der uitdrukking: ‘men leest in den M.B. dat de stemming in het Hessische
allertreurigst is,’ stuit het waarheidsgevoel niet, al zy het dat die Mainzer zyne
beschouwingen niet publiceerde in eene courant, maar steeds zal de bewering: ‘Koning
Wilhelm werd hartelyk ontvangen te Hannover,’ eene onwaarheid blyven, al leest
men dan ook dat berigt à toutes lettres in de Kölnische-Zeitung.
Na beleefde groete heb ik de eer met achting te zyn
UWED Dienstwillige
Dienaar
Douwes Dekker
Voor zoo verre UWED mogt vermeenen magtiging te behoeven tot het gebruik maken
van deze regelen, heb ik de eer UWED daartoe zonder reserve te autoriseren, doch
niet extractsgewyze S.V.P. DD
De Mainzer Beobachter fungeert voor het laatst als ‘nieuwsbron’ in de rubriek ‘Van
den Rijn’ in de krant van 28 juli 1869.
Ondanks Multatuli's onthullende brief blijft deze echter de Opregte Haarlemsche
Courant dagelijks ontvangen. Dit brengt hem ertoe om op 13 augustus 1869
voorzichtig bij zijn werkgevers te informeren of ze nog steeds op zijn medewerking
prijsstellen. Tegelijkertijd gaat hij evenwel een stapje verder door zich als
correspondent voor de gehele rubriek ‘Duitschland’ aan te bieden. Tevens wil hij
dan aangegeven zien dat de maker van deze rubriek zijn materiaal bewerkt.

s Gravenhage 13 Aug. 1869
WelEdelen Heeren
Joh. Enschede & Zonen
Haarlem.
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WelEdele Heeren!
Naar aanleiding van de welwillende beleefdheid, my blykbaar uit het dagelyks
ontvangen Uwer courant, neem ik de vryheid UWED te vragen of ik uit die
vriendelyke bejegening mag opmaken dat het UWED aangenaam wezen zoude, als
vroeger myne berigtjes te ontvangen?
Wat my betreft, ik beken ronduit dat ik dit gaarne doen zoude, maar liever nog
zag ik my belast met de meer uitgebreide Rubriek: Duitschland. Ofschoon de aan
Uwe courant eigene objectiviteit natuurlyk moet behouden blyven, zoude ik UWED
evenwel ter voorkoming van vitteryen als van Jhr Hartsen, in overweging geven het
Publiek te prevenieren dat bedoelde rubriek door Uwen ‘particulieren correspondent’
bewerkt wordt. Mynenthalve mag myn naam daarby genoemd worden, doch ik weet
niet of dit UWED convenieert.
De waarheid is, dat er mogelykheid wezen zoude, steeds objectief blyvende, aan
de berigten uit Duitschland iets meer pikants medetedeelen dan door het afschryven
der entrefilets van de Rynsche bladen.
De geheele zaak komt neder op de vraag, of de eens vooral vooropgestelde
verklaring: ‘Wy lezen in den brief van onzen correspondent,’ niet even factisch waar
is, als het fade: ‘men leest in dat of dat - vaak onbeduidend! - blaadje’?
Na beleefde groete heb ik de eer met hoogachting te zyn
UWED Dw Dienaar
Douwes Dekker
De Enschedé's antwoorden Multatuli op 21 augustus 1869 dat ze slechts van zijn
diensten als correspondent ‘Van den Rijn’ gebruik willen blijven maken (V.W. dl.
13, p.596). Multatuli blijft dan ook, zoals bekend, zijn medewerking aan de Opregte
Haarlemsche Courant verlenen.
In een reeds bekende brief d.d. 16 oktober 1869 weigert de firma Enschedé beleefd
werk voor Multatuli te drukken (V.W. dl. 13, p.644). Francken leidde hieruit af dat
Multatuli bij Enschedé heeft willen uitgeven. De volgende brief van Multatuli toont
ons dat hij zelf heeft willen uitgeven, zonder tussenkomst van een uitgever. Het werk
in kwestie blijkt een nieuwe bundel Ideen te zijn.

s Hage 14 October 1869
WelEdelen Heeren
Johs Enschede & Zonen
Haarlem.
WelEdele Heeren!
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Ik ben voornemens dezer dagen weder een aanvang te maken met het publiceren
myner Ideën, en wensch dat te doen zonder intermédiair van uitgever.
In verband daarmede neem ik beleefdelyk de vryheid UWED de volgende vragen
te doen:
1. Zijn UWED genegen wekelyks voor my te drukken twee vellen druks? (Letter
overeenkomende met Minnebrieven & Vryarbeid in bygaanden bundel.)
2. Wat zyn de kosten, respectivelyk van enkele, dubbele drie- en vierdubbele
oplaag?
(Dit is immers 550, 1100, 1650 & 2200 Exx?)
3. Zouden UWED genegen zyn, ter vereenvoudiging, het papier (als in bygaanden
bundel) daarby te leveren? En zoo ja, tot welken prys?
4. Zouden UWED my voor de eerste levering 3 ½ maand, en successivelyk korter,
crediet willen verleenen, zoodat de geheele levering van drie maanden betaald
worde 14 dagen na de laatste levering?
(Ik wensch namelyk te likwideren na het inkomen der driemaandelyksche
abonnementsgelden.)
Ik ben zoo vry bygaanden bundel, na gemaakt gebruik terug te verzoeken, en
heb, onder inwachting van UWED antwoord, de eer met hoogachting te zyn
UWelED DW Dienaar
Douwes Dekker
Het kan zyn dat ik in verband met de aan UWED gerigte vragen, my in of in de
nabyheid van Haarlem met der woon vestigde, daar de correctie p post lastig is.
Uiteindelijk neemt Douwes Dekker ten gevolge van een groeiende tegenzin in het
werk zelf ontslag op 29 december 1869, zoals al af te leiden viel uit een brief van 13
januari 1870 van de firma Enschedé (V.W. dl. 14, p.31). Gelukkig is nu ook zijn
ontslagbrief terecht.
Als een van de redenen voor zijn ontslag voert Multatuli de dwingende eis van
objectiviteit die de Haarlemse krant hem voortdurend oplegt, aan. Ook worden zijn
berichten naar zijn zeggen niet altijd geplaatst. Wel wil hij graag, zoals Francken
reeds concludeerde, regelmatig artikelen ‘van staatkundigen of staathuishoudkundigen
aard’ aan de krant leveren; tevens dringt hij op hervormingen met betrekking tot de
Opregte Haarlemsche Courant aan.
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den Haag 29 Decr 1869
WelEdelen Heeren
Johs Enschede & Zonen
Haarlem.
WelEdele Heeren,
Ik bevind my tegenover UWED in eene moeielyke positie, die te drukkender geworden
is, omdat ik verzuimd heb in tyds te zeggen wat ik op 't gemoed had.
Hierin alzoo volmondig schuld bekennende, blyft my niets over dan thans ronduit
te zeggen hoe de zaak staat, om niet weer, op eene zeer karakteristieke en
doeltreffende wyze, te worden gestraft door het ontvangen van een honorarium, dat
my niet toekomt.
Het bedrag dat UWED my maandelyks voor myne vry-onbeduidende berigtjes
van den Ryn deed geworden, was met het oog op de waarde van het geleverde, ruim,
maar geenszins in evenredigheid met de moeite die 't my kostte, steeds zóó kleurloos
te blyven, als de eigenaardigheid van Uw blad vereischt.
Het is UWED bekend, hoe ik vroeger heb getracht de eischen der Haarlemmer
Courant eenigermate in overeenstemming te brengen met eene wyze van werken die
my beter voegt, dan het mechanisch overnemen van de nieuwsberigten uit andere
bladen, en hoe ik door de beredeneerde mededeeling van beschouwingen uit een der
brandpunten van de politieke wereld in Duitschland, gepoogd heb myzelven
schadeloos te stellen voor 't geestdoodend relateren der meening van anderen.
Met het oog evenwel op aanmerkingen (als van Dr Hartsen) onthield ik my van
overdryving dezer methode, en ik getroostte my even vaak het naschryven uit
Kölnische Zeitung en dergelyke bladen, als ik my vermaakte met het geven van
opmerkingen die iets minder rieken naar de gemeenplaats-fabrieken waarin de gewone
Duitsche couranten vervaardigd worden.
Toch bemerkte ik - in October reeds - dat myne berigtjes zeer dikwyls niet geplaatst
werden, en dit geschiedde zoowel met overgenomene als met de meer oorspronkelyke
stukken.
Ik wist dus indedaad niet, hoe myn arbeid wezen moest, om niet door de
Haarlemmer Courant verworpen te worden, en daaruit vloeide zekere wrevel voort,
die my - zeer ten onregte, dit erken ik, maar onnatuurlyk was het niet - jegens UWED
onbeleefd maakte.
Het is alzoo onder beleefde terugaanbieding der laatst ontvangene f 25, dat ik
daarvoor verschooning verzoek.
Ten slotte heb ik de eer andermaal my by UWED aantebevelen voor eene
overeenkomst aangaande het leveren van periodieke opstellen van staatkundigen of
staathuishoudkundigen aard.
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Het zy verre van my, eenig oordeel te uiten over eene zaak die UWED zoo goed
toevertrouwd is als het handhaven van Uw blad op de hoogte waarop het sedert
eeuwen geplaatst is, doch indien eene vraag geoorloofd ware, zoude het deze zyn,
of niet juist het verloop dier eeuwen tot zekere wyziging noopen zoude?
Na beleefde groete, heb ik de eer met de meeste hoogachting te zyn
UWED Dw Dienaar
Douwes Dekker
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De heren Enschedé aanvaarden Multatuli's ontslag in de brief van 13 januari 1870.
De verstandhouding tussen beide partijen blijkt goed. Multatuli's laatste bijdrage aan
de Haarlemse krant is dan inmiddels op 28 december 1869 verschenen.
Op 18 januari 1870 reageert Multatuli op de laatstgenoemde brief. Hij betreurt de
weigering van de heren Enschedé om op andere wijze van zijn diensten gebruik te
maken.

s Hage 18 Januari 1870
WelEdelen Heeren
Johs Enschede & Zonen
Haarlem.
WelEdele Heeren,
Verschooning vragende voor de door huisselyke omstandigheden veroorzaakte
vertraging in het beantwoorden Uwer minzame letteren van 13 dezer, heb ik de eer
UWED mynen dank te betuigen voor de my andermaal geheel onverpligt aangeboden
f 25.Het niet-aannemen van dit onverdiend honorarium, zoude met het oog op Uwe
zoo heusche handelwyze, eene onwellevendheid wezen, waaraan ik gevoel my niet
te mogen schuldig maken.
De bescheidenheid eischt, dat ik my onthoude van beschouwingen over sommige
in Uwen brief vervatte stellingen, voorzoover die in betrekking staan tot de eischen
Uwer Onderneming, als zaak beschouwd, een onderwerp waarover het my niet
vrystaat te spreken. Van myn standpunt echter betreur ik ten sterkste, dat eene pen
als waardoor dat van zooveel humaniteit en finesse getuigend stuk geschreven werd,
zich by uitsluiting bepaalt tot het relateren der meeningen van anderen.
Dat de Haarlemmer Courant geene verandering in den geest als de door my
bedoelde, noodig heeft, moet op Uwe allerbevoegdste uitspraak als wáár worden
aangenomen, maar wèl bestaat er in de lectuur van het courantenlezend publiek
behoefte aan eene ruimere dosis van de beide hoedanigheden die Uwen brief
kenmerken, en het was in deze overtuiging dat ik de vryheid nam bedoelde wyziging
ter sprake te brengen.
Ik blyf het jammer vinden, dat eene publiciteit als waarover UWED te beschikken
heeft, zich - naar myn inzien: al te nederig - onthoudt van 't uitoefenen eener influentie
die menigen ‘luchtsprong’ voorkomen, of althans in 't ware daglicht stellen zoude.
Gaarne had ik daartoe medegewerkt. Hoe overtuigd ook, dat myne meeningen
over sommige punten lynregt met die van UWED in stryd zyn, vleide ik my met de
hoop dat myne opmerkingen in Uwe kolommen een gunstig onthaal hadden kunnen
vinden, dewyl ze naar ik geloof, steeds den stempel zouden dragen van ernstig streven
naar waarheid, de meest
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objectieve zaak - niet de waarheid, maar 't streven - die men zich kan voorstellen.
De heusche toon van Uw schryven doet my de vryheid nemen nog eenige regelen
hierby te voegen, die, wel is waar, slechts myzelf betreffen doch met het behandeld
onderwerp in nauw verband staan.
Geen liberaal schynt te kunnen vatten dat ik ben: tegen Vryen Arbeid in Indie eene onwaarheid. Tegen de onderwyswet - eene dwingelandy. Tegen de grondwet
van '48 - eene misleiding. Tegen de vergoding van Mr Thorbecke - een misverstand.
Tegen de Volksregering, zoo als die wordt uitgedrukt in onze kieswet - een rekenfout.
Tegen parlementair alvermogen - eene bespotting der dynamische regelen die de
toepassing der krachten van den Staat regeren. Tegen democratie zoo als die door
de democraten wordt aangeprezen - ik kom kwalificaties te kort.
Geen liberaal begrypt, waarom ik my onthoud van partytrekken voor de h.h.
Stieltjes en Roorda - met welke beide personen ik bevriend ben - tegen Fransen van
de Putte dien ik veracht, tegen vorige en tegenwoordige regeringen van Indie, die ik
- minacht.
En, eindelyk, ik zou moeite hebben 't den heeren der linkerzyde duidelyk te maken,
waarom ik - zonder de minste sympathie voor eenen koning of den koning koningsgezind, en, ongeloovig, een voorstander ben van 't onfeilbaarheidsdogma,
sterker voorstander dan bijv. de Paus zelf, daar ik, in zyne plaats - gesteld dat men
my hadde kunnen beletten reeds voorlang aftetreden - my wel zou gewacht hebben
die feilbaarheid in discussie te geven aan feilbare prelaten: een feilbaar Paus is géén
Paus. Zoo zyn er veel punten waaromtrent ik uit liberalisme tot eene behoudende
conclusie ben gekomen, en ik zie eer kans myne redeneringen begrypelyk te maken
aan conservatieven, dan vryzinnigen - die ik over 't algemeen voor zeer onvryzinnig
houd - tot het aannemen myner slotsommen te bewegen.
Ik heb opgemerkt dat er uit den ‘choc des opinions’ vaak een chaos van onrype
meeningen ontstaat, te verwarder omdat velen zich, gemakshalve, vergenoegen met
zekeren oppervlakkigen indruk, dien ze - en niet altyd ter kwader trouw - voor opinien
uitventen.
Om naar de mate van myn vermogen in dien warboel eenige helderheid
aantebrengen, had ik gaarne een vast plaatsje in Uwe courant ingenomen, en ik blyf
gelooven dat dit streven eene minstens even objectieve zaak wezen zoude - en dus
met het oog op de eigenaardigheid van Uw blad, even gepast - als het mededeelen
van wat deze of gene vreemde publicist over de een of andere zaak gezegd heeft.
Of evenwel de vlag van den Haarlemmer op den duur de lading myner artikelen
zou gedekt hebben, is de vraag. Het ware te beproeven geweest. Ik erken dat ik
alweder niet in staat wezen zoude myne meeningen pasklaar te maken voor den lyst
waarin ze moesten gezet worden, zonder
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den weerzin te gevoelen die my terstond den ‘pectus’ rooft waaruit alles goeds moet
voortkomen.
Ik verlang naar 't oogenblik waarop ik in staat wezen zal de uitgave myner Ideën
voorttezetten, en zal - zoodra my dit eindelyk gelukt, - de vryheid nemen UWED
daarvan een exemplaar aantebieden als klein bewys der hoogachting waarmede ik
de eer heb te zyn
UWED Dienstwillige en
verpligte Dienaar
Douwes Dekker.
Nadat de geheele pers my sedert jaren meer of min stelselmatig ignoreerde, beginnen
sedert eenigen tyd eenige bladen weder over my te spreeken - misschien uit penarie
aan onderwerpen die scherpte van uitdrukking toelaten. En zie, juist de bladen en
blaadjes die my met eenige verheffing - en niet zonder de gebruikelyke gezwollenheid
- noemen, verkondigen stellingen die ik bestryden moet. In dat program van 't Noorden
is byna geen enkel punt dat ik aanneem.
Van belang is vervolgens de brief die Multatuli op 6 september 1870 tot de firma
Enschedé richt. Daaruit blijkt dat onze verslaggever opnieuw zijn medewerking aan
de Opregte Haarlemsche Courant wil verlenen, en dat liefst op zijn eigen manier!
Hij voegt daartoe bij zijn brief een voorbeeld van hoe hij te werk denkt te gaan. Het
gedeelte vanaf ‘Ook te Mainz is de publieke geest’ tot het eind is met rood doorhaald:
dat is derhalve afkomstig van Multatuli zelf, zoals hij in de begeleidende brief
aangeeft.

Mainz 6 September 1870
WelEdele Heeren
Johs Enschede en Zoonen
Haarlem.
Wel Edele Heeren!
Met zeer aangename herinnering aan de relatie, die voor vele maanden tydens myn
verblyf in Holland werd afgebroken, ben ik zoo vry UWED beleefdelyk voortestèllen
die weder aanteknoopen.
Indien deze voorslag UWED agreeert, wenschte ik gaarne te weten hoeveel kopy
UWED gebruiken kunt?
En... en... om rond te werk te gaan, of, en in welke maat, ik mag afwyken van 't
slaafsch: ‘men zegt’ ‘men verzekert’ ‘de K.Z. berigt’ &c.
In bygaande blaadjes - die ik, zonder 't minste verband voor UWED, spoedshalve
reeds hierby voeg - is bijv. het rood-aangehaalde niet uit eenig blad. 't Zyn
opmerkingen die ik maakte. Zyn die nu voor Uw blad onplaatsbaar, omdat er niet
boven staat: ‘men leest in... &c’?
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In geval myn voorslag UWED aangenaam is, houd ik my aanbevolen voor een groot
quantum. Primo dringen my myne geldelyke omstandigheden zoo veel mogelyk te
leveren (ik deed het gaarne dagelyks, vooral indien ik myne eigene opmerkingen
geven mag) en 2. is het my gemakkelyker meer aaneengeschakeld te arbeiden, dan
slechts eens in de week iets aantebieden dat onmogelyk een juist overzigt kan geven
van wat hier al zoo gezegd en geschreven wordt.
Na zeer beleefde groete heb ik de eer met de meeste achting te zyn
UWED DW Dienaar
Douwes Dekker
Gustavsburg bei
Mainz.
Indien ik slechts eenmaal 'sweeks mag zenden, tref ik 't gedurig dat ik berigtjes lever
die reeds van andere zyde tot u gekomen zyn. Ik moet dan eigenlyk alleen sprokkelen
wat my de couranten van den laatsten dag aanbieden.
Maar ook dit bezwaar vervalt s'il m'est permis d'y mettre du mieux.
Van den Ryn, 6 September.
Onder het opschrift: Vier weken! vindt men in de Berlynsche Tribune de volgende
beschouwing van de jongste gebeurtenissen.
‘Welk eene wending van het lot, door Gods beschikking! Met deze woorden sluit
het telegram dat koning Wilhelm aan de koningin zond, na den zege by Sedan.
Ja, welke eene ommekeer! Juist was het vier weken geleden, dat keizer Napoleon
zynen jongen zoon naar 't slagveld geleidde, om den knaap aan 't fluiten der kogels
te gewennen, en dat hy te dien einde eene opene stad bezet door slechts drie
kompagriien Pruissen, liet aanvallen door drie divisien die haar uit houwitsers en
mitrailleuses beschoten.
En op den 2. September is de laatste afdeeling van het groote Fransche leger
geslagen! Diezelfde Lodewyk Napoleon geeft zich aan de genade des konings van
Pruissen over. Frankryk is overwonnen, de keizer is gevangen, de fransche armee is
vernietigd!
Duitschland trok met bedaarden moed ten stryde. Zy twyfelden geenszins aan de
overwinning, want een leger als het Duitsche, een ‘Volk in de wapenen’ als het onze,
heeft de geschiedenis niet andermaal aantewyzen. Maar toch klopte ook den moedigste
het hart sneller, by de gedachte hoe weerbaar en ten oorlog gerust de vyand was, hoe
hy zich sedert jaren tot den kryg had voorbereid, en hoe [hy] zyne wapens tot ware
moordwerktuigen had weten te maken. Wy waren alzoo - hoe vertrouwend we de
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toekomst te gemoet zagen - voorbereid op eenen hardnekkigen, lang-durigen oorlog.

