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[Nummer 24]
Sitor Situmorang
Multatuli en de Indonesische cultuur
Een terugblik op zijn Sumatraanse periode
In 1972 kwam Multatuli's Max Havelaar voor het eerst uit in het modern Indonesisch.
In zijn voorwoord bij die uitgave schreef de toenmalige Indonesische minister van
onderwijs, Mashuri, over de betekenis van de Havelaar en Multatuli's optreden in
de beginfase van de nationalistische beweging omstreeks de eeuwwisseling. Hij
beschouwde het boek ook als een belangrijk sociaal-historisch document, daarbij
doelend op de geschiedenis van het Nederlandse kolonialisme en de reactie daarop
van Indonesische kant in de tweede helft van de 19e eeuw.
Tegen het einde van de 19e eeuw was de Havelaar voor een groot deel van de eerste
generatie van de westers opgeleide Indonesische intelligentsia op Java een eye-opener
voor de realiteit van het koloniale bestel, en tevens een aanklacht tegen de eigen
medeplichtigheid daaraan. De meeste, zo niet alle leden van die intelligentsia, kwamen
namelijk voort uit de inheemse bestuursaristocratie, de priaji's, de klasse waartoe
ook de Boepati van Lebak, Kartanegara, behoorde.
Juist in de tijd dat men nieuwe westerse liberale en democratische ideeën opdeed,
gaf de Havelaar nog een impuls tot een kritische kijk op de eigen
medeverantwoordelijkheid in het systeem, en uiteraard op het systeem zelf. Dit leidde
tot culturele bezinning, tot vragen over de eigen Adat, het geheel van ongeschreven
regels waarop de traditionele maatschappij verondersteld werd te rusten, ook in de
koloniale situatie.
Door zijn gebruik van de term ‘Insulinde’ gaf Multatuli ook de eerste aanzet tot
saamhorigheidsgevoel onder de verschillende Indonesische volken. Om de betekenis
van de impulsen van de Havelaar voor de Indonesische elite (en de positie van die
elite) te begrijpen, moeten we teruggaan naar de geschiedenis van Nederlands-Indië
vóór de Havelaar, naar het milieu waarin Eduard Douwes Dekker zich ontwikkelde
tot de latere schrijver Multatuli. Nederlands-Indië was in die tijd praktisch gesproken
niet veel meer dan Java. Kort geschetst zien wij het volgende beeld.
Sinds de feitelijke onderwerping van het Javaanse rijk Mataram (1755) was tot
het verschijnen van de Havelaar ruim een eeuw voorbijgegaan met opeenvolgende
experimenten op bestuurlijk en economisch gebied, die, eerst op Java en later van
daaruit over de gehele archipel,
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resulteerden in een Nederlandse koloniale staat, geregeerd door de
Gouverneur-Generaal in Batavia, namens de Minister van Koloniën in Den Haag.
Tot de Nederlandse grondwetswijziging in 1848 werd Nederlands-Indië als zuiver
wingewest en als kroondomein geregeerd. Het Nederlandse parlement had geen
zeggenschap over de wijze waarop dat gebeurde.
De Gouverneur-Generaal had zoveel volmachten dat men hem bijna een
alleenheerser kan noemen. Slechts aan de Minister van Koloniën was hij
verantwoording schuldig. Zijn status werd later onder andere vastgelegd in artikel
55 van het ‘Regerings-Reglement van Nederlandsch-Indië’ uit 1844, dat als volgt
luidt:
De bescherming der inlandse bevolking, van wien ook, is een der
gewichtigste plichten van den Gouverneur-Generaal. Hij zorgt, dat de
besturende ambtenaren bestaande of nader uit te vaardigen verordeningen
stiptelijk nakomen, en dat inlanders overal gelegenheid gegeven worde,
om vrijelijk in te leveren.
De geest van dit artikel verwijst dus naar het bestaan van willekeur en naar de
omstandigheid dat inlanders in feite niet altijd vrij waren om hun klachten in te
leveren. Dit artikel werd van kracht in 1855, dus precies één jaar voordat Dekker
benoemd werd als assistent-resident van Lebak.
Welke vormen nam de willekeur aan? De Havelaar gaat daarover. Het boek is
een aanklacht, voornamelijk gericht tegen de knevelarijen van prijaji Kartanegara,
de Boepati van Lebak, tegen de plichtsverzaking van de Gouverneur-Generaal, en
tegen het schipperen van resident Brest van Kempen.
Van de maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen die de achtergrond waren
van de beschreven gebeurtenissen, krijgen we slechts een klein deel te zien. Wel een
zeer suggestief deel, als we lezen over de leegloop van het gebied Lebak als gevolg
van wanbestuur. De weglopers trokken naar de Particuliere Landerijen van Batavia,
waar zij bijna als slaven werkten; anderen vluchtten overzee naar de Lampongs in
Zuid-Sumatra om daar aan een gewapende opstand deel te nemen. Dit was het topje
van een ijsberg van maatschappelijke en agrarische ontwrichting als gevolg van de
toepassing van het ‘Particuliere Landerijen Stelsel’1 sinds het begin van de 17e eeuw.
De Landerijen waren in handen van

1

Sinds het begin van de VOC-tijd werden op Java in de omgeving van Batavia en vooral aan
de noordkust uitgestrekte percelen ter beschikking gesteld aan particulieren, die optraden als
landheren met belangrijke bestuursrechten tegenover de ‘opgezetenen’, landloze kleine
Javaanse boeren, pachters. Zo'n Landerij groeide uit tot een soort staat-in-een-staat. (Zie
‘Particuliere Landerijen’, ENI, p. 345).

Over Multatuli. Delen 24-25

5
landheren-pachters, voor de verbouw van produkten voor de Europese markt aan de
noordkust van West-Java. De ontwrichting werd nog sterk aangewakkerd door de
invoering van het beruchte Cultuurstelsel onder Gouverneur-Generaal Van den Bosch,
als staatsmonopolie over geheel Java. Voor de Indonesiërs was het de ‘Tanam Paksa’,
de gedwongen cultuur.
We spreken nu over het hoogtepunt van de koloniale uitbuiting op Java onder het
Cultuurstelsel, officiëel van toepassing van 1830 tot en met 1870, maar waarvan de
gevolgen lang daarna en zelfs tot op heden nog merkbaar zijn, doordat de landbouw
te maken heeft met onoplosbare problemen waardoor miljoenen mensen verpauperen.
Voor de Indonesiër van vandaag is de Saïdjah en Adinda-episode in de Havelaar
zodoende een literaire documentatie van de sociale geschiedenis van Java. W.F.
Hermans parafraserend kunnen we daarom zeggen, dat Multatuli ‘geschiedenis zonder
bewijs’ bedrijft; koloniale geschiedenis in menselijke termen. In die zin is de Havelaar
een van de beste documenten van een bijzonder aspect van de koloniale geschiedenis
van Indonesië, ondanks de twijfels in bepaalde Hollandse kringen omtrent de
integriteit van Multatuli als mens en als schrijver.
Intussen stond voor de voormannen van de Indonesische nationalistische beweging
in opkomst omtreeks de eeuwwisseling wel vast, dat de Havelaar een bijdrage leverde
aan hun eigen bewustwording. Multatuli was in hun ogen een anti-koloniale
medestrijder avant la lettre.
In Holland betwijfelde men zijn oprechtheid in de Lebak-zaak. Men beschouwde
zijn opkomen voor de ‘Javaan’ als een bedenksel achteraf, om zijn eigen falen als
bestuursambtenaar te verbloemen, en meende dat zijn oordeel en zijn wijze van
optreden in deze zaak gebaseerd waren op zijn onbekendheid met de verhoudingen
op Java.
Maar achteraf gezien moeten wij vaststellen dat Multatuli wel degelijk met kennis
van zaken heeft gehandeld, en dat zijn opkomen voor de Javaan geen bedenksel
achteraf was, maar dat hij lang voor Lebak, toen hij misschien nog niet eens het idee
had ooit schrijver te worden, al daadwerkelijk in opstand kwam tegen de uitwassen
van het systeem. Met name in 1842-43, in Natal op Sumatra. Over de betekenis van
Dekkers ‘Sumatraanse avontuur’ schrijft Du Perron in zijn boek De man van Lebak
het volgende: ‘Iemand als Dekker levert het bewijs dat men nooit werkelijk verandert,
want het is spannend na te gaan hoe in zijn avontuur op Sumatra's Westkust de hele
Lebak-zaak zich al afspeelt.’
Inderdaad, die Sumatraanse periode geeft ons een vooruitblik op de latere
Dekker/Multatuli. Deze zelfde periode was voor hem ook zijn leertijd als
bestuursambtenaar en bepaalde zijn ontwikkeling als mens. Maar juist deze periode
is tot en met vandaag onderbelicht gebleven. Met uitzondering van Du Perron, heeft
bij mijn weten niemand er ooit
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serieuze aandacht aan besteed, en dus ook niet aan de eventueel beslissende betekenis
ervan voor Multatuli's latere ‘on-Javaanse’ wijze van optreden op Java.
Ook de Leidse geleerde Snouck Hurgronje gaat hieraan voorbij als hij in de
beoordeling van de betekenis van de Havelaar en de rol van Multatuli zegt dat
Multatuli ‘de Indonesische ziel’ niet kent en geen Indonesische taal spreekt, kennelijk
om Multatuli's autoriteit in ‘Indische zaken’ af te zwakken.
In De mythe van Lebak schrijft Rob Nieuwenhuys iets van dien aard als hij wijst
op Multatuli's onbekendheid met ‘Javaanse verhoudingen’ in de kwestie Lebak.
Multatuli had voor zijn benoeming als assistent-resident inderdaad niet de nodige
ervaring en hij had evenmin de normale Javacentrische vooropleiding genoten voor
bestuursambtenaar. Maar hij kende wel een Indonesische taal, het Maleis, waarin hij
de gedichten schreef die later de grondtekst vormden van de Saïdjah-liedjes in de
Havelaar, en hij moet wel op de hoogte zijn geweest van maatschappelijke
ontwikkelingen in de koloniën. Ook moet hij belangrijke inzichten hebben verworven
in de mentaliteit van de Indonesiër en in Adatverhoudingen. Daarom moeten wij wel
een belangrijke omstandigheid in het oog houden: dat hij zijn eerste directe kennis
van de Adat niet op Java heeft verkregen, maar op Sumatra. Dit geografische gegeven
in zijn biografie is van uitzonderlijk belang voor de beoordeling van Multatuli's
kennis van de ‘Indonesische ziel’, de taal en de Adat. Het heeft geleid tot zijn
‘on-Javaanse’2 wijze van optreden in de Lebak-zaak.
Als wij afgaan op wat er in de Havelaar staat, kunnen wij met Rob Nieuwenhuys
de volgende conclusie trekken: in het conflict met zijn meerderen en met de Boepati
Kartanegara is hij uitermate tekort geschoten in wellevendheid, beoordeeld naar de
gangbare normen waaraan de Hollandse bestuursambtenaar zich te houden had in
de omgang met iemand in zo'n hoge positie als Kartanegara. Multatuli maakte zich
schuldig aan de hoofdzonden van ‘kasar’ (onbeschaafd zijn). Hij was niet ‘alus’
(verfijnd). Hij zondigde tegen de Adat, of wat daarvoor aangezien werd, dat wil
zeggen tegen de ‘Adat’ van het binnenlandse bestuur en de Indonesische Adat in
symbiose. Los van de eigenlijke zaak (de beschuldiging van Kartanegara van
knevelarijen) was het uiteindelijk het zondigen tegen de bestuurlijke normen dat door
zijn meerderen beoordeeld werd als een directe bedreiging van de bestaande orde.
Met andere woorden: Multatuli's wijze van optreden bewees duidelijk dat hij niet
voldeed aan de criteria van goed ambtenaar in de koloniale context. Nieuwenhuys
beschrijft de situatie als volgt:

2

In de historische context is de interpretatie van de term ‘on-Javaans’ in dit geval sterk gekleurd
door typisch koloniale opvattingen. Met het kolonialisme was het Javaanse maatschappelijke
bestel al totaal ondergeschikt gemaakt aan de koloniale macht.
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Tegenover deze ‘hoge’ regent Kartanegara kwam de nerveuze en
beweeglijke Douwes Dekker te staan. Hij was te intelligent om ongevoelig
te zijn voor de allure van de regent, maar toch te veel vervuld van een
specifiek westerse problematiek om de regent te kunnen of te willen
plaatsen als het werkelijke hoofd3 van een anders gestructureerde
samenleving.
Eerder heb ik gezegd dat Dekker wel een Indonesische taal kende, en gemeend te
kunnen concluderen dat hij voldoende kennis had van de Indonesische cultuur en
maatschappij, en dat hij zijn kennis daarvan in Sumatra had opgestoken. Hoe dat
gebeurde, zullen wij nu in zijn loopbaan proberen na te gaan.
Als jongeman van 18 jaar arriveerde Dekker in Batavia. Hij werd ambtenaar bij
de Rekenkamer. Hij werkte daar vier jaar, tot 1842. Van 1842 tot 1844 verbleef hij
eerst als controleur in Natal, later in Padang, tot hij geschorst werd. Hij kreeg daarnaa
weer een kans en werkte in 1845-'46 in Krawang, West-Java, als administratief
ambtenaar. Tussen 1846 en 1852 werkte hij op verschillende posten. Eerst in Bagelen
op Java, daarna in Menado, Noord-Celebes, en tenslotte op Ambon, nu voor de
tweede maal als bestuursambtenaar. Van 1852 tot 1855 was hij met verlof in Europa.
In 1856 kwam zijn benoeming tot assistent-resident van Lebak.
In een tijdspanne van in totaal 13 jaar heeft Dekker dus bijna letterlijk door de
gehele Archipel gezworven. Tijdens zijn verblijf van vier jaar te Batavia en daarna,
tijdens die omzwervingen, zal hij overal wel het een en ander hebben opgestoken,
‘intelligent en beweeglijk als hij was’, om met Nieuwenhuys te spreken. Maar hier
is vooral van belang wat Du Perron zijn ‘Sumatraanse avontuur’ noemt.
Dekkers loopbaan als controleur in Natal duurde kort. Hij aanvaardde zijn ambt
in november 1842. In september 1843 werd hij al geschorst, waarna hij zonder
middelen twaalf maanden lang in de hoofdstad Padang als een outcast moest leven,
samen met zijn eerste vrouw, Si Oepi Kete, tot hij eind 1844 mocht doorreizen naar
Batavia, in afwachting van de behandeling van zijn zaak. De directe aanleiding voor
zijn schorsing waren de kastekorten in zijn administratie.
Dat is in het kort het verloop van Dekkers eerste optreden als bestuursambtenaar,
dat naar later zou blijken bepalend was voor zijn verdere ontwikkeling. In grote lijnen
herhaalde het drama zich later in Lebak, maar toen speelde hij de rol van aanklager.
Als controleur kreeg Dekker in Natal naast zijn vele functies (rechter, politiehoofd,
enz.) de taak toezicht te houden op de uitvoering

3

In wat nog overbleef van de ‘Javaanse Adat’ was de regent een verlengstuk van het
koloniale bestuur, en kon hij dus geen ‘werkelijk’ hoofd meer zijn voor de eigen
bevolking.
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van het Cultuurstelsel. Na annexatie4 werd in het achterland de verplichte teelt en
leverantie van peper ingesteld. De locale hoofden werden aangesteld als verlengstuk
van het bestuur in de handhaving van het monopolie. Geschikte gronden voor de
aanleg van nieuwe pepertuinen werden onttrokken aan de locale gemeenschap op
basis van de ‘domein-verklaring’, tegen de lokale Adat in. De benodigde arbeid werd
gemobiliseerd volgens het stelsel van onbetaalde herendiensten en verder volgens
de Koelie-ordonnantie van 1838.5 De pepertuinen werden aangelegd onder beheer
van de hoofden, die daarbij als pachters van het gouvernement optraden. Ze werkten
met voorschotten van het gouvernement. In plaats van salaris kregen ze
cultuurprocenten, net als op Java, als beloning voor prestatie. (Op Java werd pas
tegelijkertijd met de invoering van het Cultuurstelsel, dus in 1830, het systeem van
salariëring voor de inheemse bestuursambtenaar ingevoerd, maar het was niet direct
algemeen van toepassing.) Het systeem van cultuurprocenten werkte knevelarijen in
de hand, net als op Java. Opkomend lijdelijk of daadwerkelijk verzet van de bevolking
en onervarenheid met de geïntroduceerde geldeconomie en met het ‘management’
leidden tot chaotische toestanden. De hoofden raakten in de schuld bij het
gouvernement. Als oplossing gingen zij de tuinen verkavelen en verpachten aan de
bevolking, waarop de kleine pachters op hun beurt pandelingen werden van de
hoofden. Arbeiders werden niet of nauwelijks betaald en slecht gevoed. Normale
landbouwactiviteiten werden noodgedwongen veronachtzaamd. Spanningen en
tegenstellingen ontstonden in de relaties tussen de hoofden onderling, alsmede tussen
de hoofden en de bevolking, en tussen de Indonesiërs en het Nederlandse bestuur.
Dit alles in een gebied dat pas kort daarvoor, in 1838, formeel was ‘gepacificeerd’,
namelijk met de verovering van het laatste bolwerk van verzet in Daludalu, in de
Nederlandse expansieoorlog tegen de Padri's. De nasleep van die veroveringsoorlog
was nog overal voelbaar in de tijd van Dekker, net als trouwens die van de Java-oorlog
(1825-1830) op Java zelf.
Natal was een van de kleine havens die al sinds het begin van de christelijke
jaartelling betrokken waren geweest bij de Aziatische handel in bosproducten,
specerijen en goud uit het achterland. In de 16e eeuw

4

5

Toen Douwes Dekker in 1842 controleur werd van Natal, was de expansie van de Nederlandse
macht in Midden-Sumatra nog lang niet afgerond. Bonjol (1837) en Dalu-Dalu (1838), de
belangrijkste centra van Padri-verzet, waren veroverd vanuit Padang, maar grote gebieden
in de regio - het directe achterland van Natal inbegrepen - waren nog niet ‘gepacificeerd’,
terwijl de oorlog tegen Aceh pas in 1873 begon.
Koelie-ordonnantie, Koelie-contract, Poenale Sanctie (zie ENI, resp. p. 360, 354) als
‘ordonnanties’ waren de neerslag van de praktijk van de koloniale economische politiek. Ze
zijn naast de Max Havelaar ook nu nog waardevol als bron ter verkrijging van inzicht in de
mate en de methoden van de koloniale uitbuiting.
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kwam het onder de heerschappij van het Sultanaat van Aceh, dat steunde op zijn
maritieme overmacht in het westelijk deel van Indonesië. Het achterland leefde
onafhankelijk volgens de Batakse tribale tradities. Daar werd sinds de 15e eeuw
peper gecultiveerd voor de export, op eigen grond en eigen beheer, gebaseerd op
onvervreemdbare grondrechten, in vrije arbeid. Slavernij bestond, maar had geen
economische betekenis. Slaven waren niet betrokken bij de arbeid in de volkstuinen.
In tegenstelling tot het achterland is het kustplaatsje Natal een etnisch amalgaam
van allerlei Sumatraanse elementen: Minangkabaus, Acehs en Bataks, maar homogeen
van cultuur. De godsdienst is de Islam. Er wordt een Maleis dialect gesproken, dat
beïnvloed is door het het Minangkabaus. De lokale Adat oriënteert zich sterk op die
van het naburige Minangkabau, met matrilineaire tradities.
In deze omgeving heeft zich de beslissende fase voltrokken van Dekkers
ontwikkeling. Wat er daar met hem is gebeurd kunnen wij volgen aan de hand van
wat hij erover zegt in de Havelaar, speciaal in de Si Oepi Kete-episode, en aan de
hand van verwijzingen naar zijn Natalse ervaringen in latere uitspraken.
In de woorden van Max Havelaar kunnen wij bepaalde ideeën van Dekker vinden
over de inheemse verhoudingen, als hij nogal cryptisch zegt: ‘Ik moet je zeggen dat
ik anders de Maleise hoofden wel lijden mocht en goed met hen overweg kon. Zelfs
bezitten zij veel dat mij hen doet voortrekken boven de Javaanse Grooten.’ Dit
verwijst naar zijn ervaring met de ‘Javaanse Grooten’ in Lebak, lang na zijn
Sumatraanse verblijf. Later heeft hij ook aan Mimi, zijn derde vrouw, verteld dat hij
‘in Natal bewust is geworden’. Beide uitspraken zou men misschien willen
beschouwen als een rationalisatie achteraf van zijn houding in de Lebak-zaak. Maar
zijn ontwikkeling vertoont wel een lijn die begonnen was in Natal.
Een jaar na Natal, in november 1854, toen hij weer een plaatsing gekregen had in
het West-Javaanse Krawang, schreef hij aan zijn verloofde Everdine het volgende.
Hier staat tegenover dat ik het land niet gaarne dien, omdat ik niet Hollands
gezind ben, en dat vele principes die voorgeschreven zijn mij zeer tegen
de borst stuiten. Het is mij menigmaal gebeurd (op Sumatra), dat ik in
verzoeking kwam om met opoffering van alles tegen het gouvernement
de partij van de inlanders te kiezen.
Nogmaals, dit alles vóór ‘Lebak’.
Hiermee geeft hij ons een terugblik op zijn bestuurlijke optreden in Natal. Daar
had hij rapporten over wantoestanden geschreven, voorstellen tot verbetering gedaan
en eigenhandig allerlei maatregelen getroffen,
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vooruitlopend op instructies van hogerhand. Hij bemoeide zich met het lot van de
arbeiders in de pepertuinen op een manier die zijn meerderen niet beviel, waarna het
gouverneur wel snel tot de conclusie moest komen dat hij ongeschikt was als
ambtenaar. Daarop volgde zijn schorsing. In dezelfde brief lezen wij vervolgens een
onthullende passage over zijn menselijke contacten in Natal. Schrijvende over zijn
voorgenomen bezoek aan zijn verloofde, die in de omgeving van Buitenzorg woonde,
vertelde hij eerst een ‘detour’ te willen maken naar Tjiandjoer ‘omdat een Inlands
hoofd van Sumatra daar gebannen is om voorgewende politieke redenen’; ‘het is een
oud man die op Natal alle dagen bij mij thuis kwam en ik stel er belang in hem weder
te zien. Drie jaar geleden bragt ik hem met gewapend volk naar de stoomboot. Hij
schreide, en vroeg mij voor zijn vrouw en kinderen te zorgen hetgeen ik zo goed
mogelijk gedaan heb.’
Met dit soort informatie krijgen we een beeld van zijn onder bestuursambtenaren
ongebruikelijke banden met ‘land en volk’. Voeg daarbij het feit van zijn relatie met
Si Oepi Kete, waarvan hij sprak als van zijn eerste vrouw, dan is er weinig reden om
te veronderstellen dat hij onkundig zou zijn van de Indonesiër en diens Adat.
Wat voor positieve kwaliteiten hij ook meende te waarderen in de Maleise hoofden,
hij kon er niet anders mee op het oog hebben dan de hem aansprekende mentaliteit
en levensstijl van de Natalse bevolking, die anders waren dan op Java. Hij zag dat
het verschil in mentaliteit tussen de ‘Sumatraan’ en de ‘Javaan’ berustte op verschillen
in de Adat. Hij leerde de Natalse variant van de Sumatraanse Adat kennen. Hij kende
de Indonesische Adat genoeg, maar beoordeelde die naar zijn op Sumatra verworven
visie.
De Natalse Adat is voornamelijk afgeleid van de Minangkabause. Net als de Adat
op heel Sumatra is die doortrokken van egalitaire opvattingen, gebaseerd op oude
tribale tradities, waarin alle mensen gelijk zijn voor de voorouderlijke wetten. Die
zijn economisch verankerd in de ‘hak-ulayat’, de onvervreemdbare rechten van de
boer op zijn grond, onder de regelende controle van de clan. In de tot de islam
bekeerde gebieden werden deze tradities versterkt door islamitische federatieve en
republikeinse ideeën, waarin volgens de Adat alle mensen gelijk zijn: ‘tegak sama
tinggi, duduk sama rendah’ (‘staande zijn wij/even hoog, zittende/zijn wij even/laag’).
In deze soort Adat was zelfs de machtige Sultan van Aceh, die in Dekkers tijd nog
een bedreiging voor de Nederlanders vormde, in principe niet meer dan een ‘primus
inter pares’. Zijn gelijken waren de rijksgroten: de vorsten van de verschillende
Acehse gebieden. De belangrijkste onder hen traden op als ‘kingmakers’ in de vorm
van een staatsraad, de raad van de drie
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belangrijkste Panglima Sagi's. De positie van deze belangrijke vorsten hing weer af
van de loyaliteit van de lagere hoofden, terwijl deze op hun beurt rekening moesten
houden met vanouds vastgelegde rechten van de clans onder hun respectieve hoofden.
Die hadden op dorpsniveau autonomie in de ruimste betekenis van het woord, omdat
de dorpsgemeenschappen als bron werden beschouwd van de Adat en het fundament
vormden van het federatieve politieke systeem.
Zodoende bestaat er een mechanisme van ‘check and balance’ van belangen.
Daarin is geen plaats voor aanspraken van hoofden op het ‘droit du seigneur’, als op
Java. De Sultan van Aceh kan het land niet als zijn privé-domein opeisen. Maar
belangrijker nog in dit verband is het recht, ja zelfs de plicht van de bevolking,
volgens de Adat, tot burgerlijke ongehoorzaamheid bij onderdrukking. Dit wordt op
Sumatra uitgedrukt in het volgende Adat-adagium:
Radja adil
Radja disembah
Radja lalim
Radja disanggah

in vertaling:
Als de radja rechtvaardig regeert
Zijn wij hem gehoorzaamheid verschuldigd
Als de radja onderdrukt
Dan is opstand onze plicht