En zie, reeds heden, na eenen stryd van slechts vier weken, is de zege in onze handen
gegeven! De oude duitsche God leeft nog! Hy heeft geholpen, en Hem zyn wy de
overwinning verschuldigd, Hem en der onweerstaanbare dapperheid van onze duitsche
stryders, die gezworen hadden te overwinnen of te sterven, en die aangevoerd werden
door bevelhebbers
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van ongekreukten roem. Weissenburg, Woerth, Spickeren, Metz, Mars-la-Tour,
Rezonville, Beaumont, Nois Jeville en Sedan... welk een reeks van roemryke
gevechten in den korten tyd van vier weken! Dat alles staat eenig daar in de
geschiedrollen der wereld!
Een dag als dien van heden, heeft Duitschland nooit beleefd. Want het vereenigde
Duitschland alleen behaalde dezen heerlyken zege. Als één man stond het op, en de
slanke zonen der Zuidduitsche Alpen kampten, schouder aan schouder geplaatst naast
de breednekkige kinderen van het Noorden. Eén kreet van dankbaarheid en triomf
doorjubelt geheel Duitschland. Het oude eerbiedwaardige Duitsche Ryk is uit zyne
asch verrezen, en het zal geen buitenlandsch geweld noch vreemden list gelukken,
te scheiden wat door dezen heiligen oorlog werd te zamen gesmeed.
Alzoo is het goede voortgekomen uit het booze. Wat wy naauwelyks durfden
hopen, wat we ons niet durfden voorstellen, is 't gevolg geworden van schynbaar
onheil. De man van wien men als van Mephisto zeggen kon: ‘hy was een deel der
kracht die steeds het slechte wil en steeds het goede wrocht’, hy ligt in het stof
vernederd, en met hem het Volk dat niemand nevens zich duldde, en dat liever dan
onze vriend te zyn, gedurig trachtte ons den voet op den nek te zetten. De nachtmerrie
is afgeschud die sedert eeuwen ons de borst beklemde, en eindelyk mag het geheele
vaderland vry ademen in eenen ongekenden atmosfeer van vrede.
Ja, hy beoogde het kwade, en bewerkte zyns ondanks het goede, de Decemberman
die het gebouw zyner heerschzucht grondvestte op het gebeente van onbarmhartig
gemitrailleerde medeburgers, op de wanhoop der ballingen. Den Italianen bood hy
hulp aan, niet om hun vaderland tot een geheel te maken, maar om zich door roof
meester te maken van eenige provincien. En toch is Italie één geworden! Ook in
Duitschland trad hy op als verzoeker. Wy zouden hem de Rynprovincien afstaan, en
daardoor ons eene eeuwige schande op den hals halen. Toen we dat weigerden, zond
hy zyne mitrailleuses, zyne chassepots en zyne Turco's op ons af, in de hoop ons
oneenig te vinden. En nu? Op den eersten dag na de oorlogsverklaring was geheel
Duitschland éénig, en thans ligt Frankryk voor ons open als de vlakke hand, in
afwachting der vredesvoorwaarden die wy zullen gelieven voorteschryven. Hy zelf
echter, de man van list en bedrog, is in de hand gegeven van onzen heldenkoning.
Indien wy de barbaren waren, waarvoor zyne ambtelyke en officieuse dagbladen ons
uitkreten, zouden wy hem nu in eene kooi opsluiten, en door geheel Europa doen
rondvoeren, als bewys dat er nog geregtigheid op deze wereld bestaat.
Hy zal zich in allerlei bogten wringen, bidden, weenen, liegen, de schuld op andere
werpen. Hy zal trachten het zachtmoedige ridderhart van onzen koning te bewegen.
Hy zal zich beroepen op de grootmoedigheid des overwinnaars, en voorwaarden
afsmeeken die hem zyn voortbestaan zullen mogelyk maken. Maar koning Wilhelm
zal standvastig zyn.
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Wraakzucht noch wreedheid liggen in het duitsche karakter. Der fransche natie zelve
zy het oordeel overgelaten over den man, die haar in den oorlog gevoerd heeft. Doch
Duitschland kent tegen over zulk een souverein, zulk een Volk, slechts de pligten,
die zyn eigen welzyn, zyne eigene zekerheid en het billyk bewustzyn zyner waarden,
voorschryven. Dat vergeet koning Wilhelm niet, al lage ook de man die voorspelde
ons in Königsberg den vrede te zullen voorschryven, voor hem op de knien. De tranen
die den koning ontvielen, toen hy op de hoogten by Metz de bloem van het duitsche
Volk zag weg maaien door het vyandelyk geschut, zullen niet te vergeefs geschreid
zyn, en de schimmen der by Gravelotte en Mars-la-Tour gevallen helden nemen
plaats aan de tafel, waarop de vredesvoorwaarden zullen gedicteerd worden.
Wy koesteren de vaste overtuiging dat eenmaal - zy het dan ook eerst over zeer
langen tyd - Frankryk zelf ons dankbaar zal zyn voor den ongehoorden
verschrikkelyken nederlaag, dien wy het hebben toegebragt. Slechts door eene
deemoediging als de nu ondergane, kan dit Volk gedwongen worden tot zich zelf in
te keeren. Frankryk moet afzien van dat eindeloos jagen naar uitwendige glorie, en
zich bezig houden met zyne zedelyke wedergeboorte, en het erlangen van inwendige
vryheid. In plaats van voortdurend gereed te staan, om met het zwaard de rust van
andere natien te bedreigen, behoort het deel te nemen aan den schoonen wedstryd
des vredes, die allen Europeschen Volkeren door den zege van Duitschland geopend
is. Dan zal de man die Frankryk zooveel leeds berokkende, ook voor dat land nuttig
geweest zyn, en wy zullen eenen duurzamen heilbrengenden vrede kunnen sluiten
met onze naburen aan gene zyde der Vogesen.
Doch laat ons heden de toekomst aan de zorg der Voorzienigheid opdragen! Vol
innige vreugde verheffen wy heden onze stem om van ganschen harte uitteroepen:
Dank zy den koning die met waardigheid zooveel misdadigen overmoed afwees!
Dank zij ons leger en zynen bevelhebbers!
Dank zy onzen broederen in Zuidduitschland!
Heil ons groot Duitsch Vaderland!
Een Berlynsch blad brengt zeker volksrympje in herinnering, dat in omloop was
toen keizer Karel V vruchteloos gepoogd had zich van Metz en Maagdenburg meester
te maken, en wel met de taalkundige opmerking dat het woord Metze in vroeger
dagen eene minder aanstootelyke beteekenis dan tegenwoordig gehad heeft, en
eenvoudig een jong meisje, eene deerne, beduidde, gelyk dan ook uit het wapen der
stad Metz - een meisje op wit veld - kan worden afgeleid. Bedoeld rympje luidt: Die
Metz und die Magd
Haben dem Kaiser den Tanz versagt.
Zoo wordt al mede (in de Kölnische Zeitung) de aandacht gevestigd op
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zekere voorspelling van Nostradamus, die aan het tweede keizerryk in Frankryk,
eenen duur toezegt van achttien jaren min drie maanden. De coup-d'état had plaats
op 2 December 1852, en op den 2n September j.l. gaf zich Napoleon gevangen.
Bedoelde voorspelling is (volgend genoemd blad) te vinden in het werk van de
Chatelain ‘Ronces et Epines’ blz 181.
De duitsche bladen zyn gevuld met berigten over den geestdrift, die de jongste
tydingen alom hebben te weeg gebragt. Te Hamburg, te Frankfort, te Leipzig, te
Stutgardt grenst, volgens die berigtgevers, de vreugde aan 't ongeloofelyke. Overal
houdt men meer of min georganiseerde optogten. Alles juicht, zingt jubelt, vlagt,
illumineert. Te Berlyn vertoont zich de koningin herhaaldelyk op het balkon van
haar paleis, om door het wuiven met den zakdoek, bewys van instemming te geven
met de luidruchtige vreugde der volksmenigte. Eenen jongeling dien 't gelukt was
eenen lauwerkrans te plaatsen op het hoofd van Frederik den groote, wiens standbeeld
in de nabyheid der koninklyke woning geplaatst is, werd by de koningin geroepen,
en ontving ter belooning zyner demonstratie, die door de vorstin met belangstelling
was gadegeslagen, een ryk geschenk. Ook te Mainz is de publieke geest, voor zoo
verre zich die openbaart, geheel en al in overeenstemming met de algemeene vreugde.
De dagbladen die in deze stad verschynen, wedyveren in betuigingen van tevredenheid
met den aanvankelyken uitslag van den oorlog, en by het Publiek is geen zweem te
ontdekken van den afkeer van Pruissen, die zich voor weinige weken nog, van tyd
tot tyd lucht gaf. Wel wordt, ter rechtvaardiging van de ingenomenheid met de jongste
gebeurtenissen, steeds uitdrukkelyk gedoeld op het essentiëel-duitsch karakter, dat
aan den behaalden zegepraal moet worden toegeschreven, zoodat de tegenwoordige
vreugde niet volstrekt pruissischgezindheid behoeft in zich te sluiten, doch men
wacht zich wel, thans de heerschende Duitschgezindheid in tegenstelling te brengen
met aanhankelykheid aan Pruissen, gelyk nog kort geleden de gewoonte was. De
velen die waarschynlyk nog immer, uit yverzucht tegen dat land, de gebeurtenissen
van 1866 betreuren, schynen de verwachte periode van reactie af te wachten, om
hunne particularistische aanspraken te doen gelden, en reeds verzamelt men hier en
daar bouwstoffen uit de legerberigten der laatste weken, om ter zyner tyd zich te
beroepen op het aandeel dat ook de niet-pruissische krygslieden in de verworven
voordeden gehad hebben. De begrypelyke zucht om zich, na het verslaan van den
buitenlandschen vyand, ook later te doen gelden tegen binnenlandsche mededingers,
openbaart zich zoowel in de geannexeerde landstreken Keurhessen, Hannover en
Nassau, als in de Staten die, krachtens de Constitutie des Noordbonds, hunne bepaalde
contingenten aan de Duitsche legers hebben geleverd. En niet minder vooral ontdekt
men die pogingen by de bevolking der Zuidelyke Staten die slechts als bondgenooten
deel namen aan den oorlog. Volgens algemeen
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gevoelen hebben vooral de Beyeren zich uitstekend gedragen, en het staat te voorzien,
dat zeker hieruit voortkomend besef van eigenwaarde wel eenige moeielykheid zal
opleveren, zoodra men zal overgaan tot het constitueren van een algemeen Duitsch
Ryk. Reeds nu vraagt men zich af, of de Zuidelyke Staten genoegen zullen mogen
nemen met eene zóó afhankelyke positie, als de éénheid welligt vorderen zal? Ook
in het koninkryk Saksen en in Wurtemberg zoude, naar men verneemt, naast den
wensch om deel uit te maken van één groot Duitsch Ryk, zich tevens de begeerte
openbaren, om van dat Ryk een niet al te onbeduidend deel te zyn. Toen er onlangs
in een gezelschap van diplomaten sprake was van den welverdienden rust, dien na
het eindigen van den oorlog de legerhoofden te gemoet gingen, maakte een hoog
staatsbeambte van den Noordduit-schen Bond, de opmerking: dat hy onder zynen
generaal (graaf Bismarck) zich integendeel moest gereed maken voor eenen nieuwen
veldtogt. Van wel onderrigte zyde gelooft men echter niet, dat het einde des oorlogs
zoo naby is, als velen, na de gevangenneming des keizers, zich voorstellen. Er zyn
er die beweren dat Pruissen 't belang medebrengt, Napoleon tegen de Republikeinen,
of welk ander Gouvernement ook, te steunen, omdat geene regeering van Frankryk
zich zoo gedwee als de overwonnene van Sedan zal onderwerpen aan de voorwaarden,
die de overwinnaar zal dicteren. ‘Niemand is beter dan hy geschikt (aldus redeneert
men) om de oorlogscontributie intevorderen. Na door Pruissen overwonnen te zyn,
is hy de eenige, door de omstandigheden aangewezen persoon, die zich belasten kan
met de functien van Pruissen's deurwaarder. Geene andere regeering, geen ander
souverein, is als hy geroepen, Frankryk te dwingen tot berusting in den smaad die
de eventuele afstand van grondgebied zal medebrengen, dewyl de grief daarvan door
hem zelf over dat Ryk gebragt is. Bovendien... by het handhaven der napoleontische
dynastie, zal zeker gezegde dat tot heden toe eene leugen was, tot waarheid worden
gemaakt. Het keizerryk zal voortaan indedaad de vrede zyn, om de eenvoudige reden
dat geen Franschman, na de ondervinding der laatste weken, lust zal gevoelen eenen
Napoleon in den oorlog te volgen!’
De heren Enschedé antwoorden Multatuli reeds op 9 september 1870. Opnieuw
wijzen zij zijn aanbod vriendelijk, doch resoluut van de hand.
Den Heer Douwes Dekker
Gustavsburg, bei Mainz.

Haarlem, 9 Sept./70.
WelEd. Heer.
Met belangstelling hebben wij Uwen brief van eergisteren & het daarin
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gedane voorstel om Uwe mededeelingen te hervatten, ontvangen. Van dat aanbod
kunnen wij echter voor 't tegenwoordige geen gebruik maken. Bij den overvloed van
belangrijke berigten, aangaande de hoogst gewigtige gebeurtenissen heedendag,
ontbreekt het nu reeds in onze Courant aan de noodige ruimte om er in optenemen
al hetgeen wij wenschten; dagelijks moet menig blaadje reeds geschreven kopij
ongebruikt verscheurd worden, en bij al het politieke nieuws dat 't buitenland oplevert
& nog een langen tijd zal blijven opleveren, zijn weldra nog de Kamer verslagen van
onze Staten Generaal te verwachten. In dezen stand van zaken kunnen wij geene
nieuwe bron van berigten openen, hoe veel interessants wij er ons ook van zouden
mogen voorstellen; zij zou de overstrooming, waaraan wij reeds lijden, nog grooter
maken.
Wij moeten dus voor uw aanbod thans bedanken.
Ons aanbevolen houdend in uw welwillend aandenken, verblijven wij Hoogachtend
De laatste twee ‘nieuwe’ brieven van Multatuli dateren van 6, respectievelijk 16
december 1871. Ze verduidelijken het reeds bekende schrijven van de firma Enschedé
d.d. 14 december 1871 (V.W. dl. 14, p.643). Francken kon niet achterhalen wat
Multatuli de firma gevraagd zou hebben. Dat blijkt slechts de oprichtingsdatum van
de Opregte Haarlemsche Courant te zijn:

Wiesbaden 6 December 1871
Schillerplatz 4.
WelEdelen Heeren
Joh. Enschedé en Zonen
te Haarlem.
WelEdele Heeren!
Bezig zynde met de correctie van de nieuwe uitgaaf myner Ideën, wenschte ik den
Vlaamschen lezer iets medetedeelen over Uw zeer geacht blad. Ik begon myn nootje
met de opmerking dat de Haarlemsche Courant één der oudste - ja ik meen het oudste
der bladen van Europa is, en dus van de wereld. ‘Men voelt iets als eerbied by de
gedachte dat onze Voorouders uit die courant de overwinningen van de Ruyter
vernamen.’ Dit is zoo!
Maar zie, nu wenschte ik gaarne de dagteekening der Oprichting van Uw blad
noemen, en die weet ik niet.
Is het niet te veel gevergd van Uwe my meermalen gebleken welwillendheid, my
die optegeven?
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Na zeer beleefde groete heb ik de eer met de meeste hoogachting te zyn
UWED Dienstwillige
Dienaar
Douwes Dekker
Als antwoord hierop zenden de heren Enschedé Multatuli met hun brief van 14
december, zoals reeds bekend, De Haarlemsche courant. Eene humoristische
voorlezing (Edam, 1868) van de hand van J. Hoola van Nooten.
Op 16 december 1871 bedankt Multatuli tenslotte de heren Enschedé als volgt:

Wiesbaden 16 December 1871
WelEdelen Heeren
Johs Enschedé en Zonen
Haarlem
WelEdele Heeren!
Ik had heden ochtend het byzonder groot genoegen zoowel het onder kruisband aan
my geadresseerd werkje van den Heer Hoola van Nooten te ontvangen, als Uw
minzaam en geacht schryven van voorgister, voor welke beide stukken ik UWED
mynen welgemeenden dank betuig. Ik ben voor deze my alweder betoonde
welwillendheid gevoeliger, dan misschien door UWED zelf kon worden voorzien.
Het treft my namelyk, dat ik - dissident op politiek, zedelyk, sociaal en litterarisch
gebied - zoo vaak iets liefelyks ondervind, juist van personen die volgens oppervlakkig
oordeel, zouden geacht worden in vele dier opzichten lynrecht tegen my over te staan.
Gebruik makende van Uwe vergunning om het boekje van den heer H.v.N. te
behouden, neem ik dat geschenk met dankbaarheid aan, en heb ik de eer na beleefde
groete, met de meeste hoogachting te zyn
UwwelED Dienstvaardige
Dienaar
Douwes Dekker.
Tot besluit kunnen we vaststellen dat de vondst in het Museum Enschedé een aantal
interessante aspecten van Multatuli's medewerking aan de Opregte Haarlemsche
Courant belicht. In de eerste plaats toont de zo beleefde brief van 19 december 1868
dat Multatuli zich toch wel wat durfde te veroorloven ten opzichte van zijn
werkgevers: hij verontschuldigt zich pas na bijna drie weken voor het feit dat hij
geen bijdragen voor de krant geschreven heeft.
Boeiend zijn vervolgens de brieven van 2 en 5 augustus 1869 waarin
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Multatuli pas in tweede instantie de fictie van de Mainzer Beobachter toegeeft. Hij
toont zich daarin overigens in het geheel niet berouwvol, maar bepleit juist de waarde
van een niet strikt objectieve berichtgeving in de Haarlemse krant. Verder blijkt uit
zijn schrijven van 13 augustus van dat jaar dat hij zijn correspondentschap niet graag
beëindigd ziet.
De brieven waarin Multatuli achtereenvolgens ontslag neemt en reageert op de
inwilliging daarvan zijn ook van belang. Hij blijft het betreuren dat de Opregte zich
niet durft te wagen aan meer persoonlijk gekleurde berichten.
De brief waarin Multatuli de heren Enschedé voorstelt zijn Ideen bij hen te laten
drukken, illustreert andermaal het feit dat het contact tussen hen goed gebleven is.
Dezelfde indruk krijgen we wanneer Multatuli op 6 september 1870 opnieuw om
een betrekking bij de Haarlemse krant vraagt - een belangrijk nieuw gegeven. De
financiële nood is kennelijk hoog gestegen. Toch valt tegelijkertijd op dat Multatuli
niet van zijn principes wil afwijken: hij is niet bereid zich voor geld te ‘verkopen’,
hoezeer hij dit ook nodig heeft. Hij lijdt liever honger dan dat hij zich conformeert
aan de ‘gruttersmentaliteit’ van de firma Enschedé. Opnieuw probeert hij dan ook
deze firma van de juistheid van zijn visie op het bedrijven van journalistiek te
overtuigen. Ook de brieven van 6 en 16 december 1871 benadrukken tenslotte nog
eens de goede onderlinge relatie.
Ook al zijn rond Multatuli's correspondentschap nog niet alle onduidelijkheden
opgehelderd - zo ontbreekt bijvoorbeeld nog steeds de brief van 2 mei 1869 waarin
Douwes Dekker de ontvangst van zijn salaris over de maand april bevestigt, maar
tegelijkertijd aangeeft dat hij over de maand maart nog geen betaling gekregen heeft
-, toch brengen de teruggevonden epistels ons weer een belangrijke stap dichter bij
de door Multatuli zo gezochte ‘waarheid’.

Bijlage
Als aanvulling op het bovenstaande is de teruggevonden brief van 12 september 1869
van Buys te beschouwen. Deze vormt een adhesiebetuiging aan het adres van
Multatuli.
Op grond van de in de brief genoemde brochures is deze Buys via Brinkman's
Catalogus en het laatst verschenen deel van de Volledige Werken te identificeren als
Arnoldus Buys (1841-1923). Deze orthodoxe rooms-katholiek is aanvankelijk een
bewonderaar van Multatuli. Uit brieven van Multatuli aan verschillende
correspondenten blijkt dat Buys, waarschijnlijk rond 1862, schriftelijk contact met
Multatuli zoekt, ‘als 'n miskend genie’. Waarschijnlijk heeft Buys in Multatuli een
geestverwant
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gezien. Zo schrijft Buys later in een brief aan de literator C. Vosmaer van 17 mei
1882 dat hij als schrijver al ruim 25 jaar ‘als de echte, ware Multatuli’ gestreden en
geleden heeft voor het materiële en immateriële welzijn van de mensheid. Een andere
overeenkomst tussen beide personen zit in het feit dat Buys - hoewel deze uit een
rijk gezin komt - in 1870 financieel zo aan de grond zit dat hij zelfs ‘geen enkelen
keer het bescheidenste middagmaal [heeft] genuttigd’!
Naar aanleiding van Buys' schriftelijk verzoek bezoekt Multatuli hem één keer
thuis. Buys woont in die tijd met twee of drie zusters van hem op de Overtoom in
Amsterdam. Achteraf schrijft Multatuli overigens dat het bezoek maar tien minuten
geduurd heeft. Hoewel de man hem als persoon niet aanstaat, wil Multatuli wel
proberen hem aan werk te helpen, omdat hij hem talentvol vindt. Dat is echter niet
gelukt.
Multatuli beantwoordt de brieven die Buys hem naderhand schrijft, nu en dan.
Rond 1870 verandert de toon ervan evenwel. In een brief aan de Amsterdamse
boekhandelaar/uitgever G.L. Funke van 27 november 1876 omschrijft Multatuli deze
als volgt: ‘Niet alsof we samen achter de ploeg hadden geloopen (wat ook wel gebeurt)
maar op 'n zoeterige, fleemende likkende manier alsof we samen in bed hadden
gelegen ziedaar! 't Was misselyk!’ (V.W. dl. 18, p.536). Vervolgens reageert Multatuli
niet meer. Latere epistels laat hij zelfs ongeopend.
Volgens Multatuli wordt zijn indruk van de - homosexuele - geaardheid van Buys
later bevestigd door mededelingen die hij vanuit Utrecht over hem ontvangt. Deze
bron zou eventueel Hartsen geweest kunnen zijn. De berichten zouden Multatuli
immers via Marie Anderson, die bij Multatuli in de buurt in Wiesbaden woonde,
bereikt kunnen hebben. Overigens heeft Hartsen in een advertentie in de Opregte
Haarlemsche Courant van 23 september 1869 iedere relatie met Buys openlijk
verbroken.
Het contact dat tussen Buys en Hartsen bestaan moet hebben, kan ook een
verklaring bieden voor het feit dat Buys - blijkens zijn schrijven aan de firma Enschedé
- kennelijk al snel op de hoogte is zowel van het correspondentschap van Multatuli
bij de Haarlemse krant als van het fictieve karakter van de Mainzer Beobachter.
Op 24 november 1876 verschijnt te Utrecht van de hand van Buys Gedachten,
voornamelijk over de godgeleerdheid, geneeskunde, regtsgeleerdheid, wijsbegeerte
en letteren. Eerste deel. (Eerste gedeelte der Inleiding.). Met dit dikke boek, dat het
eerste beoogt te zijn van een serie van 23, wil Buys concurreren met de Ideen van
Multatuli. Zoals het Multatuli ook met andere ‘vrienden’ vergaan is, blijkt er van
Buys' waardering voor hem weinig over te zijn. Vooral in het begin van zijn werk
richt Buys zich tegen Multatuli en diens Ideen inzake godsdienst en bijbel; elders
valt hij Multatuli ook op andere punten aan. Vermeldenswaard uit de inhoud is
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trouwens dat Buys wel blij zegt te zijn met een brief van Multatuli, die bij een
specialist noemt op het gebied van de koloniën, van 6 januari 1870. Is deze brief van
Multatuli soms een reactie geweest op het lovende artikel over hem van de hand van
Buys dat op diezelfde datum in het weekblad Asmodée verschenen is (V.W. dl. 14,
p.28)? In ieder geval toont Multatuli zich daarin ingenomen met diens brochure over
het Cultuurstelsel waarvan in de hier volgende brief sprake is (V.W. dl. 18, p. 530531).
Dat zou betekenen dat Multatuli pas na die tijd de brieven van Buys onbeantwoord
gelaten heeft.

Utrecht, 12 Sept. 1869
Den Heeren Joh. Enschedé & Zonen,
Uitgevers der Haarl. Ct,
Haarlem.
Mijnheer,
Wanneer het stuk, dat ik gister in Uw blad aangetroffen heb onder het opschrift: Van
den Rijn van dezelfde hand is, die vroeger z.g. uittreksels uit den Mainzer Beobachter
leverde, namentlijk van den genialen Douwes Dekker, - dan wensch ik U mits deze
mijn ongeveinsden dank te betuigen, dat gij geen gehoor gegeven hebt aan de
quasi-waarheidlievende inblazingen van den zoo jammerlijk afgedwaalden dr. FA
Hartsen maar hem, ondanks de flaauwe p... praatjes van den heer H., in de gelegenheid
hebt gelaten, het hollandsch publiek wat anderen, degelijker kost op te disschen, dan
het helaas in den regel slikken moet. En is mijne onderstelling gegrond, Mijne Heeren,
dan breng ik U niet alleen, zooals gezegd, voor uwe mannelijke handelwijze mijn
ongeveinsden dank toe, maar veroorloof mij tevens, U in naam der menschelijkheid
ten allerdringendste te verzoeken, voor onzen genialen Multatuli financieel aldatgene
te doen, wat slechts eenigermate in Uw vermogen is. Ik voor mij, Mijne Heeren,
ofschoon Multatulis tegenvoeter op godsdienstig terrein, laat geene gelegenheid
voorbij gaan zonder Hollands vloekwaardige houding tegenover dien grooten man
naar waarheid te brandmerken, getuige o.a. mijne brochure ‘Mr Groen en zijne
Javaantjes (bij Langenhuysen) en mijne andere brochure: Het Kultuurstelsel: zijne
misbruiken en leemten (bij v. der Mast)... Zoo bezweren wij den vloek, die op Holland
rust...
Met verschuldigde achting heb ik de eer te zijn,
Mijne Heeren,
Uw ond. Dienaar
Buys.
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Verantwoording
Aan mijn transcriptie ligt een voorlopige versie van de hand van de dames J.
Marseille-Heringa en Simone Schell-Den Heeten ten grondslag.
Dank ben ik verschuldigd aan dr. N. Maas en drs. O. Praamstra voor hun hulp bij
het zoeken naar gegevens over de persoon van Buys. Daarnaast wil ik drs. B.
Dongelmans bedanken voor het kritisch doornemen van de tekst.
De brief van Buys aan Vosmaer d.d. 17-5-1882 bevindt zich in het Vosmaer-archief
te Den Haag.
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J.J. Oversteegen
Een literatuuropvatting in actie*
Niet lang geleden heb ik in mijn essay De redelijke Natuur geprobeerd, te achterhalen
wat Multatuli tot schrijven dreef, en vooral wat in zijn ogen de mogelijkheden en
grenzen zijn van de literatuur (‘poëzie’ zou hijzelf gezegd hebben). Kort gezegd, ik
deed een poging zijn ‘literatuurop vatting’, zijn poëtica, te achterhalen, vast te stellen
wat naar zijn mening de aard en de functie van literatuur is. Dat betoog ga ik, weest
U gerust, hier niet herhalen; ditmaal wil ik wat licht zien te werpen op het onderdeel
van de literatuuropvatting, dat ik in mijn boek grotendeels liet liggen: de strategieën
die Multatuli gebruikt om zijn doeleinden te bereiken. In de hoop dat het woord niet
te technisch en te pompeus klinkt, spreek ik van zijn ‘rhetorica’, in de neutrale
betekenis die dat woord in de wetenschap heeft.
Natuurlijk zal ik moeten beginnen met een korte schets van de poëtica zelf, voordat
ik mij kan zetten aan een demonstratie van de praktische uitwerking ervan. Omdat
het om de conclusies van mijn vroegere onderzoek gaat en niet om de argumenten die kunt U in De redelijke Natuur vinden -, ga ik daarbij niet inductief te werk, maar
begin in zekere zin aan het eind.
Eerst, natuurlijk, een citaat van Multatuli zelf, dan heb ik houvast. In de
uitzonderlijk strak in elkaar gezette derde bundel van Ideeën, waarvan een groot deel
gewijd is aan het onderwerp ‘kunst (inclusief literatuur) en maatschappij’, lezen wij:
‘Natuur, die grote tokohoudster [...] geeft alles door-elkaar, en weet steeds middel
te vinden om 'n geheel te vormen, zonder de delen te katalogizeren’.1 Uiteraard heb
ik tientallen andere citaten ter beschikking om bij de kern van Multatuli's
literatuuropvatting te komen, maar dit is een heel geschikte.
‘Natuur’ is blijkbaar zowel onordelijk als coherent. Men kan het, met Multatuli
zelf alweer, zó zeggen: in de ons omringende werkelijkheid, natuur met een kleine
n, is op het eerste oog niet veel orde te bespeuren; zij zit zelfs boordevol innerlijke
tegenstrijdigheden. Maar ‘wie beter toeziet’ (die wending is Multatuli-lezers wel
bekend), ontwaart een diepere samenhang, ‘logica’, en daarvoor gebruikte Multa-

*
1

Lezing, gehouden op de jaarvergadering van het Multatuli-genootschap, 4 maart 1989.
Geciteerd naar de, op de ‘laatste-hand uitgave’ gebaseerde, Salamander-editie (1985, p. 18).
In Volledige werken te vinden in deel IV, p.326.
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tuli, in Ideeën en Miljoenen-studiën, de term Natuur, met een kapitaal dus. Deze
Natuur wordt gekenmerkt door coherentie, tot in het onmenselijke toe, dat wil zeggen
de mens en zijn belangen negerend. Het is dan ook begrijpelijk dat ons vertrouwde
ken-apparaat (voor Multatuli vooral de door hem hoog geschatte exacte
wetenschappen, gebaseerd op ‘wiskunde’) ons in de steek laat, als het gaat om kennis
van die diepere eenheid in de werkelijkheid. Wetenschap richt zich bij uitstek op
‘katalogizeren’. De eenheid is wel ervaarbaar, maar niet in de gebruikelijke zin
kenbaar.
Dat is het punt waar de ‘literatuur’, ‘poëzie’ (iets heel anders dan verzenmaken
natuurlijk) in het geding komt. ‘Poëzie’ op haar best is: een middel tot intuïtief kennen
van ‘het wezen der dingen’, van de logica van ‘Natuur’.
Daar komt natuurlijk een probleem opdoemen, waarover een schrijver die zoveel
hooi op zijn vork neemt (het is nogal wat: het kennen van de ratio waardoor de
werkelijkheid uiteindelijk beheerst wordt) niet achteloos kan doen, en waarover
Multatuli dan ook ettelijke bladzijden geschreven heeft. Als alleen de chaotische
oppervlakte, de inventaris van de toko, voor ons met de gewone middelen waar te
nemen en te beschrijven is, wat voor taal moeten wij dan ontwikkelen om over die
wel ervaarbare maar niet analyseerbare ‘eenheid der dingen’ te kunnen spreken? Hoe
moeten wij iemand anders laten zien wat wij ervaren?
Eigenlijk kan dat inzicht in de Natuurlijke logica niet uitgedrukt worden. Maar er
is een weg, anders dan, maar niet vijandig aan, die van de natuurwetenschappen. Wij
kunnen analogieën van de werkelijkheid scheppen, analogieën waarin zowel de chaos
van de oppervlakte als de samenhang van de diepte aanwezig is. Precies dat is de
taak van de ‘dichter’, de poiêtês', de literaire creator. Wie niet zó schrijft, kan beter
niet schrijven. Multatuli's hele oeuvre, ik zeg het weer kort, kan gelezen worden als
zo'n poging tot een analogie-in-woorden van de voor het rationele kennen
toegankelijke ‘natuur’ en de intuïtief kenbare ‘Natuur’.
Een analogie van Natuur/natuur, en niet een beschrijving? Zo is het, en dat is juist
het kenmerkende van Multatuli's opvattingen. Men moet voortdurend in de gaten
blijven houden dat er een verschil bestaat tussen de (vele) passages waarin Multatuli
spreekt over zijn literatuuropvatting, en de wijze waarop hij die practisch
demonstreert. Dat laatste gebeurt in zijn hele oeuvre, of juister gezegd: daarvan is
de opbouw van het oeuvre de zichtbare manifestatie. ‘Alles is in alles’ - ik hoef van
die vaststelling geen bewijsplaats op te geven want hij heeft het tientallen malen zelf
opgeschreven. Niet alleen als hij spreekt over de structuur (het woord is wat
ongelukkig, maar ik bedoel die chaos/logica spanning) van de werkelijkheid, maar
precies evenzeer wanneer hij het over eigen werk heeft. Ook daar is ‘alles in alles’,
dat wil zeggen: het geheel is aanwezig in ieder van de delen, of als U wilt omgekeerd:
ieder element is een organisch onderdeel van het geheel. Dat geldt dus voor de
werkelijkheid
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èn voor Multatuli's eigen literaire oeuvre. Vandaar het, de lezer soms dol makende,
heen en weer wijzen.
De balans van Multatuli's schrijverschap opmakend, kom ik tot deze conclusie:
hij heeft, steeds meer bewust, in het totaal van zijn geschriften een afspiegeling willen
geven van de werkelijkheid op beide niveaus; die van de chaotische, tegenstrijdige,
oppervlakte, en die van het logische grondpatroon. Het eerste kan men een variant
noemen van het literaire realisme in de geijkte zin, het tweede echter is een zeer
persoonlijke visie, en als Multatuli die innerlijke coherentie niet gezocht had in de
realiteit zelf zou men geneigd zijn te spreken van ‘een persoonlijke metafysica’.
Uit de dubbele taak van ‘poëzie’, van literatuur, vallen enkele eigenschappen van
Multatuli's literaire strategie te voorspellen (voorspellen achteraf natuurlijk, maar ik
ben nu eenmaal bezig mijn redeneringen op hun kop te zetten):
- de ‘oppervlakte’ van Multatuli's teksten is opgebouwd uit tegenstel lingen, zij
doen zich ‘onordelijk’ voor;
- iedere tekst kent, voor het begrip onontbeerlijke, aansluitingen bij andere teksten
van Multatuli (onder meer in de vorm van verwijzingen), en langs die weg
tenslotte bij het hele oeuvre;
- onder de analytische redeneringen van de oppervlakte (en die mag men bij een
bewonderaar van het exacte verwachten) ligt een tweede laag van logica, die
niet zo gemakkelijk aan te wijzen valt. Zij wordt bijvoorbeeld zichtbaar wanneer
langs de weg van niet-argumenterende taalmiddelen gegevens uit de
werkelijkheid verbonden worden die wij in onze dagelijkse omgang plegen te
scheiden. Daar is niet het analyserende verstand maar de verbeelding,
ver-beelding voor wie van streepjestaal houdt, aan het werk.
Over die verbeelding verwacht U terecht nog wat meer van mij, over de twee soorten
‘fancy’, weer onderscheiden door het al dan niet met een hoofdletter schrijven. De
eerste, fancy, kan men noemen: de gewone fantasie, dat wat doorgaans ‘talent’
genoemd wordt, maar die term kan men beter achterwege laten omdat Multatuli zelf
hem louter denigrerend gebruikte. De complicatie komt als Fancy op het toneel
verschijnt. Multatuli heeft er uitgebreid over geschreven, over dat koppel Fancy/fancy,
vooral in Minnebrieven, en dat weer geëxpliciteerd in het commentaar daarop dat
hij voor Van Vloten opstelde. Wij zijn hier beland bij het tweede belangrijke aspect
van Multatuli's poëtica. Het houdt verband met het voorgaande, de relatie tussen
natuur en Natuur, maar Mutatuli's inzichten in de vraag welke rol de verbeelding
voor hem speelde zijn langs andere weg verkregen, namelijk die van wat men mag
noemen de psychologische introspectie. Ik zal die inzichten weer kort proberen te
schetsen.
Om Fancy op gang te brengen is een bepaalde stemming nodig, en
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deze heeft weer te maken met de persoonlijkheidsstructuur van de schrijver. Bij
zichzelf heeft Multatuli deze bijzondere stemming in verband gebracht met de aandrift
om zich te onderscheiden, met de impuls tot edel handelen, dat wil zeggen
gehoorzamen aan eisen die het ik zichzelf stelt om zich boven het alledaagse (ook
alledaagse standpunten) te verheffen. Deze observatie is bij Multatuli geheel
introspectief (Hogesluis-incident). Hij heeft er nooit een generaliserende opmerking
over gemaakt, en wij mogen dus aannemen dat hij het mogelijk achtte dat een ander
door heel andere aandriften in beweging gebracht kan worden (in het
Minnebrieven-commentaar spreekt hij van ‘eigenaardig’, wat wil zeggen: voor hem
persoonlijk kenmerkend).
Zo'n bijzondere psychische toestand stelt hem in staat, intuïtief de samenhang der
dingen te doorzien, en daarvoor beelden te vinden als redeneringen tekortschieten:
Fancy aan het werk. Deze Fancy is dus zoiets als ‘scheppende intuïtie’. Het is dat
vermogen dat de ware dichter (de schrijver die naar ‘waarheid’ streeft) in staat stelt
om achter de ‘natuur’ de trekken van ‘Natuur’ te bespeuren. Zijn kunst is: de taal te
vinden die dit natuur/Natuur complex vertastbaart.
Merkwaardig is in dit standpunt niet zozeer dat de werkelijkheid zich aan ons
voordoet als chaos, als een wirwar van tegenstrijdigheden (in de taal: paradoxen),
als wel dat die chaotische oppervlakte de presentatievorm zou zijn van een voor de
ratio niet direct toegankelijke eenheid. Geheel privé is tenslotte de vaststelling dat
voor Multatuli zelf de weg naar de ‘logische’ structuur van de werkelijkheid geopend
wordt op de momenten dat een ‘hoog’ zelfbeeld hem in botsing brengt met ‘het
dagelijkse’ (over verbeelding gesproken!). ‘Lebak’ is dan niet zomaar een aanleiding
om tot handelen, en als dat geen succes heeft: schrijven, over te gaan. Het is het
prototype van het soort botsing dat een sine qua non voor Fancy is. Multatuli's begrip
‘hoogmoed’ is dus niet alleen de term voor een gedragsvorm, maar ook een essentiëel
onderdeel van zijn levens- en literatuuropvatting. In zijn strategie, zijn rhetorica,
mogen wij ook van die inspiratieve rol van het edele superego de sporen verwachten.
Nu dan die strategie, aan de hand van wat waarnemingen over een concrete tekst.
Bij mijn keuze daarvan wil ik het mij niet al te gemakkelijk maken. Ik neem daarom
niet één van de verhalende, of eigenlijk moet men altijd zeggen grotendeels
verhalende, teksten. ‘Beelden’ in plaats van ‘redeneringen’, bijvoorbeeld, dat raakt
je bij fictie de koekkoek! Ik kies een typisch betogende tekst, Over vryen arbeid in
Nederlands Indië. Ditmaal begin ik aan de goede kant, bij het boek zelf. Dat ik juist
deze brochure kies, komt voort uit een persoonlijke voorkeur. Over vrye arbeid
behoort voor mij tot de hoogtepunten van Multatuli's oeuvre, en dat heb ik nog nooit
aan een gehoor kwijt gekund. Een meer
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Een tweede voorbeeld van het gewijzigde tekstbeeld: een passage uit Minnebrieven zoals die er in de
eerste druk uitziet, en een gedeelte daarvan zoals de Volledige werken het aanbiedt.
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objectief argument is er ook wel: nergens heeft Multatuli duidelijker uiteengezet hoe
hijzelf zijn politieke positie ziet. Als dàt rechtstreeks in verband gebracht kan worden
met zijn poëtica, en als daarvan aangetoond kan worden dat het betoog pas zijn volle
zin krijgt wanneer men die literatuuropvatting erbij haalt, dan heb ik op zijn minst
laten zien dat er voor Multatuli, Douwes Dekker mag ik ditmaal ook wel zeggen,
altijd meer op het spel staat dan bijvoorbeeld een politiek gelijk, ook als hij daarop
steeds weer terugkomt. ‘Stijl’ en ‘zaak’ zijn niet van elkaar los te maken, omdat zij
beide in de poëtica samenkomen, als vorm van schrijven en als bron van schrijven.
Over vryen arbeid, dus.\ De gebruikte editie is die in Volledige werken, deel II,
vanaf bladzijde 181. Waar het mij om gaat, ik zeg het nogmaals zo expliciet mogelijk,
is: laten zien dat Multatuli niet alleen van de gebruikelijke overredingsmiddelen
gebruik maakt, zoals men die in een polemisch betoog mag verwachten, maar dat
zijn betoog ook kenmerken vertoont die rechtstreeks naar zijn poëtica wijzen, en
zelfs, dat die aspecten voor de opbouw van het essay beslissend zijn.
U kent Vrye arbeid natuurlijk allemaal. Daarom durf ik U te vragen, zonder kijken
te vertellen hoe het betoog in elkaar zit. Juist: drie delen, dat hebt U goed onthouden.
Het kan ook nauwelijks vergeten worden, want de hamerende laatste zin, met die
afronding ‘ziedaar uw derde deel’, die blijft in het geheugen hangen. Behalve deze
afsluiting (waarop ik nog terugkom), is er nog een passage die U allemaal wel zult
noemen wanneer ik U vraag hoe de argumentatie verloopt, en dat is de brief aan de
uitgever waarin de Ideeën aangekondigd worden. Hoe gedurfd, deze onderbreking
midden in een redenering, waarin over heel iets anders gesproken wordt dan in de
brochure! Typerend ook wel voor dat geniaal grillige van Multatuli, die een inval
onmiddellijk kwijt moet aan het papier, al snijdt hij er een logisch betoog voor
doormidden.
Hm. Ik weet eigenlijk niet of het zo wel gegaan is, al staat het vast dat hij in die
dagen inderdaad voor het eerst het project van Ideeën aan d'Ablaing voorlegt. Maar
de plaats waar die brief nu staat, die komt compositorisch toch wel erg goed uit, te
goed eigenlijk om toeval te zijn. Bovendien, en dat hebt U misschien minder goed
onthouden, er staat nog een brief in Vrye arbeid, ook aan uitgever d'Ablaing, en weer
aangekondigd als onverwachte inval. ‘Ik breek eensklaps af’, luidt de eerste zin. In
die brief, bijna letterlijk zo verstuurd, zegt Multatuli dat hij het dan voltooide gedeelte
(de helft van het totaal maar als eerste van drie delen betiteld) graag nu meteen op
de markt gebracht wil zien. Hij verwacht dat de regering zal vallen, en dan zou het
de schijn kunnen wekken dat hij zich achteraf tegen het liberalisme gekeerd had.
Uit de documenten kan opgemaakt worden dat Multatuli inderdaad op dat moment
de politieke ontwikkelingen met spanning volgt. Zelfs ziet het ernaar uit dat de
naïeveling weer eens gehoopt heeft dat er een