In het nog onrustige Natal moet Dekker daarvan wel kennis genomen hebben. De
geest van verzet leefde nog voort. Opstandjes en samenzweringen staken de kop op.
De titel ‘Over het recht van opstand’ uit het ‘Pak van Sjaalman’ in de Havelaar lijkt
mij een duidelijke verwijzing naar Dekkers Natalse confrontatie met dit Adat-adagium.
Achter de façade van effectieve Nederlandse controle op een deel van de binnenlanden
van Sumatra, vanuit versterkte posten aan de kust, behielden de stammen en
verschillende Sultanaten, waaronder Aceh, nog hun onafhankelijkheid, hun cultuur
en hun Adat.
Wat was nu de Adat, of beter gezegd: wat was er in diezelfde tijd geworden van de
Javaanse Adat?
Sprekend over de verhoudingen op Java schrijft Nieuwenhuys:
Er bestond daarin een zeker evenwicht met een daarbij behorende
lastenverdeling, een systeem dat op zijn eigen wijze functioneerde, maar
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dat door de steeds directere en intensievere bemoeienis van de
Nederlanders met de interne zaken op Java ontwricht werd.' (cursivering
door mij, S.S.)
Zonder het te beseffen zegt Nieuwenhuys hiermee eigenlijk dat de Adat niet meer
de Adat was. Het was, zeker voor het volk, een fictie geworden, zoals blijkt uit het
hierboven geciteerde artikel 55 RR. De Javaanse Sultans en Boepati's waren niet
meer de vorsten van voorheen, de tijd dat ze nog in een sacraal (magisch-religieus)
verband met het volk heetten te leven. Het evenwicht was verstoord. Heel agrarisch
Java onderging een maatschappelijke desintegratie. De Hollandse centrale
opperheerschappij heerste over een ontwrichte inheemse maatschappij.
Maar bepaalde kenners van die periode blijven de fictie van ‘harmonie’ ophouden.
Dekker nu had tegen die fictie gezondigd in de Lebak-zaak. Hij kwam daar op zijn
eigenzinnige manier tegen in opstand, gedreven door een persoonlijke overtuiging,
en daarin gesterkt door zijn eigen ervaring en omgang met de Adat buiten Java. Het
zal wel altijd een vraag blijven waarom zijn meerderen Multatuli's ongeschiktheid
als bureaucraat voordien nooit ontdekt hebben.
De ‘Javaanse verhoudingen’ waaraan Dekker zich zou hebben te conformeren
worden door de historica Sutherland als volgt gekarakteriseerd:
Volgens Batavia waren de prijaji's functionarissen die via de
regeringskanalen werkten. In werkelijkheid was dat niet zo. Iedere prijaji
had zijn eigen web van spionnen en betaalde informanten. De meesten
beschermden ook de plaatselijke geweldplegers en misdadigers, omdat ze
bruikbaar konden zijn vanwege de angst en het respect dat ze inboezemden.
Dat is wat zich afspeelde ‘achter de façade van de rationele staat’, schrijft ze (geciteerd
door L. de Jong, deel 11A van zijn standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog), en ze vervolgt:
Volgens de officiële Nederlandse lezing van het bestuur op het platteland
was er sprake van een keurige hiërarchie... De onofficiële Javaanse
werkelijkheid echter berustte als vanouds op manipulatie van verwantschapen cliënt-relaties; daarbij kwamen nu ook de Europese meesters die
gemanipuleerd moesten worden. De twee elementen vonden elkaar in een
gecompliceerd theaterstuk waarin ze wel met elkaar optraden maar elkaar
uit de weg gaan. Het was een spel: ieder beschermde zijn eigen positie en
hield de onaangename werkelijkheid verborgen.
Dit kon geschreven zijn door Multatuli. Sutherland beschrijft hier de laatste decennia
van het Nederlandsch-Indisch bestuur. In Dekkers tijd
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waren de verhoudingen nog veel erger als gevolg van het stelsel van Particuliere
Landerijen, gevolgd door het Cultuurstelsel, waarvan de geschiedenis is af te lezen
aan de daartoe gecreëerde ‘wetten’ als de Koelie-ordonnantie, artikel 55 van het
Regerings-Reglement, de ‘domeinverklaring’ van het land.
Nieuwenhuys schrijft: ‘Douwes Dekker kende toen hij in 1856 in Lebak kwam,
die wereld nauwelijks.’ Dekker kende die wel, maar zoals ik al eerder heb gezegd,
hij wees haar totaal af. Hij wou en kon het spel op het laatst niet meer meespelen,
zoals G.G. Duymaer van Twist en resident Brest van Kempen als aangepaste
bureaucraten dat wel konden.
Daarmee liep Multatuli met zijn humanistische en emancipatorische ideeën vooruit
op het proces van anti-koloniale bewustwording en op de opkomst van de
arbeidersbeweging, zowel in Europa als onder de Indonesiërs, omstreeks de
eeuwwisseling.
Voor minstens vijftig procent was de door bepaalde koloniale historici geïdealiseerde
inheemse bestuursaristocratie met haar ‘aristocratische allure’, in haar filosofie,
moraal en levensstijl een creatie van de koloniale politiek. Het leveren van schattingen
en diensten door het volk aan zijn vorsten was niet meer gebaseerd op een
evenwichtige lastenverdeling, als in de oude Adat, maar ontaard tot een onderdeel
van de koloniale uitbuiting. In de tijd van Dekker en Kartanegara was de helft van
de bevolking van Java al werkzaam als arbeiders/slaven in de Europese cultures. Ze
werden koeli's: een volk van koeli's onder de volkeren. Dat was ‘de zaak van de
Javaan’ waarvoor Multatuli opkwam op zijn onambtelijke manier. Dat is en blijft de
hoofdstrekking van de Havelaar, en die zal daarom controversiëel blijven zolang er
sprake is van een systematische onderdrukking van mensen door een elite die de
macht heeft. De Sumatraan hoefde niet in het stof te kruipen voor gezagdragers, de
bevolking van Java moest dat letterlijk wel doen, in die tijd. Maar ook daar leefde
de geest van opstand. De bevolking van Lebak was in opstand, vóór Multatuli daar
kwam. Kartanegara had zijn promotie tot Boepati verkregen door zijn succes als
politiehoofd, bij het bedwingen van een opstand onder leiding van de locale volksheld
Si-Conat. Het volk leefde dus niet meer in sacraal verband met de Boepati.
In de Havelaar lezen wij hoe de assistent-resident bij aankomst ceremonieel
verwelkomd werd, en hoe hij tijdens die plechtigheid, ten aanschouwe van de
hoogstaande Boepati en gevolg, en de nog hoger staande Hollandse autoriteiten,
persoonlijk de kindermeid uit de koets hielp stappen. Het is wel literaire fictie, maar
duidelijk symbolisch voor Dekkers totale afwijzen van bestaande sociale normen en
verhoudingen, zoals hij dat voordien al daadwerkelijk had getoond in Natal, lang
voor de Max Havelaar.
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In die tijd al moet hij de voor hem onaanvaardbare komedie en de aristocratische
pretenties van de prijaji's hebben doorzien. Snouck Hurgronje zelf heeft geschreven
dat de prijaji's ‘een voornaam deel van hun taak gelegen achtten in verzaking van
alle zelfstandigheid’ tegenover de Hollandse heerser.
Dat aan de inlandse bevolking, inbegrepen de prijaji's, ‘het genot harer huishouding
en politieke rechten’ nog altijd onveranderd ter beschikking stond, was een mythe.
Na de onderwerping en na de invoering van het Cultuurstelsel was de Adat de Adat
niet meer. Dekker was niet de enige die dat inzag, maar er waren maar heel weinig
Hollandse bestuurders die daaruit de consequentie trokken. Daarmee nam hij onbewust
stelling in de latente onrust binnen de Adat zelf, en in de spanning tussen de inlanders,
inbegrepen de prijaji, en de overheersers. Daarmee liep hij vooruit op de sociale
geschiedenis van Indonesië van de 20e eeuw. De Havelaar stelt het probleem van
‘legitieme macht’ in welk systeem dan ook. Zo lang een machtige elite het volk
tweederangs en onmondig blijft verklaren, zal de Havelaar daarom actueel blijven.
Tot besluit wil ik inhaken op de bijzondere wijze waarop de bevolking van Natal in
1987 herinnerd werd aan Dekker. In de NOS-film van Frank Klein over Dekkers tijd
in Natal sprak de notabele Nadirsyah van het hedendaagse Natal over hem. Dekker
leeft daar nog in de herinnering als de beschermer van de onderdrukten. Sprekend
over Dekkers relatie met Si Oepi Kete, zijn eerste vrouw en dochter van een Acehs
hoofd, vertelde Nadirsyah, dat Dekker toen in Teluk Baleh een onderkomen voor
passanten liet bouwen, een ‘pasanggrahan’, ‘opdat zij vaak samen konden zijn’. Als
Multatuli later van Si Oepi Kete sprak als van zijn eerste vrouw, kan dit volgens mij
alleen betekenen dat hij daaraan een wettige Adat-vorm gegeven moet hebben, die
niet dezelfde betekenis had als de toen op Java in de plantages gangbare
samenlevingsvorm tussen de Hollandse vrijgezel en zijn ‘Nyai’, ofwel bijzit. Natal
is islamitisch maar houdt er een bijzonder huwelijksrecht op na, genaamd de
‘Adat-semenda’. Dit is een locale variant van de Minangkabause Adat, gebaseerd
op matrilineaire tradities. De matrilinie bepaalt de afstamming, erfenis en
huwelijksgewoonten. In het aanzoek neemt het meisje het initiatief. De Adat past
een bijzondere clausule toe op migranten, de anak-dagang, die onder meer bepaalt
dat bij ontbinding van het huwelijk het de man is die wegtrekt, met medeneming van
niets dan ‘wat hij bij zich had bij aankomst’. Zij status als schoonzoon wordt
beschreven met de term ‘anak dijaupit’ (geadopteerde zoon) in het Minangkabaus,
of ‘aneuk jemee’ (zoon-gast) in het Acehs. Dekker moet hier op hebben ingespeeld.6
Dit autobiografische aspect moet een beslissende rol hebben

6

Multatuli had het later over ‘banketten’ voor duizenden mensen, door hem aangericht in
Natal. Deze moeten Adat selamatans zijn geweest ter ere van de familie van Si Oepi Kete,
verplichtingen die voortsproten uit hun sociaal geaccepteerde relatie.
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gespeeld in zijn vorming en in zijn kennis van de ‘Indonesische ziel’.
In de Natalse folklore schijnen nog drie coupletten van gedichten (pantuns) in
omloop te zijn, toegeschreven aan Dekker. Het is een genre dat bekend is in allerlei
Indonesische talen, en dat als orale literatuur elementen bevat van zowel de Spaanse
copla als de Japanse haiku. Een van de coupletten uit de NOS-film, opgetekend door
Frank Klein, wil ik nu aanhalen. Het is een hommage van de migrant Dekker, de
anak-dagang, aan het dorp Teluk Baleh7:
Teluk Baleh sundutan tigo
Kawalan rimbus kadudu
Mangko lale dagang di siko
Takile ikan dalam lubuk.

In vertaling:
Teluk Baleh aan drie zijden,
Beschut door struikgewas,
De schittering van een vis in de diepte,
Is de reden waarom ik hier naar toe ben getrokken.

7

Teluk Baleh: dorp van Si Oepi Kete. Het Acehse dorpshoofd was haar vader. ‘Si Oepi Kete’
betekent ‘Klein Lief Meisje’ en is de traditionele koosnaam voor jonge meisjes. Als het de
jongste dochter blijkt te betreffen, beklijft de naam voor haar verdere leven. Si Oepi Kete
deelde het lot van Douwes Dekker als outcast in Padang tot het moment dat hij haar wel naar
haar ouders terug moest sturen vanwege de erbarmelijke omstandigheden waaronder ze
moesten leven (Zie Du Perron, De man van Lebak).
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Em. Kummer
Multatuli tussen fallus en vagijn
Op 16 en 17 maart 1989 organiseerde de Faculteit der Letteren van de universiteit
in Groningen een colloquium over Literatuur en psychoanalyse. Op 17 maart gaven
een drietal ‘prominente geleerden’ hun psychoanalytisch commentaar op het Saïdjah
en Adinda verhaal, na een inleiding van de voorzitter van het Multatuli-genootschap,
Hans van den Bergh. De keuze was op Multatuli gevallen omdat Freud zelf in een
brief uit 1907 deze Nederlandse auteur bovenaan plaatste, zoals de aankondiging
van dit colloquium vermeldt. (Zie overigens Peter Brückner in Over Multatuli 2).
De buitenlandse gastsprekers waren de Fransman Jean Bellemin-Noel, hoogleraar
Franse letterkunde aan de Université Paris VII-Vincennes te Saint Denis, de Duitser
Carl Pietzcker, hoogleraar Moderne Duitse literatuur aan de Universiteit in Freiburg,
en de Engelse Elizabeth Wright, als Lector Duits verbonden aan de universiteit in
Cambridge.
Met de titel: ‘Saïdjah and Adinda: as goldmine for Multatuliology’, deed Hans
van den Bergh 't meest verstandige wat je als geïnteresseerde leek in de relatie
psychoanalyse-literatuur kan doen, op een aantal punten wijzen die bij het bestuderen
van de Max Havelaar van belang zijn: de schijnbare chaos in de vorm, het probleem
van Multatuli's poetica, en 't zogenaamde eurocentrisme van Douwes Dekker (de
adatdiscussie van Nieuwenhuys). Eerlijk gezegd wel een gouden greep gezien de
problemen in het werk en rondom de figuur van Douwes Dekker waarmee de anderen,
de buitenlandse specialisten, toch wel moeite hadden. Maar dat is hun niet kwalijk
te nemen zoals we zullen zien.
Van de drie verhandelingen is die van Carl Pietzcker: ‘Die Wunde unter dem Horn’,
wel de meest boeiende of laat ik 't anders zeggen, de minst irritante. In ieder geval
de enige waarvan je je kunt afvragen: heeft het invloed op mijn kijk op de Max
Havelaar gehad?
Pietzcker wil als een psychoanalytisch geschoolde lezer de tekst bestuderen en op
grond daarvan nagaan welke fantasieën en emoties er een opvallende rol in spelen,
hoe hij als lezer er zelf op reageert. Dan gaat hij de resultaten binnen een
psychoanalytische theorie plaatsen om op die manier een grotere mate van objectiviteit
aan zijn analyse te verlenen. En tenslotte zal hij toch nog ‘heimelijk’ kijken naar de
biografie van de auteur. Dat laatste is helaas weer een hang naar een
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traditionele aanpak: de schrijver op de divan. Kort samengevat komt het neer op de
verhouding tussen lezer, tekst, verteller, schrijver en realiteit, maar dan in een
psychoanalytische verpakking.
Carl Pietzcker werkt systematisch; om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen
van zijn psychoanalytische geschoolde leeservaringen, d.w.z. van de bewuste en
onbewuste strategieën door Multatuli gebruikt om hem als lezer te beïnvloeden,
verdeelt hij Saïdjah en Adinda in zes stukken. Waarom Pietzcker de geschiedenis
van Saïdjah en Adinda op die manier indeelt, vermeldt hij niet. Gezien het
psychoanalytisch model dat hij hanteert, zal het wel de bedoeling zijn geweest met
de gekozen passages goed afgeronde illustraties te verkrijgen van 't effect van
narcistische paranoïde fantasieën die hij, Pietzcker, in tekst, verteller, en auteur meent
te ontdekken en die de lezer zodanig moeten bewerken dat hij volkomen achter de
boodschap van de auteur komt te staan. Want wat gebeurt er in het verhaal? Door
de constante perspectiefveranderingen wordt de geschiedenis dan eens verteld vanuit
het gezichtspunt van een Javaan, dan weer vanuit dat van de verteller die commentaar
levert op wat hij vertelt. Deze laatste spreekt de lezer toe, bedelft hem onder exotische
termen, met als gevolg (gewild of niet) dat er naar aanleiding van de gebeurtenissen
in de tekst bij de lezer een emotionele splitsing tot stand komt. Aan de ene kant wordt
hij een natuurlijk paradijs vol kinderfantasieën van gelukkige eenheid binnengevoerd:
vader, moeder, kind, buffel, geliefde. En aan de andere kant ervaart hij hoe deze
knusse wereld bedreigd en vernietigd wordt door van buiten komende krachten:
tijger, districtshoofd, blanken: hebzuchtige, verdorven kolonisten in samenwerking
met inlandse collaborateurs.
Steeds beweegt zich het verhaal op twee niveaus: 1) op dat van het kind met zijn
dromen van gelukbrengende eenheid, vervolgens de verstoring van die eenheid met
de daarmee gepaard gaande woede tegenover de vernietigende krachten; 2) op het
niveau van de lezer als realiteitsbewust mens die in die kinderfantasieën zijn eigen
verloren en verdrongen kinderdromen kan uitleven en die onder de verstoring daarvan
lijdt. Hij zal zich dan als volwassene opwinden over het onrecht kinderen (zichzelf
eigenlijk) aangedaan, waardoor hij hoe langer hoe beter de houding van de verteller
begrijpt.
Dit scenario van geluk, scheiding en woede, en de verteller/lezer als grote
begrijpende broer, vinden we in steeds andere vormen in elk van de door Pietzcker
ingedeelde passages terug. Ze dienen als voorbereiding op de uiteindelijke slotscène
waarin de verteller zich helemaal centraal plaatst en de lezer uit de naïviteit van de
Javaanse wereld en uit zijn rol van genieter van mooie literatuur stoot. Als volwassen
Europeaan wordt hij zowel politiek als maatschappelijk gedwongen partij te kiezen
voor Douwes Dekker, Max Havelaar, Multatuli, tegen het heersende es-
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tablishment. Maar zo eenvoudig gaat dat ook weer niet want de verteller is intussen
uitgegroeid tot een ‘vervolgde vervolger’. Gedwarsboomd en vernederd door iedereen,
zal de verteller, overtuigd van zijn gelijk, de schuldigen aan het kruis slaan, en
tegelijkertijd zijn lezer voor het blok zetten: òf mee met hem tegen de schurken òf
anders zelf een schurk. Het gaat uiteindelijk om de overwinning van de verteller,
want die belichaamt de enige goede zaak.
Deze psychische ontwikkeling, zowel in het verhaal als bij de verteller en lezer,
wordt verdiept vanuit een narcistisch-paranoïde model, waarop ik, helaas, zeer
vluchtig moet ingaan.
Pietzcker gebruikt o.m. een studie van Kernberg waarin randgevallen van
pathologisch narcisme worden behandeld. 't Betreft personen die over een geïntegreerd
ik beschikken, een normale realiteitszin ontplooien, gewoon ‘funktioneren’ zoals dat
tegenwoordig heet, en dus de grens van het psychotische niet zijn overschreden maar
toch niet in staat zijn om aan de goede objecten in en buiten hen vertrouwen te
schenken. Zulke mensen leven met het idee niet geliefd te zijn, voelen zich constant
slachtoffer van haatgevoelens, menen uitgebuit te worden, afhankelijk te zijn etc.
Dus niet helemaal, maar wel een beetje gestoord. Op die manier werkt het
gevoelsleven van de verteller, dat we terugvinden in zijn verhaal en in wat hij probeert
over te brengen op de lezer. De consequentie van Pietzckers redenering is uiteindelijk:
zo zit ook de auteur in elkaar, zo is ook Douwes Dekker.
De oorsprong van deze houding ligt in het slechte verwerken van de splitsing
tussen een goed en een dreigend moederbeeld. Gevolg daarvan is de wens één te
worden met 't goede deel en agressief verzet te plegen tegen alles wat met 't slechte
deel samenvalt, omdat dat laatste bedreigend is voor het goede deel. Wordt deze
eenheid met het goede verstoord, wat bij zulke labiele personen heel gauw gebeurt,
dan treden er paranoïde fantasieën op. Het ‘ik’ voelt zich voortdurend aangevallen,
tekortgedaan, onbegrepen. Hang naar overmatige zelfbevestiging en onblusbare
rancune en buitensporige agressie, narcistische woede tegen alles wat zijn gekoesterde
ego maar enigszins te na komt en beangstigt, is de prijs die het ‘ik’ betaalt om zich
een beetje redelijk te kunnen handhaven in de werkelijkheid. De vraag is natuurlijk
hoe zulke eigenschappen zich in een bepaalde historische situatie zullen manifesteren.
Helaas ziet Pietzcker toch nog kans, ons in zijn verdere uitleg van het model een
reeks deprimerende cliché's uit de psychoanalytische voorraad in de maag te splitsen
zoals een oedipaal conflict en een onderdrukt homoseksuele liefde voor de vader die
verschrikt afgewezen wordt door de zoon die dan weer in vervolgingswaan vlucht.
Kortom, het klassieke verhaal van Freud over een paranoïde houding tegenover
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het oedipaal conflict. De zoon voelt zich onschuldig en geenszins homoseksueel en
zijn klacht luidt: ik hou van mijn vader maar hij vervolgt mij. Wat liefde had moeten
zijn, verandert in haat. Maar de binding met de vader is steeds aanwezig met als
gevolg dat diens penis een ‘heimelijk maar toch begeerd wapen is gebleven.’ En ja
hoor, we vinden dat gevreesde en geliefde wapen terug in de hoorns van de buffel
en de bajonetten van de soldaten. Wat moeten we met zulke verklaringen? Ze ontsieren
goed opgezette analyses, voegen van alles en nog wat toe aan de tekst waar geen
sterveling op zit te wachten en wekken de lachlust op bij al diegenen die in dichte
drommen scherp uitkijken naar zulke nonsens om dan tevreden te constateren dat
het toch allemaal niks gedaan is met de psychoanalyse. En dat is jammer, want de
positie van de vader bij zulke emotioneel lichtelijk beschadigde personages uit het
narcistisch paranoïde model is best het overdenken waard. Hij zal als vader niet de
nodige rust kunnen brengen, o.a. als kracht die afstand schept ten opzichte van de
moeder, waardoor het kind de grenzen van zichzelf leert inzien en de realiteit beter
aanvaardt. De afwezigheid van een beschermende vader laat het kind teveel
overgeleverd aan zijn paranoïde narcisme waaruit allerlei gevoelens komen opzetten
die we terugvinden in het Saïdjahverhaal en in de wijze waarop de verteller zich
keert tegen het Nederlandse gezag aan het eind van hoofdstuk 17.
Pietzcker probeert aan de hand van de rest van de Max Havelaar de juistheid van
zijn model aan te tonen. Zo wijst hij op de kinderlijke naïeve eenheid, terug te vinden
in het huwelijk tussen Tine en Max Havelaar. En ook op de narcistische zelfvergroting:
Max is een buitengewone persoonlijkheid, de anderen om hem heen zijn de minderen
en zo moet dat ook blijven. Ook zijn verachting voor het establishment is voor
Pietzcker een argument: uit angst dat ze hem niet zullen bewonderen en steunen valt
hij ze aan, provoceert hun afwijzing, en stelt die vervolgens in dienst van zijn succes.
De paranoïde binding van de verteller aan de geliefde, boze vader is veelzeggend:
na agressief vervolging uitgelokt te hebben zal hij vervolgens, door consequente
almachtsfantasieën, de pose van terechte vervolger kunnen aannemen en dan krijgen
we plotseling de ommekeer: de oproep aan koning Willem III. Van het slechte object
heeft hij op het politiek terrein een goed geïdealiseerd vaderbeeld afgesplitst, dat
hem moet beschermen, net zoals de buffel het met Saïdjah doet. Maar de vader van
Saïdjah zal later deze buffel niet beschermen en op dezelfde wijze wordt Multatuli
in de steek gelaten. De goede vader ‘Willem’ wordt door verkeerde raadgevers
beïnvloed en luistert niet naar de goede zoon.
In de auteur Douwes Dekker ziet Pietzcker dezelfde symptomen optreden als bij
verteller-Max Havelaar-Multatuli. Hetzelfde helpers-syndroom, de Jezusfiguur die
alle leed van de wereld wil torsen, maar
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daarvoor royale erkenning eist, zoniet..., die als dichter zich in wensfantasieën
opblaast, hij zal de wereld wel 's wat laten zien... etc. Met betrekking tot de vaderlijke,
geïdealiseerde, koesterende autoriteiten stuiten we voortdurend op dezelfde
enscenering: naïef vertrouwen, teleurstelling, poging de tegenstanders te vernederen,
zelfstandigheid behouden.
Met dat al beschikte Douwes Dekker toch over voldoende realiteitszin, hij wist
dat het invoeren van een goede koning, losgemaakt van een slecht bestuur, realistischer
was dan bijvoorbeeld een gewapende opstand steunen. Bovendien wilde hij door
zijn tactiek de autoritair gestructureerde lezer voor zich winnen. De positieve kant
van Multatuli's fantasieën was, volgens Pietzcker, dat hij veel verder ging dan zijn
landgenoten die zich aanpasten aan de bestaande instituties. Douwes Dekker keerde
terug naar zijn versmeltingsdromen, en projecteerde zijn afgesplitste agressie op de
maatschappij. De ideale goede maatschappij, vrucht van primair narcistische dromen,
kwam in conflict met de agressieve boze maatschappij. Hij werd een ‘creatieve
kwerulant’ die zijn medeburgers op de tegenspraak wees tussen de gelijkheidsidealen
en de winsten van de koloniale uitbuiting.
Douwes Dekker behoorde dus tot diegenen die, omdat ze ‘sterker aan zichzelf
uitgeleverd waren dan normale mensen’, zich aangetrokken voelden tot
maatschappelijke tegenstellingen, zulke tegenspraken duidelijker waarnamen en ze
met grotere durf en volume opvoerden dan de doorsnee burger.
Zoals gezegd schreef Multatuli vanuit een duidelijk gespleten standpunt: ‘het
standpunt van de realiteitsbewuste volwassene en die van het hulploos-naïeve of aan
zijn emotie uitgeleverde kind.’
Voorzover hij zich tot dat standpunt beperkte, gelukte het hem overtuigende teksten
te schrijven zoals de geschiedenis van Saïdjah. Vluchtte hij te ver in zijn paranoïde
waan, dan werd zijn proza, ‘zowel politiek als esthetisch’, onpruimbaar. Aldus in 't
kort Pietzcker.
't Merkwaardige is dat daar waar Pietzcker dicht bij de tekst blijft en de relatie
verteller-lezer-tekst en vervolgens de figuur van Douwes Dekker met zijn model
probeert te belichten, de analyse weliswaar niet verrassend is maar toch
verduidelijkend werkt. Natuurlijk kun je je afvragen of de verhouding van Dekker
met zijn vader en moeder in overeenstemming is met het beeld dat hier boven
geschetst wordt, maar deze vraag is in elk geval een discussie waard. Bovendien
kunnen zulke verklaringen, al zijn ze niet op de divan te achterhalen, heel verhelderend
werken. Of laat ik het anders zeggen: zulke verklaringen geven stof tot denken. De
rest is, zoals opgemerkt, toegevoegde nonsens, 't Geheel biedt ons in ieder geval de
gelegenheid, willen we de psychoanalyse serieus nemen, vast te stellen hoe we bij
literatuurbeschouwingen er mee om moeten springen. Ik kom daarop nog terug.
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Beide andere analyses zijn helaas van heel ander kaliber. Elizabeth Wright bezit de
buitengewone gaven om in haar verhandeling: ‘Colonizing the Text: Patriarchal
Discours in Multatuli's Max Havelaar’, elke sympathie voor een feministische
literatuurbenadering om te zetten in grondige weerzin.
Bij Wright gaat 't om de manier waarop de lezer reageert op het onbewuste van
de auteur, uitgedrukt door beelden en personages in de tekst. Overdracht en
tegenoverdracht noemt ze dat. Maar daarbij heeft ze vooral haar eigen plaats in de
geschiedenis op het oog. Want zij is een vrouwelijke lezer in een patriarchale
maatschappij en dat brengt stevige ongemakken met zich mee.
Ze zal zich bijvoorbeeld niet kunnen vinden in de positie van een liberale lezer
uit de 19de eeuw, voor wie de tekst bestemd is geweest. Haar doel bestaat er dan
ook uit om als lezeres van ‘nu’, de strijd aan te binden met de auteur Douwes Dekker,
wiens strategie er op uit is, haar in te palmen door gebruik te maken van allerlei
maskers. Die maskers zijn de verschillende personages die optreden in de roman. Ze
zoekt dan ook in dit verband naar een bepaalde betekenis van de term ‘koloniseren’
die ze kan gebruiken in relatie met de termen overdracht en tegenover-dracht.
Uitgaande van die betekenisrelatie wil ze de tekst dekoloniseren, d.w.z. Multatuli's
machtsstrategie bloot leggen (zijn overdrachtsstructuur). Vervolgens gaat ze dan
herkoloniseren, d.w.z. haar eigen machts-strategie bevestigen door haar eigen
‘tegenoverdracht’ te bestuderen. Het koloniseren van de Max Havelaar is het werk
van 5 mannelijke kolonisatoren: Douwes Dekker, Multatuli, Max Havelaar,
Droogstoppel, Stern en nog drie lezers, namelijk zij tot wie Droogstoppel, Stern en
Multatuli zich richten. Vrouwen hebben allemaal een ondergeschikte positie in het
boek.
Hoe staat nu een vrouwelijke lezer, intellectueel flink uit de kluiten gewassen en
die aan de voorlaatste modieuze feministische, deconstructi-vistische, Barthesiaanse,
Foucaultiaanse, Lacanistische, Kristevaiaanse ‘betogen’ heeft gesnuffeld, tegenover
de Max Havelaar? Wel, ze laat zich niet ‘in-bedden’, anders gezegd ‘pakken’ door
die kerels en hun teksten. Want met al die personages in de roman hebben we gewoon
te maken met een patriarchaal geschrift waarin heel duidelijk de bourgeoisideologie
van Droogstoppel, Stern en ook van Multatuli en Douwes Dekker weerklinkt.
Het verhaal van Saïdjah moeten we trouwens zien als een allegorie van de hele
roman: de jongen groeit op om een onderdrukte Javaanse boer te worden, en Adinda
zal later sarongs, slendangs en batikkleren maken, een romantische overeenkomst
met de vesten die de vrouw van Droogstoppel maakt van het flanel uit Den Haag.
Onderdrukte vrouw dus, allemaal fiks patriarchaal.
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Maar vooral patriarchaal omdat 't bij Douwes Dekker uiteindelijk om de ‘waarheid’
gaat: aan het slot van het verhaal zal hij de fictie verwerpen om de waarheid te
installeren als superfictie. Typisch mannelijke obsessie van objectiviteit waardoor
de poëtische taal van de gewone taal gescheiden wordt. Want de mannelijke
overheersing kenmerkt zich vooral door het systematische in de taal, in de roman
terug te vinden door het systematische in stijl en beelden. Niet alleen herhaalt de
schrijver steeds dat zijn verhaal eentonig is, maar we stuiten voortdurend op deze
gesystematiseerde eentoningheid zoals bijv. in het beeld van de bourgeois-romantiek
en in het leven van de auteur: vader, moeder, kind als heilige drieëenheid.
Deze mannelijke overheersing wordt, volgens Wright, doorkruist door wat zij het
Sjaalmaneffect noemt. Sjaalman, naamloos, haast onzichtbaar aanwezig, labiel, en
bron van het boek, weerspiegelt de auteur op een andere manier dan Multatuli. In
hem ziet zij de enige mogelijkheid om als lezer de tekst binnen te dringen en te
‘rekoloni-seren’, d.w.z. de bourgeoisideologie van binnen uit te ondermijnen. Hoe
dat zich zou moeten afspelen, verzwijgt ze wijselijk, want er valt verder met die
Sjaalman niet veel aan te vangen, of het moet zo zijn dat hij door zijn aanwezigheid
alleen al het ‘verschil’ aanduidt met de rationele overheersing. Maar dat is toch al te
simpel.
Wrights hele betoog steunt op wat ik het seksistische samenzwe-ringssyndroom
en het marginalisme noem. In het eerste geval wordt de tekst beschouwd als een
typisch produkt van de machtsrelatie tussen de seksen waarbij de man overheerst en
de vrouw als underdog haar rol moet spelen. En dat is weerzinwekkend. Bij het
marginalisme gaat het er vooral om de nadruk te leggen op groepen, personen of
thema's die weggemoffeld lijken maar in feite door hun ‘verschil’ met de rest van
de tekst de bestaande machtsrelatie het beste stigmatiseren. Uitstekend, ik sta er
helemaal achter maar dan eis ik wel een scherpe tekstanalyse waarbij over
onderdrukking en marginalisme iets wezenlijks verteld wordt en wens ik niet
opgescheept te worden met slappe prut vol banaliteiten van gratuite uitspraken. Je
hoeft waarachtig niet een beate bewonderaar van Multatuli te zijn om zelfs uit de
Max Havelaar iets meer te halen dan mannenoverheersing en de bleke figuur van
Sjaalman. Dat moet in zo'n persoonlijke overdrachts- en tegenoverdrachtssituatie als
die van Wright toch ook mogelijk zijn.
Ook de Fransman Jean Bellemin-Noel maakt het bont in zijn: ‘Exotisme et
Mélancholie’, een zeer warrig verhaal waar de meest stoffige opvattingen aan te pas
komen. Voor JB-N spelen in het verhaal twee sleutelbegrippen een grote rol: herhaling
en melancholie. De herhaling vinden we in verschillende vormen terug: stijl,
gebeurtenissen, symbolen.
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Vooral het veelvuldig voorkomende verlies speelt daarbij een belangrijke rol: buffels,
vader, geliefde, objecten en tenslotte het leven. Het steeds optredend verlies van
vitale objecten veroorzaakt een gevoel van melancholie. JB-N gaat dan vooral in op
de relatie Moeder-buffel-Adinda die hij naar aanleiding van het lot van Saïdjah plaatst
tegen de achtergrond van een reeks van moedersymbolen. Om dat te begrijpen moeten
we even ingaan op het merkwaardig lot van de buffel in JB-N's psychoanalytisch
perspectief.
Heel globaal gezegd, heeft de vader van Saïdjah moeten afzien van zijn fallische
symbolen (kris) en van elk genot met zijn vrouw (schede en klamboe-haken). Blijft
over de moeder die als buffel klaar staat om over haar kind te waken en een treffen
met een verschrikkelijke tyrannieke vader te voorkomen: de tijger. Nou ja, zo
eenvoudig is het ook weer niet. Aan de ene kant is volgens JB-N duidelijk dat het
gedrag van de buffel voor het gevaar van de tijger, blazend, sidderend, rillend, de
afschildering van een orgastisch genot is. Volgens ‘het onbewuste’ van JB-N is
Saïdjah getuige van de beroemde oerscène tussen vader en moeder, en dus is de
aanvallende tijger de vader. Maar het zou ook kunnen zijn dat de zoon de tijger is
en dat we derhalve een figuurlijke uitbeelding krijgen van een incest. En waarom
ook niet? We weten immers dat het de fundamentele wens van een jongetje is, de
plaats van de vader naast de moeder in te nemen.
Uiteindelijk kiest JB-N voor een soort tussenoplossing: de tijger is wel pappie,
maar mammie als buffel is groot en sterk en een ‘onweerlegbare verschijning van
de fallische moeder’ geworden, ambivalent in haar verschijning: liefdevol en
schrikwekkend. De moeder met de penis, net als de sfinx bij Oedipus. Ik zweer het,
dat staat er.
En Saïdjah wordt niets bespaard, steeds verliest hij zijn moeders, in de gedaante
van buffels, en natuurlijk zijn eigen moeder en tenslotte ook Adinda. Want
vanzelfsprekend is het een ieder duidelijk dat hij met Adinda zijn eigen moeder huwt.
Het slot, de dood van Saïdjah, moeten we lezen in het kader van een drievoudige
dood, die van hem, Adinda, en haar vader, door hetzelfde wapen: de bajonet. Dat
doet ons onweerstaanbaar denken aan de dood van de tijger: door hoorns. ‘Ons
onbewuste kan geen twijfel hebben’, we hebben hier te maken met de uitbeelding
van de dodelijke fallus.
Brengen we het bovenstaande in verband met het ambivalente karakter van de
moeder: vruchtbaar en noodlottig voor het object dat ze lief heeft, dan zien we zonder
mankeren in de geweren van de soldaten de hoorns van de buffel, want de koloniale
macht is net zo ambivalent als de buffelmoeder. Zij is het ‘moeder’ land en wenst
het leven te schenken aan en te nemen van degenen die ze lief heeft. En uitgepraat
ben je.
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Al met al een mager resultaat van het colloquium, wat ik uiteraard betreur. Maar
misschien wel een resultaat dat men van te voren had kunnen voorspellen. 't Is niet
voor niets dat de deelnemers er zelf met nadruk op wijzen dat ze zich voor een
onmogelijke taak geplaatst zien: ze weten te weinig van Multatuli, ze kennen de
historische omstandigheden van het werk niet en ze wijzen er vooral op dat ze met
een vertaling werken waarvan ze de betrouwbaarheid niet kunnen beoordelen. Zoiets
wreekt zich bij een aanpak waarin juist de fantasie, de grap, de verspreking, de
dubbelzinnigheid, kortom de taal zo'n belangrijke rol speelt. Misschien dat je je in
zulke gevallen inderdaad alleen recht overeind houdt (geen Freudiaanse grap) door
tegen fallussen aan te leunen en zich aan vagijnen te vergapen, tot grote hilariteit
van de vele sceptici die van een psychoanalytische literatuurstudie weinig goeds
verwachten. Jammer eigenlijk. Er zou met een grondige kennis van de psychoanalyse
en van het werk en leven van Multatuli, toch wel vruchtbaar werk verzet kunnen
worden. Daarbij denk ik aan een interpretatie van zijn goklust, aan zijn meer dan
vreemde relatie met zijn zoon, aan de Minnebrieven, en ga zo maar door.
Bij zo'n aanpak heb ik E.R. Dodds, The Greeks and the Irrational (Berkeley, L.A.,
1951), voor ogen, een buitengewoon boeiende studie waarbij naast eruditie en
scherpzinnigheid, een subtiel gebruik van Freudiaanse opvattingen wordt gemaakt,
uitsluitend om een beeld van ervaringen uit het verleden te vormen en om stoffige
boekenwetenschap nieuw lezen in te blazen. (Zie ook Peter Gay, The Bourgeois
Experience, I en II, Oxford University, 1984 en 1986). Er bestaan dus studies die
van een juist gebruik van de psychoanalyse getuigen, maar ze zijn helaas schaars.
Overigens is voor een psychoanalytische benadering van Multatuli's teksten een
goeie kennis van de narratologie en structuuranalyse onmisbaar. Bestudeer je
bovenstaande stukken zorgvuldig, dan merkje pas hoe belangrijk de dissertaties van
Sötemann en van Marcel Janssen zijn en de discussie over de status van bepaalde
vertellers in de Max Havelaar (Eep Francken, ‘Multatuli's masker’ in Over Multatuli
18). Om over Oversteegens, De Redelijke Natuur maar te zwijgen.
De door mij behandelde verhandelingen met de geleverde discussies zullen worden
gepubliceerd, is mij verzekerd.
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H.H.J. de Leeuwe
Multatuli en de muziek
‘Hij had zóveel te zeggen’
P. Spigt1
In het jubileumjaar 1987 zijn niet alleen júbelende artikelen over Multatuli verschenen.
Er was ook kritiek. Onder meer werd hem verweten dat hij uitspraken over muziek
had gedaan zonder er verstand van te hebben.2 Dit lijkt een voorbarig oordeel,
gebaseerd als het is op slechts enkele citaten. Het is zaak àlle plaatsen op te sporen
waar Multatuli in zijn werken en brieven over muziek spreekt en ze te ordenen om
langs die weg tot een oordeel te komen over zijn relatie tot de muziek.
De eerste vraag die gesteld mag worden luidt: was Eduard Douwes Dekker in de
gangbare zin muzikaal? Ja - hij onthield gemakkelijk melodieën en zòng graag in
een opgewekte of ook wel droevige bui. ‘Herz, mein Herz, warum so traurig,3 zing
ik’ schrijft hij in 1851 aan zijn jeugdvriend Kruseman (14.2.-6.5.1851, IX 159). Als
hij in 1863 afscheid heeft genomen van een vrouw die indruk op hem gemaakt heeft,
hóórt hij in zichzelf de muziek van Mendelssohn bij ‘Es ist bestimmt in Gottes Rat’4
(aan Mw. Flemmich, 6 en 7.4.1867, XII 173). In 1873 noteert Mimi dat hij een Frans
liedje zingt, want zijn werk vlòt (16.4.1873, XV 724). Al zingend kan hij ook
improviseren. In Menado wordt hem door een tafelronde gevraagd Italiaans te zingen
- en het lukt (aan Vosmaer 6.12.1874, XVII 180). Maar een eigenlijke opleiding
heeft hij niet gehad; hij betreurt dat hij die ‘zwarte vlekjes en hunne beduidenis’ niet
kent.

1
2

3
4

P. Spigt: ‘Nationale herdenking van Multatuli’. In: Over Multatuli 19 (1987), p. 25.
Maarten 't Hart: ‘Fouten heb ik vele (Multatuli)’. In: Er is niets poëtischer dan de waarheid.
Schrijvers over Multatuli. Amsterdam 1986, 141-150, spec. p. 146. Zie ook Maarten 't Hart:
‘Cultuurbarbaar’ in: NRC Handelsblad, 29 oktober 1987 en Karel van het Reve: ‘Brief aan
Maarten 't Hart’. In: NRC Handelsblad, 10 november 1987.
Schweizers Heimweh, lied van Johann Rudolf Wyss uit 1812, oorspronkelijk in het
Schwyzerdütsch. Zie Allgemeines Deutsches Kommersbuch, Lahr 1925, No. 555.
Door de componist gepubliceerd onder de titel Volkslied. De door Mendelssohn licht
gewijzigde tekst is van Ernst von Feuchtersieben. Zie Felix Mendelssohn-Bartholdy:
Sämmtliche Werke. Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte Begleitung. Leipzig o.J. No.
16, p. 44.

Over Multatuli. Delen 24-25

27
Wat zou hij anders componeren! (aan Kruseman 15.-22.11.1851, IX 232).5
Zijn eerste muzikale ervaringen zal Dekker denkelijk in de kerk bij orgelspel en
koorgezang, en ook wel bij de openbare concerten van de schutterij hebben opgedaan.
Zeker weten we dat hij als 18jarige zijn eerste opera in de Hoogduitsche Schouwburg
te Amsterdam gezien heeft: Hans Heiling van Heinrich Marschner.6 De indruk is
diep. De dwergjes die het stuk in hun onderaardse grot openen, keren na jaren in de
Millioenenstudiën in een specifieke variant terug. In Batavia is hij ondanks geldgebrek
geabonneerd op de Opera (aan Tine 26.1.1846, VIII 621; zie ook Idee 619, IV 370).
In Den Haag zal hij - zo fantaseert hij in zijn brief aan Kruseman (14.2.-6.5.1851,
IX 58) - als hij met verlof komt, de Opera helemaal voor hem alleen laten spelen.
Dit gebeurt nu wel niet, maar bezoeken aan opera's en concerten tijdens de
verlof-periode zijn dan toch zo talrijk, dat hij verzucht: ‘...veel te veel naar mijn
zin...’ (aan Pieter Douwes Dekker 18.1.1853, Kortenhorst 7). Het is aan te namen
dat bij zijn latere omzwervingen in Europa vele opera-schouw-burgen werden bezocht,
in Parijs, in Brussel, in Kassel. In Den Haag komt hij er vaak - eens zelfs tegelijkertijd
met Koningin Sophie bij een uitvoering van Gounod's La Reine de Saba (aan Mimi
20-26.3.1863, XI 115-116). Later - in 1872 - gaat hij in Wiesbaden met Mimi nog
weer eens een opvoering zien van Hans Heiling (XV 502). Er is een lijst samen te
stellen van muziekdramatische werken waarover hij spreekt en die hij blijkbaar
gezien, ja zeer goed bekeken en beluisterd heeft of waarover hij in enkele gevallen
iets gelezen heeft.7

5

6

7

Zijn kinderen wil hij dat besparen. Hij dringt er op aan dat Edu en Nonnie muziekles krijgen,
hetgeen geschiedt. Later heeft Wouter piano-onderricht, eerst bij Mimi, dan op de
Muziekschool te Mainz (aan Tine, 11 of 18.9.1861, X 505; aan Vosmaer, 14.3.1882, VKB
183; aan Vosmaer, 28.8.1885, VKB 231).
Zie G.W. Huygens: ‘Hans Heiling. Dekkers eerste opera’. In: Over Multatuli 8 (1981), 24-34.
Een heruitvoering van dit romantische werk vond concertant plaats op 29 april 1989 in het
Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht. De recensent van Het Parool sprak van ‘prachtige
muziek’ en roemde één ‘scène die tot de hoogtepunten van het hele operarepertoire gerekend
mag worden’. (Het Parool, 1.5.1989).
We geven de titels in de taal die Multatuli ervoor bezigt: Mozart: Figaros Hochzeit 1786;
Mozart: Don Juan 1787; Mozart: Die Zauberflöte 1791; Rossini: Der Barbier von Sevilla
1816; Weber: Der Freischütz 1821; Boieldieu: La dame blanche 1825; Bellini: Norma 1831;
Hérold: Zampa 1831; Marschner: Hans Heiling 1833; Halévy: La juive 1835; Donizetti:
Lucia di Lammermoor 1835; Wagner: Tannhäuser 1845; Flotow: Martha 1847; Verdi: Le
Trouvère 1853; Gounod: Faust 1856; Thomas: Hamlet 1868; Wagner: Der Ring des
Nibelungen (1876, eerste integrale uitvoering).
Deze lijst kwam mede tot stand dankzij de Tijdtafel in K.Ph. Bernet Kempers:
Muziekgeschiedenis. Rotterdam2 1940.
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Naast dit complexe muziekgenre trekt hem het eenvoudige aan, een romance8
bijvoorbeeld, een in coupletten gecomponeerd lied voor een of twee zangstemmen
met pianobegeleiding, een genre dat in het Frankrijk der 18de eeuw ontstaat en tot
in de 19de eeuw in heel Europa in allerlei varianten beoefend wordt. Een gevoelige
tekst, een simpele melodie van tonica naar dominant en terug missen hun uitwerking
op hem niet. Hij waardéért - daaraan is geen twijfel - de in zijn tijd heersende tonale
harmonie en homofone schrijfwijze. Dit geldt ook voor de volksliederen. Reizende
muzikantengroepjes trekken zijn belangstelling en wekken zijn hulpvaardigheid op.
In 1855 helpt hij een Oostenrijkse muzikantenfamilie de bootreis betalen (aan Tine
23.1.1855, IX 366-370). Ze zingen voor hem ‘das Lied der Thräne, de lieve
Alphenhorn (bedoeld is “Zu Strassburg auf der Schanz”) en het afgezaagde, maar
toch schone Scheiden thut weh!’.9 In september 1860 bezoekt hij tijdens de kermis
te Amsterdam het gebouw Odéon waar de gezusters Berta und Riekchen Leidenhorst
uit Keulen een sentimentele romance zingen en hij voelt zich zo ‘liefelyk aangedaan
door de muziek’ dat deze belevenis een plaats krijgt in zijn prozatekst Max Havelaar
aan Multatuli (I 464).
Een ander soort zang maakt eveneens indruk op hem - en dat blijft niet zonder een
belangrijk literair gevolg. Gedurende het schrijven van de Havelaar bezoekt hij te
Brussel een café-chantant waar, zoals hij aan Tine schrijft, ‘zeer mooi gezongen
wordt’ (29.10.1859, X 96). Hij is door

8
9

Voor de verklaring van deze en andere termen werd gebruik gemaakt van Eberhard Thiel:
Sachwörterbuch der Musik. Stuttgart 1962.
Niet van alle door Multatuli genoemde liederen was de herkomst op te sporen. Voor de ‘lieve
Alphenhorn’ zie men Erich Stockmann (ed.): Des Knaben Wunderhorn in den Weisen seiner
Zeit. Berlin 1958, p. 42:
Der Schweizer
Zu Strassburg auf der Schanz,
Da ging mein Trauren an,
Das Alphorn hört ich drüben wohl anstimmen,
Ins Vaterland musst ich hinüberschwimmen,
Das ging nicht an.
Tekst en melodie van Scheiden thut weh! vindt men in Luwig Erk-Franz M. Böhme: Deutscher
Liederhort. Auswahl der vorzüglicheren Deutschen Volkslieder II. Hildesheim-Wiesbaden
1963 (reprint van Leipzig 1893), p. 574:
Liebchen ade!
Scheiden thut weh!
Weil ich denn scheiden muss,
Gieb mir den letzten Kuss.
Liebchen ade!
Scheiden thut weh!
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Richard Hol (1825-1904), componist van de Saïdjah-elegie (1861). Collectie: Multatuli-Museum.
Reproductie: Roel Bogaards.
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het optreden van het meisje Estelle gefascineerd. Zij ‘heeft mij Saïdjah doen
schrijven’, zegt hij (aan Tine 16.8.1860, X 185) - ‘niet de feiten, neen, dat zachte en de stumpert weet niet dat ik muziek van stijl putte uit haar gelaat’ (aan Mimi
7.7.1864, XI 346-347).
In 1865 in Amsterdam komt hij geregeld in café-chantants en in salons-des-variétés.
Hij is dan - berichten vrienden - een en al aandacht. Op een van die avonden valt in
de Salon des Variétés van Duport in de Nes de beruchte klap tijdens het optreden
van de niet mooie maar met een fraaie stem begaafde sopraniste Pauline Sauvlet-Zerr.10
In zijn Wiesbadense tijd luistert hij met Mimi naar de Kurkonzerte en geniet ervan.
Mimi noteert op 16 april 1873 (XV 724) dat ze na het eten gingen wandelen: ‘'t Was
vroeg en er was nog muziek aan 't Curhaus tot zes uur’. In september van dat jaar
inviteert Dekker de dames Krüseman en Perk ‘om met hem naar de muziek in het
Kurhaus te gaan’ (XVI 162).
Wat door iedereen wel eens op straat gezongen, gefloten of geneuried wordt,
makkelijk in het geheugen liggende melodieën met vaak kreupele rijmen en slecht
lopende teksten hebben eveneens zijn volle belangstelling.11 Vele ervan, zegt hij in
Idee 451 (III 80, ook 387), zijn vies en walgelijk. Het volk zingt vuile liedjes, heet
het in De Zegen Gods

10
11

Zie P. Spigt: Keurig in de kontramine. Over Multatuli. Amsterdam 1975: ‘De ballingschap
van Multatuli 1865-1868’, pp. 41-153.
Aan het onderwerp Multatuli en het straatlied zou een aparte beschouwing te wijden zijn.
We beperken ons tot het volgende. Opmerkelijk is de volledige wergave in het Frans van de
complainte Geneviève de Brabant, gezongen door een Franse orgeldraaier, zijn vrouw en
kinderen met de plaatjes op een opgespannen zeil, teneinde het geld bijeen te brengen voor
de tol bij het Sloterdijks tolhek (Ideeën 1275-1277, VII 634-645). Zie Henri Davenson (ed.):
Le livre des chansons. Paris 1944, pp. 547-550. - Als Mainzer Beobachter vertelt Multatuli
dat Mazarin van vreugde de handen wreef, wanneer men op de straten liedjes zong, al waren
dat dan ook spotliederen, mazarinaden: ‘Ils chantent, ils payeront!’ De encyclopedie van
Pierre Larousse (Grand dictionnaire universel, III 926) citeert er een:
Un vent de Fronde
A soufflé ce matin
Je crois qu'il gronde
Contre le Mazarin.
Multatuli doelt daarmee op Bismarck die met gelijke tevredenheid uitroept: ‘Zy redeneeren
en zy zullen zich voegen in alles wat ik voornemens ben in te voeren’ (Opregte Haarlemsche
Courant, 18 (15) januari 1867, XII 46). Dat wil zeggen: zingen of praten, maar niets
ondernemen. - Van de uitgebreide literatuur noemen wij Tj. den Haan: Volk en dichterschap.
Assen 1950. - Dezelfde: Straatmadelieven. 's-Gravenhage 1969. - D. Wouters en J. Moormann:
Het straatlied. Amsterdam 1933.
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door Waterloo (III 557), en in een brief aan zijn uitgever Funke noemt hij sommige
straatliedjes infaam (22.11.1873, XVI 303). Dat het gemeen zich verlustigt in teksten
vol van sexuele toespelingen heeft - aldus de schrijver - economische, politieke en
opvoedkundige oorzaken. Het volk is laag gezonken, zal Koningin Louise zeggen,
ziel en hart gaan onder bij aanhoudend stoflyk lyden. En Multatuli verklaart: ‘Als ik
het straatgezang hoor, dat me zo walgt, ben ik verontwaardigd, ja. Maar in in dat
gevoel is beklag van de zangers, aanklacht tegen de voorgangers’ (Idee 451, III 92).
Dit nu heeft alles met de tèkst te maken, niet met de muziek. Toch heeft Multatuli
de melodie van een straatlied onderkend als een aria van Mozart (VI 438), gezongen
bij het populaire:
Mooie Meissies, mooie blomme,
Van een mooi meissie ben ik gekomme,
En een mooi meissie is m'n hartedief,
Daarom heb ik alle mooie meissies lief.

Hij heeft dit op geraffineerde wijze verwerkt in het verhaal van Woutertje Pieterse.
Leentje vertelt aan het gezin haar ervaringen bij haar eerste schouwburgbezoek. Men
weet dat er in die tijd een orkest een inleidend stuk speelde, de pauzen vulde met
muziek en zo nodig ook het toneelspel daarmee ondersteunde. In Leentjes formulering
luidt dit: ‘Gut, juffrouw, de muziek was zo mooi! En als ze speelden, was er 'n heer,
die met z'n stok wees hoe de wys was.’
We laten Leentje nog even verder aan het woord: ‘En de muzikanten speelden
weer, maar begryp nu eens wàt, juffrouw? Ze speelden mooie meissies, mooie
bloemen...’ Dáár schrikken de vrouwelijke aanwezigen van. ‘Foei’, roepen ze, ‘Zo'n
gemene straatdeun!’
Dit is het ogenblik waarop de schrijver a.h.w. gewacht heeft om ze in de rede te
vallen en te kapittelen. ‘Als gyzelf wat hoger stond, zoudt ge uw neus minder hoog
optrekken. Er is iets liefs in die chanson de la rue, door 't gemene volk geïmproviseerd
op noten van Mozart’. Het is allervrolykste muziek, zegt hij, het betreft ‘de slot-aria
der eerste akte uit “Figaros Hochzeit”12 waar de aardige page Cherubin, die van honk
en naar 't leger wordt gezonden omdat-i... te aardig begon te worden voor damespage,
zo grappig door Figaro wordt geplaagd met z'n nieuwe
12

De oorspronkelijke Italiaanse tekst van het eerste couplet luidt:
Non più andrai, farfallone amoroso,
Notte e giorno d'intorno girando,
Delle belle turbando il reposo,
Narcisetto, Adoncino d'amor.
Vrij vertaald betekent dit: “Verliefd vlindertje! Je gaat nu niet meer dag en nacht
rondfladderen, om de mooie meisjes in haar nachtrust te storen, jij mininarcis, jij
liefdesadonisje!” Figaro gaat dan ongeveer als volgt verder: “Je komt bij de soldaten,
poddome; veel roem en weinig centen zijn je deel, en in plaats van fandango te dansen
marcheer je door de modder. En daarbij hoor je het concert van de donderbussen, de granaten
en de kanonnen, die de kogels in alle toonsoorten om je heen laten fluiten”. De slotwoorden
behoeven geen vertaling:
Cherubino, alla vittoria,
Alla gloria militar!
(W.A. Mozart: Die Hochzeit des Figaro. Leipzig o.J. p. 64).
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betrekking als held’ (Idee 1049d, VI 435 vlg.).13 Multatuli geeft dan aansluitend een
wat gunstiger beschouwing over het straatlied met zijn naieve, vaak melancholieke
teksten.
Mozart nu blijkt in Multatuli's oeuvre herhaaldelijk voor te komen. Als hij in de
Millioenenstudién de grillige loop van Moezel en Rijn poëtiseren wil, wordt de hulp
van Mozart en Da Ponte ingeroepen: de Rijn speelt voor Don Juan die alle bronnen,
beken en rivieren die hij tegenkomt, voor zich opeist: ‘Elk straaltje, elke bron, elke
beek - eerst jammerend als de bedrogen Elvira - zingt weldra mee in 't algemene
koor:
Reich mir die Hand, mein Leben,
Komm in mein Schloss mit mir...’

Het is, zoals hij even later schrijft, ‘de liefde-menuet van Moezel en Rijn’ (V, 14 en
17). In de opera14 is de situatie echter als volgt (1ste bedrijf, 2de

13

Als nastukje ziet Leentje Het kamertje van een waschmeisje. Blijspel met zang (vrije
navolging) door C. Alex van Ray. Te Amsterdam, bij De Wed. L. van Hulst en Zoon. 1826.
Wie de oorspronkelijke Franse auteur is kon nog niet worden vastgesteld. Het stukje bevat
14 zangnummers waarvan het laatste door Multatuli geciteerd wordt (VI 443). Het zijn de
slotcoupletten waarin door de aanwezigen betoogd wordt dat er heel veel oneerlijke mensen
rondlopen die toch brutaalweg beweren dat zij ‘vol eer’ zijn:
'k Ben vol eer, 'k ben vol eer,
Roept hij: ik ben een man van eer;
'k Ben vol eer, 'k ben vol eer;
Wat toch wil men van mij meer?