Over Multatuli. Delen 22-23

37
beroep op hem gedaan zou worden. Een aantal jaren later gebeurt dat inderdaad (met
desastreuze gevolgen), maar zou hij op dit moment echt verwacht hebben dat de
politici zich in zo'n wespennest zouden steken? Met de man die deze tirade op zijn
lezers loslaat: ‘Ik zou wat schryven in den geest van die heren [...] In den geest! Ik
schryf in tnyn geest, myne heren vry-arbeiders en kultuurstelselaars! Gy woont in
uw villa's, gy geniet van uw geld, gy pronkt met uw principes, gy liegt met uw leugens,
gy schippert met uw gewetens, gy huichelt met uw geest, maar... in myn geest schryf
ik’, met zo'n heerschap zou Rochussen in zee moeten gaan?
Voor de helft was Multatuli inderdaad zo kinderlijk dat hij aan die mogelijkheid
gedacht heeft. Maar de brief staat ook nu weer op een te opportune plaats om zo
onverwacht opgekomen te zijn, namelijk daar waar het motto weer opgenomen wordt
en de schrijver aankondigt dat hij nu gaat bewijzen wat hij tot dan toe geponeerd
heeft. De spannings is gewekt, de stemming gemaakt. Eerlijk gezegd geloof ik niet
in dat ‘eensklaps’, als dat moet betekenen: terwijl ik dit zit te schrijven. Het kan net
zo goed zo gegaan zijn: Multatuli wil zo snel mogelijk het publiek bereiken omdat
hij inderdaad vreest dat de brochure iets van zijn werking zal missen als hij een week
wacht (plan was toch al, het geheel in enkele dagen af te schrijven); hij denkt, de
arme, dat een duidelijke uiteenzetting van zijn standpunt zijn positie zal versterken.
Dus wordt de eerste aflevering van vier vel afgerond en, met de brief als sluitstuk
toegevoegd, op de markt geworpen. Op dit moment van bliksemactie realiseert
Multatuli zich dat hij altijd zó wil werken: schrijven als de drift er is, en in
brokstukken publiceren. Doorwerkend brengt hij in zijn drieluik (dat is vanaf het
begin het ontwerp) een tweede caesuur aan, helemaal parallel aan de eerste, namelijk
weer een brief aan de uitgever, en precies dat stellend wat hij zich al schrijvende
bewust wordt:2 zo moet ik het blijven aanpakken.
‘Ik zal u elke week een vel druks leveren’, belooft hij zijn uitgever, in de brochure
en in werkelijkheid (14 januari 1862), en daarmee krijgt een losse ingeving van twee
weken eerder een duidelijke vorm, en inhoud:
‘Ik zal in dat schryven trachten naar waarheid.
Dát is myn program. Dat is myn enig program.
Ik zal geven: verhalen, vertellingen, geschiedenissen, parabelen,
opmerkingen, herinneringen, romans, voorspellingen, mededelingen,
paradoxen...