14

De oorspronkelijke Italiaanse tekst luidt:
Là ci darem la mano,
Là mi dirai di sì.
Vedi, non è lontano.
Partiam, ben mio, da quì.
Vrij vertaald: ‘Daar zul je mij je hand geven, daar zul je me het jawoord geven. Kijk, het is
niet ver, laten we van hier gaan, lieve schat van mij!’ De gebruikelijke Duitse vertaling van
Rochlitz-Schmidt luidt:
Reich mir die Hand, mein Leben!
Komm in mein Schloss mit mir!
Kannst du noch widerstreben?
Es ist nicht weit von hier.
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tafereel): Don Juan tracht het verloofde boerenmeisje Zerlina te verleiden. Als ze
met hem meegaat naar zijn huis, zingt hij, zullen ze trouwen. Zerlina heeft er wel
oren na, maar daar verschijnt plotseling Donna Elvira, zijn verlaten echtgenote. Ze
scheidt die twee en waarschuwt het jonge kind voor de kunsten van Don Giovanni.
Multatuli's weergave is dus niet geheel correct en moet eerder als een reminiscentie
worden beschouwd die voor dit doel gearrangeerd is.
Verbazend daarentegen is een regel uit de Zauberflöte die hij in Aleid, het niet
voltooide blijspel, citeert. Aleid zegt grapjassend tegen haar neef Robert als ze een
kalende en slapende student in de herberg ziet zitten:
Zeg Robert, ken je wel
Dien schonen regel uit de Toverfluit:
‘Könnt’ ich mit diesem Jüngling leben...’

Gebruikelijke citaten uit dit zangspel zijn o.m.:
In diesen heil'gen Hallen
Kennt man die Rache nicht.
Dies Bildnis ist bezaubernd schön.

Maar om de door Aleid aangehaalde woorden te gebruiken moet men de tekst van
Schikaneder wel goed kennen. Ze stammen uit het trio der drie hofdames van de
Koningin der Nacht die zojuist de vervaarlijke slang die prins Tamino bedreigt, met
hun speren gedood hebben en nu plotsklaps verliefd worden op de jongeman die daar
bezwijmd neerligt. Ieder van haar zou wel met die schone jongeling willen huwen!
Opmerkelijk voor de verwerking van Mozarts figuur en oeuvre is tenslotte het
verhaal dat pater Jansen aan Wouter vertelt als ze op weg zijn naar Haarlem (Idee
1261, VII 560 vlg.). Wouter heeft hem gevraagd of hij zingen kan. Het antwoord is:
ja - maar lang niet zo goed als zijn ambtgenoot Koens die zo'n prachtige stem heeft
dat hij gevraagd is om op te treden in de Grande Opéra in Parijs. Hij zingt een Kyrië
zo meeslepend dat Styntje de huishoudster ervan huilen moet, en hij kippevel krijgt.
En dit Kyrië is voor Koens speciaal gecomponeerd door een studievriend die nu
organist in Wenen is. Van hèm weet pater Jansen
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een leuk verhaaltje te vertellen. Die heeft namelijk eens gezeten op de schoot van
een aartshertogin, ja zelfs van een keizerin die hem gezoend heeft bovendien. Wouter
is een en al verbazing totdat hem duidelijk gemaakt wordt dat het om een zevenjarig
jongetje gaat dat aan het Hof zo knap clavecimbel gespeeld heeft. Fancy zal hierbij
evenveel plezier hebben gehad als de goede pater die Woutertje erin heeft laten lopen.
De vraag is nu niet alleen: wélk Kyrie eleison wordt bedoeld, maar ook: hoe kende
Dekker het, dat hij het nog in de laatste jaren van zijn actief schrijverschap citeerde.
Misschien betreft het z.g. Münchner Kyrie in d-kleine terts (Köcheis Verzeichnis
341) voor vier stemmen, orkest en orgel, ontstaan in 1781 toen de componist trachtte
een aanstelling te krijgen aan het keurvorstelijk-beierse hof en ook zijn kunnen als
auteur van kerkmuziek wilde laten horen. De Mozartkenner Paumgartner bewondert
dit Kyrie zeer. Hij roemt de ernstige plechtige toon, de zachte donkere klankkleur
en de vrije thematische behandeling ervan.15 Hoe zou de muziekgevoelige Eduard
Douwes Dekker er niet van onder de indruk gekomen zijn? Maar waar en wanneer?
Vergissen wij ons als we veronderstellen: in Batavia? Verliefd op de katholieke
Carolientje Versteegh, zingend met haar of luisterend naar haar in het kerkkoor,
bezig om te converteren voor haar? ‘De episode Caroline heeft een duurzame indruk
gemaakt op Dekkers persoonlijkheid’, stelt Garmt Stuiveling terecht (VIII 69), en
waarom zouden muzikale herinneringen aan een ongelukkige liefde niet na zoveel
jaren bovenkomen, als hij pater Jansen straks van de zìjne zal laten vertellen? Maar
we vrezen dat ook onze pen door Fancy bestuurd wordt.
Zijn opmerkingsgave bij het bekijken en beluisteren van opera's komt Multatuli
te pas als hij met J.N. van Hall in debat gaat over het nut van een toneelschool
(27.12.1875, XVIII 154-155). Hij vreest dat de jongelui afgericht zullen worden tot
het aannemen van een bepaald aantal vaste poses. Hij noemt er twee: réligieux en
dérangé, en hij geeft voorbeelden uit in die tijd (en ten dele heden nog) veelgespeelde
opera's. De religieuse pose ziet men geregeld in de ‘houding van gebed’ in Zampa
en Freischütz.
Zampa ou la fiancée de marbre is een Franse opera in drie bedrijven uit 1831 van
Ferdinand Hérold op een tekst van Mélesville.16 De titelheld, een kaper-kapitein,
heeft de rijke koopman Lugano gegijzeld en chanteert daarmee diens dochter Camille
die op het punt staat met een Siciliaans officier te trouwen. Het jongemeisje geeft
noodgedwongen toe, Zampa's plan slaagt, zij worden in de echt verbonden, doch
voordat het huwelijk geconsumeerd kan worden, verzinkt Zampa in helse

15
16

Bernhard Paumgartner: Mozart. Berlin-Zürich. 21940, pp. 320 en 630.
Zampa, ou la fiancée de marbre. Opéra en 3 actes, par Mélesville, musique d'Hérold. La
Haye, s.d.
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vlammen, gehaald door het levend geworden marmeren beeld van Alice Manfredi,
een jongevrouw die van verdriet gestorven is nadat hij zijn trouwbelofte aan haar
gebroken heeft. De door Multatuli aangehaalde ‘houding van gebed’ komt voor in
het 11de toneel van het 2de bedrijf: Camille knielt biddend voor een madonnabeeld
vóór de kapel waar zij straks zal trouwen, terwijl het volk, dat eerst aan het dansen
geweest is, spoedig haar voorbeeld volgt.
In Der Freischütz, een Duitse opera in drie bedrijven van Carl Maria von Weber
op een libretto van Friedrich Kind uit 1821 vinden we in het 2de bedrijf, 2de toneel,
in een houtvestershuis het jongemeisje Agathe in afwachting van haar verloofde
Max, een jager die morgen na een geslaagd proefschieten in aanmerking hoopt te
komen voor de plaats van erfhoutvester. Agathe weet nog niet dat hij na een voor
hem ongelukkig verlopen schijfschieten met de boeren van het dorp in handen gevallen
is van een andere jager, Kaspar, die een verbond gesloten heeft met de duivel; die
zal hem bijstaan bij het gieten van zeven vrijkogels die altijd zullen treffen - behalve
de laatste... Terwijl Agathe in de vallende avond op Max wacht verricht zij haar
gebed,17 ze ‘erhebt knieend in frommer Rührung die Hände’ en zingt:
Leise, leise
Fromme Weise!
Schwing dich auf zum Sternenkreise.
Lied, erschalle!
Feiernd walle
Mein Gebet zur Himmelshalle.

De pose van een waanzinnige wordt aan drie opera's geadstrueerd: Marguérite in
Gounods Faust (1859), Ophélie in Thomas' Hamlet (1868) en Lucia di Lammermoor
van Donizetti (1835). Voor de beide eerste figuren gelden de traditionele verwarde
haren, gescheurde hemden, wijd-open ogen en ver uitgestrekte armen. Lucia
daarentegen vertolkt haar uitzinnigheid door verbijsterend moeilijk coloratuur-gezang
(de befaamde waanzins-aria).
Het zal duidelijk zijn dat Douwes Dekker zich hier verzet tegen het cliché. ‘Dit
onderwijs brengt mechanische poppen voort’, schrijft hij. ‘Bovendien laten de auteurs
zich verlokken om van die poppetjes afdrukken te nemen. 't Heeft er veel van of 'n
komponist z'n inspiratie haalde uit 'n muziekdoos’.

17

Der Freischütz. Romantische Oper in drei Aufzügen von Carl Maria von Weber. Dichtung
von Friedrich Kind. Herausgegeben von Carl Friedrich Wittmann. Leipzig o.J., p. 34.
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Steeds weer trekt hij dus te velde tegen het gebrek aan originaliteit, aan spontaneïteit
bij kunstenaars: ‘Een kunstschepping behoort, als Pallas uit den Jupiterskop, spontaan
voor den dag te komen, en is per se 'n misgeboorte, indien ze anders ontstond dan
door bevruchting, dracht en baring van de ziel’ verklaart hij in Idee 646 (IV 390),
om er op te laten volgen dat de ‘wet van liberaal opgevatte industrie den prys regelt’.
Want als de kunstenaar niet bekwaam genoeg is om zijn producten geldswaardig te
maken - ‘welnu, dat hy bezwyke!’ (Idee 647, IV 391). Daar past bij wat hij later met een toespeling op een gezegde van Boileau - aan zijn vriend Funke schrijft: ‘Wie
niet in staat is iets oorspronkelijks te leveren, moet maar metselaar worden. Dat
eeuwige nàdoen overvoert de markt met middelmatigheden’ (28.3.1878, XVIII 657).
Op het gebied van de muziek - componeren staat nog lager dan 't kunstje van
verzenmaken, vindt hij (Idee 626, IV 376) - gaat hij zover om vrijwel alle componisten
van plagiaat te beschuldigen. Mimi is blij dat hij er niet is als ze in een concert een
symphonie van Beethoven hoort. Want zijn geheugen verleidt hem ertoe om telkens
te roepen: ‘Dat stuk is van die, dat is daaruit!’ (aan Vosmaer 27.3.1874, XVII 486).
Men hoeft geen harmonieleer te kennen, vindt hij in 1871, om te merken dat er onder
de huidige componisten dieven zijn ‘die hun onhandig-saamgelapte remi-niscentiën
van oude meesters brutaalweg uitgeven voor eigen werk’ (Specialiteiten, V 616).
Deze kwalificatie is onjuist en beslist misplaatst, maar het feit ligt ertoe, het verband
bestaat. Een hedendaags Nederlands componist, Tristan Keuris, heeft het probleem
- zo het er al een is! - als volgt onder woorden gebracht: ‘Om te leren van grote
voorgangers moet men zich eerst door hen laten beïnvloeden. Een schijnbaar verlies
aan oorspronkelijkheid is onontkoombaar. Hun invloed werkt door, maar nu als
onderdeel van een persoonlijke stijl’.18 Laten we bovendien niet vergeten dat er bijna
steeds een innig verband bestaat tussen de toonzetters van één generatie, van één
tijdperk.
Kunnen we Multatuli bij deze uitspraak niet volgen,19 gemakkelijker valt het ons
het met hem eens te zijn als hij spreekt over de relatie woord en muziek. Reeds in
1851 bewondert hij een compositie van Holms romance uit De bruid daarboven door
zekere Van Oeckelen jr.19* Waarom?
18
19

19*

Paul Luttikhuis: ‘Noten om jaloers op te zijn’. In: NRC Handelsblad, 6.1.1989.
De musicoloog Flothuis spreekt in voorkomende gevallen liever niet van plagiarism, maar
van conscious derivation, allusion, memory quotation or accidental resemblance. Zie Marius
Flothuis: ‘From Quotation to Plagiarism’. In: Notes on notes. Selected Essays. Z.p. 1974,
pp. 139-158, speciaal p. 147.
Letterlijk schrijft Dekker: ‘Voor eenige jaren heeft iemand - het was de Heer van Oeckelen
jr. - zeer lieve muziek voor Holms romance gemaakt’. Wie, waar en wanneer was dat? Het
betreft de pianist, componist en muziekleraar Karel Cornelis van Oeckelen, die - te Breda in
1828 geboren - in 1840 met zijn ouders in Batavia gekomen was en daar een carrière als
musicus opbouwde. Hij moet al vroeg bekend geweest zijn, want Dekker spreekt respectvol
van hem als ‘de Heer Van Oeckelen jr.’ en niet van ‘de jongeman van O’. In 1849 vertrok
Karel naar Semarang, in 1851 naar Soerabaja waar hij in 1852 trouwde met de oudste dochter
van Reinier Scherius, die Dekkers resident op Menado geweest was. Auteur en componist
moeten elkaar in Batavia of in Buitenzorg ontmoet hebben waar Dekker in 1844-45, 1846
en in 1848 - zij het met onderbrekingen - vertoefde. Hij zal de Heer van Oeckelen jr. zijn
toneelstuk De Eerlooze hebben laten lezen, maar wannéér de romance op muziek gezet werd,
kan alleen vermoed worden. Dekker schrijft in 1851: ‘Voor eenige jaren’. Denkbaar is 1846,
maar toen was de jongeman pas 18 jaar oud. Waarschijnlijker is 1848 toen hij 20 geworden
was. Karel Cornelis was de zoon van Cornelis Jacobus van Oeckelen die bekendheid genoot
als vervaardiger van automaten in mensengedaante die een muziekinstrument bespelen, z.g.
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Leonard A. Kleine (1818-1883), dirigent en violist. Vertolker van de Saïdjah-elegie (1863). Collectie:
Nederlands Theater Instituut.

androïden. De zoon vestigde zich met zijn ouders in 1855 in de Verenigde Staten en overleed
te New York in 1869. Het huwelijk was in 1858 ontbonden. Zie J. van Haastert: Cornelis
Jacobus van Oeckelen, Kunstwerker. Vereniging van Nederlandse Muziekgeschiedenis, z.p.
1980, pp. 68-74.
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De muziek ‘trilde met de woorden mee’ (aan Kruseman, 15-22.11.1851, IX 232).
Als hij in 1860 twee Duitse meisjes in het Amsterdamse Odéon een romance heeft
horen zingen (we memoreerden dit reeds) is hij verrukt. Waarom? Omdat er
overeenstemming is ‘tussen poëzie en muziek, toon en gedachte’ (Max Havelaar
aan Multatuli, I 464). Die mist hij vaak; vandaar misschien het in het pak van
Sjaalman bewaarde opstel Over de armoede aan poëzie by toonzetters (I 39).
‘Wat al leugen in de muziek!’ roept hij boos (I 462) en verwijst naar La dame
blanche20 en La juive.21 Zijn bewering dat George Brown in de eerstgenoemde opera
zijn ‘ciel’ naar de kelder zingt, d.w.z. op een lage toon in plaats van een hoge zoals
het begrip hemel zou vereisen, is met de partituur in de hand niet te staven. Wel
kunnen we met hem meegaan als hij stelt dat ook een drinklied met onnozele tekst
gezongen zou kunnen worden op de air van Eléazar, de vermeende vader van het
joodse meisje in Halévys La juive dat ter dood veroordeeld is. Avec exaltation zingt
hij in het 4de bedrijf:
Dieu m'éclaire,
Fille chère,
Près d'un père
Viens mourir
Et pardonne

20
21

La dame blanche. Opéra-comique en trois actes. Poème de Eugène Scribe. Musique de
Boïeldieu. Nouvelle édition. Paris s.d.
La juive. Opéra en 5 Actes. Paroles de E. Scribe. Musique de F. Halévy. Paris s.d. p. 357.
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Quand il donne
La couronne
Du martyr!

‘Zing maar eens’ stelt Multatuli voor, ‘maar neem er een glas by, en waggel een
beetje:
Laat ons drinken,
Laat ons klinken,
Laat ons, laat ons
Vro-ho-ho-lyk zyn!

‘Men kan er de jenever uit proeven, en in de opera is het kokende olie!’
Daarmee heeft de schrijver de lachers op zijn hand, maar hoe banaal deze persiflage
ook is: er gaat een probleem onder schuil, nl. de relatie muziek en tekst en de van
die muziek uitstralende kracht, de onverbreke-lijkheid van beide, zodanig dat, zoals
Multatuli zegt, de muziek met de woorden meetrilt. Het is dus de vraag: kan de
muziek zo dwingend zijn dat alleen juist die tekst erbij behoort? Zangers en
instrumentalisten zullen u desgevraagd vertellen dat zij parodistische spotverzen
kennen (en op repetities misschien ook laten horen) die de verhevenste woorden van
opera, oratorium of lied door het slijk halen. Orpheus klaagt in Glucks Orphée et
Eurydice:
J'ai perdu mon Eurydice,
Rien n'égale mon malheur.

De vroegste toehoorders hebben al ontdekt dat men op dezelfde melodie het
tegenovergestelde kan zingen:
J'ai trouvé mon Eurydice,
Rien n'égale mon bonheur.

Musici en toehoorders kunnen niet aldoor onder de hoogspanning van de kunst leven.
In 1860 maakt Multatuli nog grapjes hierover. Maar als twaalf jaar later het
muziektheater het weer moet ontgelden, is hij toleranter, begrijpender geworden:
‘De toon waarop een heldin in de opera, tienmaal achtereen verzekert dat zy sterft,
bewyst dat zy springlevend is. Alles leugen, zegt Droogstoppel. Maar wie rekening
houdt met de hulpmiddelen waarover de kunstenaar te beschikken heeft, oordeelt
hierover anders’ (Enige opmerkingen als naschrift (bij de Bruid daarboven), III 542).
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Een bijzondere grief tegen zijn componerende tijdgenoten is dat zij niet op eigen
gezag muziek maken, maar in opdracht van vreemden hun noten produceren. Rossini
en Liszt22 worden op de korrel genomen. Ze halen uit hun ziel wat er niet in zit. Er
wordt herendienst afgeperst aan hart en genie. Multatuli moet wel heel erg
verontwaardigd geweest zijn toen hij dat Idee 630 schreef (IV 379 vlg.). Een venijnige
parodie spat uit zijn pen.
Mevrouw Rossini of Mevrouw Liszt ontvangen het keizerlijk bevel om voor een
plechtige gelegenheid vier kindertjes expresselijk te vervaardigen om de sleep van
Zijner Majesteits mantel te doen dragen, drie tot zeven jaar oud, rosblond, flink
onderwezen in 't een of ander waar geloof, maar overigens van 'n gezond gestel en
aangenaam uiterlijk. Het te fabriceren kroost moet de ruimte vullen tussen 't
drie-en-dertigste kanonschot, en 't uinbrünstig salvum fac imperatoren... dat elders
besteld is. En de schrijver besluit deze filippica tegen ‘onechte kunst’ met de
verzuchting: ‘O Fancy!’
Onechte kunst? Multatuli heeft het mis. Grootse kunstwerken op alle gebied zijn
door opdrachten van de kerk, van monarchen, stedelijke gemeenschappen en
maecenassen ontstaan. Rossini - en Mozart! - schreven hun opera's in opdracht van
theaterdirecties en Liszt componeerde de Ungarische Krönungsmesse in 1867 op
verzoek van Keizer Frans Joseph (daarop doelt Multatuli blijkbaar). Natuurlijk is het
geven van opdrachten geen garantie voor de kwaliteit van het geschrevene - maar is
het produceren alleen op inspiratie dat wel? Multatuli pleit hier wel heel sterk voor
de freischaffende individuele kunstenaar die zijn werk op de vrije markt aanbiedt
(vgl. Idee 647, IV 391).
Hoe vaak is Multatuli zelf niet verontwaardigd over de kopers van zijn product
die hem dwingen voort te gaan met produceren omdat hij anders verhongeren zou zijn ‘opdrachtgevers’ dus. En heeft hij niet zelf ook een keer ‘in opdracht’ geschreven?
Dat was in 1861 toen een uitgever hem verzocht iets ten voordele te schrijven van
de door een

22

Multatuli schrijft: ‘Eilieve, Liszt en Rossini komponeren op keizerlyken last hymnes,
symfonieën en verdere kakofonieën...’ De laatste domme opmerking zullen we voorbijgaan,
maar als we de twee eerste au sérieux nemen, dan valt er het volgende over te zeggen. Rossini
heeft weliswaar geen symfonieën geschreven, maar wel sonates voor strijkorkest, en veel
religieuze werken, o.a. het bekende Stabat Mater voor solostemmen, koor en orkest. Liszt
heeft een groot aantal symfonieën gekomponeerd, een Sonnenhymnus ter ere van Franciscus
van Assisië (1862) en de volgende werken in opdracht: Feestkantate ter onthulling van een
standbeeld van Beethoven in Bonn (1845), een Missa Solemnis ter inwijding van de basiliek
in Gran (1856), de Ungarische Krönungsmesse (1867) en een kantate ter eeuwviering van
Beethovens geboorte in 1870. Deze gegevens zijn ontleend aan Hugo Riemanns Musik
Lexikon, 11. Auflage, bearbeitet von Alfred Einstein. Berlin 1929.
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natuurramp getroffen Javanen. Het werd: Wys my de plaats waar ik gezaaid heb! (I
481-511).
En wat het ‘stelen’ betreft: heeft hij niet zelf een bestaande vertelling gebruikt en
omgewerkt? Bekend is immers De Japanse steenhouwer (I 150-153), naverteld - en
hoe goed! - naar een verhaal dat hij gelezen had in het Tijdschrift van
Neêrlands-Indië.23 De plot van Vorstenschool is ontleend aan een roman van Michel
Masson, Le grain de sable, en denk eens aan de schitterende herschrijving van
Mattheus IX in Idee 183 (II 401-405)! Neen, er zouden stenen te kort zijn als het
waar was wat Multatuli over dat ‘stelen’ beweerde in zijn brief aan Carel Vosmaer
van 27.3.1874 (XVII 486): ‘Als gy en ik - als auteurs - het deden, werden we
gesteenigd’. Ons dunkt dat we al die uitspraken moeten zien in het kader van
Multatuli's bestrijding van het epigonisme dat hij in zijn tijd vooral op letterkundig
gebied in Nederland waarnam.
Maar die kritische woorden staan zijn liefde tot de muziek niet in de weg. Talrijk
zijn zijn bekentenissen daarover. In 1860 schrijft hij aan Tine (17.9.1860, X 313)
dat hij ondanks de dagelijkse beslommeringen toch altijd uitgaat ‘om muziek te
hooren, vooral zang. Ik heb dat noodig als eten...’ Dat hij veel van muziek houdt
staat te lezen in zijn prozatekst Max Havelaar aan Multatuli uit hetzelfde jaar (I 462).
In 1861 schrijft hij in de Minnebrieven: ‘Ik was zo krank van hart dat ik muziek
nodig had’ (II 26), en als hij in 1865 met Amsterdamse vrienden een glas bier zit te
drinken en niet op zijn gemak blijkt te zijn, roept hij op hun vraag wat hem dan
scheelt: ‘Ik heb behoefte aan muziek!’24
Het moet wèl een bepaald soort zijn, liefelijk, kalmerend, want aan uitsluitend
vinnuositeit heeft hij een hekel, hetzij op een instrument, hetzij bij de menselijke
stem. Een groot violist als Henri Wieniawski25

23

24
25

De auteur was ds. W.R. baron van Hoëvell die dit verhaal in 1842 publiceerde onder de
schuilnaam Jeronimus. Zie M. Janssens: ‘De oorspronkelijkheid van Multatuli's “Japanse
steenhouwer”.’ In: Spiegel der Letteren IX (1965-66) pp. 110-126.
P. Spigt: t.a.p. 60 (zie noot 10).
Henryk Wieniawski, Pools vioolvirtuoos en componist (1835-1880). Werkzaam in St.
Petersburg, Parijs en Brussel. Hij maakte een concertreis door de Verenigde Staten met de
Russische pianovirtuoos en componist Anton Rubinstein (1829-1894). Van piano hield
Douwes Dekker niet, hij vond het een ‘laf instrument’ (aan Tine 20.5.1861, X 459). Langdurig
‘getjingel en getjangel op een piano’ putte hem uit (Lezing 15.2.1878, XIX 123). Rubinstein
wekte zijn afgunst op doordat deze voor een recital meer entree mocht vragen dan hij voor
een lezing (aan Mimi 13.4.1878, Reisbrieven 141). Toen hij overwoog om door het houden
van lezingen geld te verdienen kwam hij zich voor als een vioolspeler (bovendien als een
chanteuse en een koorddanser) (aan Mimi 23.5.1864, XI 307). Zijn kritiek op het begrip
genie demonstreert hij aan een ‘genie op de viool’. Voor zo'n wezen zouden nodig zijn: een
derde Fingerfertigkeit, een derde maatvastheid en een derde zenuwachtigheid. Heel gunstig
dacht Multatuli dus niet over de executanten van instrumentale muziek! (Idee 1002, VI 271).
Ook vocalisten vertrouwt hij niet. Van een zangeres heet het dat ze aan haar kunstvaardigheid
slechts wat kunstwarmte hoefde toe te voegen - of ‘den auswendig geleerden schyn ervan’
(Idee 615, IV 368).
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irriteert hem. Hij heeft geen bewondering voor zijn wonderbaarlijke technische
prestaties en brengt Wieniawski's zogenaamde snelvingerig-heid in verband met
zakkenrollerij! Blijkbaar mist hij in dit soort muziekpraktijk de artistieke uit het hart
komende interpretatie van het gecomponeerde. Hij heeft medelijden met zangeressen
die met veel moeite haar klanken moeten uitpersen. Bij hoge gezongen tonen voelt
hij pijn in zijn keel en is flauw genoeg om als wijlen Droogstoppel te noteren dat
men die tonen toch veel goedkoper uit een dwarsfluitje zou kunnen halen. (I 462-463).
En toch - of juist daarom - als hij op 15 februari 1878 te Amsterdam een lezing
houdt Over Poëzie verklaart hij volgens een stenografisch verslag: ‘Muziek die ik
liefheb, die mij mijne smart kan doen vergeten met alles wat mij omgeeft, muziek
die tot mij spreekt, mij verheft en meesleept’ (XIX 122).

Aantekeningen
De teksten van Multatuli's werken, brieven en dokumenten worden (voorzover
verschenen) met vermelding alleen van deel en pagina geciteerd naar de uitgave van
de Volledige Werken, Amsterdam 1950 e.v. Voorts dienden als bronnen:
J. Kortenhorst: Correspondentie van Eduard en Pieter Douwes Dekker. Geschriften
van het MultatuliMuseum XIV 1975 (Overdruk uit Tirade van december 1975). Afgekort:
Kortenhorst. Multatuli, Reisbrieven aan Mimi (---) door Julius Pée. Amsterdam 1941.
Afgekort: Reisbrieven. Brieven van Multatuli aan Mr. Carel Vosmaer. R.J.A.
Kallenberg van den Bosch en Dr. Vitus Bruinsma
(---) door Julius Pée. Brussel-Rotterdam 1942. Afgekort: VKB. Briefwisseling
tussen Multatuli en S.E.W. Roorda van Eysinga (--) door M. Douwes Dekker.
Amsterdam 1907. Afgekort: RvE.
De auteur dankt de ambtenaren van de instellingen die hem bij zijn onderzoek
behulpzaam zijn geweest: Multatuli-Museum, Nederlands Theater-Instituut
(Bibliotheek en Afdeling Theater-amusement) en de Gemeentelijke Archiefdienst,
allen te Amsterdam; Haags Gemeente-Museum (Muziekafdeling) te Den Haag;
Universiteitsbibliotheek, Letterenbibliotheek (Afdeling Muziekwetenschap) en de
Gemeentelijke Archiefdienst, allen te Utrecht.
Bij de voorbereiding van het onderzoek bleek tevens dat de auteur veel te danken
had aan P.C. van der Plank (m.m.v. A.J.M. Caspers en E.J. Krol): Multatuli-literatuur
1948-1977. Lijst der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker. Amsterdam
1987.
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Jaap Hoogteijling
Lothario en Lothario is twee*
over het voorwerk van Max Havelaar
Over het voorwerk van Max Havelaar is ook na Sötemanns behandeling
ervan in De structuur van Max Havelaar1 wat nieuws te zeggen. In het
volgende wil ik trachten vooreerst meer helderheid in de betekenis van
het ‘Onuitgegeven Toneelspel’ te brengen. Door enkele nieuwe gegevens
van binnen en buiten de tekst zal ik proberen aan Sötemanns uitleg een
vooral intertekstuele dimensie toe te voegen.

De titel
De hedendaagse lezer zal zich over de titel van de roman die bekend staat als Max
Havelaar, of de Koffij-veilingen der nederlandsche Handelmaatschappij nauwelijks
verbazen. Misschien kent hij die titel van de schoolbanken, wellicht ook denkt hij
dat de roman hem bij lezing in staat zal stellen iets met die titel te doen.
Van een titel gaat de suggestie uit op de potentiële koper of lezer, hij bevat
informatie over wat zal gaan volgen, hij verwoordt ook iets van de schrijver over het
volgende geschrift.2 Vooreerst zal de familiare verkorting van de koninklijke voornaam
Maximiliaan de actuele lezer van 1860 getroffen hebben als hier weinig gebruikelijk,
in Duitsland meer voorkomend. Mogelijk had die lezer nog enige schoolse herinnering
aan de schenker van de “keizerskroon” boven het amsterdamse stadswapen, ook te
vinden op de Westertoren, door de man die tot driemaal toe in de Nederlanden een
taak vervulde op het hoogste niveau, die van landsheer, doordat hij de doortastende
man aan de zijde van Maria van Bourgondië was geweest. Een vergelijking met
Dekkers eigen huwelijk dringt zich op. Multatuli laat zijn roman-Tine in een
monologue intérieur denken: ‘moest “haar Max” niet gouverneur generaal worden,
of een koning?’

*

1
2

Deze bijdrage vormt een hoofdstuk van mijn studie Door ie achterdeur naar binnen; Noten
bij Multatuli's Max Havelaar. Op verzoek van de redactie van Over Multatuli is het wat
vereenvoudigd en ingekort.
Sötemann, A.L., De structuur van Max Havelaar; Bijdrage tot het onderzoek naar de
interpretatie en evaluatie van de roman. Utrecht 1966. 2 dln.
Ik heb gebruik gemaakt van Hans Elema, “Deutsche Buchtitel”. In: Ferdinand van Ingen,
Elrud Kunne- Ibsch, Hans de Leeuwe, Frank C. Maatje, Dichter und Leser; Studien zur
Literatur. Groningen 1972, 315-331.
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(M.H.n.h.hs: 78).3 En van “de kleine Max” zegt later de Djaksa ‘dat de Sinjo een
koningskind’ is, gezien de ‘oeser-oeseran [de dubbele haar-wortel op de kruin] die,
naar het bijgeloof op Java, eene kroon dragen zal’ (M.H.n.h.hs.: 90). Zo vindt mijn
interpretatie steun in de tekst van de roman. Op de metonymische voornaam zoals
Kellendonk dat noemt,4 volgt echter een familienaam die de associatie met “haveloos”
kan opwekken, een naam die wel met “leeg van bezit” te omschrijven valt en op die
wijze straks een verbinding met “de sjaalman” van Droogstoppel leggen zal. Voeg
je daarbij de veralgemenende ondertitel, dan ontstaat een tegenstelling: een man
tegenover - of naast, dat zal de lezer van het titelblad alleen nog niet duidelijk zijn,
maar “naast” doet weinig spanning verwachten - een man en een semi-staatsinstelling:
de Handelmaatschappij verhandelt in die tijd de produkten die het gouvernement
door het cultuurstelsel in consignatie verkrijgt. Werkelijk een titel die prikkelen kan,
met zijn verrassende wending ‘'n epigram’, zoals Multatuli zelf schrijft (V.W. 1:
305),5 want een lezer is op zoek naar het andere, het afwijkende, en zijn voorliefde
voor de extreme formulering zal hem tot lezen brengen, ook al staat de afloop van
het beroep op een vorst vast: zelfs een koning, een keizer, is nooit opgewassen
gebleken tegen de inertie van een institutie.6

De opdrachtbladzij
Ook Multatuli's franse citaat na de opdracht, ‘Aan E.H.v.W.’, zal niet iedere lezer
kunnen of willen aanvaarden: de vrouwen van dichters hebben het niet moeilijker
dan de vrouwen van degenen die wetenschappelijk werk doen; wie getrouwd is met
een workaholic moet ook genoegen nemen met de schamele resten van persoonlijke
belangstelling die haar of hem geboden worden. ‘Wil deze opdracht zinvol zijn’,
schrijft Söte-mann,
dan moet zij tot de conclusie leiden dat de auteur van Max Havelaar zich
beschouwt als een dergelijke romantische kunstenaar, en dat houdt in dat
de geschiedenis wordt aangediend als een artistieke creatie [...].

3
4
5

6

M.H.n.h.hs.: Multatuli, Max Havelaar. Naar het authentieke handschrift uitgegeven en
ingeleid door Dr. G. Stuiveling. Amsterdam 1949.
Frans Kellendonk, Mystiek lichaam. Een geschiedenis. Amsterdam 1986: 129.
V.W.: Multatuli, Volledige werken. [Bezorgd door G. Stuiveling, in samenwerking met F.E.A.
Batten, H.A. Ett, P. Spigt e.a.] Amsterdam 1950- Het laatst-verschenen deel, XIX, is
uitgekomen in 1989.
Sötemann (a.w.: 18-22) laat het grote belang zien van de amsterdamse koffiehandel in het
midden van de negentiende eeuw: ze maakt 50% van het totaal uit; en ook hoe de makelaars
misbruik maken van hun positie.
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Bij monde van de Fransman stelt de schrijver zich voor als een der
kleinzonen van Homerus, wier blikken hoger en verder doordringen dan
‘de onze’, maar die met de alledaagse probleempjes in dit prozaïsche leven
geen weg weten (a.w.: 23).
Maar: wordt niet al met de paradoxale dubbele titel een literair werk aangekondigd?
En mocht de lezer ontgaan zijn wat hem te wachten staat, dan zal het ‘Onuitgegeven
Tooneelspel’ hem duidelijk maken dat het volgende een artistieke creatie zal zijn.
Aan het citaat dat volgt op de opdracht zal ik in een ander verband aandacht geven.

Het ‘Onuitgegeven Tooneelspel’
Het ‘Onuitgegeven Tooneelspel’ op de volgende bladzij kan de belangstelling richten:
de rechter veroordeelt Lothario ter dood op grond van eigenwaan, nadat de onjuistheid
van de beschuldiging van moord op Barbertje is komen vast te staan. Vooreerst zal
het de lezer-van-nu opvallen dat de rechter niet aan bewijsvoering doet; het is alsof
die al achter de rug is als ‘de man die Barbertje vermoord heeft’ ten tonele komt. In
de eerste de beste misdaadroman krijgen de toedracht van een moord en de motieven
daartoe behoorlijk aandacht, maar op de vraag ‘Hoe heeft hij dat aangelegd?’ volgt
hier geen antwoord met de beschrijving van de toedracht, die wordt overgeslagen,
en van een weergave van mogelijke motieven is al helemaal geen sprake. Een rare
rechter, zal in eerste instantie de reactie van de lezer zijn. De details van wat ‘de man
die Barbertje vermoord heeft’ met haar gedaan heeft: ‘in kleine stukjes snijden en
inzouten’, zullen velen onsmakelijk en sadistisch vinden. Een rechter die daarop
slechts reageert met ‘Daaraan heeft hij zeer verkeerd gedaan’, gaat zich in de ogen
van mijn lezer aan een understatement te buiten dat niet past bij de ernst van de
situatie. En iedere verdere discussie wordt afgesneden door het oordeel van die
rechter, dat ‘hij moet hangen’. Wanneer dan Lothario, zoals de geïn-crimeerde blijkt
te heten, zich vertwijfeld verdedigt met ‘ik heb Barbertje niet vermoord; ik heb haar
gevoed en gekleed en verzorgd, ... ik kan getuigen bijbrengen die verklaren zullen
dat ik een goed mensch ben, en geen moordenaar...’, dan herhaalt de rechter alleen
zijn oordeel onder toevoeging van ‘gij verzwaart uwe misdaad door uwen eigenwaan.
Het past niet aan iemand die ... van iets beschuldigd is, zich voor een goed mensch
te houden’. Misschien nemen de woorden “die ... van iets beschuldigd is” wat terug,
het is nog slechts een beschuldiging, of ze nemen juist niets terug, maar versterken:
geen rook zonder vuur. Die rechter speelt een spelletje met Lothario; woordspel. Een
argeloze
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hoorder en lezer zal zichzelf en daarmee Lothario verdedigend, reageren met iets
als: Lothario's “goed” beduidt niet meer dan dat hij zich een mens acht ‘zoodanig
als iemand kan verlangen’. (WNT).7 De rechter echter legt “goed” uit als een morele
eigenschap waarvan je met betrekking tot jezelf naar zijn oordeel niet kunt zeggen
dat je die bezit; hij haalt er de bijkomende beschuldiging van eigenwaan uit, een nu
niet meer zo gebruikelijk woord dat de lezer wel met Van Dale de betekenis van
“verwaand”, “hinderlijke hoge dunk” zal geven. Zijn uitspraak variëert de rechter
later tot ‘ingenomen met u zeiven’, dat makers van woordenboeken kennelijk niet
geïnspireerd heeft.
Het ‘ik heb haar gevoed en gekleed en verzorgd’ heeft bij nadere overweging wel
wat toelichting nodig: is die Barbertje ziek of heeft ze verzorging nodig? Hoe moet
ik me die situatie voorstellen? Aangezien de wóórden ondubbelzinnig zijn zal de
lezer afwachten of het vervolg uitkomst biedt. Als hij straks het slot van het
‘Onuitgegeven Tooneelspel’ heeft bereikt, is hij door de arrogantie van het rechterlijke
oordeel wellicht zo verontwaardigd dat hij deze passus laat voor wat hij is. Ik echter
kom erop terug.
Lothario probeert het nog eens: ‘Maar regter, ... er zijn getuigen die het zullen
bevestigen; en daar ik nu beschuldigd ben van moord ...’; de rechter evenwel weet
van geen wijken. Voor Lothario is het de moord waarvan hij beschuldigd is, de rechter
impliceert die door alleen het stuksnijden, inzouten, en daarnaast bovendien de
ingenomenheid met zichzelf als hoofdzonden te releveren. Aan het slot zal blijken
dat het laatste genoeg is voor de veroordeling door déze rechter; toch kan de herhaling
de lezer nieuwsgierig maken naar wat er wel achter dat stuksnijden, en vooral dat
inzouten, tot driemaal in de loop van het ‘Tooneelspel’ herhaald, mag schuil gaan.
En dan als een anticlimax de geborneerde vraag van de rechter: ‘Wie zijt gij
vrouwtje?’ Ze is er ineens, Barbertje, vanwaar die beschermende toon die uit
“vrouwtje” blijkt? Gelukkig de lezer die tolerant blijft en zich bewust is dat, hoewel
er in de vorige eeuw geen uniforme aan stand gebonden klederdracht meer bestond,
toch de “lagere standen” van toen - zoals hij uit oude foto's weet - nog aan hun
uiterlijk en zeker aan hun vaak vroeg verouderd gelaat te herkennen waren. Dat
verklaart de toon van de rechter, enigszins.
Een belezen lezer kan de naam Barbara - afgezien van het gebruikelijke “Barbertje
moet hangen” - in vroegere lectuur zijn tegengekomen als de ‘oude dienares,
vertrouwelinge, raadgeefster, onderhandelaarster en huishoudster’ al op de eerste
bladzij van Wilhelm Meisters leerjaren.8 Ook in het heden komt zo'n dienend
personage nog voor

7
8

WNT: Woordenboek der Nederlandsche taal. 's-Gravenhage/Leiden 1882Johann Wolfgang Goethe, Wilhelm Meisters Leerjaren. Oorspr. uitg. 1795/1796. Vertaald
door Pim Lukkenaer. Utrecht/Antwerpen 1982.
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onder die of een verwante naamsvorm, “Barbe”, of “Barbra”, de engelse nurse in
Archieven uit het Noorden en Dierbare gedachtenis van Marguerite Yourcenar
bijvoorbeeld. Wie bovendien nog bekend is dat de naam “vreemdeling” betekent,
weet zich in vroeger tijden verplaatst, toen er nog huishoudpersoneel was dat als
gastarbeider, als on-persoon, werkte. Uit de woorden van Barbertje: ‘Neen, regter,
hij heeft mij niet ingezouten; - hij heeft mij integendeel veel goed gedaan, ... hij is
een edel mensch!’, blijkt dat Lothario ten opzichte van haar een hoger maatschappelijk
niveau vertegenwoordigt. In het bijzonder “edel” verdient aandacht. Het WNT
omschrijft de betekenis van “edel” met ‘van hoog zedelijk gehalte, inzonderheid:
onzelfzuchtig en tot geen laagheid of kleingeestigheid in staat’. Dat is te veel om
van jezelf te zeggen, vindt Lothario blijkbaar, en hij noemt zich, na het verkeerd
gevallen “goed”, nu “braaf”, dat is hetzelfde als “goed”, en ook ‘in handel en wandel
gehoorzamende aan de geboden van redelijkheid, goede trouw en plichtsbesef;
deugdzaam, rechtschapen, rechtgeaard, redelijk’. Dekker zal ongetwijfeld het woord
in zijn vroegere ambtelijke sfeer zijn tegengekomen, bijvoorbeeld in de eedsformule
‘Dat ik mij in alles zal gedragen als een braaf en eerlijk Gouverneur-Generaal
betaamt’, zoals nagenoeg dezelfde plaats in het WNT onthult. Lothario helpt deze
aangepaste woordkeus niet: de rechter blijft bij zijn vlot gegeven vonnis en iedere
lezer kan zich de autoriteit wel voorstellen waarop hij zich beroept. Stellig maakt
het wat uit of de lezer Lessings Nathan der Weise kent, maar aangezien dit toneelstuk
niet steeds tot de schoollectuur behoort en een lezer verder wil, zal hij deze literaire
verwijzing aanvaarden en de finesses laten voor wat ze zijn: de man zal hangen, hoe
onredelijk dat ook zij.
De lezer van 1860 zal in Lothario's ‘dat ik een goed mensch ben’ mede een
verwijzing gezien hebben naar de woorden van Jezus zoals de evangelist Marcus die
weergeeft: ‘Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God’ (Marc.
10:17). De eigenwaan is hier toch ook apostasie, geloofsverzaking, en daarmee
vergelijkbaar met het even onzinnige geval dat Lessings patriarch te berechten meende
te hebben. Voor dat laatste volsta ik hier met een verwijzing naar Sötemanns betoog
(a.w.: 25-26).
Ook bij de woorden ‘ik heb haar gevoed en gekleed en verzorgd’ zal de lezer van
destijds zich op bekend terrein gevoeld hebben. De apostel Mattheüs beschrijft immers
in hoofdstuk 25 het laatste oordeel, hoe ‘de Zoon des menschen komen zal in zijne
heerlijkheid’, de volkeren van elkander zal scheiden, en zeggen ‘tot degenen die tot
zijne rechterhand zijn’:
Komt gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk hetwelk u
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bereid is van de grondlegging der wereld; want ik ben hongerig geweest
en gij hebt mij te eten gegeven,
ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven, ik was een
vreemdeling en gij hebt mij geherbergd, ik was naakt en gij hebt mij
gekleed, ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht, ik was in de
gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. (Mat. 25: 34-36)
De situatie bij het laatste oordeel is als bij een gerechtszitting, met het verschil dat
in het ‘Onuitgegeven Tooneelspel’ de beschuldigde ironiserend vaststelt dat hij
voldaan heeft aan de gestelde eisen.
De persiflage op het religieuze, op wat de bijbel leert, is al vroeg intertekstueel in
de roman aanwezig.

Barbertje moet hangen
Maar “Barbertje moet hangen”. Het is wel een zeer wonderlijke ontwikkeling in de
taal, dat uit Multatuli's “parabel-in-toneelvorm” deze uitdrukking zou stammen, zoals
ieder en Van Dale voorop meent. Ook nu nog krijgt de laag geplaatste, de vreemdeling
die ons van dienst is, de schuld van alles wat verkeerd gaat. Het is als de vraag naar
de kip of het ei: ìk geef de uitdrukking de voorrang gezien de sociale positie van laag
geplaatsten in heden en ver verleden. Dekker kon niet gebruiken dat Bàrbertje zou
moeten hangen en daarom verwisselt hij het subject, wat de aandacht ten goede komt
die de lezer aan dit ironische spel zal geven. Het valt verder op dat “Barbertje” in de
uitdrukking geen sekse heeft: gelijkelijk vrouwen en mannen vallen onder het bereik
ervan. Je vraagt je daarbij af of “Barbertje” wel een diminutiefvorm van Barbara is,
en niet veeleer afgeleid gedacht moet worden van het middelnederlandse ‘barber
(baerber)’, dat in het Middelnederlandsch woordenboek de betekenis ‘barbaar, heiden’
krijgt toegekend. De diminuering geeft het woord het betekenisaspect “van geringe
waarde” mee.9 De voorgaande overwegingen èn Barbertjes relatief lage status in het
‘Onuitgegeven Tooneelspel’ maken het mogelijk in haar het dienstbare volk aangeduid
te zien, bijvoorbeeld de Javanen, die naar de hoofdstrekking van Multatuli's
meesterwerk mishandeld worden als de zwarten in Toms negerhut.
De gedachte dat met Barbertje al het dienstbare volk - bijvoor-beeld ook dat van
Java - aangegegeven is, verklaart Lothario's woorden ‘ik heb haar gevoed en gekleed
en verzorgd’, en begrijpelijk wordt dat hij haar niet in persoon herkent als zij ten
tonele verschijnt en de rechter haar opmerkt. Lothario is de wijze bestuurder die het
volk op verlichte

9

Frank Jansen, “Het vrouwelijk verkleinwoord en de sociolinguïstiek”. In: De nieuwe taalgids,
72-6, 1979: 481.
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manier leiding geeft, blijkbaar op handen gedragen, want Barbertje noemt hem ‘een
edel mensch’. Naar haar woorden gedraagt hij zich in overeenstemming met zijn
opdracht als openbaar persoon. Strijdig hiermee is dat Lothario zich ‘een goed
mensch’ noemt, een anti-edel, een burgerlijk aspect in zijn persoonlijkheid, en op
grond daarvan beschuldigt de autoritaire en bekrompen rechter hem van eigenwaan.
In het begin van de jaren vijftig woonde ik in Amsterdam een godsdienstoefening
bij van een gereformeerde gemeente. In de overvolle kerk zaten op het
“zondaarsbankje” een meisje-in-verwachting en haar vriend. Om aanspraak te kunnen
maken op hun plaats in de gemeente en op de kerkelijke bevestiging van hun
aanstaande huwelijk, moesten zij in het openbaar belijdenis van schuld afleggen. De
gebeurtenis kwam mij weer voor de geest bij het kijken naar Faust I, waar in de
scène ‘Am Brunnen’ (regel 3544), Lieschien tegen Gretchen zegt:
Hast nichts von Bärbelchen gehört? [: Heb je niets van Barbertje gehoord?]
De functie van deze mededeling binnen Faust en het commentaar erop blijft hier
buiten beschouwing, het gaat alleen om Bärbelchen die zwanger blijkt, en het vervolg
in regel 3568/3569:
Da mag sie denn sich ducken nun,
Im Sünderhemdehen Kirchbuß thun!
[: Daar mag ze dan het hoofd buigen,
in een zondaarshemd boete doen!]

Naar oude gewoonte moet het meisje voor de kerkelijke gemeente met gebogen hoofd
en in een zondaarshemd boete doen, een openbare bestraffing. In Weimar werd het
gebruik in 1786 afgeschaft, waarmee het gebruik nog niet uit de wereld was. Goethe
schreef in die tijd het gedicht ‘Vor Gericht’, waarvan de slotstrofe luidt:
Herr Pfarrer und Herr Amtmann ihr,
Ich bitt’, laßt mich in Ruh’!
Es ist mein Kind und bleibt mein Kind,
Ihr gebt mir ja nichts dazu.

Van zo'n komende boetedoening - net als bij de tenuitvoerlegging van een doodvonnis
gekleed in slechts een hemd - werd de gemeenschap veelal schriftelijk kennis gegeven
in een bekendmaking die aan of bij de ingang van de kerk gehangen, gespijkerd of
geplakt werd. Tot voor kort was dat nog het geval bij huwelijksafkondigingen op het
gemeentehuis.
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Zo kan “Barbertje moet hangen” ook betekenen dat ze “de klos is”, dat ze mòet
trouwen, en haar vrijheid kwijt is.10

Lothario
Bij het zoeken naar de persoon die voor Dekkers burgerlijke Lothario model gestaan
kan hebben, stelt Sötemann (a.w.: 24) als in een retorische vraag vast dat slechts de
edele Lothario uit Wilhelm Meisters leerjaren in aanmerking kan komen. Dat ook
Goethes Lothario ten onrechte beschuldigd wordt, is hem een bewijs te meer.
Eigenwaan is evenwel geen eigenschap van een edelman, die ‘koel [moet] zijn, maar
verstandig’, naar de woorden van Wilhelm Meister (a.w.: 242), die Lothario weliswaar
uitmaakt voor ‘een liederlijke edelman’ (a.w.: 416), maar hem daarmee geen
burgerlijke persoonlijkheidskenmerken toedicht: hij blijft hem edelman noemen. De
identificatie lijkt mij daarom slechts gedeeltelijk geslaagd. Als model voor de
burgerlijke zijde van Dekkers Lothario komt naar mijn mening een àndere Lothario
in aanmerking, en wel de naijverige professor in de esthetica uit E.T.A. Hoffmanns
Lebens-Ansichten des Katers Murr. Ten opzichte van Goethes personage is deze een
anti-Lothario die zeer van zijn eigen waarde als mens is overtuigd, en die Murr zijn
‘spietze Messer in die Kehle stoßen möchte’,11 omdat Meister Abraham zijn Murr
op geheimnisvolle wijze kennis zou hebben bijgebracht, hem menselijke taal verstaan
en schrijven zou hebben geleerd. Hij is dat ook in ander opzicht: Goethes Lothario
heeft achtereenvolgens een aantal vrouwelijke relaties die hij telkens weer op min
of meer elegante wijze vervangt door andere, Hoffmanns Lothario ziet niet dat zijn
vrouw er al dan niet gelijktijdig, een aantal minnaars op na houdt, en àls hij al iets
merkt, weet hij dat niet naar Nietzsches woord ‘groß, das heißt zynisch und mit
Unschuld’ tegemoet te treden.12 Het voorbeeld dient slechts om de burgerlijkheid
van déze Lothario te illustreren, en daarmee één aspect van Multatuli's personage
van die naam. Het “edele” aspect van Lothario komt later in de persoon van Havelaar
in de roman te voorschijn, zijn burgerlijke tegenhanger is te vinden in Droogstoppel;
in de figuur Multatuli, als de Lotharius van het midden,13 worden beide

10

Zie voor uitgebreider commentaar Goethes Faust herausgegeben von Georg Witkowski. 2
Bde. Leipzig 41912, II: 261, en Faust von Goethe. Mit Einleitung und fortlaufender Erklärung

11
12
13

herausgegeben von R.J. Schröer. Leipzig 51907: 235.
E.T.A. Hoffmann, Lebens-Ansichten des Katers Murr. Darmstadt 1984: 422.
Friedrich Nietzsche, Der Wille zur Macht; Versuch einer Umwertung aller Werte. Stuttgart
1930: 3.
Deze kleinzoon van Karel de Grote kreeg bij het verdrag van Verdun (843) het
middenfrankische rijk toebedeeld, èn de keizerskroon.
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persoonlijkheidskenmerken ten slotte weer verenigd.
Wellicht is er nog mogelijkheid om Lothario en Barbertje in één ander verband
bijeen te vinden: in het begin van de achttiende eeuw zijn de zigeuners, mogelijk
afstammelingen van de stam der Lothari uit India, in de Republiek uitzonderlijk
streng vervolgd, waarbij zij veelal alleen vanwege hun zigeunerschap zijn opgehangen.
Wie weet levert nader onderzoek hier ooit nog iets op.

Ingenomenheid met zichzelf
‘Hm, ... het derde punt blijft dus bestaan’, vervolgt de rechter. ‘Geregtsdienaar, voer
dien man weg, hij moet hangen. Hij is schuldig aan eigenwaan’. Volgens de brief
aan Tine van 27 oktober 1859 heeft Dekker het motto vanwege het laatste punt
geschreven:
[...O]m eene beschuldiging te beantwoorden moet men dikwijls goed van
zichzelf spreken bijv.: gij zijt zeer ingenomen met U zelf. Dat is wel de
vraag niet, maar men zegt het toch. Ik beweer dat ik in mijn boek niets
zeg dan de waarheid maar toch zal men dat weêr gebruiken als een pretext
om mij toch ongelijk te geven. Ik wapen mij daartegen door een motto
waarin iemand die van moord beschuldigd is, zich verdedigt door te
bewijzen dat hij een braaf mensch is. Dan wordt hij vrijgesproken van de
moord maar de regter zegt: toch moet je hangen omdat gij zoo ingenomen
zijt met U zelf, het past U niet U zelf braaf te noemen (V.W. V: 89).
Vooreerst kan uit deze passage blijken dat Dekker nog tijdens het overschrijven
toegevoegd en veranderd heeft. Misschien heeft hij zich de bijbelse connotatie van
“een goed mensch” toen gerealiseerd, misschien ook kwam de abstracte vorm van
de verwoording van de beschuldiging met “eigenwaan” pas onder het schrijven bij
hem op. In elk geval is het duidelijk dat Dekker slechts ten dele een toelichting op
het motto geeft in zijn brief aan Tine, namelijk over wat hem in de beschuldigende
houding van zijn aangetrouwde familie en bekenden het meest ergert. Zijn
toelichtingen tegenover Tine dienen als basis voor interpretaties zeker met
voorzichtigheid gehanteerd te worden, omdat ze veelal op haar zijn toegesneden,
met onderdrukking van andere aspecten.
Resumerend kom ik ertoe te stellen dat de gehele strekking van Max Havelaar
reeds te vinden is in het motto: het aan de kaak stellen van de mishandeling van de
Javaan èn het pleidooi voor de rehabilitatie van zichzelf als ambtenaar en als mens.
Bovendien is een enkel thema, als de kritiek op het religieuze, al geïntroduceerd,
terwijl nader nog zal blijken dat met en door het motto ook het slot van de roman is
meegegeven. Rest nog de vraag om welke reden Dekker juist koos voor een toneelspel.
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‘Onuitgegeven’
Voor mij gaat van “Onuitgegeven” de suggestie uit dat het een toneelspel is van een
ànder dat hier algemene bekendheid krijgt, althans zo heb ik het - lang geleden - bij
mijn eerste lectuur ervaren.14 Dat is in overeenstemming met wat van een motto te
verwachten is: ‘im bürgerlichen Stil meist Zitate bekannter Autoren’, zegt Gero von
Wilpert.15 Vastgesteld kan worden dat Dekker hier de suggestie wekt dat wat hier
gepubliceerd wordt, nieuw is, maar tegelijk al bestond, en dat hij op zijn minst
onuitgesproken laat dat hij zelf de auteur ervan is. Pas uit de briefwisseling blijkt dat
het uit eigen koker komt. Op 1 oktober 1859 schrijft Dekker Tine onder meer:
Als iemand beschuldigd is van diefstal en hij brengt bewijzen bij van
eerlijkheid om zich te verdedigen is het absurd hem dat kwalijk te nemen
en hem voortewerpen dat hij zich beroemt op zijn’ inborst. Wat moet de
arme beschuldigde dan doen? zwijgen? (V.W. X: 72).
Het begin van de wordingsgeschiedenis van het ‘Onuitgegeven Tooneelspel’ is hier
te vinden. Compleet met moord is het gegeven uitgewerkt in de brief aan Tine van
27 oktober 1859, alleen de verwoording is nog niet zoals wij die uit het in druk
verschenen motto kennen, mogelijk omdat hij niet de gehele tekst voor haar heeft
willen afschrijven. Opmerking verdient dat Dekker zich niet geheel met Lothario
identificeert, want hij spreekt van “iemand”; daarmee is ook Barbertje zeer zeker
Tine niet.16 De weergave van (een deel van) de tekst in de brief aan Tine is een
parafrase speciaal voor haar. ‘Uiting neemt dikwijls de kleur aan van degene tot wie
ze is gericht’.17 Hìer is het discursief proza, däär, in het motto, is het de literaire
verwoording ervan.