2

Op 1 januari 1862 (is het niet te mooi om waar te zijn?) komen wij al een opmerking tegen
( Volledige werken X, p. 543), waaruit blijkt dat nieuwe plannen rijpen tijdens, en misschien
door, het schrijven aan Vrye arbeid.
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Ik hoop dat er een idee zal liggen in elk verhaal, in elke mededeling, in
elke opmerking.
Noem dus myn werk: IDEEËN. Anders niet’.
Ik lees dit niet voor omdat ik U wil verrassen, want wie dit nooit gelezen heeft, hoort
hier niet te zitten. Ik kan het alleen niet laten om hemzelf even het woord te geven,
voor het geval dat U zich verveelt.
Iedereen die over de aankondiging van Ideeën iets gezegd heeft, stelt verbaasd
vast, hoezeer Multatuli het ontwerp daarvan in zijn hoofd had toen hij deze regels
schreef. Men kan het echter ook anders zeggen, en ik denk dat daarvoor genoeg
argumenten zijn: het schrijven aan Vrye arbeid heeft Dekker bewust gemaakt van
de publikatie-strategie die het beste bij zijn temperament past.
Ik wil nu die strategie wat meer van dichtbij bekijken, en dan eerst die twee
brief-interrupties. De eerste bindt de brochure aan de publieke zaak die de schrijver
Multatuli op gang heeft gebracht (en in deze bijzin mag U vrijelijk subject en object
verwisselen). Volgende op het eerste deel van de brochure betekent dat:
Multatuli/Dekker eist het recht van spreken op omdat hij zich niet heeft laten
corrumperen in een situatie waarin anderen, zijn meerderen, hun plicht verzaakten.
Daarmee houdt de schrijver de motor van zijn schrijverschap stationair draaiend:
superego ‘hoogmoed’ is aanwezig.
De tweede brief legt, in het verlengde van wat hij op dat moment aan het schrijven
is, het ontwerp op tafel van een oeuvre waarin alle bonte verscheidenheid, die hij
van zichzelf verwachten mocht, gegeven is, maar niet minder de bindende eenheid:
waarheid. Herinnert U zich maar eens mijn bewering dat Multatuli van zijn oeuvre
een analogie heeft willen maken van de twee-eenheid natuur/Natuur, en U zult er
geen moeite mee hebben als ik beweer dat op dit moment die gedachte een expliciete
formulering heeft gekregen. De twee brieven wijzen naar het laspunt van poëtikale
theorie en strategie, en hangen via het doel: literatuur dient naar waarheid te streven,
ook onderling samen. Ik heb het al eerder gezegd, men moet altijd bedacht zijn op
minder toevalligheid en spontaniteit bij de schrijvende Multatuli dan hijzelf vaak
voorwendt. Het is zijn handelsmerk, maar het ‘koppige koraaldiertje’ dat hij zichzelf
ook noemde, de volhardende bouwer, mag men niet uit het oog verliezen.
Omdat het een aspect van de strategie is, wil ik nog even iets zeggen over de
nadruk die vooral in het eerste deel van Vrye arbeid gelegd wordt op de eigen zaak.
Men heeft dit, later, Multatuli vaak verweten omdat het zo larmoyant is. Verliezen
die critici niet uit het oog dat Multatuli schreef voor zijn tijdgenoten, en niet voor
Maarten 't Hart e tutti quanti? Wat wist zijn lezer af van de Indische situatie zoals
Dekker die wilde tonen, dus: een stelsel dat zo goed of zo slecht is als een ander,
maar dat onontkenbaar slecht uitgevoerd wordt? Wat anders dan wat in Max
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Havelaar verteld werd? Dat boek is nog maar anderhalf jaar op de markt,
Minnebrieven nauwelijks een half jaar: wij zitten nog midden in de stormaanval.
Wie met deze tijdsfactor geen rekening houdt, kan de beoogde werking van Vrye
arbeid, en dus de strategie, ook in die zelfverwijzing, onmogelijk begrijpen. Dat
Multatuli later ook op minder noodzakelijke momenten zijn gelijk is blijven
beklemtonen, en dat dit vaak irriteert, betekent nog niet dat de uitgebreide
zelfverdediging in Vrye arbeid zijn rhetorische doel voorbijschiet. Lees de brochure
nog eens goed door, en U zult zien dat iedere bewering blijft wijzen naar die ene
these waar het Dekker/Multatuli om te doen was: de Javaan wordt mishandeld, welk
stelsel men ook de voorkeur geeft.
Vrye arbeid is dus een stap in Multatuli's campagne voor een andere politiek, maar
het is tevens een schakel in de bewustwording van een schrijver die bezig is zijn
incidentele optreden, pen in de hand, om te zetten in de opbouw van een uitgebreid
oeuvre. De twee brieven wijzen die twee kanten op, niet minder dan de gang van het
betoog zelf.
Politiek-tactisch gesproken stond Multatuli voor een dilemma, toen hij Over vryen
arbeid in Nederlands Indië schreef: hoe verwerp ik, in een gepolariseerde situatie,
het ene standpunt, zonder daardoor automatisch het andere te steunen? Deze vraag
brengt ons bij de strategie in engere zin. Hoe drukt Multatuli zijn beide tegenstanders
tegen de grond en met welke stijlmiddelen zet hij zijn argumenten kracht bij, of ook
wel: door welke stijltrucs vervangt hij redeneringen? Op geen enkel ogenblik mag
het hem gebeuren dat de lezer zegt: ah! dus die partij heeft gelijk! Zij hebben allebei
ongelijk. Hoe kan hij dat overbrengen in een betoog, zonder niets anders te zeggen
dan: herlees Max Havelaar?
Een eerste kunstgreep is, dat hij niet zelf de klappen naar de twee kanten uitdeelt,
maar die taak aan zijn vijanden ter linker en ter rechter zijde (niet politiek bedoeld,
deze termen) overlaat, en dat hij zelfs sommigen daarvan zichzelf laat ophangen, aan het touw dat hij aanreikt, dat spreekt vanzelf. De virtuoos van het sarcasme, zoals
Busken Huet hem noemde, krijgt daardoor de vrije hand.
Eerst is de beurt aan Duymaer van Twist, ere wie ere toekomt. Hem wordt een
brief aan de koning in de pen gegeven, waarin hij alle zonden opbiecht die Multatuli
hem aanwrijft. De schrijver zelf kan in de hoek blijven staan, maar natuurlijk houdt
hij het daar niet lang uit. Hij moet laten zien dat Duymaer van Twist (in zijn ogen
maar U bent niet zo kinderachtig om van mij te eisen dat ik dat voorbehoud er steeds
weer bij lever) die biecht terecht aan de koning gericht zou hebben. De brief aan de
gouverneur-generaal in ruste, aan het publiek nog niet bekend, wordt de lezer
aangekondigd en de portee ervan wordt alvast als bewijs gebruikt. Interessant is hier
de terughouding om alles te zeggen; zo hield Multatuli zijn lezers wel meer in
spanning, of aan het lijntje. Later valt
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dan de klap, als blijkt dat hij geen blufpoper heeft gespeeld (wat hij natuurlijk óók
weleens deed).
Vervolgens worden de vragen waarom het in Vrye arbeid tenslotte gaat, op tafel
gelegd, of liever: wij krijgen vooral conclusies te horen (de ‘vrije-arbeidskwestie’ is
een opgeklopt probleem, de ‘tegenstanders’ willen eigenlijk hetzelfde), en daarna
wordt de eigenlijke vraag op tafel gelegd: wordt de Javaan mishandeld? De twee
komen bijeen in de stelling: geen van beide partijen pakt het echte probleem aan.
In dat eerste deel van de brochure wordt heel wat beweerd. Een gedeelte daarvan
kan gestaafd worden met (enkele) uitspraken van anderen, een ander gedeelte door
verwijzing naar Havelaar en Minnebrieven, en de rest wordt in allerlei variaties (in
de muziekbetekenis) uiteengezet. De eerste vraag die afgedaan wordt, is een heel
fundamentele, waarover in de Eerste en Tweede Kamer eigenlijk nooit gepraat wordt:
wat is de rechtvaardiging van een koloniaal systeem, welk dan ook? Antwoord: het
belang van de koloniserende, met meestal de fraai klinkende aanvulling: wat tevens
het belang van de gekoloniseerde is. Beide partijen starten bij die vanzelfsprekendheid;
beiden moeten natuurlijk ongelijk krijgen, en dat doet Multatuli door wat men kan
noemen: omkering, toespitsing, concretisering en verschuiving.
Een voorbeeld. Iemand heeft beweerd dat het tekort aan proteïne bij de Nederlandse
bevolking opgeheven kan worden door invoer van vis die men de Javaan laat vangen.
Onderliggende vanzelfsprekendheid: een kolonie is een wingewest. Tegen zo 'n
uitgangspunt kan men een ethisch vertoog houden, maar zo pakt Multatuli het niet
aan. Wat hij wil laten zien is de absurditeit van de onbesproken aanname, maar het
is zijn lezer die de conclusie moet trekken. Hoe doe je dat? Door een kleine ingreep,
namelijk door verschuiving van het perspectief. Wat zou de lezer ervan zeggen als
de Javaan op zijn beurt zei: ik heb vis nodig, de Noordzee zit vol, breng maar hier.
Onzinnige redenering; de omgekeerde niet?
Ik spoor procédés op, en wil geenszins volledigheid nastreven in de weergave van
Multatuli's betoog. Daarom spring ik nu over een hele reeks passages heen, om te
komen bij een gedeelte waarin de onzinnigheid van allerlei redeneringen betoogd
wordt door wat ik weglating wil noemen: er wordt alleen maar gezegd (en herhaald:
nog een veel gebruikte kunstgreep, dit aanbrengen van verbanden door puur formele
herhaling), dat niemand naar die beweringen luistert. En passant wordt de redenering
zelf weergegeven en geïroniseerd, vooral door overdrijving, maar tegengesproken
wordt zij eigenlijk niet. Dat gaat bijvoorbeeld zo: Een minister moet zich alleen maar
houden aan zijn zogenaamde programma, meer wordt er van hem niet verlangd. Wat
hij beweert kan men verder overslaan. ‘Zoals 't volk dan ook meestal doet’, en dat
is het zinnetje dat driemaal herhaald wordt. Ik geef uit dat gedeelte van het betoog
nog een voorbeeld van ironische hyperbolisering
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en concretisering, een tirade waarin het kieskringen-systeem op de hak genomen
wordt, niet via een analyse maar als volgt:
‘Een Kamerlid, die president was van de Concordia of de Harmonie te
zynent, heeft beloofd: “met de meeste onpartydigheid de belangen voor
te staan van ... zyn district” [citaat uit de Kieswet]. Edam stemt voor kaas
(gaat Multatuli opgewekt verder), Drente voor 't veen. Schiedam voor
jenever. Schokland voor kabeljauw. Utrecht voor theerandjes. Dit moge
nu dom zyn, onstaatkundig, onpraktisch en misdadig ... goed! De man
heeft het openlyk beloofd [...] en wie geen lust heeft in de redevoeringen
van zo'n lid, kan ze overslaan.
Zoals 't volk dan ook meestal doet.’
(Terzijde, wat voor stokvis moet iemand toch zijn die bij zo'n tirade niet in de lach
schiet, en denkt: dat dit van Multatuli is, dat hoeven ze mij er niet bij te vertellen,
dat zie ik zo wel.)
Dus: stylistische parallelie als argumenterend middel, hyperbolie, ironie; maar
het is steeds de lezer die het vonnis moet voltrekken. Pas later komt Multatuli zelf
over de brug, bijvoorbeeld door een expliciterend betoog dat terugwijst naar de
beeldende lezersprovocatie. Men kan de rhetorische middelen die ik tot nu toe
bijeengesprokkeld heb dan ook een soort rubrieknaam geven: inschakelen van de
lezer.
Een mooi middel is ook, het belachelijk maken van de besproken gewichtige
handelingen door ze in alledaagse toestanden om te zetten, die de lezer als reëel maar
absurd herkent, dus ditmaal niet door omkering of hyperbolie maar door verkleining.
Hoe worden het vrijearbeid systeem en het kultuurstelsel in stand gehouden? Men
heeft daarvoor mooie woorden als ‘consignatiestelsel’ bedacht, die Multatuli in het
dagelijkse vertaalt. Vaststelling: al die stelsels moeten ‘overeind gehouden worden’.
Waardoor? Door ‘de koffie [minieme verwijzing naar de ondertitel van Max
Havelaar], de suiker, de indigo, de tabak, de kaneel en [daar komt het:] de bamboezen
sigaarkokers, die de juffrouwen present krygen van haar neven in de Oost’. Wat zou
er met al die mooie zaken gebeuren als de Javaan ze niet langer wilde of door de
schuld van zijn uitbuiters niet langer kon opbrengen? ‘Dan zou geen enkele juffrouw
meer presenten krygen van haar neef uit de Oost, en al uw consignatie-wysheid viel
reddeloos te water’. Om dat laatste gaat het natuurlijk, om de bewering dat het
koloniale systeem zichzelf opheft, behalve wanneer het met geweld in stand gehouden
wordt. ‘De Javaan wordt mishandeld!... Dát is de kwestie!’
Men kan dit procédé van trivialisering verwerpen, door te stellen dat een belangrijk
probleem, waarover in het parlement gepraat wordt, door Multatuli met een grapje
onder het karpet geschoven wordt, maar daar gaat het hem nu juist om. Hij wil laten
zien dat het geen belangrijk
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probleem is, dat een mooi woord als ‘consignatie’ de werkelijke vragen verdoezelt.
Als hij op de discussie zelf zou ingaan, zou hij haar onvermijdelijk het belang
toekennen dat hij haar ontzeggen wil. De onbenulligheid van beide partijen wordt
gedemonstreerd aan de onbenulligheid, het verhullende karakter, van zowel hun
onderwerp van geschil als hun taal. Over het echte probleem praten zij niet omdat
daarover al consensus bestaat, of liever zwijgplicht. Wie dan zegt, dat Multatuli
anderen belachelijk maakt maar niet op hun standpunten ingaat, vergeet zijn
rhetorische doel: laten zien dat hun werkelijke standpunten zitten in de
vooronderstellingen waarover zij niet praten.
Dat door Multatuli de, in de 19de eeuw minder argwanend dan nu bekeken,
analogieredenering fors uitgebuit wordt, past op verschillende gronden in zijn
algemene strategie. Hij kan er abstractie mee ontwijken, en hij kan er gecompliceerde
relaties mee suggereren. De onbetrouwbaarheid van de Nederlandse kranten, ik geef
maar een voorbeeld, wordt gedemonstreerd via de ridicule weergave van een
buitenlands bericht. In Parijs moet een grafschrift verwijderd worden, niet vanwege
bijvoorbeeld onzedelijkheid van de tekst, maar omdat die prosodisch slecht in elkaar
zit. Op zichzelf al gek genoeg. Maar wat maakt een Nederlandse krant (liberaal
natuurlijk) ervan? ‘'t Handelsblad, het deftige Handelsblad [...] vertelt u dat: “in Parys
de plaatsing van een grafschrift geweigerd is, omdat het niets bevatte tegen de
zedelykheid”.’ Een onnozel geval, natuurlijk, maar in de staart zit het venijn: op de
voorlichting van zulke kranten vertrouwt de Nederlandse lezer als er iets, bijvoorbeeld
een parlement, te kiezen valt.
Dan een ander middel dat bij uitstek geschikt is om de tekst tegelijk te verbrokkelen
en tot een eenheid te maken: het teruggrijpen op beweringen die de lezer alweer bijna
vergeten was. En verder: het steeds weer uitstellen van een vervolgargument. Een
klassiek voorbeeld is het voortdurend aangekondigde derde deel, dat de lezer blijkens
de slotzin toch nog achter de rug blijkt te hebben als hij daarop niet verdacht is.
Heel typerend voor Multatuli is de schijn-logica, de ironisch-hyperbolische
uitwerking van een onzin-redenering, vaak beginnend met een redelijke vaststelling
en verglijdend naar de absurditeit. Dit is natuurlijk vooral bruikbaar om een
tegenstander belachelijk te maken door hemzelf de verantwoordelijkheid te geven
voor zulke betogen. Een schoolvoorbeeld zijn de richtlijnen voor journalisten met
betrekking tot de uitwerking van nieuwe stelsels om het koloniale bewind vorm te
geven. Men heeft de keuze uit verschillende systemen, leraart Multatuli. ‘Het eerste
- maar dit raad ik U af, omdat het te eenvoudig is, en te veel talent zou vereisen om
verdedigd te worden - het eerste systeem is dat 'n Gouverneur-Generaal zyn plicht
moet doen, en zorg dragen dat de Javaan niet mishandeld wordt. Dit nu is myn systeem
en voor ulieden [d.z. de kranteschrijvers] te moeilyk.’ De paradoxen springen in het
oog.
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Na deze tirade volgt een hele reeks, soms uitgebreide, redeneringen, beginnend met
mooie stellingen als ‘De Javaan is een mens’, en steevast uitlopend op een nauwkeurig
uitgedokterde uitbuiting van diezelfde Javaan.
De meest effectvolle kunstgreep van Vrye arbeid is natuurlijk, U weet het allemaal,
de metaforische omschrijving van het verschil tussen kultuurstelsel en zogenaamd
vrije arbeid, een verschil dat er op af moet werken dat de lezer twee dingen inziet:
welk stelsel men kiest is niet erg belangrijk, misschien dat het ouderwetse nog te
prefereren is, en vooral: geen van beide deugt zolang niet eerst gegarandeerd wordt
dat het doel niet langer de uitbuiting van de Javaan is. Dat gebeurt zo: Men kan het
staatsbestel, ook in Indië, vergelijken met het mennen van paarden. Centraal zit één
persoon of instantie, die de hoofdleidsels in handen heeft. Deze vertakken zich steeds
verder (waarmee een getrapt bestuurs-stelsel aangeduid wordt), en komen zo tenslotte
bij het geleide individu terecht. Het systeem zit rationeel in elkaar, en als de koetsier
zijn best doet (denk erbij: Duymaer van Twist als verantwoordelijk menner) blijft
de wagen in het gareel. Dat wordt heel wat moeilijker wanneer er allerlei onderbaasjes
gaan mee-mennen, dus als de hiërarchie uit het systeem genomen wordt oftewel als
het kultuurstelsel vervangen wordt door een liberaal bewind dat de particuliere
ondernemer meer de vrije hand laat. Hoe houdt men al die koetsiers in bedwang?
Wie is verantwoordelijk?
Dit beeld schetst de situatie vanuit het perspectief van de bestuurder. Hoe ziet die
eruit als men kijkt met de ogen van de bestuurde? Een nieuwe metafoor wordt
geïntroduceerd, of liever, de oude wordt omgevormd. Stel U de leidsels voor als een
pompsysteem met buizen, dat is moderner dan paardenmennerij. Als alles aangesloten
is, kan het zuigwerk beginnen; in dat ‘zuigen’ zit op zichzelf al een efficiënte
gemeenheid.
Zodra de motor aangesloten is, kan er gepompt worden: ‘POMP, POMP, POMP,
zeg ik u. Pomp voor den duivel ... en voor NEDERLAND. / Dát is 't Kultuurstelsel.’
Nu het andere systeem. De motor wordt bediend door de ondernemers. Weer:
‘POMP... POMP... POMP... voor den duivel ... en voor de VRY-ARBEIDERS ...
ziedaar uw derde deel!’. Het betoog, met alle trucs waarvan ik U een deel heb
aangewezen, maar ook met al zijn expliciete redeneringen, loopt uit op een beeld dat
alles samenvat en vertastbaart.
Ik kan, na deze inventarisatie van Multatuli's strategie over langere stukken tekst,
of zelfs het geheel, nog aan de gang gaan met de zinsstructuren, en ook daar ellipsen,
parallelie, chiasmen, synonymische herhaling en vooral paradoxen, stuk voor stuk
min of meer schokkende inbreuken op de in de 19de eeuw gebruikelijke latijnse
‘periode’, aanwijzen. Maar
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U en ik kunnen een kleine adempauze wel gebruiken voor het opmaken van de balans.
Een deel van de middelen die ik opgesomd heb, behoort tot het standaard-arsenaal
van iedere polemist: vergroting, verkleining, weglating, ironie, overdrijving,
zelfinterruptie bijvoorbeeld. Maar het valt op dat
- Multatuli er wel heel exuberant gebruik van maakt, waardoor de tekst
onophoudelijk in beweging blijft en geen enkele zin een rechte lijn vormt;
- voortdurend a-logische verbanden (bijvoorbeeld via formele herhaling)
aangebracht worden;
- omkeringen, tegenstellingen, paradoxen en negaties een overheersende rol
spelen: het is alsof standpunten nooit rechtstreeks uitgesproken worden, x is y,
maar altijd geformuleerd in uitspraken als x is niet niet y, een dubbel min-teken
dat aan de constatering altijd iets van haar tegengestelde doet kleven;
- de verwijzing naar de twee centrale aspecten van de poëtica (‘superego’ en
‘totaliteit’) niet alleen de argumentatie zelf domineert, maar zelfs de compositie
bepaalt (de brieven sturen ons die twee kanten op);
- de metafoor als argument gebruikt wordt.
U vindt het misschien niet al te stoutmoedig meer, als ik beweer dat de strategie van
Vrye arbeid nauw aansluit bij de andere aspecten van Multatuli's poëtica, zijn
denkbeelden over het ontstaan van ‘poëzie’ en zijn doelstelling als schrijver. Meer
wilde ik vandaag niet laten zien, behalve misschien dat de Multatuli-studie eigenlijk
nog beginnen moet. Maar dat wist U al.
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Het tekstbeeld in de tijd van Multatuli en nu.
Boven: het slot van Vrye arbeid zoals dat zich typografisch aan de lezer van vroege drukken
voordeed (dit is de derde, van 1866).
Onder: dezelfde passage in de Volledige werken. De ‘onrust’ in de oudere drukken (Multatuli
heeft geen andere gekend) sluit zozeer aan bij Multatuli's poëtica dat men zich af mag vragen of
hij een zo gelijkmatige presentatie als de ons vertrouwde aanvaardbaar gevonden zou hebben.
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Jan J. van Herpen
Multatuliana in het archief van Prof. Dr. P.H. Ritter senior
In Over Multatuli 12 publiceerde ik het artikel ‘Nieuwe gegevens over Multatuli's
laatste levensdagen’ met drie door Mimi en Multatuli in 1887 aan P.H. Ritter
(1851-1912, respectievelijk Remonstrants predikant in Utrecht, hoofdredacteur van
Het Nieuwe van den Dag in Amsterdam en hoogleraar in Utrecht) geschreven brieven
en met de herinneringen ‘Multatuli aan den aanvang van mijn leven’ van Dr. P.H.
Ritter Jr. Intussen zijn er nog weer enkele vondsten te melden na de ordening van
het Archief Ritter in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.

1.
Multatuli en Ritter sr. deden aan correspondentieschaak, dat bleek al uit mijn vorige
artikel. Twee briefkaarten zijn teruggevonden.

Poststempel: Nieder-Ingelheim 9 11 86, 7-8 N, poststempel: Utrecht 10
NOV 86. 1-2 N, Weltpostverein. (Union postale universelle). Postkarte
aus Deutschland. (Allemagne.) An WEW.Zgel. Heer Dr P.H. Ritter
Maliebaan [49] Utrecht Holland.
Prettig vlug! Er is nu 'n aardige spanning waarvan U de eer toekomt daar uw zetten:
28) Se3-f1 en 31) Td1-e1 - naar ik meen - goed waren of althans de besten. Myn zet:
23) c7-c5 was byzonder slecht, omdat ik U daardoor gelegenheid gaf 'n ‘pion passé’
te krygen, die U wel niet zal doen winnen, maar my 2 of 3 tempi kosten kan, 'tgeen
weer bewyst dat ik geen meester ben daar 't onelegant is. Als men 'n flater maakt,
zooals ik daar, is 't zuiver toeval of het meer of min noodlottige gevolgen heeft. Dit
heb ik tegen schaken, hoe gaarne ik 't ook doe. 't Is my 'n calmans. Geen meester
alzoo, maar wel meen ik wat te verstaan van analytische theorie, dikwyls - zoo als
nu, byv. - après coup. 't Spyt me nu, dat uw strydkrachten zoo gedund zyn. 't Verschil:
2 p + (T-S) is te groot, vooral by zoo'n leeg bord. Maar als ik weer 'n flater maak,
kunt ge U misschien herstellen. Alzoo moed gehouden!
31) Td1-e1 ... Th8-e8.
Als ge uw S. verplaatst, neem ik uw T met den mynen. Na d5-d6 gaat m'n K op
c8. Dit zou een der zetten zyn waarvan ik de noodzakelykheid had behooren te
voorkomen, heel vriendelyk gegr.
DD.

Over Multatuli. Delen 22-23

47

Over Multatuli. Delen 22-23

48

2.
Poststempel: Nieder-Ingelheim 22 11 86, 6-7 N, poststempel: Utrecht 23 NOV 86,
1-2 N. Weltpostverein (Union postale universelle). Postkarte aus Deutschland.
(Allemagne.) An WEWZgel. Heer Dr. P.H. Ritter V.D.M. [Verbi Divini Minister,
bedienaar van het goddelijk woord] Maliebaan [49] Utrecht Holland.
Een misverstand! M'n zet e4-e3 zou niet terstond volgen op 36) Sf1-d2 maar later
als Uw K, om z'n pionnen te bereiken, zich achter den S plaatste. Dan nl. zou S vast
staan. Daarom zei ik: ‘bedreigen en nemen’. 't Was alzoo 'n waarschuwing dat die
zet met uw S. den K niet helpen zou in 't oversteken van den Rubicon althans niet
zonder groot offer.
Mocht ge, by gebrek aan beter dan, nu 36) f1-d2 volhouden, dan zou myn 36e zet
zyn: f4-f3† waaruit óók alweer 't verlies van uw S. voortvloeit. Ontvingt ge gister
m'n br. aan Dr v.M., met de seurige byblaadjes? Hart, gegr., DD
Drukte-O! [zin doorgestreept] Uitlegging van 't doorgehaalde volgende kaart.

3.
Van drie dagen voor Multatuli's dood is een brief, ook gevonden in het Archief van
Ritter sr. en dus welhaast zeker aan hem gezonden, maar door de schrijver niet
ondertekend. Wat we slechts weten is dat hij te Amsterdam in een snel en intelligent
handschrift geschreven is door een vriend of mogelijk collega (Remonstrants
predikant) (‘amice’), die weet dat Ritter Multatuli kent.

Amst. 16/2 87.
Vóór ik aan mijn dagprogram begin, amice, een woord met U, dat ge moet aanhooren
alsof ge even bij mij waart ingeloopen en me, onder 't stoppen van een pijp, een
parenthèse hardop hoordet denken.
Ik wil hiermee zeggen dat ge er evengoed niets bijzonders als alles bijzonders in
moogt speuren; dat gij er op antwoorden, maar ook op zwijgen moogt: dat ik het
evengoed voor mij kon houden als aan U zenden -: dit laatste, is zoó waar dat als er
tusschen nù en over zeven minuten maar de minste stoornis in mijn kamer komt, dit
blaadje niet vervolgd, maar verscheurd of verbrand wordt.
Ik zou dan van U wel eens willen hooren (en, gelijk gezegd is, als ik het niet van
U te hooren krijg, blijft de wereld in en om me precies dezelfde) wat eigenlijk ons
volk aan Multatuli te danken heeft? In jaren had ik hem niet uit de kast gehaald (tenzij bij schoonmaak) en dezer dagen
viel er een deeltje, terwijl ik een ander boek zocht, van zijn
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Ideeën op den grond. Ik raapte op, las en - bleef, met toenemende walging, een poos
lezen.
Ik dacht: is dat fraaie literatuur? Is het veredelende, verlichtende, verwarmende
literatuur? Is het literatuur - voor een beschaafd mensch? - Ik dacht: als Multatuli
indertijd zoo'n vraag gehoord had, zou hij een nieuw deel er aan gewijd, er uit
gebrouwd hebben. Ik hoorde of las in mijn verbeelding reeds al zijn gerammel over
‘'n beschaafd mens’. In den trant van al de rest. In den trant van - al wat mij om
honderd en één redenen verachtelijk voorkomt.
Wat ik bij voormelde gelegenheid las, was een millioen maal méér dan voldoende,
dacht mij, om een predikant, die voor zijn ambt en zichzelf eenige achting heeft, van
alle conversatie met den auteur de volledige onmogelijkheid te doen gevoelen.
Tenzij zulk een predikant met de vraag mocht beginnen: ‘neemt gij dat alles nog
heden voor Uw rekening?’ en er 't antwoord op kreeg: ‘neen!’ Gij denkt er anders
over, amice! Bij gelegenheid wil ik wel eens vernemen waarom? En dan: wat heeft ons volk aan hem te danken?
Heeft hij de naarste karikaturen van 't ‘geloovig’ soort te onzent vernietigd?
Sinds zijn optreden zijn ze in aantal en sterkte verbijsterend toegenomen. Heeft
hij een jongelingschap gekweekt met wie het rijk der menschelijkheid komen zal?
De jongelui van de ‘Nieuwe Gids’ zweren bij hem als hun Messias.
En zóó doen de jongedochteren ten lande met Titia v.d. Tuuk1 aan 't hoofd.
Heeft hij -

1

Titia van der Tuuk (1854-1939), onderwijzeres. Verklaarde in een tijdschrift dat zij na
jarenlange strijd atheïste was geworden: ‘De strijd in mij is beslist, de strijd met het groote
deel der menschheid, dat nog in de duisternis wandelt, begint. Hoewel ik vol moed ben en
vol zelfvertrouwen, verheug ik mij toch, niet alleen te staan. Een edele schare met onzen
grooten Multatuli aan 't hoofd staat mij wakker ter zijde, en, meer geöefend, meer gestaald
dan ik, zal 't mij een genot zijn van hen te leeren’. Hiertoe zocht zij tijdens Multatuli's
lezingen-tournees persoonlijk contact. Zij bezocht hem voor het eerst op 11 april 1878 in
hotel de Hollandsche Tuin in Zutphen. Later kreeg zij bekendheid als schrijfster en vertaalster.
Zij schreef o.a. kinderboeken en brochures en artikelen tegen alcoholmisbruik, voor
verbetering van de positie van vrouwen en voor het vegetarisme. (In V.w. 19 is het geciteerde
artikel gepubliceerd; dit deel bevat ook. brieven van Multatuli aan haar. In Een halve eeuw
onder socialisten van Joan A. Nieuwenhuis, Zeist 1933, vindt men haar stuk ‘Ideaal’, een
terugblik op vijftig jaar strijd voor het feminisme; in dit boek staat ook een foto van haar).
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Daar hoor ik stoornis komen. Maar nu ik zoóver ben, wil ik verder en zal dit briefje
onder Uw oog komen.
Toevallig was ik eergisteren en gisteren bij een familie (elken dag een andere: dus
twee families en 't was, wat men noemt rein toevallig), waar ik, onder tranen, Multatuli
hoorde vloeken... om den noodlottigen invloed van zijn geschrijf.
Zou ons volk dan tòch aan hem te danken hebben?...
Hartstochtelijk tegen Multatuli, is dat hartstochtelijk vóór méér waarheid in vollen,
heiligen ernst?... Tot ziens!

4.
Van 9 maart 1887 (dus achttien dagen na Multatuli's dood) is de volgende brief van
Mimi aan Ritter:

N.Ing. 9 Maart. 1887.
Waarde Heer! Dank voor uw stuk in E.H.2 Ja, ik geloof waarlyk dat het Dek lief zou
geweest zyn. Het wyst juist op die kant in zyn werken, die hem het bitterst aandeed
miskend te zien, op de hooge heilige ernst in hem. Ge hebt de vraag gesteld naar
zyne beginselen, en my dunkt in hoofdzaak goed beantwoord (ik meen dat er iets
aan ontbreekt, maar ben nog te gejaagd om goed zeker van mezelf te zyn. Zoo ik er
by blyf, wil ik U later myn opmerking wel meedeelen) het is beknopt en doordacht
ik was er bly mee, ook niet kwetsend en banaal als veel anders dat ik dezer dagen
las.
Wat ge hier bespreekt geldt voor alles den wysgeer in hem. O, ik weet het wel,
alles is in alles, en hy was één, maar toch het licht valt hier vooral op deze zyde, en
dit was een zyde die hem zeer ter harte ging, en die U schoon doet uitkomen.
Wat nu betreft hem te ‘beschryven’ in Mannen v.B.?3 Ik weet het waarlyk niet!
Zoo'n redactie wil by zulk 'n gelegenheid groote Goden! zoo'n stuk hebben. Van U
weet ik ten minste dat ge hem liefhebt, daarom zou ik zeggen: doe het, ja! - Maar
van de andere zyde, of ik geloof dat U het kunt? neen! Het komt me ook zoo
onbereikbaar voor het goed te doen - en U heeft hem weinig persoonlyk gekend.4
Dit blykt ook uit uw gezegde
2

3
4

Ritter had in het weekblad Eigen Haard van 5 maart 1887 over Multatuli geschreven. Het
artikel bevindt zich in het Multatuli-Museum. Een samenvatting schreef ik in Over Multatuli
12, blz. 24-25.
De reeks ‘Mannen (later: en vrouwen) van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en
portretten’. (Eerst: A.C. Kruseman). Haarlem, Tjeenk Willink. Begonnen in 1870.
Dit is in tegenspraak met wat Ritter jr. schreef: ‘Het verkeer was levendig. [...] De brieven
die beide heren elkander buiten de mededelingen over de schaakzetten toezonden, waren vol
van belangstelling voor de wederkerige gezinnen. [...] 's Zomers gingen wij vaak, met de
hele familie, naar Nieder Ingelheim. [...] En daar, op de wandelingen in de omgeving en
langs de Rijn, moet het geestelijk leven zich hebben ontplooid tussen twee mannen van zeer
uiteenlopende maatschappelijke zienswijzen.’
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in E.H.: ‘nooit heeft hy iemand ter wereld droog of uit de hoogte kunnen behandelen’.
Wie hem het best zou kunnen beschryven weet ik niet. Vosmaer misschien, maar
ook niet in alles. Herinnert ge U dat hy zich zelf heeft beschreven in den Havelaar?
En zóó juist en waar!
Of geldt het de beschryving van zyn leven? Toen Huet dit wilde doen in 85 in
‘Hedend. letterkundigen’ schreef de uitgever er dek over, waarop deze antwoordde
dat hy niemand het recht toe kende zyn leven te beschryven, daar niemand er de
gegevens toe had. ‘maar, zei hy, dit doet er misschien niet toe, want het publiek kan
alles slikken’. Nu zooals U weet, zou die beschryving op niets met al zyn
neergekomen, als Huet niet op onverklaarbare wyze in het bezit was geraakt van
papieren die aan dek ontstolen zyn, stukken die Huet daar boutweg, ofschoon ten
onrechte Multatuli's Dagboek5 noemt, die hy daar uitgeeft, en die belangryk genoeg
bleken om de uitgave te dragen. De rest was leeg en onjuist. - Wat my aangaat wil
ik u natuurlyk gaarne eenige inlichtingen geven, als het niet al te omslachtig is. Deze
brief te schryven, valt me nu reeds zwaar. En al neem ik my voor alles wat ik van
dek weet te rangschikken en te verzamelen, dit is een lang werk, en ik zou dat ook
niet graag geven voor dit doel, daar het my als een zeer twyfelachtige eer voor dek
voorkomt tusschen al die andere ‘mannen van beteekenis’ te staan.
Wat ons betreft - Woutje6 en my, ik zal wel tot Holland komen; ons huis hier zal
ik moeten verkoopen om veel redenen, ik zie er zeer tegen op. hier spreekt alles van
hèm - en toch is er haast en is 't de vraag of het lukt nog bovendien - maar alle andere
is niets by dat eene onherstelbare.
Vaarwel beste Heer. De hartelyke groeten aan Mevrouw.
Uw toegenegen M Douwes Dekker Schepel.

5.
Tenslotte is er nog een envelop zonder brief. Op de adreszijde staat (met twee
poststempels over twee Duitse postzegels: Büderich (Kreis Mörs) ‘21.11.94: W.E.Z.G.
Heer Mr. Dr. P.H. Ritter, Hoofd-Redacteur van Het Nieuws van den Dag Amsterdam
Vondelstraat 25’. Op de achterzijde: een poststempel met Amsterdam 21 NOV 94
en de woorden ‘Brief v. Mev. Douwes-Dekker-Schepel aan Prof Ritter.’

5
6

C. Busken Huet publiceerde zonder de toestemming van Douwes Dekker fragmenten uit
diens lange brief van 24 februari tot 6 mei 1851 aan A.C. Kruseman.
Wouter Bernhold, pleegzoon.
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A.J. Hanou
Een voorbeeld voor Multatuli*
Nederlandse literatuur? Daar was Multatuli zelden over te spreken. Dat was hij ook
niet over de literatoren uit de achttiende eeuw (met wie hij misschien wel veel
vertrouwder was dan met zijn eigentijdse collega's). Feith en Bilderdijk bijvoorbeeld
krijgen er voortdurend ongenadig van langs. Maar er is een uitzondering.
Zo schrijft hij, nog in de oost, in 1845 aan Tine, mijmerend over het probleem hoe
open dan wel verbergend men tegenover elkaar moet staan in een verhouding:
Ik vond in een werk dat ik tegenwoordig lees en waarin over het huwelijk
gesproken wordt, de oorzaken opgegeven van vele ongelukkige
vereenigingen. Daarin komt onder anderèn het volgende voor: ‘Vele
minnaars, man geworden zijnde, nemen niet eens de moeite hunne gebreken
te verbergen’. Deze periode deed mij lang nadenken. Moeite nemen om
iets te verbergen, dacht ik, is toch altijd eene soort van geveinsdheid [...].
Ik had echter te veel achting voor de verstandige schrijfsters van die
woorden (Wolf en Deken) om het zoo terstond te verwerpen [...]. (Volledig
Werk VIII, 586)
Naast de waardering voor de schrijfsters is hier gevoel voor het ‘sententie’-karakter
in hun werk. Multatuli had altijd een voorkeur voor die auteurs en werken waaruit
maximen, aforismen te distilleren waren. Ook die eerste brieven aan Tine hebben
daar wat van: zij zijn een poging een soort moreel huishoudboekje voor hun beidjes
op te stellen.
Maar leerde Multatuli ook iets van de schrijfsters op ander terrein? De kunst
karakters neer te zetten, een fictief verhaal te scheppen? In die tijd leest hij in ieder
geval hun oeuvre met liefde:
Ik ben tegenwoordig verschrikkelijk aan het corresponderen met ‘heele
lieven’ zooals de meisjes in Willem Levend genoemd worden
schrijft hij nog in diezelfde brief aan Tine (VW VIII, 594). - In 1851 is hij aan de
Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart bezig (geweest?) wanneer hij aan zijn
broer schrijft (hij is dan nog steeds in Indië):

*

Dit artikel was oorspronkelijk bestemd voor de (niet verschenen) Aarts' Letterkundige
Almanak voor 't Wolff-jaar 1988.
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Zoodat ik maar zeggen wil (Abr: Bl:) dat ik veel te doen heb. (VW IX,
112)
Die ‘Abr: Bl:’ is natuurlijk Abraham Blankaart, een van de hoofdfiguren in de Sara
Burgerhart, en nadien natuurlijk ook in de Brieven van Abraham Blankaart (1787-89).
Deze rondborstige Hollandse koopman, voogd van Saartje, was als figuur iemand
naar Multatuli's hart (deed hij hem denken aan zijn familie van kapiteins?). Zelfs
nog in 1871 schrijft hij aan Roorda van Eysinga:
Niets is my aangenamer dan bon sens. Zoodat ik maar zeggen wil Abraham Blankaart! - dat ik u vriendelyk verzoek, niets aan my of om
mynentwil te offeren. (VW XIV, 353).
Maar dat is veel later. Al in Multatuli's eerste werk, de Max Havelaar, duikt Blankaart
herhaaldelijk op. Zo eindigt de schrijver een tirade over het recht zijn roman in te
richten zoals hij wil met de verzuchting:
Zodat ik maar zeggen wil, om met Abraham Blankaart te spreken... (VW
I, 122)
waarna de roman zelf, de fictie, opnieuw begint, en wel met de vraag:
- Wie is dat, Abraham Blankaart? vroeg Louise Rosemeyer, en Frits
vertelde het haar, wat me groot genoegen deed, want dit gaf my gelegenheid
eens op te staan.
Na deze Sterniaanse overgang komt een alinea verder Blankaart alweer terug:
Dat pak van Sjaalman is een waar Trojaans paard. Ook Frits wordt er door
bedorven. Hy heeft naar ik bemerk Stern geholpen, want die Abraham
Blankaart is veel te Hollands voor een Duitser. (VW I, 123)
Bij die passage tekende Multatuli in een noot later aan: ‘En... voor het tegenwoordig
geslacht van Hollanders misschien ook. Hoevelen myner lezers kennen die aardige
figuur uit Sara Burgerhart?’ (VW I, 336).
Het bovenstaande toont voldoende aan dat de Sara Burgerhart Multatuli na aan
het hart lag. Dat was ook het geval met ander werk van Wolff en Deken. Hij kende
de Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut (1793-96). Dat boek vond hij als
roman niet zo bijzonder ('t Is ook inderdaad de minst ‘plastische’ uit W&D's oeuvre,
maar des te rijker in ideeën), maar wel vond hij het karakter van Cornelia's lichtzinnige
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moeder ‘onovertroffen’ en ‘een kunstvoortbrengsel van den allereersten rang’ (VW
VI, 753).
Wellicht zijn er nog honderden plaatsen te vinden in Multatuli's oeuvre waar hij
zich over de schrijfsters uitlaat, maar die zijn bij gebrek aan beregistering van het
Volledig Werk moeilijk alle te traceren. Wat in ieder geval nu al opvalt is dat tenminste
een aantal figuren uit W&D's werken Multatuli zeer goed bijgebleven is. En daar
hoort Saartje zelf óók bij. In 1866 schrijft hij aan Huet:
Wat me in Klaasje Zevenster waarschynlyk hinderen zou, is die eentoonige
tic om de deugd der heldin zoo heelemaal terugtebrengen tot het - ja hoe
moet ik het zeggen? Zal ze al of niet trouwen of sterven als maagd? Die
plompe moraal heerscht in al die dingen. Pamela, Clar. Harlowe, Susanna
Bronkhorst, ja zelfs in Saartje (die ik anders graag lyden mag.) Ik heb
altyd lust zoo'n vervolgde deugdheldin toeteroepen: ‘ga toch in sHemels
naam gauw met dezen of genen te bed, dan is 't uit! Verveel ons niet vyf
deelen lang met je deugd die après tout, zeer zelden deugd is’. (VW XI,
678)
Datzelfde bezwaar tegen de moralistische omslachtigheid van die achttiende-eeuwse
zedenromans spreekt Multatuli ook uit in Idee 1058c. Volgens hem werden die
deugdromans alleen geschreven om de lezers/lezeressen rode oortjes te doen krijgen:
Sla ze maar na, de duizenden en duizenden ‘oorspronkelyke’ romannetjes
die er geschreven werden en worden naar de prototype der Pamela's, der
Clarissa Harlowe's, der Grandison's, der Willem Leevends, der Susanna
Bronkhorsten, der Sara Burgerhart's, en let er op of niet de hele veredeling
van ‘Verstand en Hart’ tenslotte neerkomt op zo'n kittelend: zal ze... zal
ze niet? Is ze wel... is ze niet? (VW VI 588)
Het is dat opvoederig kader dat Multatuli in het werk van Wolff/Deken verwerpt.
Niet hun karaktertekening, niet de basis van hun schrijfkunst.
Hoe jammer dat de brieven van die Mevrouw Wildschut, om 't zeer
specifiek-hollandse van haar uitdrukkingen, niet te vertalen zyn! Dat 'n
roman in ‘brieven’ nu eenmaal 'n hors d'oeuvre [gedateerd genre] is, doet
hier niet ter zake. (VW VI, 753)
Hij herkent de schrijfsters als verwanten, in het gebied van de humor. In Idee 1052b
is een lange tirade te vinden tegen de literatoren van het eind der achttiende en begin
der negentiende eeuw. De sentimentelen, Helmers, Loots, Tollens en wie al niet,
hadden besloten ‘in 'n concilie van letterkundigen, zich nooit te vergrypen aan humor’,
en de wereld
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nooit anders te bekijken dan ‘uit een vers-achtig oogpunt’. Maar:
Een paar verraders zyn er geweest! De juffrouwen Wolff en Deken - één
van de twee althans - Loosjes - eventjes! - Bilderdyk... heel eventjes, byna
niet, en altyd met God. (VW VI, 485).
Multatuli vergeet Kinker, Paape, De Wakker van Zon en nog heel wat anderen; maar
die kende hij waarschijnlijk niet, of niet goed (in het algemeen was hij nu ook weer
niet zó goed op de hoogte van die tijd, en bovendien had ook hij al dikwijls een
negentiende-eeuws matglazen brilletje op als het om de smakelijker literatuur uit het
verleden ging). Toch: door Wolff en Deken heeft hij begrepen dat humor en literatuur
niet onverenigbaar waren. Hun meer directe esprit heeft mogelijk de weg
opengehouden voor Multatuli's meer Sterniaanse ironie. Vermoedelijk had hun werk
in dit opzicht voor Multatuli een exemplarische functie.
Ik keer terug naar het vraagstuk van de karakters, de figuurtekening. Er bleek al
dat Multatuli geënthousiasmeerd werd door Abraham Blankaart, moeder Wildschut
en door Saartje zelf, die hij ‘graag lyden’ mocht.
Me beperkend tot de Havelaar (niet alleen omdat daar Blankaart opduikt, of omdat
iets eerder Multatuli zich bezig hield met de Sara Burgerhart) stel ik vast dat een
groot aantal figuren daarin van nogal ‘emblematische’ aard zijn. Zij dragen dito
namen: Slymering, Gaafkuiper, Wawelaar en zo meer. Hun namen en gedrag hebben
veel weg van de karakters bij Wolff en Deken. Ook daar zijn de figuren getekend
met wat in de tekenkunst de ‘klare lijn’ genoemd wordt (ook vaak te zien in de
karikaturen en romanillustraties 1790-1810). Die karakters krijgen wel wat speling
mee in hun actiemogelijkheden, maar hun rol, hun hoofdbestemming ligt vast. De
namen (‘Burgerhart’ enz.) geven dat al aan: het zijn ‘speaking names’, emblematische
aanduidingen van de geestesgesteldheid en de functie van de personages. Hun
handelingen zijn voorspelbaar. De Droogstoppels en de Blankaarts: het zijn personages
die als speelgoedtreintjes binnen het kleine theater van kantoor of huiskamer wel
eens over een ander spoor kunnen lopen als de schrijver de wissel omgooit, maar die
nooit de omtrek van het emplacement kunnen verlaten.
Het sprekendst gebruik hiervan is gemaakt door Wolff en Deken en ik acht het
waarschijnlijk dat hun voorbeeld door Multatuli ter harte is genomen bij het ontwerpen
van zijn Wawelaars en andere karakters. Het zou boeiend zijn te bestuderen of het
actie-patroon van die figuren in de Havelaar die een ‘moderne’, individualistische
naam dragen, afwijkend is van dat van de ‘archaïsche’ naamdragers.
Hoogstwaarschijnlijk wel. Al kunnen hier valkuilen zijn. Wie zal zeggen of het lot
van de haveloze en
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fortuinzoekende Max Havelaar niet gedicteerd wordt door de hazelaar (waarvan ook
de wichelroede gemaakt wordt)?
Misschien hebben ook enkele van Wolff/Dekens figuren een voorbeeldwerking
gehad in ander opzicht. Saartje - die wildebras en strijdmaagd, toch zo naïef en eerlijk
en rechtlijnig - die jonge vrouw die genoeg Nederlanders aantrok om zelfs nu nog
naambekendheid te hebben - heeft díe Saartje soms model gestaan voor (trekken
van) Fancy? Curieus genoeg deelt Fancy Tine mee, in de Minnebrieven:
Ik ben van plan hem een geschiedenis voor te jokken, mooier dan van
Saartje Burgerhart, die de flensjes opat. Daar deed ik wél aan, want...
Saartje was ik, dat begrypt ge. Maar in dien tyd sprak ik anders met de
mensen, omdat de moderne theologie nog niet was uitgevonden [...]. Toen
ik in de Beemster logeerde, by de juffrouwen Wolff en Deken, waren de
mensen nog dommer dan uw zeer, zeer domme Max. Maar láát hem zo.
Ik zal geven: verhalen, vertellingen, geschiedenissen, parabelen, hem zo
[...] ik wil dat zyn brieven worden begrepen ook door de meisjes, die niet
wonen in de wolken... door de meerderheid. (VW II, 57)
Hiermee wordt Saartje/Fancy opgenomen in de schare Andromache's, Porcia's,
Ophelia's en andere ‘ideale’ vrouwen, aan het begin van de Minnebrieven als een
wolk engelen rondwarrelend boven het bed van de koortsige schrijver. Fancy, als
Saartje, ontpopt zich als de Hollandse variant van dit archetype. Groter eerbetoon
aan Wolff en Deken is niet mogelijk. Merkwaardig is het wanneer we nu, iets verder
in een brief aan Fancy aan Max, te lezen krijgen: ‘Ja, was ik nu maar een licht meisje,
zo als gy volstrekt van my maken wilt’ (VW II, 59). Dat spoort geheel met de hiervoor
aangehaalde kritiek van Multatuli op het gesteven zedelijk kleedje waarin zijn Saartje
die ‘hy zo gaarne lyden mocht’, in haar Historie gestopt was. Ik vraag me dan ook
langzamerhand af (onderzocht heb ik het niet) of niet ook Femke, in het Woutertje
Pieterse-verhaal, niet geschreven is als naar voren tredend vanuit een Saartje-mandala.
Een tweede of derde terrein waarop Wolff en Deken beslist Multatuli beïnvloed
hebben, is dat van de taal. Ongetwijfeld zijn zij de eersten geweest (ik maak een
zeker voorbehoud met betrekking tot aspecten van het werk van Weyerman) die in
zo grote mate het talent hebben gehad het werkelijk gesproken en levende Nederlands
te gebruiken en het dienstbaar te maken ten behoeve van de literatuur. Zonder hun
prestatie is het proza, de directheid van Multatuli ondenkbaar. Die soepelheid, die
natuurlijkheid, die eenvoud-én-complexiteit had hij mijns inziens nooit kunnen
bereiken, als hij niet het voorbeeld van het taalgebruik bij W&D gekend had. Er heeft
hier een soort osmose plaatsgevonden. Vergeleken bij het proza van Wolff en Deken
is het andere proza tussen 1780 en 1820 (hier irrelevante uitzonderingen
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daargelaten) langzaam, plechtstatig, didactisch, retorisch. En zo was het ook bedoeld.
Wolffjes taal was anders. Multatuli's proza, hoe geniaal ook, is ondenkbaar zonder
het voorstadium van het taalvermogen van zijn geliefde Beemster dames.
De Nederlandse lezer heeft hun heel wat te danken - want het moderne Nederlands
zelf heeft weer het nodige te danken aan Multatuli. Generaties zijn bij hem in de leer
gegaan, om het school-Nederlands af te leren.
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H.H.J. de Leeuwe
Een curieuze getuigenis van Multatuli's voortleven
De afdeling Theateramusement van het Nederlands Theater Instituut te Amsterdam
bezit een plakboek (signatuur: K 70) dat krante-artikelen bevat over het straatlied,
verschenen na het uitkomen van één der standaardwerken op dit terrein (van Wouters
en Moormann) in 1933. Achterin heeft de onbekende samensteller nog een aantal
losse bladen toegevoegd waarop - zoals ook gebruikelijk bij de straatzangers - een
gedicht staat gedrukt. Hier gaat het echter niet om vrolijke of treurige gezangen over
liefde, dood, ouders, ridders en actuele misdaad, maar om het lot van de werkloze
arbeider die dit blaadje in de bus gooit bij Mijnheer en Mevrouw in de hoop dat hij
een aalmoes ontvangt (kleren zijn ook welkom), als hij zijn lied weerom komt halen.
Eén ervan verdient onze speciale aandacht omdat de ondertitel luidt:
Uit ‘Vorstenschool’ van Multatulie
Wie dit gedicht-in-proza doorleest zal er geen woord uit dat drama in terugvinden,
maar het is een curieuze getuigenis van Multatuli's voortleven bij (laten we zeggen)
het volk. Met zíjn naam en zijn stuk associeert de auteur van het lied zijn diepe
medegevoel met de ellende van het volk, met armoede, honger, en onverzorgde
ouderdom, met krotwoningen, drankmisbruik en ziekte. En hoe formuleert Koningin
Louise dit in Vorstenschool? (VW VI, 23-25):
Het Volk
Is laag gezonken, moeder! Ziel en hart
Gaan onder by aanhoudend stoflyk lyden.
De gloed van hoger geestdrift wordt gedoofd,
Als 't leven slechts één kamp is met het lage,
Als niet te sterven 's levens enig doel is,
En uitstel van bezwyken hoogste prys!
Wat is den arme 't schoon der lente? Niets!
Een sterrenhemel? Niets! Wat is hem kunst?
Wat zyn hem tonen, tinten, geuren? Niets!
Wat is hem poëzie? Wat liefde? Niets!
Dat alles màg hem niets zyn. Alle vlucht
Is hem verboden door de werklykheid,
Die met een yzren vuist hem perst in 't slyk,
En elke poging tot verzet, bestraft
Met ... honger!
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Het Volk is ruw, zo zegt men, en misschien
Terecht. Maar, moeder, hoe zoudt gy en ik zyn,
Indien van kindsbeen af, ons gans bestaan,
Ons wensen, willen, streven ... àlles, zich
Had opgelost in 't éne woord: gebrek?
Zeg, moeder, zouden wy dan zyn als nu?
En blyft het niet de vraag altoos, of ons
De scherpe prikkel van den honger, en
Het kankrend wee van dagelyksen angst
Voor 't onderhoud van morgen, zo gedwee
Zou laten als dit ruwe Volk zich toont?
Ik, moeder, sta verbaasd by zoveel zachtheid,
Maar vind, helaas, de reden die 't verklaart:
Het Volk is uitgeput, berust uit zwakte.
Een deel, een nietig deel der maatschappy
Heerst, regelt, kuipt, maakt wetten ... en verwyst
Het ov'rig deel - en 't grootste - tot ellende!