14

15
16
17

Wilpert, Gero von, Sachwörterbuch der Literatur. 4., verbesserte und erweiterte Auflage.
Stuttgart 1964.
Een kleine mondelinge enquête onder vooral neerlandici in mijn omgeving leverde vragen
op als ‘Van wie is het?’ en ‘Waar is dat toneelspel eigenlijk uitgegeven?’ Opmerking verdient
dat ook De Schoolmeester in zijn Gedichten “onuitgegeven” tweemaal (op blz. 171 en 190
van de editie-1975) gebruikt om een motto van zichzelf aan te duiden.
Ook op de keerzijde van het titelblad van Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart treft de
lezer een motto van een van de schrijfsters. Vgl. editie-Buijnsters 1980, deel I, blz. 28.
Marcel Janssens, Max Havelaar, de held van Lebak. Antwerpen/Utrecht 1970: 233,
vereenzelvigt niet alleen Lothario met Dekker, maar ook Barbertje met Tine.
Geciteerd naar Willem Frederik Hermans, Boze brieven van Bijkaart. Amsterdam 1977: 210.
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Het citaat uit de brief maakt duidelijk dat voor de lezer identificatie van briefschrijver
en geïncrimineerd personage haast niet is te ontgaan. De - uiteindelijk? - gekozen
toneelvorm heeft de meeste kans door de lezer verwerkt te worden los van de persoon
van de schrijver.

De literaire verwijzing
Graag geef ik Sötemann toe ‘dat de verwijzing naar Lessings drama allerminst
accidenteel is’ (a.w.: 26). Of het echter noodzakelijk is dat de lezer om het motto te
verstaan onmiddellijk naar de bibliotheek holt en Lessings Nathan der Weise uit de
kast rukt, of in de parlementaire bewoording van Sötemann: ‘Deze rechtstreekse
verwijzing dient de lezer vanzelfsprekend te begrijpen en te volgen’, betwijfel ik.
Een belemmering daarvoor is al dat de verwijzing niet meer informatie bevat dan
“Lessing's patriarch”. Wat als de lezer - en dat zullen er veel geweest zijn - daaraan
onvoldoende houvast heeft? Bekendheid met Nathan der Weise informeert de lezer
op dit niveau in de eerste plaats over het mogelijke ontstaan van de vorm van het
‘Onuitgegeven Tooneelspel’, daarnaast over het tenietdoen van de veroordeling door
de sultan.
Een literaire verwijzing bewerkt intertekstueel op de wijze van de literatuur dat
het geval niet meer uniek is, maar suggereert dat er meer van zijn of geweest zijn.18
De literaire verwijzing veralgemeent het gegeven. Een enkele maal zal de lezer iets
missen. Wanneer tegen het motorisch moment de uitvreter van Koekebakker Le lys
dans la vallée leent, fungeert dat als mise en abyme, als spiegelvertelling. Wie deze
roman van Balzac gelezen heeft, weet dat daarin een vergelijkbare ongelukkige
liefdesgeschiedenis voor een oudere vrouw beschreven is als waaraan Japi mede ten
onder gaan zal. De uniciteit van de uitvreter, toch al gerelativeerd door het begin van
het verhaal: ‘Behalve den man die de Sarphatistraat de mooiste plek van Europa
vond, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter’,19 wordt door
deze tweede literaire verwijzing ook op het niveau van zijn lot veralgemeend: er is
niets nieuws onder de zon. Doordat de verwijzing verstopt is in alleen een genoemde
titel, is hier kennis van de roman nodig om het gebeuren naar waarde te schatten.
Een bredere uitwerking van zijn verwijzing zou Nescio's verhaal evenwel geschaad
hebben door de onevenredige aan-

18

19

Sötemann (a.w.: 57) spreekt van het “exemplarisch karakter” van (b.v.) de vertelling. Onder
meer door het gebruik van meervoud: “Adinda's” en “Saïdjah's”, “Havelaars”, “Slijmeringen
en Droogstoppels” (M.H.n.h.hs.: 204, 239) bewerkt Multatuli exemplarische uitleg. Er blijken
meer, en meer literaire, middelen te zijn om veralgemening van de betekenis te verkrijgen.
Nescio, Dichtertje, De uitvreter, Titaantjes. Facsimile van de eerste druk (1918),
's-Gravenhage 1982: 55.
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dacht die het zou vergen èn de afbreuk die het zou doen aan de wonderlijkheid van
Japi. In mijn lectuur ben ik een literaire verwijzing als deze niet meer tegengekomen.
De veralgemenende werking van de literaire verwijzing maakt alle personages tot
voorbeelden, tot modellen, types. Mogelijk berust daarop mede het metaforisch
gebruik in “een Pyrrhusoverwinning”, “een Napoleon”, zo goed als “een Nurks”,
“een Droogstoppel”.
In het ‘Onuitgegeven Tooneelspel’ is het al niet anders als in andere literaire
verwijzingen. Gebonden aan “regter” versterkt “patriarch” de literariteit, bewerkt de
intertekstuele verwijzing veralgemening van het voorgaande en vermeerdert daardoor
de algemene kennis van de wereld die de lezer op de wijze van de literatuur al heeft
verkregen. Ook als met “Lessing's” verwezen zou zijn naar een niet-literair voorbeeld,
benadrukt het woord de werkelijkheidswaarde op de wijze van de literatuur en steunt
het daarmee de geloofwaardigheid van de auteur.

Maatschappijbeeld
Kinderen leren hun taal uit een zeer beperkt aanbod van hun omgeving. In hun latere
leven breiden ze dat prille taalvermogen ook introspecterend uit, zowel in de breedte,
de woordvoorraad, als in de diepte, de ingewikkelder grammatische regels. Op een
soortgelijke wijze kan je je denken dat ook de sociale vermogens en het inzicht in
sociale verhoudingen tot stand komen en zich uitbreiden, verdiepen. Het geringe
aanbod dat vervat is in het ‘Onuitgegeven Tooneelspel’ moet dus ook tot enkele
conclusies aangaande het maatschappijbeeld van de schrijver kunnen leiden.
De rechter in het motto blijkt een autoritaire figuur. Het maatschappelijk niveau
van Lothario is blijkbaar aanvaardbaar voor hem, want hij luistert naar zijn
antwoorden; ze leveren Lothario zelfs een veroordeling op. Van Barbertje kan hij
niet ontkennen dat ze er is, en dat doet hem de beschuldiging van moord terugnemen,
maar op haar verklaringen gaat hij niet in; het is alsof hij ze niet verstaat. Met Lothario
staat het anders. Hij verdedigt zich door naar voren te brengen dat hij zich gedragen
heeft als een goed bestuurder, zoals ik in de analyse van het ‘Onuitgegeven
Tooneelspel’ heb aangetoond. Hij is iemand bij wie de lager geplaatste inspraak
heeft, om een hedendaagse term op zijn situatie toe te passen. Je zou hem een
paternaliserend bestuurder kunnen noemen, een duidelijk verschil met Goethes
Lothario, een verlicht despoot voor wie zijn onderhorigen nog nauwelijks bestaan
en zeker niet worden geacht te denken. Onder de tekst staat ‘Onuitgegeven
Tooneelspel’, dat houdt in dat het in zichzelf voltooid is, en geen fragment: het nodigt
de lezer uit de gedachte voort te zetten, hetzij op basis van de literaire conventie
waartoe “Tooneelspel” behoort, hetzij op basis van zijn kennis
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van Nathan der Weise, dat in elk geval in Dekkers gedachten de “Vorlage”, de
voorzet, is geweest. Barbertje kan, als hiervoor aangegeven, opgevat worden als
staand voor de onmondige - Javaanse - bevolking, het volk dat in het “Tooneelspel”
niet aan het woord komt. Een beroep op het volk, op democratische instituties, mag
je dus niet verwachten. De enige instantie die zich denken laat boven de autoritaire
rechter is de vorst die in zijn wijsheid en onder gebruikmaking van zijn koninklijk,
keizerlijk gezag en van de hem daardoor ten dienste staande macht de lagere
overheden, ook in het juridische, kan rectificeren. De titelheld van Lafontaines door
Dekker veel gelezen Herman Lange zegt het in zijn idealisme zo: ‘Ziet de Vorst uit
zijne ogen, dan zien ook de Ministers rond: is de eerste rechtvaardig, dan zijn het
ook dezen’ (1805 II: 121).20 Het ‘Onuitgegeven Tooneelspel’ mag zo opgevat worden
als ook een politiek pleidooi voor een negentiende-eeuws verlicht despotisme: het
beroep op de koning aan het slot van Max Havelaar is in het ‘Onuitgegeven
Tooneelspel’ geïmpliceerd.21

Het motto als vooruitblik
Uit mijn beschouwing van het ‘Onuitgegeven Tooneelspel’ is duidelijk geworden
dat de dubbele strekking van Max Havelaar erin is vervat. De strekking van het motto
is algemener dan die van de roman, want in het motto vindt geen specialisatie plaats.
Het motto werkt in zijn gehéél als literaire verwijzing en veralgemeent de strekking
van Max Havelaar, dat één voorbeeld bevat van een mishandeld en uitgezogen volk
en één geval van niet-verstaan idealisme van Havelaars. Het motto werkt ook als
beroep op het publiek: dàt zal de koning ertoe bewegen recht te doen.
Dat het resultaat niet aan Dekkers verwachtingen heeft beantwoord, lijkt mij vooral
veroorzaakt door zijn maatschappijbeeld dat grotendeels dateert van voor zijn vertrek
naar Indië in 1839, en dat niet spoort met dat van de regenteske
volksvertegenwoordigende censuskiezers en de plaats die de constitutionele vorst
sinds 1848 binnen dat bestel bezet. Voor Dekker geldt hetzelfde wat Rameckers
constateert voor A.S.C. Wallis: ‘angstvallig vasthoudend aan wat tot een vroegere
tijd behoorde, was zij in ons land teruggekomen’.22 Dat maatschappijbeeld, en niet
dat het boek als mooi geschreven roman is opgevat, maakt Dekker definitief tot
Multatuli en verklaart tevens de plaats die hij krijgt toegewezen als anti-imperialist
avant la lettre in vooral socialistische kring.

20
21

22

August Lafontaine, Herman Lange. 2 delen. Met platen. Te Haarlem bij François Bohn,
1804, 1805: II, 121.
A.S. de Leeuw (“Busken Huet en zijn ‘Nationale vertoogen’ ”. In: De nieuwe Stem, 3 (afl.
4, 5; april, mei 1948), 228-244, 286-302) komt voor de cultuurhistoricus Busken Huet tot
een in politiek opzicht vergelijkbaar maatschappijbeeld.
S.J.R. Rameckers, A.S.C. Wallis (Adèle Opzoomer). Heerlen 1947: 35.

Over Multatuli. Delen 24-25

56

Jerzy Koch
De eerste vermelding van Multatuli in het Pools
Als mijn werk goed opgenomen wordt en goed gerecenseerd, is elke
gunstige recensie een bondgenoot voor mij tegen de regering en welligt
doen zij dan uit vrees wat zij niet zouden doen uit regtvaardigheid.
Multatuli aan Tine, Brussel 28 IX 1859
Volledige Werken, deel X, p. 62
Toen ik aan de bibliografie van de Poolse vertalingen van het werk van Multatuli en
critische reacties erop werkte,1 dacht ik lange tijd dat Multatuli pas in de twintigste
eeuw ein Begriff voor de Poolse lezer was geworden. De eerste in periodieken
opgenomen vertalingen dateren uit het jaar 19002 en de eerste boekuitgave uit 1901.33
Het was duidelijk dat, zoals elders, ook in Polen de vertaalprestaties en het
vertaalengagement van Wilhelm Spohr van doorslaggevende betekenis waren geweest
voor de verspreiding van Multatuli's boeken ten oosten van de Rijn. Bovendien
hebben de Poolse vertalers en vertaalsters zich vaak op Spohr beroepen of naar hem
verwezen.4 Ik stelde toch na zekere tijd vast dat de eerste reactie op Multatuli's werk,
namelijk op Max Havelaar, al uit het jaar 1876 dateert. Dit artikel is een klein verslag
van mijn onderzoek naar het recipiërende milieu: de auteur van de critische
opmerking, het tijdschrift waar het verscheen enz.

1
2
3
3

4

Zie Over Muhluli 23, blz. 66.
Anonieme vertaling Zycie na wyzynach, Ned.: Idee 261 (I), Idee 483 (II) ‘Przyjaciel
Mlodziezy. Pismo dia starszej mlodziezy szkolnej’ (Lwów) 1900, nr. 13-14, p. 171.
Anonieme vertaling Legendy Autorytetu, Ned.: Negende geschiedenis van gezag ‘Kryyka.
Miesiecznik spoleczno-literacki’ (Kraków) 1900 cahier VIII, p. 578-580.
Multatuli. Osobistość jego i wybór pism. Vert. uit het Duits: M. Feldmanowa, Warszawa
1901, 167 pp. [bewerkt op grond van Multatuli Auswahl aus seinen Werken... Vert. W. Spohr,
Minden 1899, 383 pp.].
Zulke verwijzingen vinden we in Multatuli Wybór pism Vert. uit het Duits: M.
Posner-Gerfeinowa, Warszawa 1903, p. 9, 30. Haar hoge waardering voor Spohrs vertaalwerk
uitte ze ook in haar bespreking van de Duitse [sic] vertaling Die Abenteuer des kleinen
Walther (Minden 1901-1902, 2 Bd.) ‘Poradnik dla czytajacych ksiazki’, 1901, nr. 18, p.
16-18.
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1.
De literaire loopbaan van Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) begon in 1830 en
eindigde in 1887 met een laatste ingezonden brief in dagbladen. Kraszewski, een
ontzettend vruchtbare schrijver, criticus en tekenaar, was ook auteur van ontelbare
artikels. Omdat deze zo moeilijk na te gaan zijn - hij gebruikte meer dan 20
pseudoniemen en publiceerde ook anoniem - is deze kant van zijn schrijverschap
minder bekend dan zijn romans.
J.I. Kraszewski was auteur van 223 [sic] romans en verhalen en 15 toneelstukken.5
Daaronder zijn er zeker meer dan tien van blijvende waarde en populariteit in de
Poolse literatuur. Hoewel snel geschreven en soms achteloos uitgevoerd, hebben ze
hier en daar het hoogste niveau van woordexpressie bereikt, zoals dit het geval is
met zijn nog steeds veel gelezen historische roman Stara baśń, 1876. Naar aanleiding
van zijn jubileum in 1879, heeft hij zijn eigen schrijverschap bescheiden ‘bakken
van volkorenbrood’ genoemd en een associatie met Hendrik Conscience zou hier
niet onjuist zijn. En hoewel het enorme aantal van zijn werken het doorsnee-niveau
drukte, betekende het oeuvre van Kraszewski een grote stap voorwaarts in de
ontwikkeling van de Poolse romankunst.
Het reeds vermelde werk van Kraszewski voor de pers heeft in de loop van de tijd
verschillende vormen aangenomen. Hij nam actief deel aan de uitgeversbeweging
en was een onvermoeibaar organisator en woordvoerder bij diverse initiatieven in
uitgeverijen en tijdschriftredacties.
Bijzonder vruchtbaar - en voor ons ook interessant als de tijd waarin hij zijn
Multatuli-notitie opstelde - was de periode 1863-1879 toen Kraszewski in Dresden
woonde. In de eerste weken van de Januari-Opstand in 1863 in Polen werd hij
gedwongen het land te verlaten.6 Nooit heeft hij zich weer opnieuw in Polen gevestigd.

5

6

Er is maar één boek van Kraszewski in het Nederlands vertaald: Jermola. Obrazki wiejskie
(Warszawa, 1857) werd in 1869 in Arnhem als Jermola, en [een - J.K.] poolsch verhaal
uitgegeven. De basisvertaling voor de Nederlandse bewerking was de Franse uitgave Jermola.
histoire polonais (Paris 1869, 18782). De omzetting in het Frans is van de hand van E.
Marcel/C. Thuez. Volgens Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut Vol. 12 Józef Ignacy
Kraszewski. Zarys bibliograficzny onder red. van S. Stupkiewicz, I. Śliwińska, W.
Roszkowska-Sykalowa, Kraków 1966, p. 101-102.
Verschillende redenen die daartoe leidden werden nader beschreven door A. Slomkowska
Rola i udzial J.I. Kraszewskiego w prasie warszawskiej ‘Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa
Polskiego’ Vol. XIII, cahier 4, p. 481-485. In die tijd koesterde ook E. Douwes Dekker een
plan om de Poolse opstand te steunen, zie Volledige werken deel XI, p. 111, 113-114, 186,
795.
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In vergelijking met de Warschauer periode heeft hij in zijn ballingschap de kring
van de bevriende redacties aanzienlijk vergroot. Vanuit Dresden werkte Kraszewski
samen met een groot aantal Poolse kranten en tijdschriften. Voor de dagbladen schreef
hij hoofdzakelijk over politieke kwesties, in berichten aan tijdschriften lag de nadruk
op wetenschappelijke en culturele problemen. Kraszewski's politieke perscampagnes
ageerden tegen allerlei verzoeningsideeën. (Polen was toen door Pruisen, Rusland
en Oostenrijk ‘verdeeld’, geannexeerd en bezet), maar hij stond ook polemisch ten
opzichte van revolutionaire ideeën.

2.
In de tweede helft van de negentiende eeuw beleefde de Poolse pers een enorme
opbloei. Er werden steeds meer en steeds gedifferentieerder tijdschriften uitgegeven.
In het jaar 1864 werden in het Pools 83 periodieken gepubliceerd; twintig jaar later,
in 1884, ongenveer 230.7
‘Klosy. Czasopismo Ilustrowane Tygodniowe’ (= Aren. Geïllustreerd wekelijks
tijdschrift) was een weekblad met een literair, wetenschappelijk en artistiek profiel.
Het blad wordt tot de vooraanstaande geïllustreerde tijdschriften uit de negentiende
eeuw gerekend. ‘Klosy’ verscheen in Warschau in de periode 1865-1890. Iedere
donderdag, 25 jaar lang, bereikte het blad zijn abonnees. Hun aantal is typerend voor
drie perioden in de geschiedenis van het tijdschrift. In de jaren van gestage groei,
1865-1870, vermelden de archiefbronnen de toename van de abonnees van 1067 in
het jaar 1865 tot 4000 in het jaar 1870, toen het tijdschrift voor de eerste keer winst
maakte.8 In de periode van financiële stabilisatie, 1871-1881, groeide de oplage
aanzienlijk. De informaties over het aantal exemplaren - volgens de gegevens van
de Russische censuur - bevestigen de opbloei van het blad: 1870-3250 ex. 1875-5400
ex. In het jaar 1880 bedroeg het aantal abonnees 6580. In de jaren tachtig vond een
langzame regressie plaats die tot liquidatie (1890) leidde.
In zekere zin was ‘Klosy’ als tegenwicht gesticht tegen ‘Tygodnik Ilustrowany’
(= Geïllustreerd weekblad, Warschau 1859-1939), dat zich tot rijke groepen van de
maatschappij, voornamelijk landheren en adelstand, richtte. ‘Klosy’ daarentegen had
zijn lezers onder de intellectuelen en de burgerij. Het tijdschrift bestreek een tamelijk
breed veld aan politieke, sociale, ekonomische en technische thema's. Op
sociaalpolitiek gebied heeft het blad een solidariteitsprogram ondersteund dat
gebaseerd was op een religieus getinte moraal. Men heeft ook de resultaten van de
toenmalige wetenschappen gepropageerd onder de leuze ‘zonder conflict

7
8

H. Markiewicz Pozytywizm Warszawa 1978, p. 35.
B. Szyndler Tygodnik Ilustrowany ‘Klosy’ (1865-1890) Wroclaw 1981, p. 185.
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met het geloof’.9 In oppositie tot het naturalisme was men later geneigd op het gebied
van de literatuur en de kunst de evenwichtige vorm van het utilitarisme te verkondigen.
(De vertegenwoordigers van deze richting beschouwden kunst en literatuur als
vergelijkbaar met andere faktoren van de maatschappelijke productie).
Het tijdschrift bezat ook een omvangrijk romanaanhangsel. Bij het inhalen van de
Poolse vertaalachterstand t.o.v. de Europese literatuur en bij het verbeteren van de
stand der vertalingen heeft ‘Klosy’ ongetwijfeld een verdienstelijke bijdrage geleverd.
An ‘Klosy’ hebben 463 schrijvers, journalisten en geleerden, langer of korter,
meegewerkt. Aan hen is het hoge literaire niveau en de boeiende publicistiek te
danken. Tot de interessantste en meest gelezen rubrieken behoorden de
correspondentschappen, waaronder die van J.I. Kraszewski.

3.
Kraszewski's buitenlandse correspondenties, grotendeels onder het kopje uit Duitsland
of uit Dresden, werden 20 jaar lang (1867-1887) naar ‘Klosy’ gestuurd; dit naast
zijn eigen creatieve werk. ‘In de jaren 1867-1873 stuurde J.I. Kraszewski naar “Klosy”
meer dan 20 correspondenties per jaar; in de periode 1874-1886 stuurde hij jaarlijks
gewoonlijk 10 brieven uit het buitenland. In totaal verschenen in “Klosy” naast andere
teksten van de schrijver meer dan 300 brieven uit het buitenland.’10
De tot niets concreets verplichtende titel Brieven uit het buitenland of later Brieven
van J.I. Kraszewski maakte het de schrijver mogelijk een nieuwe type artikel in te
voeren.11 Tegenwoordig wordt hij beschouwd als de vader van het klassieke Poolse
perscursiefje. In de plaats van toen nog zeer verspeide en gebruikelijke zware
verhandelingen en vertalingen uit buitenlandse kranten schreef hij zijn lichte en niet
zonder elan opgestelde correspondenties, die door verschillende tijdschriften graag
afgedrukt werden. Daarom werkte hij samen met redacties in Warschau, Krakau,
Lwów, Wilna, Posen, Petersburg. Kraszewski bedreef een genre dat tussen reportage,
commentaar, artikel en causerie lag. Die publicistische vormen hebben de toen
gebruikelijke aanzienlijk veranderd door

9
10
11

Z. Kmiecik Wydawnictwa periodyczne w Królestwie Polskim w latach 1868-1904 ‘Rocznik
Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego’ Vol. IV, cahier 2, p. 142-160.
A. Slomkowska op. cit., p. 487 (vertaling J.K.); - Dziennikarze warszawscy. Szkice z XIX
wieku, verder Bibliografia literatury polskiej... op. cit., p. 101-102.
Daarvan getuigen ook titels van zijn correspondenties aan andere tijdschriften: Brieven uit
het hoekje, Brieven uit Duitsland, Dresdner brieven, Mozaik, Kroniek, Buitenlandse kroniek.
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hun lichte verteltrant, door beschrijvingen van eigen ervaring en eigen commentaar,
soms door hun belletristische inslag. In zijn brieven zette Kraszewski aan zijn lezers
een portie literair nieuws uit binnen- en buitenland voor. Vele belangrijke
gebeurtenissen werden door hem waargenomen en opgeschreven. Daaronder rekende
hij kennelijk de publicatie van de Duitse vertaling van Max Havelaar.

4.
In het jaar 1876 publiceerde hij 10 correspondenties. Eén daarvan bevat een fragment
over het boek van Multatuli:12
(In Nederlandse vertaling)
Zo zwervend over de wereld, presenteren wij nog een vertaling van een
werk, in schijn een roman, doch aan de werkelijkheid ontleend, “Max
Havelaar ofwel de Hollanders op het eiland Java”. Licht valt te herkennen
dat het hier een vermomde en omgewerkte autobiografie geldt van een
man, die in deze zwart afgeschilderde wereld van de Hollandse koloniën,
zelf veel geleden heeft, en meer putte uit het leven dan uit de verbeelding.
Het is een gruwelijke schets van het bestuur van het eiland en van de
misbruiken, wat een zwarte toekomst lijkt te voorspellen.13
Interessant is, dat Kraszewski in zijn relatief kleine notitie niet alleen het karakter
van Max Havelaar als een ‘vermomde en omgewerkte autobiografie’ beklemtoonde,
dus een literair aspect van het werk, maar ook op de politieke dimensie van het boek
inging. De opzet van de roman en de door Multatuli bewust gekozen strategie14
worden door Kraszewski onmiddellijk herkend. Hij vermeldt als commentaar met
betrekking tot de Indische toestanden: ‘wat een zwarte toekomst lijkt te voorspellen’,
zonder de naam van de auteur te noemen. (Afgezien van de toespeling op het
schrijverspseudoniem ‘zelf veel geleden heeft’). Het bewijst dat hij Multatuli's
bedoeling heeft begrepen dat Max Havelaar

12
13
14

Listy J.I. Kraszewskiego [geschreven in maart 1876] ‘Klosy. Czasopismo Ilustrowane
Tygodniowe’ 1876, nr. 564 (20 april 1876), p. 255.
Vert. J.K.
In de brief aan Tine van 28 september 1859 (V.W. X, p. 60-65) staat: ‘Maar ik schrijf het
zoo dat het tevens eene onderhoudende lectuur wordt en dat zeer velen niet zullen gissen dat
het eene officiële strekking heeft. (...) Het is vrolijk, koddig, men zal hoop ik lagchen, en
stuit men op eens op eene passage die zeer ernstig is. Ik kan het niet beter vergelijken dan
dat ik het publiek iets zeer scherps ingeef in een lekker omhulsel’.
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boven het autobiografische uitsteekt als een werk dat gericht is ‘tegen alle
beroerdheden van het bestuur’.15
De Poolse romancier maakte met de roman kennis toen hij de Duitse vertaling
ervan las. Hoewel in hetzelfde jaar (1875) ook de Nederlandse vierde druk (eerste
door de auteur herziene uitgave) van Max Havelaar verscheen, is het weinig
waarschijnlijk dat Kraszewski hem kende of las. Ook uit de Poolse vertaling van de
titel van het boek blijkt dat het hoogstwaarschijnlijk de verduitsing van T. Stromer
moet zijn - Max Havelaar oder die Holländer auf Java.16 Ook de relatief kleine
afstand tussen Dresden, waar Kraszewski verbleef, en Berlijn, waar de uitgeverij
G.M.F. Müller gevestigd was, kan een rol gespeeld hebben.
Dat Kraszewski met Multatuli via een vertaling kennis heeft gemaakt kan als
normaal beschouwd worden. We hoeven maar twee andere voorbeelden van de
functie van de derde taal in de receptie van Multatuli te noemen: O. Peschel17 schreef
in het Duits over de Engelse vertaling van A. Nahuijs18 en ook W. Spohr ‘ontdekte’
Multatuli eerst in het Frans.19 Op een vergelijkbare manier wekte de onvolledige en
niet adequate vertaling van Stromer de interesse van de Poolse romancier en journalist
en bewoog hem ertoe, over deze Nederlandse roman voor het Poolse lezerspubliek
te gaan schrijven. Ter herinnering: ‘Klosy’ verscheen toen in meer dan 5400 ex.,
bevond zich in zijn grootste bloeiperiode en de auteur van de notitie zat volop in zijn
correspondentie-activiteit (1867-1887).
De ontevredenheid van Dekker met die eerste Duitse vertaling - ‘Men zou zo'n
vent schoppen!’ - doet er hier niet veel toe en verandert niets aan het feit dat Stromers
Max Havelaar 25 jaar lang de enige vertaling in het Duitstalige gebied was.
Ook als we het met R. Vanrusselt eens zijn, waar die schrijft: ‘Stromers vertaling
leidde niet tot recipiërende interpretaties of maakte Multatuli's werk niet tot een
discussietopos’,21 moet men er toch20

15
16
17
18
19
21
20

Idem.
Max Havelaar oder die Holländer auf Java. Zeitgemälde von Multatuli. Deutsch von Th.
Stromer, Berlin 1875, 221 p.
O. Peschel, Ein politischer Roman aus dem niederländischen Indien ‘Das Ausland’ 1868,
nr. 43, p. 1009-1017, zie VW, d. XII, p. 166-186.
Max Havelaar or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company. Translated from the
original Manuscript by A. Nahuijs, London 1868, 411 pp.
Hij kwam met Multatuli in aanraking terwijl hij in 1893 A. Cohens vertaling las in ‘La Revue
Blanche’.
R. Vanrusselt, Multatuli in het Duitse cultuurgebied. Een receptiestudie, Leuven 1982, p.
18 (ongepubliceerd).
Briefwisseling tussen Multatuli en G.L. Funke, Amsterdam 1947, p. 187.
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rekening mee houden dat Kraszewski's critische notitie onder impuls van Stromers
vertaling geschreven werd. Die notitie bevat de eerste Poolse vermelding van Multatuli
en is ook de enige die tijdens het leven van de schrijver in Polen gepubliceerd werd.22
Naast de recensie van M. Remy in Duitsland zelf, is zij bovendien, naar het schijnt,
de enige toenmalige buitenlandse bespreking van Stromers vertaling.24

Heloïze
A. Kets-Vree wil de tweede druk van de Heloïze-bloemlezing inzien (Multatuli.
Bloemlezing door Heloïze. Amsterdam 1880). Wie helpt? Mevrouw kets is te bereiken
p/a Bureau Tekstedities, Postbus 90515, Den Haag, tel. 070-3855480.

22

Ik reken hier niet een uiterst bescheiden notitie in de Poolse vertaling van het naslagwerk

24

over de wereldliteratuur: J. Scherr Historya literatury powszechnej vol. II, Warszawa 18832,
p. 566.
M. Remy, Max Havelaar oder die Holländer auf Java ‘Vossische Zeitung’ 1875, nr. 47,
z.p.; Zie R. Vanrusselt op. cit., p. 150-151. (Ik laat natuurlijk Nederlandstalige reacties buiten
beschouwing).
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G. Koops-Van Bruggen
Nomen est omen
In Over Multatuli 20 zegt C. Bij over Douwes Dekkers pseudoniem, dat het zo vreemd
en welluidend klinkt en dat dit nu precies de bedoeling van een schrijverspseudoniem
is. In dit verband haalt hij de mening van o.a. Maarten 't Hart aan, die het een absurd
pseudoniem in potjeslatijn noemt. Ook C. Verhoeven zou niet begrepen hebben
waarom Dekker zijn toevlucht tot het latijn genomen heeft.1 Ik hoop te laten zien dat
het pseudoniem ‘Multatuli’ met opzet gekozen is om van iets te getuigen, te weten:
‘Ik ben een goed schrijver en ik weet waarover ik spreek’. Het pseudoniem is
onderdeel van de roman geworden en benadrukt het spel van fictie en werkelijkheid.
A.L. Sötemann was van mening dat Dekker zijn pseudoniem zelf bedacht zou
hebben en niet ontleend aan Horatius' Epistula ad Pisones. Wel zijn er klassieke
citaten in de Havelaar, maar deze zouden te algemeen bekend zijn om als bewijs te
kunnen dienen.2 Het is gezien het huidige smalen over het pseudoniem opvallend,
dat er door Dekkers tijdgenoten niet op ingegaan wordt. Kritiek op het boek, op de
deugdheld Max Havelaar, maar niet op het pseudoniem. Als we met Sötemann mogen
aannemen dat tijdgenoten dit toch wel even vertaald hebben, dan heeft het ze
aanvankelijk toch niet geërgerd. De geletterde tijdgenoot keek niet zo op van een
mededeling in het latijn. Pas veel later kwam de kritiek op het potjeslatijn, en het
‘larmoyante’ pseudoniem.
In de eerste helft van de vorige eeuw kende de intellectuele bovenlaag van de
samenleving latijn. De colleges aan de universiteit en het Atheneum Illustre werden
in het latijn gegeven. De latijnse school leidde hiervoor het beste op, alhoewel deze
voorbereiding niet verplicht werd gesteld. De school was wat de naam aangeeft: een
drilschool voor het latijn in het latijn. Grieks was tweede rangs, moedertaalonderwijs
werd niet gegeven. De filologische methode werd beschouwd als het beste middel
om iemand een denkend en geestelijk levend mens te maken.3
Hoe trachtte men dit ideaal te bereiken? Van de wekelijkse 32 uur les waren er 24
bedoeld voor latijnse grammatica, tenminste in de 1e klas, die kinderen van ongeveer
12 jaar telde. In de 2e klas is dit aantal

1
2
3

Over Multatuli 20, p.60.
A.L. Sötemann, De Structuur van Max Havelaar II, Groningen 1973, p.199.
N.F. Noordam, Inleiding in de historische pedagogiek, Groningen 1981 (4e dr.).
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teruggebracht tot 6 uur, maar dan komen er 8 uur voor latijnse schrijvers bij! De
voertaal is dan uitsluitend latijn, waarin bovendien 2 uur per week gediscussieerd
moet worden, in totaal dus nog steeds 16 uur. Gelezen werden voornamelijk Cicero
en Horatius. Als bijvakken werden voornamelijk Cicero en Horatius. Als bijvakken
werden geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde gegeven.ebben geleerd.4 Francken
heeft in Amstelodamum aangegeven, dat Eduard Douwes Dekker waarschijnlijk heel
wat beter lager onderwijs gehad heeft dan werd vermoed. Over meester Meskendorffs
school werd door een inspecteur in 1839 geschreven, dat ‘hier vrij goed Fransch en
Hoogduitsch en tamelijk Engels geleerd (werd)’.5 Toen Eduard op 6 maart 1832
leerling werd van de latijnse school in Amsterdam had hij dus waarschijnlijk al het
een en ander in zijn mars. In 1835, zijn vierde jaar op die school, werd hij er plotseling
afgenomen. Maar hij had op dat moment toch drie jaar latijn achter de rug, voldoende
om Horatius' Epistula ad Pisones (Ars Poëtica) gelezen te kunnen hebben en ter harte
te nemen. Ik ben ervan overtuigd, dat hij dat ook wel degelijk gedaan heeft. Toen
hij zich Multatuli noemde kon hij menen het recht daartoe te hebben, juist op grond
van Horatius' adviezen.
Bekijken we de context van de regel ‘Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit,
abstinuit Vettere et vino’ (Epistula II regel 413, 414; [...] heeft als jongen veel
verdragen en verricht, gezweet en gebibberd en zich onthouden van vrouwen en
wijn),6 dan vallen er een aantal dingen op:
de verzen ervoor in de zelfde alinea gaan over de vraag, of een gedicht dat de
moeite waard wordt gevonden te danken is aan ‘natura’ of ‘ars’, aanleg of studie.
Horatius' opvatting was dat de een onmogelijk buiten de ander kon. Hij zag geen
heil in studie zonder aanleg of in ongeschoold talent. (r. 409, 410). Dat was ook
Multatuli's mening: ‘Dat nabootsen slechts is dan ook de roeping van den artist. Hy
moet weten, en kunnen weergeven: hoe men ondergaat, lydt, aangedaan wordt, [...]
om tot dat weten te geraken

4
5
6

P.Th.F.M. Beckhok en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland,
Assen/Maastricht 1987, p. 63-125.
E. Francken, ‘Een deftige schoolmeester’, in Amstelodamum 73 (1986) p. 54-63.
Horatius Ars Poetica ingeleid, verantwoord, vertaald en voorzien van een nabeschouwing
over Horatius' dichterlijk voortleven bij Bilderdijk door P.H. Schrijvers, Amsterdam 1980.
Ik heb geprobeerd soms wat letterlijker te vertalen dan Schrijvers, wiens doel ook was een
compromis te zoeken tussen letterlijk, leesbaar en literair (p. 23). Juist bij ‘Multa tulit fecitque
puer’ valt te veel voor mijn doel weg met Schrijvers' vertaling ‘heeft, jong nog, zwaar getraind,
gebibberd en gezweet’ (p. 51).
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is, behalve natuurlyke aanleg, diepe studie nodig’.7
Eduard Douwes Dekker hád veel ‘gedragen en gedaan’, of men dit ‘gedragen’ nu
wil interpreteren als ‘geleden’ of ‘ondervonden’. De hele Max Havelaar getuigt
ervan: ondervinding is heel belangrijk. Op de eerste bladzijde al krijgt de lezer van
Batavus Droogstoppel de informatie, dat hij ‘voor den dag (kan) treden, als men
iemand roept die ondervinding heeft’.8 Verderop horen we van hem dat hij, in
tegenstelling tot Stern, die weinig ondervinding heeft, weet waarover hij spreekt: hij
is zelf naar Den Haag geweest en spreekt dus bij ondervinding, dat weet iedereen.9
Ook Havelaar heeft veel ondervonden, en zijn introductie gaat gepaard met een
theoretische verhandeling over ‘ondervinding’, die begint met de woorden: ‘het
roemen op ondervinding is een belachelyke gemeenplaats geworden’. Droogstoppel
wordt hier door de schrijver met al zijn belachelijke ondervinding te kijk gezet, en
tegelijkertijd afgezet tegen Havelaar, wiens ondervinding van een andere soort is;
‘want ik bedoel hier de ondervinding van het gemoed, en niet die welke uit uiterlyke
omstandigheden geboren wordt [...] dáár moet geleden zyn, veel geleden... daar is
ondervonden! [...]
Wat dus de levensomstandigheden aangaat, kon hy veel ondervonden hebben. En
dat hy werkelyk veel ondervonden hád, dat hy het leven niet was doorgegaan zonder
de indrukken op te vangen die het hem zo ruimschoots aanbood, daarvoor moge ons
de vlugheid van zyn geest borg wezen, en de ontvankelykheid van zyn gemoed’.10
Het wordt duidelijk dat Havelaar/Sjaalman de ondervinding die Horatius nodig
achtte voor het bereiken van een doel, in voldoende mate bezat. Zijn boek moet dan
ook wel slagen. ‘In het pak dat hier nevens gaat, zult ge vele handschriften vinden,
en daaruit zien dat ik veel gedacht, gewerkt en bygewoond heb [...] en als de gaaf
van wél zeggen my niet geheel en al ontbreekt, is het gewis niet door gebrek aan
indrukken, dat ik niet slagen zou’.11
Op dit punt heeft Douwes Dekker zich verantwoord met een in het pseudoniem
uitgesproken beroep op Horatius' algemeen bekende uitspraken! Dat deze
ondervinding een belangrijk punt voor Multatuli bleef, moge blijken uit een uitspraak
uit 1876 in een kritiek op het werk van een vriend: ‘maar, beste kerel, hebt ge gedaan
wat tot slagen, tot middelmatig slagen zelfs noodig is? Men moet veel gedacht,
geleden, gewerkt hebben voor men iets kan voortbrengen dat redelyk is!’12

7
8
9
10
11
12

VW 4 p. 369.
VW 1 p. 15.
VW 1 p. 232.
VW 1 p. 82-84.
VW 1 p. 29.
Brief van Dekker aan J.H. van Offel, 20 juni 1876. VW 18 p.383.
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Terug naar de context van het ‘Multa tulit fecitque puer’. Als deze regel door
commentatoren wordt aangehaald, laat men vaak het laatste deel weg: ‘abstinuit
Venere et vino’. En juist deze aanwijzing is door Multatuli ter harte genomen, zoals
herhaaldelijk meegedeeld wordt. Hij was een matig mens, ondanks zijn eigen pose
en andermans aantijgingen. ‘Ik ben 'n goed mensch, en gaf daarvan dure, zeer dure
bewyzen [...] Ik ben 'n goed mensch, en ook in de meest ordinaire burgerlyke
opvatting, 'n beter mensch dan menige épicier [...] ik had iets te doen waartoe
onthouding noodig was “abstinuit Baccho & Venere”. Kluchtig is 't, dat men juist
my het tegendeel tracht aantewryven’, zo schrijft hij in 1876.13 En vijf jaar later nog
eens, in een als levensbeschrijving gebrachte boutade aan Taco de Beer: ‘Ik kon en
kan dien afmattenden stryd slechts volhou[den] door veel onthouding, liever: door
my te onthouden van veel. ‘Multatulit, fecit que puer, sudavit et alsit’ ... oja, maar
vooral: ‘abstinuit Venere et Baccho’.14 Wil men een beter bewijs, dat Dekker deze
regel van Horatius kende, alhoewel hij hem onjuist citeert? En, zo gewend als hij
inmiddels is aan ‘Multatuli’, schrijft hij ook ‘Multatulit’ als één woord!
Onder de boeken, die bij Sjaalman op de schoorsteenmantel liggen merkt
Droogstoppel ook Horatius op.15
Sjaalman heeft het kennelijk belangrijk gevonden werk van deze schrijver over
de wereld mee te slepen.
Toen Douwes Dekker in september 1859 bezig was aan zijn Max Havelaar, schreef
hij aan Tine dat het boek een ‘protest tegen onze ellende’ zal zijn, maar dat het gelezen
zal worden als ‘lectuur van vermaak.’16 Het nuttige met het aangename verenigd,
zoals Stern tegen Droogstoppel zegt als hij opmerkt: ‘Denk aan Horatius [...] heeft
niet hy reeds gezegd: omne tulit punctum qui miscuit... koffie met wat anders?’17
Met andere woorden, hij draagt ieders goedkeuring weg die de koffieveilingen der
Nederlandsche Handelmaatschappij mengt met het verhaal van Havelaars
ondervindingen! (‘Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci’. Hij draagt ieders
goedkeuring weg, die het nuttige met het aangename verenigt, r.43)

13

14
15
16
17

Brief van Dekker aan A.C. Loffelt, 30 januari 1876. VW 18 p. 228-229. De redacteuren van
de Volledige Werken geven in een noot de vertaling van abstinuit etc, maar verwijzen niet
naar Horatius.
Ongepubliceerde doctoraalscriptie Lia van Rijn, Leiden nov. 1987 p.21, 22. Brief van Dekker
aan De Beer, 8 juni 1881.
VW 1 p. 264.
VW 10 p.62.
VW 1 p. 123.
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Alweer is de context van deze regel enorm van belang. In de vertaling van Balthazar
Huydecoper, die Dekker kende: ‘Maar die het aangename en 't nutte zo schakeert,/
dat hij en oud en jong beide en vermaakt en leert,/ Die heeft den lauwerkrans van
allen weggedragen./ Dat boek zal vreemden en inboorlingen behaagen,/ Den naam
zyns maakers lang doen leeven na zijn dood,/ En kan een boekwurm ruim voorzien
van geld en brood’.18 (r. 343-345)
Ruim voorzien van geld en brood, was dat niet precies wat Douwes Dekker óók
met dit werk beoogde?19
Door de aanwijzingen van Horatius over het dichterschap nauwlettend op te volgen,
maakte hij de kans op een goede ontvangst van zijn werk des te groter. Dat hij daarbij
onuitgesproken een beroep deed op de Horatius-kennis van zijn geletterde publiek
acht ik volstrekt niet uitgesloten. Immers, in een noot van 1875 en opnieuw van 1881
wordt wel verklaard wie Abraham Blankaart was,20 maar niet het ‘omne tulit punctum’
van Horatius, dat in dezelfde alinea voorkomt. Het is het meest aangehaalde
Horatius-citaat, vooral in de achttiende eeuw. Zowel Dekker als zijn lezers zullen
het ontelbare malen gehoord en gelezen hebben. Diezelfde lezers zullen het
pseudoniem Multatuli misschien wel, misschien niet hebben kunnen plaatsen, maar
dat Dekker het voor zichzelf bedoeld kan hebben als rechtvaardiging voor het durven
schrijven, staat voor mij vast.
Horatius schreef voor, dat men veel meegemaakt moest hebben, welnu, dat hád
hij. Al in de beroemde brief aan Kruseman van februari 185121 zegt hij het op
verschillende plaatsen: Ik heb veel geleden (146), Ik heb veel geleden, zei ik (147),
Ik heb gevoeld, gedacht, geleden (119). Maar wat heeft ‘geleden’ nu te maken met
‘Multatuli’? Zo wordt het woord ook vertaald door Huydecoper. Dekker kende deze
vertaling en had hem in zijn bezit, zoals blijkt uit de inventarislijst van de boekenkast
in het Multatulimuseum. ‘Die in de loopbaan naar den prijs dringt, snel van schreden/,
heeft in zijn jongheid zich gehard, en veel geleeden/, gezweet, getrild van koude, en
ijvrig zich gewacht van vrouwen en van wijn’.22

18

19

20
21
22

Hekeldichten Brieven en Dichtkunst van Q. Horatius Flaccus in nederduitsche vaarzen
overgebragt door B. Huydecoper 't Amsterdam By d'Erven J. Ratelband en Compagnie en
Hermanus Uitwerf, 1737, p.282.
Letterlijker is de vertaling: ‘Dat is het boek, dat geld zal maken voor de Sosii’. De Sosii
waren beroemde boekhandelaren in Horatius' tijd, en de opmerking wordt, wat Multatuli's
beweegredenen betreft, des te opmerkelijker.
VW 1 p.336.
VW 9 p. 114-200.
Huydecoper p.288.
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Zowel in het pleidooi voor Havelaars ondervinding, als in Multatuli's vertaling ‘die
veel gedragen heb’ wordt de nadruk gelegd op de onderliggende notie ‘Ik weet waar
ik het over heb, ik heb recht van spreken’, en daarmee wordt het pseudoniem
onderdeel van het spel met fictie en werkelijkheid, dat zoals Sötemann heeft
aangetoond, in Max Havelaar wordt gespeeld. De auteur is in zijn pseudoniem een
afspiegeling van Havelaar en Sjaalman, en wat hij heeft ‘gedragen’ is geen fictie,
maar werkelijkheid!
Wanneer men later het pseudoniem vertaalt als ‘Ik heb veel geleden’ denkt men
aan leed ondergaan, het franse ‘souffrir’. Maar Dekker zag dit niet zo. Lijden is voor
hem een passie, een ondergaan [...] ‘Dragen, denken, voelen - alles weer tezamen
lyden, pati’ [...] En in een noot uit 1870 klinkt het: ‘Lyden alweer niet souffrir, maar
pati’23 hetgeen ‘endurer’ betekent, ondergaan, verdragen.
Het gaat Dekker dus met zijn pseudoniem volstrekt niet om ‘Ik ben zo zielig’ maar
om ‘Ik heb indrukken ondergaan’, een eerste voorwaarde voor een artiest. Aan Mimi
schrijft hij: ‘De artiste moet zwanger zyn van indrukken, die hy (sins jaren misschien
en niet meer aantewyzen) opving’24
‘Multatuli’ wil dan zoveel zeggen als: ‘Ik ben een artiest’. Een artiest, die wel
degelijk weet wat ‘de eisen der kunst’ waren. Alweer Max Havelaar. Over een
bepaalde kunstopvatting in Frankrijk heet het: ‘Die school [...] vond het gemakkelyk
met volle hand te grypen in plassen van bloed, en daarmee grote kladden te werpen
op de schildery, dat men die zien zou in de verte!’ [...]
Ja, zó gaat de kunst - akeligheid over in zotterny [...]'25
Bij deze passage schrijft Multatuli in 1875 een noot: ‘Ik meen hier blyken te geven
dat de eisen der kunst ten aanzien van de maat der op te wekken aandoeningen, of
liever van de daartoe strekkende middelen, my enigszins bekend waren’.26
En die eisen? Horatius is er heel duidelijk over: ‘ne pueros coram populo medea
trucidet’ (r. 185) - Medea moet haar zoons niet voor het publiek slachten). Multatuli
wijst ons vervolgens terug naar de Havelaar: ‘Ook beweer ik in den Havelaar zelf
(zie byv. blz. 254) my aan die eisen te hebben gehouden’. En op de bewuste pagina
staat: ‘Ik heb 't slot der geschiedenis van Saïdjah korter gemaakt, dan ik had kunnen
doen wanneer ik lust gevoeld had in 't schetsen van iets akeligs’.
Het is alsof Multatuli met al zijn verwijzingen naar Horatius wil

23
24
25
26

VW 4 p. 369 en 374.
VW 11 p. 346.
VW 1 p. 170/71.
VW 1 p. 345.
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zeggen: ‘Lezer, onderschat mij niet, ik weet wat ik doe en waar ik het over heb, want
ik heb veel gedragen en zal mijn doel dus bereiken’.
Zit Max Havelaar al vol met verwijzingen naar Horatius, ook verder in Multatuli's
werk komt Horatius soms ineens even om de hoek kijken. Het meest duidelijk aan
het eind van de Ideën (in Idee 1262), waar de auteur ‘te suf en onvruchtbaar (is) om
zelf iets voort te brengen’ en dus maar oude schrijvers aanhaalt en bespreekt.27 Met
de copieerzucht wordt enorm de spot gedreven, maar Horatius wordt gespaard.
Opnieuw hier het ‘omne tulit punctum’ van ‘den gevierden Apuliër’. Het afvaren
der Haarlemmer trekschuit wordt vergeleken met het vertrek van een trekschuit uit
Horatius' vijfde hekeldicht, een passage die door Multatuli in een noot uit 1877
‘alleraardigst’ wordt genoemd. ‘En wél is juist hy waard tot model te worden gekozen,
hy die in z'n eigen werk zo duidelyk aantoont dat het niet te pas komt iets voort te
brengen zónder model [...] Kom aan, ik zal de vertaling van onzen Huydecoper geven.
Heel letterlyk is ze niet overal [...] We geven 't woord aan Horatius-Huydecoper’28
en dan volgt een letterlijke aanhaling van het vijfde hekeldicht uit Huydecopers'
Hekeldichten Brieven en Dichtkunst, slechts met drie spellingsafwijkingen.
Verderop wordt Horatius in het latijn geciteerd. Aangezien Huydecoper alleen de
vertaling geeft, moet Douwes Dekker ook wel in het bezit geweest zijn van een
latijnse Horatius-uitgave, al is die niet bewaard gebleven.
In Idee 1265 staat: ‘betuig ik hier uitdrukkelyk dat ik veel van Horatius houd, en
dat m'n spot [...] geenszins hém geldt. Juist hy had, meer dan de meeste anderen, den
moed natuurlyk te zyn en te beschryven wat-i waarnam of ondervond’.
Eduard Douwes Dekker heeft werk van Horatius wel degelijk goed gekend en
door zijn hele oeuvre heen worden we er, vooral in zijn poëticale opvattingen, zo nu
en dan aan herinnerd. Hij, die soms zo tomeloos lijkt, stelde zichzelf heel duidelijke
grenzen.
‘1) Elke dramatische voorstelling heeft behoefte aan conventie (Elk kunstwerk)
2) De eisch is die conventie binnen zekere (?) grenzen te houden [...] En als men
zich houdt aan die grenzen, moeten ze goed toegepast worden’. Zo schrijft hij aan
iemand, die al te wonderlijk omspringt met de maat:
‘Niemand is meer dan ik verstoord op al te nauwe keurslyven [...] maar als men
een keurslyf draagt, moet het goed gesnoerd zyn. Ik erken zeer purist op dat punt te
wezen [...]’3029

27
28
30
29

VW 7 p. 571 e.v.
VW 7 p. 584, 585.
Brief van Dekker aan J. de Geyter, 30 augustus 1876. VW 12 p. 411.
VW 16 p. 242, 243.
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Het toepassen van de ‘eisen der kunst’ is voor Multatuli een onderdeel van het zoeken
naar waarheid, die bij hem waarachtigheid is, en Horatius was daarbij een gewaardeerd
leidsman, rechtvaardig en beginselvast.31
Eduard Douwes Dekker wist wat hij deed, toen hij zich Multatuli noemde. Hij had
voldoende meegemaakt en overdacht, letterlijk ‘geleden’, hij kende de ‘eisen der
kunst’, hij onthield zich van uitspattingen, en, vooral, hij wilde een goed boek
schrijven, dat het nuttige met het aangename verenigde. Dat Horatius bij Sjaalman
op de schoorsteenmantel lag, is dan ook niet verwonderlijk. En dat ‘Multatuli’ óók
zo ‘vreemd en toch welluidend klinkt’, was een prettige bijkomstigheid die zeker
ook op zijn boek deed letten.

31

Rechtvaardig en beginselvast, deze twee woorden van Horatius (justum ac tenacem, carmen
3) hebben Multatuli steeds begeleid. Al in de brief Aan den Gouverneur-Generaal in Ruste
zegt hij, dat hij zo gemakkelijk te beoordelen was geweest uit de door hem geschreven
brieven: ‘Of is er in die brieven niet iets mannelyks, iets cordaats, iets wat den eerlyken,
standvastigen man aantoont, iets wat denken doet aan het “justum ac tenacem?” (VW 1
p.413). In Over Vryen Arbeid is Multatuli veel bitterder geworden. Want wat heeft alles de
arme Havelaar gebaat? “Weg met gemoedelyke taal! Weg met zachtheid, rondborstigheid,
duidelykheid, eenvoud, gevoel! Weg met al wat herinnert aan Horatius” justum ac tenacem!’
heet het daar. (VW 2 p.258).
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C. Bij
Een tante en een gevelsteen in Alkmaar
Op 15 september 1852 gaan Dekker en Tine met het zeilschip ‘De Harmonie’, vanuit
Batavia, voor een tweejarig verlof naar Holland. Op 12 december noteert Dekker in
zijn memoriaal ‘Pieters verjaardag stil gevierd met rijnwijn. Hoopen Kersttijd thuis
te zijn’. Heel verwonderlijk staat in de Brievenuitgave van 1912, bezorgd door Mimi:
‘Pieters verjaardag stil gevierd met mijn vrouw’ enz. Maar inderdaad zijn zij met de
kerstdagen in Holland. De eerste kerstnacht sliepen ze te Hellevoetsluis in een bedstee,
zoals Mimi er aan toevoegt. Van zijn naaste familieleden trof hij alleen nog z'n broer
Pieter aan. Broer Willem, moeder, zuster Catharina en vader zijn respectievelijk in
1840, 1846, 1849 en 1850 overleden. Broer Jan was in Indië.
Maar er blijkt nog een familielid te zijn. Omstreeks 30 december heeft Tine in het
memoriaal genoteerd: ‘De Wed. M. van de Velde woont hoek van den Koningsweg
en Doelenstraat te Alkmaar’. (VW IX, blz. 289). Deze M. van de Velde is Meindert
van de Velde (zie ‘Nederlands Patriciaat, Genealogieën van Bekende Geslachten’,
jaargang 1987), goud- en zilversmid te Zaandam en aldaar overleden op 1 augustus
1826. Zijn vrouw Antje Douwes Dekker (1792-1863) is later naar Alkmaar verhuisd.
Antje was een zuster van vader Engel, dus een tante van Eduard. Deze tante wordt
in geen enkel Multatuli-boek genoemd. Zelfs bij Julius Pée niet, die toch in ‘Multatuli
en de zijnen’, Dekkers voor- en nageslacht minutieus heeft beschreven. Paul van 't
Veer vergist zich, als hij de Wed. M. van de Velde aanziet voor de weduwe van
Dekkers vroegere werkgever Van de Velde (‘Het leven van Multatuli’, blz. 250).
Mogelijk is Meindert van de Velde familie van Abraham van de Velde, de
textielimporteur (Kopperlith uit ‘De Geschiedenis van Woutertje Pieterse’). Het feit,
dat zijn zuster dan geliëerd was aan de Van de Veldes, maakte het voor Engel Douwes
Dekker wellicht gemakkelijker om z'n zoon in 1835 op het kantoor van Abraham
van de Velde geplaatst te krijgen.
Zeker zal Dekker deze tante meermalen bezocht hebben en op één van de
wandelingen in Alkmaar, die merkwaardige gevelsteen opgemerkt hebben met de
tekst:
BLYT HIER
T
OPYNENE REGEER

Over Multatuli. Delen 24-25

72
Hiervan vinden we ook een aantekening in zijn memoriaal van december 1852 (zie
VW IX, blz. 290: Alkmaar. Opyne de wereld regeer. Paardesteeg. Stal van graaf
Willem. Kist van Floris de V).
Ongetwijfeld zal Dekker deze gevelsteen curieus gevonden hebben, want 10 jaren
later schrijft hij daarover in idee 88: ‘En toch is 't niet waar, dat gedachten de wereld
regeren. Zelfs niet ideeën. Noch “opeyne” zoals graaf Willem meende en beitelen
liet op 'n steen te Alkmaar, die nog te zien is, naar men mij verhaalde’. (opeyne moet
zijn opynene = opinies). Inderdaad, zelfs heden is deze steen nog te zien. Het huis
met de gevelsteen, waar oudtijds het huis van graaf Willem gestaan heeft bevindt
zich in de Koningsstraat hoek Pieterstraat. De Koningsstraat heette vroeger
Paardesteeg. Thans is er een bank gevestigd. Multatuli bedoelt met graaf Willem
stellig de graaf van Holland Willem II (1227-1256). Hij was de vader van Floris V
(1254-1296). Floris werd eerst te Alkmaar, daarna te Rijnsburg begraven. Hoewel
mogelijk de tekst van graaf Willem II is, lijkt deze steen met z'n zwevende letter T
veeleer uit de 17e eeuw afkomstig. Een slechte letterverdeling is geen uitzondering
op 17e eeuwse gevelstenen.
Overigens zijn aan deze gevelsteen vele veronderstellingen gewijd. Zo schrijft H.
Makkink in de Alkmaarsche Courant van augustus 1918, dat er alles voor te zeggen
is, dat de steen uit de muur van het slot Opijnen, bij Tiel in Gelderland, afkomstig
kan zijn. Een aanverwant van het geslacht der Opijnens, wonende te Alkmaar, zou
deze familieherinnering willen bewaren. Maar T.P.H. Wortel, de schrijver van het
boekje ‘Oud Alkmaar’, heeft gelijk met z'n bewering, ‘dat de gevelsteen een opschrift
draagt dat tot veel commentaren aanleiding heeft gegeven, zonder dat een
bevredigende verklaring gevonden is’.
Interessant is het in elk geval, dat Multatuli aandacht schonk aan deze steen en
daar 10 jaren later, z'n beschouwingen aan vast knoopte.
Met dank aan Hans Jalvingh, die mij op het Nederlands Patriciaat
attendeerde.