Die woorden hebben zich vermoedelijk in het geheugen van de auteur gegrift en
misschien heeft hij bij zijn ondertitel gedacht dat Louise zijn tekst tot de hare zou
kunnen maken. Voor hèm was poëzie niet: Niets!
Hier volgt dan het gedicht dat - gezien de uitdrukkingen ‘naoorlogstijd’ en ‘de man
van vooroorlog’ - denkelijk gedateerd moet worden in 1919 of 1920.
MIJNHEER EN MEVROUW,
Dit lied wordt U beleefd aangeboden door werklooze mannen, zonder
steun of crisissteun.
WAT IS DE TOEKOMST?
(Uit ‘Vorstenschool’ van Multatulie)
Het menschdom zucht,
Men voelt zich down
In deze na-oorlogstijd.
Zou er eindelijk uitkomst komen?
Men dwingt zichzelf door valsche schijn
De man van vooroorlog te zijn.
Wie is de dupe?! De jonge man!
Jonge, sterke mannen, zonder werk,
Vechtende om een bestaan
Reeds maanden lang, lijden honger,
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Gebrek in angst en beven.
In wanhoop voelen zij zich ten gronde gaan.
Uit de werkplaatsen verdreven,
Door machine en techniek,
Bij duizenden naar openbare
Liefdadigheid verwezen.
Heeft hij geen tehuis ... Wat dan?
Zijn ‘werk’ ligt langs den weg.
Als wat?
Als ‘koopman’? met veters, garen, zeep en band.
Is dat een ‘Ideaal’?
Houdt zooiets stand!!?
Zwervers gelijk, die huizen afschooien,
Wat hun levenskracht
Van energie doet berooien.
Mannen die willen werken,
Om het leven niet vroegen,
Zich met alle werk, hetzelfde wat
Willen vergenoegen,
Worden als paria's
De maatschappij uitgebannen.
Wie heeft hen dit lot beschoren?
Waarom voor samenleving verloren.
Hoe verschrikkelijk te bedelen
Voor jonge mannen en vrouwen.
Geef ons werk; laat ook ons een tehuis bouwen!
Opdat wij niet zullen zijn
In Uw oogen ‘Een Paria’!!
Wil dat niet gedoogen!!!
Prijs naar goeddunken
NADRUK VERBODEN
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J.J. Oversteegen
Geen anti-kritiek
In Over Multatuli 22 besprak Eep Francken mijn boekje De redelijke Natuur, over
Multatuli's literatuuropvatting. Ik ben literair te netjes opgevoed om niet te weten
dat de grootste zonde die een auteur kan begaan is: kritisch antwoorden op een kritiek.
Daarom alleen al zou ik daaraan niet denken, en natuurlijk ook omdat Francken zich
niet met dooddoeners van het kritiseren afmaakt. Hij denkt over sommige aspecten
van Multatuli's poëtica anders dan ik; so far so good.
Er is echter één punt waarover ik, naar aanleiding van die bespreking, graag wat
zeggen wil. Het gaat om iets dat mij al jarenlang intrigeert. Ik grijp daarom deze kans
aan om erbij stil te staan, onder dankzegging aan Eep Francken voor zijn aandacht
voor De redelijke Natuur.
Als ik hem goed lees, of niet al te verkeerd, heeft Francken er vooral bezwaar
tegen dat ik Multatuli consequenter maak dan hij is, en dat ik zijn luciede momenten
meer aandacht geef dan de andere. Hij heeft gelijk. Maar dat wil niet zeggen dat die
aanpak verwerpelijk is. Het is voor een schrijver zó moeilijk om iets verstandigs te
zeggen over de eigen motieven tot schrijven en om zijn inzichten te formuleren in
wat literatuur is en wat zij uitricht, dat juist de groten voortdurend mistasten in hun
formuleringen. Dat geldt bij auteurs met een filosofische inslag nog meer dan bij
pure verhalen-vertellers. Ik meen, en natuurlijk kan men daarover anders denken,
dat een schrijver er recht op heeft, op zijn beste momenten beoordeeld te worden,
tenminste als hij zich zo ver in het onbekende waagt als Multatuli dat deed. Dat is
geen kritiekloosheid, maar interesse voor dat zoeken, dat tasten naar iets waar
nauwelijks woorden voor zijn. Als ik heb laten zien dat Multatuli soms iets stevig
in zijn vingers had waaraan op dat moment haast niemand anders nog kon raken,
ben ik tevreden: meer ambieer ik niet. Daarna mogen alle jamaars komen, ook bij
mijzelf. Wel denk ik natuurlijk dat het niet gaat om iets marginaals in Multatuli's
denken, maar om een kernpunt, een centraal vermoeden als men het zo behoedzaam
wil uitdrukken. Ik liet de slagen om de arm in De redelijke Natuur achterwege, voor
een deel om polemische redenen (over Multatuli schrijven heeft, of men wil of niet,
altijd een polemische dimensie) en voor een deel omdat ik werkelijk denk dat
Multatuli bij vlagen een glashelder inzicht had in wat er voor hem bij het schrijven
op het spel stond. Elders in dit nummer kan de lezer mijn weergave van dat inzicht
aantreffen, dus dat ga ik op deze plaats niet nog eens overdoen.
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Als het mij te doen was om kritiek, wat zou ik er dan aan hebben om Multatuli hier
en daar wat vliegen, of desnoods hele zwermen vliegen, af te vangen? Dan zou ik
radicaler zijn, en mij richten op de bronnen van zijn poëticale opvattingen. Ik zou
bijvoorbeeld kunnen stellen dat die hele Natuurlijke orde onder de natuurlijke chaos
niets anders is dan een wanhopige poging om de eigen persoonlijkheid tegen
desintegratie te beschermen door een geloof in zinvolle samenhang. Dat is een
verdedigbare these. Maar in De redelijke Natuur hield ik mij niet bezig met
psychologiseren over Douwes Dekker. Waar ik met ‘psychologie’ kwam, hield ik
mij aan Multatuli's eigen introspectie, waarvan het begrip ‘hoogmoed’ één van de
resultaten is. Dat is interessant genoeg om er voorlopig de aandacht toe te beperken,
en Multatuli's psychologie niet door de mijne te vervangen. Ik praat graag, maar
soms luister ik liever.
Ik schreef, daar gaat het om, over Multatuli op zijn best, en dan nog: zoals ik hem
zie. Ik doe dat met iedere schrijver waarover ik mij uitlaat, tenzij ik in hem iets wil
bestrijden, - een literatuuropvatting, een levenskeuze, of gewoon een manier van
schrijven, die ik verwerp. In dat laatste geval ben ik onbillijk, want zo'n schrijver is
dan voor mij aanleiding en niet inzet van de discussie. Als het om Multatuli gaat,
wil ik over niets anders praten dan over Multatuli, en dat betekent dat ik zijn
speurtocht in het onbekende belangrijker vind dan de momenten dat hij valse tonen
aanslaat. Ik hoor de dissonanten, maar ik beschouw ze als bijverschijnselen. Wil men
dit kritiekloos noemen, dan antwoord ik ditmaal niet: wordt er dan niet genoeg kritiek
op de man uitgeoefend? maar: voor mijn part, want kritiek was mijn doel niet. Ik
wilde kijken hoever Multatuli reikt.
En het gebrek aan consequentie van Multatuli? Ook hier geef ik Francken gelijk
en (vooral) ongelijk, op grond van een keuze. Het is een merkwaardige gewoonte in
ons land om één van onze heel weinige filosofen (jawel, filosofen), die in breder
kring gelezen worden, altijd maar weer onder de neus te wrijven dat hij niet
consequent was, en niet systematisch. Dit standpunt beluister ik, onder zijn
opmerkingen aan mijn adres, ook bij Francken. Ik negeer Multatuli's
‘tegenstrijdigheden’, bijvoorbeeld. Nu doe ik dat, terzijde, niet, want ik vertel er zelf
bij dat ik Multatuli's uitspraken systematischer heb gemaakt dan hij zelf deed, of
zelfs: gewild zou hebben.
Elke filosoof die iets nieuws te zeggen heeft, over leven of literatuur of beide,
verstrikt zich in inconsequenties. Wij zijn het, arenlezers achter de maaiers, die het
‘stelsel’ strakker maken. Vaak genoeg heeft men Multatuli het predikaat ‘filosoof’
willen onthouden vanwege juist die onstelselmatigheid, in Nederland tenminste, want
een Freud, en vrijwel iedere duitstalige auteur die over hem spreekt, noemt hem
gemoedelijk ‘de grote denker’. Over dat Nederlandse misverstand is het dat ik nog
iets
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wil zeggen, iets dat dus niet alleen op Multatuli betrekking heeft, maar zeker ook op
hem.
Wij gaan er altijd vanuit, dat ‘de grote filosofen’ een fraai sluitend systeem
verkondigen; hoogstens staan wij hun toe om eens te verspringen en met het andere
been te beginnen. Ik vrees echter dat dit komt omdat wij de door anderen aangebrachte
stelselmatigheid voor hun standpunt verslijten. Wat een warboel leggen de echte
filosofen, de denkers die de mensheid een stapje verder hebben geholpen, meestal
voor ons neer! Maar dat merken wij pas zodra wij hun eigen uitlatingen van dichtbij
gaan bekijken. Wie zou weten wat Plato's ‘systeem’ is, als hij zijn ogen niet naar de
voetnoten liet dwalen, of zo nu en dan even in een handboek keek hoe het ook al
weer zat? En dan nog: ondanks al dat gesystematiseer lijken er soms evenveel Plato's
te bestaan als er commentatoren zijn. En om wat dichter bij huis te blijven:
Schopenhauer! Nietzsche! Wittgenstein, voor de zekerheid in tweeën geknipt,
Wittgenstein I en II! Peirce!! Peirce, waar het grootste deel van de semiotici, type
Eco, zich meer dan een decennium lang op beroepen heeft, die zo vruchtbare Peirce,
hij bestaat als filosoof alleen maar in de systemen die anderen uit zijn losse
opmerkingen bijeengetimmerd hebben. Alleen al van het roemruchte begrip
‘iconiciteit’ komen wij minstens vijf, gedeeltelijk onderling strijdige, definities bij
hem tegen. In zijn brieven aan lady Welby (wat een literaire vondst: je filosofie
wegstoppen in een briefwisseling met een Engelse dame van stand), neemt Peirce
regelmatig in een achteloze afterthought alles terug wat hij net opgeschreven had.
Niemand ter wereld zal eraan denken, Peirce om die reden als filosoof minder
hoog aan te slaan. Van Nietzsche wordt juist dat heen-en-weer, die constante
zelfcorrectie, geprezen. Maar wij vragen van Multatuli dat hij Kant en Hegel
concurrentie aandoet (wier werken wij meestal liever ongeopend in de boekenkast
laten staan). Ik zou voor dat verschijnsel wel eens een verklaring willen horen.
Waarom werkt Peirce zo betoverend, ook op Nederlandse geesten, en trekken wij
bij Multatuli de wenkbrauwen op? Aan de mate van systematiek kan dat niet liggen.
Geloven wij zelf soms dat alleen een kaas echt-Hollands kan zijn, mits van het juiste
stempel voorzien, en laten wij daarom de ontdekking dat er belangrijke filosofen in
Nederland geweest zijn aan een Engelsman over?
Ik heb, inderdaad, in De redelijke Natuur Multatuli's uitspraken over literatuur in
een systematischer verband geplaatst dan hijzelf dat deed, en dan anderen tot nu toe
deden. Wel kan ik bewijzen dat hij alles wat ik hem in de schoenen schuif ook echt,
en bij herhaling, gezegd heeft, in zijn helderste momenten. Ik heb hem willen
behandelen zoals men buiten onze grenzen met zijn grote denkers omgaat. Ik heb de
kern van zijn poëtica gezocht, onder meer door mij af te vragen waarom hij bepaalde
opmerkingen steeds weer maakt, en ik heb daaromheen zijn literaire opvattingen
gerangschikt. Nergens zeg ik dat het Multatuli lukt om zo'n
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omvattend Natuur/natuur universum te scheppen, alleen dat hij daar steeds bewuster
naar streefde. Daardoor heb ik een Multatuli geleverd die gedeeltelijk mijn Multatuli
is, zoals er een Peirce is van Haas, en een van Feidelmann, een van Eco en een van
Van Zoest. Die ruimte biedt Multatuli. Ik zou willen dat zoveel mogelijk liefhebbers
van zijn werk de stoute schoenen aantrokken, en lieten zien hoe, papieren in de hand,
hún Multatuli eruitziet. Zij zullen allemaal hetzelfde moeten doen: hem
‘systematischer’ maken dan hij, al zijn uitingen bijeengelegd, is, niet omdat het om
Multatuli gaat maar omdat het nooit anders kan. Wat een opwekkend perspectief,
tientallen Multatuli's, allemaal ‘waar’ en ‘nietwaar’, allemaal stollingsvormen van
wat bij hemzelf in continue beweging was...
Nog één punt, ook nogal principieel en niet alleen voor Multatuli van belang. Uit de
titel van Franckens artikel, ‘Multatuli symbolist?’, zou men kunnen opmaken dat het
mijn these is, waarbij een vraagteken gezet wordt. Zo is het toch niet. Ik houd niet
van het plaatsen van wie ook in ‘stromingen’. Wel meen ik dat ik concepten als
‘symbolisme’ gebruiken kan om een deel van Multatuli's literatuuropvatting
beschrijfbaar te maken. Het zijn een soort schema's, die nooit anders dan ten dele
toepasbaar zijn. In De redelijke Natuur heb ik dat ook nog gedaan met het schema
‘naturalisme’. Er zijn meer mogelijkheden: ‘romantiek’, ‘realisme’, en wat de filosofie
betreft vooral ‘materialisme’, ‘rationalisme’, ‘fenomenologie’. Wij moeten nu eenmaal
taal gebruiken die anderen ook begrijpen, en daarvoor zijn zulke concepten in beperkte
mate nuttig. ‘Dekkend’ zijn zij nooit, maar ook op dit punt geldt: men kan geen
‘afbeelding’ geven van zoiets gecompliceerds als iemands (literaire) filosofie, maar
alleen een reducerende beschrijving. Wat ik vooral belangrijk vind, in deze kwestie
van het gebruik van concepten, is dat Multatuli's uitlatingen ons herhaaldelijk dwingen
om begrippen in te zetten die toen nog toekomst waren, en nu heden of recent
verleden. Hij blijft, ook in zijn literatuuropvatting, actueel.
Het zou mij weinig verbazen als Eep Francken het met het bovenstaande (gedeeltelijk)
eens is, maar dat is geen reden om het niet nog eens duidelijk te zeggen. Beter mee
verlegen dan om verlegen.
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Naschrift van Eep Francken
Op mijn beurt dank ik Oversteegen voor zijn vriendelijke toelichting, waarmee ik
het inderdaad gedeeltelijk eens ben, maar dus ook gedeeltelijk oneens. Het ging er
mij niet om, Multatuli iets ‘onder de neus te wrijven’, of die gemoedelijke Duitsers
hun ‘grote denker’ af te strijden, maar als ik bij deze gelegenheid op Oversteegens
uitnodiging kon ingaan om met een eigen ‘stollingsvorm’ van Multatuli voor de dag
te komen, dan zouden in die vorm toch nog altijd tegenstrijdigheden en banaliteiten
begrepen blijven. Het gaat hier niet om willekeurige vergissinkjes of mislukte
pogingen waar men het best aan kan voorbijgaan, maar zij behoren tot Multatuli
zoals hij is, en kunnen daarom beter aan de orde komen. Multatuli mag van mij best
filosoof zijn, schrijver is hij toch in de eerste plaats.

Prijsnotering
Onze uitgever Gerke Postma is benoemd tot erelid van het Multatuli-Genootschap.

Aanvulling op Van der Plank
Ditmaal geen echte aanvulling, wel vermelden wij graag twee belangrijke publikaties
van Jerzy Koch, de Poolse Van der Plank, ook medewerker aan Over Multatuli 24:
- ‘Multatuli in Polen. Proeve van een bibliografie’. Acta Universitatis
Wratislaviensis 1130, Neerlandica Wratislaviensia IV p. 317-349.
- Multatuli in Polen. Proeve van een bibliografie. Addenda.

In Over Multatuli 24 zal de conservator van het Multatuli Museum ieder oproepen,
publikaties over Multatuli in regionale bladen onder zijn aandacht te brengen (in
fotokopie naar hem op te sturen: Korsjespoort-steeg 20, Amsterdam).
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Willem Frederik Hermans
In de marge van de wereldroem
Over drie Engelse Max Havelaars
In 1951 stuurde een krant die nu niet meer bestaat in Amsterdam, Het Vrije Volk,
me een pas verschenen vertaling van een oude Engelse roman ter bespreking. Ik had
van dat boek nog nooit gehoord. Het was The Confessions of a Fanatic, voor het
eerst verschenen in 1824 en in 1950 onder de titel De versierde Dwaling, zijnde de
geheime memoires en bekentenissen van een gerechtvaardigd zondaar vertaald door
Dr. Jan van Gelder.
Ik las het boek, vond het schitterend en schreef er een stukje over in Het Vrije
Volk (12 nov. 1951).
De auteur, James Hogg, had in zijn tijd in Groot-Brittannië wel een zekere naam
als dichter, maar zijn enige roman was niet eerder herdrukt dan in 1947 door ‘The
Cresset Press’, op aanbeveling van André Gide.
Deze bijzonderheden haalde ik uit het voorwoord dat Jan van Gelder aan zijn
vertaling had toegevoegd.
Vervolgens hoorde ik niets meer over De versierde Dwaling, al bleef het me niet
verborgen dat enkele anderen, Maarten 't Hart bij voorbeeld, het naderhand ook een
prachtige roman vonden. Het grote publiek liet het boek links liggen, terwijl het toch
een uitermate spannend verhaal was. Waarschijnlijk is het na een jaar of wat
verramscht. Hardnekkig blijft de wereld James Hogg de bewondering onthouden,
waar hij al meer dan honderd jaar recht op heeft. Maar zie, als een apus (een kleine
brachiopode of armpotige die heel lang in droog zand roerloos overleven kan, om
na een flinke regenbui weer te voorschijn te komen in een modderplas), zo bleek ook
James Hogg slechts schijndood. Op 3 maart '89 schreef W. Bronzwaer over hem in
De Volkskrant. De spoorloos verdwenen vertaling van 1950 was namelijk herdrukt
door uitgeverij SUN te Nijmegen.
Ik haalde De versierde Dwaling (bij de herdruk alleen van de ondertitel
Bekentenissen van een gerechtvaardigd zondaar voorzien) uit de kast en herlas het.
Ik vond het nog even mooi als veertig jaar geleden. Of het nu in de boekhandel meer
succes zal hebben dan toen?
Ik geloof niet dat er veel andere rond 1824 geschreven Engelse romans bestaan,
die ik zo geboeid zou lezen. Hoe dan te verklaren dat het tot dusverre niet alleen door
het Nederlandse, maar ook door het Engelse publiek hooghartig over het hoofd wordt
gezien?
De roman van Hogg bestaat uit drie delen, zogenaamd niet alledrie uit dezelfde
pen afkomstig. Het middelste deel behelst de aantekeningen
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van de zondaar, die al sedert lang dood en begraven is. Daarop volgt een epiloog van
degene die de aantekeningen gevonden heeft en uitgegeven. Het eerste deel (bijna
honderd bladzijden) is een inleiding van deze zelfde uitgever op de aantekeningen
die komen gaan. We zien dus de kern van de roman door twee verschillende optieken:
eerst van buiten af, zoals de vinder van de bekentenissen ze ziet, en daarna van binnen
uit, door een der hoofdpersonen van de geschiedenis, de zondaar zelf.
Hoe de aan de orde gestelde lugubere gebeurtenissen zich ontwikkeld hebben,
komt dus heel geleidelijk aan het licht: een originele manier een roman samen te
stellen, en boeiend van het begin tot het eind.
Toch blijft James Hogg in de marge van de wereldroem.
Voor Multatuli's Max Havelaar geldt min of meer hetzelfde, al verdraagt het laatste
restje nationale trots dat Nederland nog het zijne noemen mag, soms moeilijk dat we
op geen enkele moderne of submoderne schrijver kunnen bogen, die door de hele
wereld gelezen wordt.
De eerste Engelse vertaling van Max Havelaar (door Nahuijs, 1868) is destijds in
de Engelse pers wel uitvoerig en over het algemeen vrij lovend besproken, maar het
lezende publiek liet het afweten. Ik geloof, al heb ik daar geen sterke bewijzen voor,
dat dit Multatuli de nekslag gegeven heeft en dat niet, zoals algemeen wordt
aangenomen, Van Vloten's Onkruid onder de Tarwe hem de mond heeft gesnoerd,
wat hij zelf eveneens beweerde. Als Nahuijs' vertaling hem wereldberoemd had
gemaakt, even beroemd als Harriet Beecher Stowe, zouden niet alleen zijn financiële
moeilijkheden opgelost zijn geweest, maar zou hij bovendien de vaderlandse
betuttelaars op zijn gemak hebben kunnen uitlachen. Zoals ondubbelzinnig blijkt uit
de brief die hij op 6 april 1868 aan de minister van koloniën, Hasselman, schreef,
had het verschijnen van Havelaar in Engeland grote verwachtingen in hem gewekt.
- Daar kwam niets van terecht.
Omstreeks 1900 is er in Duitsland, dank zij de vertalingen van Wilhelm Spohr
nogal wat belangstelling geweest voor Multatuli. Deze doofde vrij snel weer, en
helaas voorgoed. Eigenlijk is het enige van oorsprong Nederlandstalige literaire
kunstwerk in Duitsland jaar in jaar uit herdrukt: vóór Hitler, tijdens Hitler, en na
Hitler tot de huidige dag toe, Felix Timmermans' Pallieter, een boek waar in België
en Nederland niemand meer naar omkijkt. Daarmee is het afgelopen, als we het
dagboek van Anne Frank en de Brieven van Vincent van Gogh buiten beschouwing
laten, omdat ze niet tot de belletrie kunnen worden gerekend.
Er zijn heel wat Nederlandse bewonderaars van Multatuli die ten onrechte uit het
grote aantal vertalingen dat er in de loop der jaren van Max Havelaar zelfs in verre,
zeer on-Europese landen is verschenen,
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besluiten dat hij wereldberoemd is. Dit lijkt me teveel gezegd. Naast Ibsen, Strindberg,
Andersen en Kierkegaard, die toch in nog veel minder algemeen verbreide talen dan
de onze schreven, heeft hij nauwelijks buitenlandse lezers. Zelfs in het gedenkjaar
1987 was geen enkele Franse of Duitse uitgever begerig zijn geluk te beproeven met
een Multatuli-vertaling.
Nee, Multatuli is evenmin wereldberoemd als James Hogg, maar dat een, zij het
per land heel beperkt publiek toch belang stelt in Max Havelaar, kan niet worden
ontkend.
Wel zijn de buitenlandse uitgaven die ook nu nog zo nu en dan opduiken, door
binnenlandse organisaties als het Prins Bernhard Fonds en de Stichting voor
Vertalingen zwaar gesubsidieerd en worden ze niet in Massachusetts, Maleisië of
Engeland op de markt gebracht, omdat de uitgevers in die landen voor de vraag van
het publiek bezwijken en menen er goud aan te kunnen verdienen. Toch zullen er
wel enkele exemplaren van worden verkocht, zij het, vrees ik, eerder aan historici,
sociologen en studenten-Nederlands dan aan gewone lezers die zich amuseren willen.
Ik wil hiermee geen kwaad van Max Havelaar gesproken hebben.
Nog niet zo lang geleden heb ik, omdat ik me voorgenomen had er een
geannoteerde uitgave van te maken, Max Havelaar een keer of vijf achter elkaar
gelezen, en, ik moet zeggen: allesbehalve voor mijn verdriet.
Het is, hoe weinig actueel misschien ook, nog altijd een boeiend boek.
Er kan natuurlijk zonder moeite van alles en nog wat op worden aangemerkt.
Zo verbaast het me sinds lang dat het zo geredelijk als een verdediging van de
uitgezogen Javaan werd opgevat. Er staat immers veel meer in over de miskende
nobele Havelaar, dan over Javanen. Waarom moeten we kennis nemen van de
tafelgesprekken in huize Havelaar over de mooie vrouwen van Arles, en allerlei
andere interessante, maar bijkomstige zaken meer, terwijl, wordt beweerd, de Javanen
buiten langs de weg van honger liggen te sterven - tragedie waarover we horen, maar
waarvan we niets te zien krijgen? Natuurlijk maken Saïdjah en Adinda heel wat goed.
Het is een van de mooiste novellen ooit in het Nederlands geschreven. Maar hoe dit
prozastuk te verdedigen tegen een kritikaster die het sentimenteel vindt?
Of anders die edelaardige toespraak tot de hoofden, gehouden met de gedragen
intonatie van een bijbelse boetprofeet? Vinden we die nu echt mooi en overtuigend,
of in hoofdzaak curieus?
En wordt die zelfde profeet aan het slot van de roman niet toorniger dan goed is
voor de zaak die hij verdedigt, wordt zijn verontwaardiging niet enigszins uitgehold
door zijn gezwollen bewoordingen? En wat te
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denken van zijn dreigement dat hij zijn boek in allerlei talen zal vertalen en dat dit
erg nadelig zal werken op de koffieveilingen van de Nederlandse Handelmaatschappij,
terwijl we weten dat toen het boek eindelijk in het Engels was vertaald, die
maatschappij daar geen koffieboon minder om heeft verkocht? En schieten we niet
in de lach als hij de van elke macht gespeende, korzelige, doorgaans beschonken,
ongemanierde koning Willem III tot ‘Keizer’ van Insulinde bombardeert om op diens
eergevoel te werken, dat de monarch, als hij het al bezat, toch niet tot uitdrukking
kon laten komen in zijn daden, en geen wonder, want het hele boek door is immers
gebleken dat zoniet de gouverneur-generaal, dan toch wel diens ambtenaren de lakens
uitdeelden in dat zogenaamde keizerrijk, en niemand anders?
Nederlands's grootste, jazelfs enige klassieke roman?
Max Havelaar heeft met De versierde dwaling gemeen dat het zogenaamd door meer
dan een auteur geschreven is, niet minder dan vier zelfs: Droogstoppel, Sjaalman,
Ernest Stern en Multatuli zelf. Zou zo'n veelheid van auteurs menige lezer niet goed
bevallen en is de betrekkelijke obscuriteit van beide boeken daaraan te wijten? Zegt
het spreekwoord niet dat veel koks de brij bederven?
Volgens sommigen, en van deze groep is Sötemann de voornaamste woordvoerder,
is Max Havelaar juist uitzonderlijk knap en origineel gecomponeerd. Anderen, zoals
D.H. Lawrence, vonden de compositie van Havelaar de grootst mogelijke knoeiboel
(the greatest mess possible). Toch is Lawrence voor zover ik weet de enige echt
wereldberoemde buitenlandse schrijver die zich over Max Havelaar geestdriftig heeft
uitgelaten. Zijn beschouwing diende oorspronkelijk als inleiding bij de Engelse
vertaling van W. Siebenhaar (1927).
Hij stelde Max Havelaar boven De Hut van Oom Tom. Wel was, vond hij, de
politieke boodschap van beide boeken verouderd: de negerslavernij bestond niet
meer en de Javaan werd ook niet meer in die mate uitgezogen, nam hij aan, maar
toch was Havelaar in tegenstelling tot Oom Tom interessant gebleven.
Om dit verschil tussen Oom Tom en Havelaar te verklaren, stelde Lawrence een
theorie op, die menige Nederlandse Multatuli-vereerder in 1927 wat vreemd in de
oren zal hebben geklonken: het ging Multatuli volgens Lawrence eigenlijk helemaal
niet om de mishandelde Javaan. Die was maar een stok om de hond mee af te ranselen,
en die hond, dat was de succesvolle zelfvoldane burgerman, een fenomeen van alle
tijden. Lawrence zag Multatuli dus als een satiricus die zijn haat tegen het verdorven
mensdom botvierde, en niet allereerst als een redder van de Javanen (iets waarvoor
Havelaar in 1927 bij ons nog gemakkelijk kon doorgaan. Havelaar had immers op
de feilen van ons toen nog bestaande koloniale rijk gewezen. Uit de aanmerkingen
van Havelaar had de ‘ethische
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richting’ gepoogd lessen te trekken en als de Javaan een grotere waardering zou
krijgen voor zijn koloniale leermeesters en dus niet meer van onafhankelijkheid zou
dromen, zou dit mede aan Havelaar te danken zijn).
Lawrence, die geen Nederlands las, was toch in aanraking gekomen met nog een
andere Nederlandse roman die door de Nederlanders, vertelde hij, beschouwd werd
als een boek van internationale klasse, belangrijker zelfs dan Max Havelaar. Dit was
Couperus' Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Lawrence deelde deze
mening niet: hij vond Havelaar een veel echter boek. ‘En omdat Oude mensen enz.
een redelijk goede moderne roman is, moeten we erachter zien te komen waarom
Max Havelaar beter is.’
Beter is hij omdat Havelaar Droogstoppel en al diens gelijken, wanneer en waar
ook, in Nederland, Engeland of Amerika, de humoristische doodklap geeft. Havelaar
zou pas kunnen verbleken, als er geen Slijmeringen meer zouden bestaan. Het
medeleven met de Javaan diende alleen om die bittere pil te vergulden.
Ik geloof dat we in 1989 gemakkelijker in staat zijn Lawrence gelijk te geven, dan
onze voorouders dat waren in 1927.
Waardoor is Multatuli binnen het Nederlandse taalgebied en ook een beetje
daarbuiten onsterfelijk en zijn zo ontzaglijk veel andere Nederlandse schrijvers dat
niet?
Het antwoord kunnen we vinden in de nagelaten papieren van Nietzsche: ‘Het
beleid van de goede prozaschrijver in de keuze van zijn middelen, bestaat erin dicht
in de buurt van de poëzie te komen, maar nooit tot haar over te gaan.’
Dit is nu juist wat Couperus zo dikwijls deed, en wat over het algemeen
Nederlandse prozaïsten, warm toegejuicht door de kritiek, voortdurend gedaan hebben
en doen, tot de huidige dag, maar wat Multatuli nooit deed. Daarom is hij leesbaar
gebleven, daarom ook werd hij door Lodewijk van Deyssel nogal gering geschat: hij
was geen ‘artiest’ - wel foei!
Nog een leerzaam citaat van Nietzsche: ‘Onze literatuurhistorici zijn vervelend,
omdat zij zich dwingen over alles te praten en te oordelen, ook waar ze niets beleefd
hebben.’
Een niet minder waar woord dan het vorige. Dat springt in het oog als we de drie
Engelse edities naast elkaar leggen, die in de afgelopen vijf jaar verschenen. Alledrie
bevatten ze beschouwingen van literatuurhistorici. In de Amerikaanse en de
Maleisische edities is bovendien het opstel van Lawrence opgenomen. Lawrence
had als enige iets beleefd toen hij Max Havelaar las en daarvan maakte de schrijver
van Lady Chatterley's Lover geen geheim. Het moet daarom betreurenswaardig
worden genoemd dat zijn beschouwing in de Engelse Penguin-uitgave ontbreekt. Bij
Lawrence, zou je kunnen zeggen, bevond Multatuli zich, ook al was
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hij minder beroemd, toch min of meer in het gezelschap van iemand uit zijn eigen
stand.
Afgezien hiervan is de uitvoerige wetenschappelijke beschouwing van professor
Beekman in de Amerikaanse editie ondanks enkele fouten de interessantste van de
drie. De Maleisische editie geeft de vertaling van Siebenhaar, de andere twee maken
gebruik van Roy Edwards' vertaling uit 1967. Over de kwaliteit van beide vertalingen
kan ik geen oordeel uitspreken.
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