Over Multatuli. Delen 24-25

73

Ingezonden
Atte Jongstra
Meeëters en haarinplant
Bij een bespreking van J.J. Oversteegens De Redelijke Natuur
In Over Multatuli 23 reageerde J.J. Oversteegen op de bespreking die Eep Francken
in de aflevering daarvoor aan zijn essay De Redelijke Natuur wijdde. ‘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.’ Oversteegens reactie ademt echter wel heel
veel goede opvoeding, als hij ook nog beweert dat ‘Francken zich niet met
dooddoeners van het kritiseren afmaakt’ en de Leidse doctorandus daarop bovendien
nog dankt ‘voor zijn aandacht’. Oversteegens opvoeding bedekt de valsheid en het
ijdele sarcasme in Franckens stuk met de mantel der liefde. Dat moge welopgevoed
zijn: Francken had het niet verdiend.
Het is verleidelijk dit stuk te beginnen met een opsomming van de verdiensten van
Eep Francken. Vooruit dan maar: Francken, wetenschappelijk medewerker Letteren
in Leiden, heeft een reputatie in het Multatuli-genootschap. Hij is een harde werker,
staat aan de basis van Over Multatuli, en is daar al 23 nummers lang redacteur van.
Hij is niet alleen maar redacteur, hij leverde ook met enige regelmaat bijdragen aan
Over Multatuli. Zo schreef hij in nr. 2 een stuk over Multatuli's medewerking aan
de Opregte Haarlemsche Courant, publiceerde hij in nr. 6 een serie documenten
betreffende de in veel opzichten interessante, ‘kromme, kreupele katechiseermeester’
uit Dageraadskringen H.H. Huisman, verdiepte hij zich in de correspondentie Cor
Bruyn/Menno ter Braak (nr. 12), behandelde hij samen met H.H. Wiessner een
Bredase Multatuli-voordracht en schreef hij een stuk over Multatuli's ‘vertelmasker’
in Max Havelaar. Verder verdiende Francken de aandacht van de Parijse
Multatuli-scolasticus W.F. Hermans met een gewaagd plan voor een Multatuli-editie.
De Havelaar in vijf of zes verschillende edities, stelde Francken voor, elke editie in
een goed openvallend, afzonderlijk boekdeel. Vergelijking van de verschillende
drukken lukt dan zo goed omdat je ze opengeslagen naast en op elkaar op het bureau
zou kunnen leggen. Een dwaas plan, alleen om commerciële redenen al volstrekt
onrealiseerbaar, maar de Multatuli-literatuur was weer een lijvig stuk (Francken toont
zich in zijn uitgebreidheid de eeuwige leerling) en een (terechte) politionele actie
rijker. Ook wat betreft het Multatuli-
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museum wist Francken een beleidsnota te produceren, even lijvig en even dwaas als
zijn plan voor een Havelaar-editie: het zou de belendende panden in de Amsterdamse
Korsjespoortsteeg moeten annexeren, teneinde uit te groeien tot een
Multatuli-studiecentrum dat in heel Europa zijn weerga niet kent. Een moderne,
Europese gedachte.
Van Francken is de onvergetelijke zin: ‘Zolangzamerhand moet ik laten zien hoe
ik zelf het vraagstuk zie’ (Over Multatuli 18). Tenslotte filosofeerde hij in een stuk
(een reactie op Jeroen Brouwers' brievenboek Kroniek van een karakter, Over
Multatuli 21) over een eventueel eigen Keizerschap van Insulinde.
Dat zijn de niet bescheiden verdiensten van Eep Francken.
En hij schreef, tenslotte (Over Multatuli 22), een bespreking van J.J. Oversteegens
baanbrekend Multatuli-essay De Redelijke Natuur.
Francken begon laatstgenoemde bespreking, net als ik in dit stuk, met een opsomming
van de Multatuli-verdiensten van J.J. Oversteegen. De meeste aandacht wordt gewijd
aan diens kampioenschap Multatuli-imiteren (met enkele apocriefe toevoegingen
aan de Ideën) in Het Parool van 1950. Met alle goede bedoelingen die Francken nog
lijkt te hebben, met zijn grote verdiensten ten aanzien van het Multatuli-genootschap,
in alle oprechtheid: dit is een tendentieus overzicht.
Zijn de Parool-lauweren dan werkelijk het meest prominent in Oversteegens
Multatuli-prijzenkast?
Wie De Redelijke Natuur gelezen heeft beseft hier de pijnlijke onzin van.
Het eerste wat opvalt in Oversteegens essay is een nieuwe invalshoek, een visie
die, zoals het een goed essay betaamt, bestaande meningen en lezingen op de
grondvesten doet schudden. Een goed essay berooft de lezer op zijn minst van een
aantal zekerheden, opvattingen die hij tot dan toe voor waarheid hield. Aan de hand
van een groot aantal poëticale uitspraken van Multatuli zelf laat Oversteegen in De
Redelijke Natuur zien dat het vaak gesmade ‘fragmentarische’ karakter van Multatuli's
werk juist voortvloeit uit diens opvatting van de wereld en van de schrijverstaak die
wereld weer te geven zoals die zich aan de mens openbaart: in een schijnbare chaos.
Onder de oppervlakte doet zich echter wel degelijk een structuur, een ordening voor.
Dat is volgens Multatuli het geval met de wereld; Multatuli's literaire is daar een
afspiegeling van. Sötemann liet dat zien in zijn structuuranalyse van Max Havelaar,
Oversteegen toont aan dat het voor Multatuli's hele oeuvre geldt.
Natuurlijk schrijft Oversteegen om een aantal problemen heen. Een essayist is het
uiteindelijk niet begonnen om de uiteindelijke waarheid te verkondigen, maar om
de lezer in de richting van een waarheid te sturen. Franckens bespreking van
Oversteegens essay is echter die van de kruidenier
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die een stuk leest waarin wordt nagedacht over het wezen van warenkennis, van een
postzegelverzamelaar die met zijn vergrootglas een foto van de man bekijkt die de
brievenbus uitvond.
Lelijke inplant van de wenkbrauwen! Meeëters!
De Multatuli-studie is sinds de Tweede Wereldoorlog zijn subjectiviteit kwijt geraakt.
Niet langer dient Multatuli voor vrijdenkers en andere maatschappijhervormers als
middel in de strijd voor een rechtvaardiger samenleving, maar eindelijk wordt er
eens naar onpartijdigheid gestreefd: de Volledige Werken zijn daar een uitvloeisel
van. Die ontwikkeling heeft echter weer in een ander uiterste geresulteerd: een
eindeloos gegoochel met dokumenten en dokumentjes, openbaarmaking van alle
mogelijke parafernalia en de strijd daarover. Niet langer straatgevechten over ‘deugen’
of ‘niet deugen’, maar gedoe over de juiste letters, de juiste naam op de juiste plaats.
Allemaal van ernstig belang voor de Multatuli-studie, maar Minnebrieven en (in nog
sterkere mate) Millioenenstudiën bleven raadselachtige, voor velen zelfs onleesbare
boeken. Multatuli bleef de schrijver van Woutertje Pieterse en Max Havelaar. Dáár
had hij zichzelf nog in de hand, dáár wist hij een structuur vol te houden (beweerde
iedereen plotseling na Sötemanns boek). Maar in het andere werk... Tsja, de
kruidenier-multatuliaan kon er natuurlijk verbluffende passage's in aanwijzen, maar
als betekenis en samenhang ter sprake kwam, wist men niets anders dan maar weer
mompelen over meeëters en inplant van wenkbrauwen op een al dan niet apocrief
portret van Multatuli.
De Redelijke Natuur is een baanbrekend essay, misschien een van de belangrijkste
stukken die ooit over Multatuli's literaire werk zijn geschreven. Maar wat treft
postzegel- en kruidenier-multatuliaan Francken vooral? ‘Het eerste wat opvalt is
Oversteegens grote bewondering voor Multatuli’. Hier valt de filetalist bij het bekijken
van een uiterst zeldzame luchtpostzegel uit 1870/'71 over een afgebroken tandje.
Hier struikelt de kruidenier in een baal van de prachtigste indigo over één wit stofje.
Natuurlijk bewondert Oversteegen Multatuli. Maar in tegenstelling tot diens
Multatuli en de kritiek (1970) en een aantal nawoorden bij de Salamander-edities,
heeft hem die bewondering in De Redelijke Natuur juist tot grote hoogte gevoerd.
Hij heeft een leven lang met liefde Multatuli gelezen en is tot respectabel inzicht
gekomen.
‘Banaliteiten’ en ‘tegenstrijdigheden’ in het werk van Multatuli, schrijft Francken,
worden door Oversteegen ‘met de mantel der liefde bedekt’. Fout: het gaat hier niet
om de mantel der liefde. Oversteegen flapt Multatuli's poëticale ‘banaliteiten’ en
‘tegenstrijdigheden’ onder de mantel
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van de essayist, die weet wat hij achterwege laat, maar invalshoek en zijn visie laat
prevaleren.
Merkwaardigerwijs verwijt Eep Francken bij zijn wel zeer schoorvoetende
bespreking Oversteegen ‘voorzichtigheid’ in zijn beweringen. Om daaraan met een
ruim kruideniershart onmiddellijk toe te voegen: ‘Maar toch krijgt zijn opvatting
duidelijke contouren, en die zijn van zijn boekje het belangrijkste.’ Tsjongejonge,
wat een lof! Zijn samenvattende waardering van De Redelijke Natuur is al even
zuinig: ‘Oversteegen zet een accent op een verwaarloosde kant van Multatuli's
schrijverschap.’
Mag het een onsje méér wezen kruidenier?
‘Tenslotte nog een kleinigheid’, schrijft Eep Francken aan het eind van zijn
bespreking. Hij gruttert dan wat over Oversteegens literatuurverwijzingen: deze heeft
niet naar de Volledige Werken verwezen, maar naar eerdere Multatuli-edities. Dat is
natuurlijk niet handig voor de lezer die alleen maar de naoorlogse ‘standaardeditie’
van Multatuli's werken in huis heeft. Francken roept echter verontwaardigd: ‘Wat
een verwaarlozing van sinds 1951 glorieus verworven bezit!’ Is dat nu niet een beetje
kinderachtig, Eep Francken? Bij zo'n belangrijk Multatuli-essay?
In De Redelijke Natuur zet J.J. Oversteegen niet slechts, zoals Eep Francken het
noemt, ‘een accent op een verwaarloosde kant van Multatuli's schrijverschap’, hij
biedt een coherente en inspirerende, nieuwe visie op diens totale oeuvre. Van de
beroemde brief aan uitgever A.C. Kruseman uit 1853 tot de laatste letter die Multatuli
schreef. Dat Eep Francken dat tot ‘accent’ wil reduceren is onjuist, maar tevens
veelzeggend voor zijn belangstelling waar het Multatuli betreft: Meeëters en haar
inplant!
Oversteegens essay verdient méér dan het vergrootglas van Eep Francken.

Naschrift van Eep Francken
Zijn meeëters en haaruitval moet ik A.J. natuurlijk gunnen (graag), maar uit wanbegrip
voor mijn recensie geeft hij een valse voorstelling van zaken. Anders dan hij
suggereert, heb ik Oversteegens boek serieus besproken. Boek en schrijver verdienen
kritiek, en die probeerde ik te geven. Ze zijn te goed voor ongecontroleerde kouwe
drukte.
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Oproep
Omdat Multatuli en zijn gedachtengoed ons allen aan het hart gaan, wil ik de ‘Over
Multatuli’-lezers oproepen mee te werken aan het verzamelen van kranten- en
tijdschriftenartikelen over de schijver en zijn werk voor het knipselarchief van het
Multatuli-museum.
Voor zowel de landelijke dagbladen, zoals De Volkskrant, de Telegraaf, het Parool
en het NRC, als de regionale en plaatselijke kranten hebben we uw hulp nodig.
Verzamel en stuur ons de artikelen, of fotocopieën ervan, toe. Hoe meer materiaal
wij ter beschikking hebben, hoe beter we uw eventuele vragen kunnen beantwoorden.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, namens het Multatuli-museum.
De assistent-conservator
J. van Waterschoot
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In memoriam Piet Spigt
(Amsterdam 20 oktober 1919 - Amstelveen 6 april 1990)
Het zal in het eerste jaar van de oorlog geweest zijn dat Piet Spigt (één-of
tweeëntwintig jaar oud) aan de Amsterdamse rechtbank verlof vroeg en ook verkreeg
om de stukken te fotocopiëren die betrekking hadden op de straf die aan Eduard
Douwes Dekker in 1866 werd opgelegd wegens het ‘moedwillig toebrengen van
slagen in het aangezigt en stoten tegen de borst, aan twee personen (...)’. Deze
dokumenten1 vormden de konkrete grondslag van zijn studie De ballingschap van
Multatuli. Het ging hem om de nauwkeurige vaststelling van wat er nu werkelijk aan
de hand was geweest met de bij Multatuli-vrienden en -tegenstanders befaamde
‘klap-historie’.2 Een historisch zékere basis - daar kwam het op aan. En óók ging het
om ordenend analyseren. Daarvan gaf hij blijk in een enthousiaste brief van 18
september 1944: ‘Ik heb iets nieuws ontdekt. Weet je wat de geheimgehouden politiek
van D.D. was? Keizer van Indonesië. Ik heb overstelpende bewijzen als de stukken
in de juiste formatie worden gesorteerd [...]. En daarmee [...] wordt vrijwel alles
verklaarbaar [...]; Ik ben in actie. Sorteren, overwegen, balanceren, passen en meten.’
Dat was Piet Spigt helemaal. Of toch niet geheel. Uiteindelijk ging het hem om het
beeld, het zuivere beeld van de totale mens Multatuli, die een moralist was, een
humanist - weliswaar in de kontramine, maar altijd keurig; een man die het verdiende
- indien nodig - verdedigd te worden tegen ongerechtvaardigde aanvallen.
In de jaren na de oorlog voegden zich bij archief en studeerkamer het
sprekerspodium en het bestuursvertrek. Hij werd tweede voorzitter van het
Multatuli-Genootschap en zou dat tot 1983 blijven. Hij was in die functie zeer actief,
ook in de moeilijke onderhandelingen met het Amsterdamse Gemeentebestuur en
andere instanties voor wat betreft de onontbeerlijke financiële steun. Door zijn relatie
met een maecenas heeft hij bijgedragen tot het totstandkomen van het
Multatuli-Museum en tenslotte heeft hij aan de wieg gestaan van dit tijdschrift: Over
Multatuli. Hij is er nog lang mede-redacteur van geweest. Terecht werd hem dan ook
in 1984 het ere-lidmaatschap verleend. Niet onderschat mag worden zijn medewerking
sinds 1950 aan de uitgave van de Volledige Werken, en toen in 1987 de 100ste sterfdag
van Douwes Dekker in de Nieuwe Kerk te

1
2

Volledige Werken XI, 545-553.
Keurig in de kontramine. Over Multatuli. Amsterdam 1975, 41-153
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Amsterdam herdacht werd, leed het geen twijfel of Piet Spigt zou de feestrede houden.3
Multatuli was niet de enige figuur die hem boeide. Zijn oeuvre bestrijkt een
uitgebreid terrein: geschiedenis, filosofie, literatuur (en niet alleen de Nederlandse).
Zijn levensbeschouwelijke opstellen werden gebundeld onder de treffende titel In
staat van besef (1981) en zijn grote diepgravende studie over Het ontstaan van de
autobiografie in Nederland verscheen in 1985. De hoop van zijn vrienden zijn
opstellen over o.m. Camus, Job, Diogenes, Spinoza, Uriel da Costa en Shakespeares
Coriolanus eveneens in één boek verenigd te zien, is helaas niet in vervulling gegaan.
Zij bijdragen over Multatuli verzamelde hij - het werd al gememoreerd - onder de
titel Keurig in de kontramine (1975). Zijn in tijdschriften geregeld gepubliceerde
Notities van een lezer hebben velen met profijt en plezier gelezen.
Piet Spigt was, naar men weet, autodidact. Hij behoorde, zoals Prof. J.C. Brandt
Corstius indertijd schreef, ‘tot die kleine groep van zeer erudiete personen die zich
buiten de universitaire wereld om tot belangrijke auteurs hebben ontwikkeld’. Hij
werd dan ook lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 1974 en
ontving in 1981 de J.P. van Praagprijs, maar het is jammer dat geen Nederlandse
universiteit hem onderscheiden heeft met een titel waarop hij volgens mijn diepe
overtuiging het volste recht had: doctor honoris causa.
Thans heeft de dood, de grote spelbreker, een eind gemaakt aan het leven van deze
man die geleefd heeft in de levensstijl van Multatuli: flink, moedig en zuiver van
gezindheid.
Hans de Leeuwe

3

‘Nationale herdenking van Multatuli’. In: Over Multatuli 19, 23-30.
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Maarten 't Hart
De koning der snoevers
In Door gevaarlijke gekken omringd heeft W.F. Hermans mij een Multatuliaan nieuwe
stijl genoemd. Mag ik aanspraak maken op deze eretitel? Heb ik inderdaad een nieuwe
stijl Multatuli-beschouwing geïntroduceerd? Ontbreken voorgangers? Oordeelt u
zelf.
Met Multatuli kwam ik, zoals zoveel andere Nederlanders, voor het eerst in
aanraking op de middelbare school. Uit de vorige eeuw, zo kregen wij van de leraar
Nederlands te horen, kwamen slechts twee boeken in aanmerking om op de
literatuurlijst te worden geplaatst: de Camera Obscura van Hildebrand en de Max
Havelaar van Multatuli. Eerst las ik Hildebrand wat mij matig boeide. Vervolgens
las ik Max Havelaar. Daar kwam ik niet doorheen. Aan mij, een door permanente
geloofstwijfels en vaag liefdesverdriet geteisterde puber, was de
moordendhumoristische taal van Droogstoppel niet besteed. Met de held Max
Havelaar kon ik mij niet vereenzelvigen. Die had op het bloedhete Java totaal andere
problemen dan ik op mijn onverwarmde zolderkamer. Bovendien stoorde mij zijn
hagiografische karakterisering. Na een halve Max Havelaar vluchtte ik weer in
Karakter van Bordewijk en Terug tot Ina Damman van Vestdijk. Multatuli liet ik
voortaan links liggen.
Pas in het omineuze jaar 1984 ben ik Multatuli echt gaan lezen. Aanleiding daarvoor
was het volgende merkwaardige feit. Een collegaauteur had, in een bruine cassette,
de eerste zeven delen van het Volledig werk van Multatuli in de kast staan. ‘Hier’,
zei hij op een dag, ‘neem jij die cassette maar mee, ik kom er toch nooit aan toe
Multatuli te lezen’. Zo kwam ik in het bezit van de eerste zeven delen van het Volledig
werk. Dat geeft mij aanleiding en passant op een merkwaardig feit te wijzen. Mijn
gulle vriend, Maarten Biesheuvel, noemt zich Multatuli-bewonderaar, heeft aan
Ronald Breugelmans jarenlang de toegang tot zijn huis ontzegd omdat deze Douwes
Dekker onder Biesheuvels dak ‘een proleet’ had genoemd. Aan diepe verering voor
Multatuli ontbreekt het Biesheuvel niet. Waarom leest en kent hij hem dan niet?
Waarom geeft Karel van het Reve, een onvoorwaardelijk Multatuliaan, rustig toe
dat hij maar een deel van het werk van Multatuli gelezen heeft. ‘Ik denk niet’, zegt
hij in zijn essay ‘Het schrijverschap van Multatuli’, ‘dat ik meer dan een derde van
Multatuli's oeuvre gelezen heb’. Toen ik met Kousbroek over Multatuli discussieerde
- die discussie werd afgedrukt in NRC-Handelsblad van 13 februari 1987 constateerde ik verbaasd dat Kousbroek, ook onvoorwaardelijk Multatuliaan, bij
sommige uitspraken die ik uit het werk van Multatuli aanhaalde, verrast opkeek.
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Ik kan niet begrijpen dat men een auteur bewondert, maar hem half of niet leest. Als
ik van een schrijver houd, rust ik niet voor ik alles wat hij geschreven heeft, heb
gelezen. Dat Multatuli weinig gelezen wordt, blijkt ook uit het feit dat men hem
zelden aanhaalt. Saks schreef voor de oorlog al: ‘Gekocht worden zijn werken nog
altijd en misschien nog gelezen; maar eigenlijke volgelingen heeft hij niet meer en
geciteerd wordt hij zo goed als nooit.’ Het laatste geldt ook nu. Terwijl het werk van
Multatuli wemelt van vlijmscherpe uitspraken die zich er zowel in de Tweede Kamer,
in literaire essays, als in feministische geschriften uitstekend toe zouden lenen om
aangehaald te worden, wordt hij toch hoogst zelden geciteerd. In de achter ons
liggende ijstijd van het feminisme werden wij bedolven onder geschriften van
opstandige vrouwen, maar geen van hen haalde ooit iets aan uit idee 181, 195, 197,
225, 306, terwijl daarin toch behartenswaardige feministische opmerkingen staan.
In idee 195 bijvoorbeeld zegt hij dat een meisje wier lust, geest en gemoed gesmoord,
besnoeid en geknot is als loon voor zoveel braafheid een ‘aanstelling’ kan krijgen
‘tot opzichtster over de linnenkast’ van een ‘lummel’, ‘tot uitsluitend-brevetmachine
om zyn eerwaard geslacht aan de gang te houden’. En hoe toepasselijk zou het niet
zijn geweest als iemand toen de Tweede Kamer met de WVC-minister discussieerde
over de weigering van de regering om Hugo Brandt Corstius de PC-Hooftprijs toe
te kennen, de schitterende opmerking had aangehaald: ‘Elke regering is onbevoegd
op te treden als ambtgenoot van Apollo.’ En waarom wordt in die telkens weer
oplaaiende discussies over vorm en inhoud van literair werk nooit idee 1197
aangehaald. Daarin staat onovertroffen de definitieve oplossing van dit probleem
geformuleerd: ‘Dat kibbelen over de wyze van inkleding, over 'n onderdeel van den
vorm, doet denken aan den bedelaar die 't vraagstuk opwerpt, of-i z'n goud in een
beurs of in 'n portemonnaie bergen zou... als-i goud had!’ Verderop zegt hij dan nog:
‘Zoekt door zeer vlytigen arbeid, o kunstadepten! - inhoud machtig te worden. De
vorm zal u toegeworpen worden.’
Hoe het ook zij: in 1984 kwam ik in het bezit van de eerste zeven delen van het
Volledig werk. Ik begon te lezen. Terwijl ik die zeven delen doornam, werden hoogst
tegenstrijdige gevoelens mijn deel. Van Max Havelaar vond ik met name de
Droogstoppelstukken perfekt. Mooier, strakker, geestiger proza bestaat in het
Nederlands niet. Wel onderschrijf ik het oordeel van Bordewijk: ‘Max Havelaar heeft
zich toch hoofdzakelijk aan Droogstoppel weten op te houden; de rest is geel
geworden.’ In de Ideeën vond ik veel te bewonderen, met name de polemische
stukken, veel ook wat ik geneigd was over te slaan, de zevenen-vijftig grafschriften
op Thorbecke bijvoorbeeld, veel dat mij hevig ergerde, met name de snoeverijen,
waarvan ik als meest verbazingwek-
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kende de opmerking uit idee 790 aanstreepte: ‘Een present-exemplaar van m'n ideeën
zou nuttig zijn voor Plato, die misschien de onkosten van z'n akademie-reis naar 't
mystiek Egypte had gespaard, indien hy wat eerder geweten had dat de waarheid
eenvoudig is’, veel ook dat mij met gêne vervulde, bijvoorbeeld de uitroep in idee
285: ‘Och, ik ware zo graag thuis geweest op den verjaardag van m'n jongste kind.
Was dat te veel gevergd, Nederlanders?’ Bij mij thuis zouden ze dat soort uitlatingen
getypeerd hebben als het ‘schreien van krokodilletranen’. Als hij verderop zegt dat
hij het verdrietig vindt dat de firma De Ruyter-Van Lennep geld ontvangt dat met
Max Havelaar verdiend wordt, en dat hij van dat geld 'n paar jaar had kunnen leven
met vrouw en kinderen ‘en daarbij thuis was geweest op den verjaardag van myn
kleine Nonnie’ denk ik op mijn beurt: ‘Maar niemand belette hem toch naar huis te
gaan? Bovendien: het is altijd goedkoper om samen met vrouw en kinderen te leven
dan apart. Bij een LAT-relatie heb je twee huizen nodig, wat altoos duurder is. Dus
wat is dit voor gezeur?’
Voor ‘Woutertje Pieterse’ viel ik terstond. Zelfs toen ik het boosaardige stuk
schreef dat in de Multatuli-herdenkingsbundel Er is niets poëtischer dan de waarheid
werd opgenomen, kon ik het niet over mijn hart verkrijgen iets kwaads over ‘Woutertje
Pieterse’ te zeggen. Er bestaat in onze taal geen humoristischer roman. Wel vind ik
dat ‘Woutertje’, omdat het verhaal vaak elders opgeworpen denkbeelden illustreert,
eigenlijk het best tot zijn recht komt in de context van de Ideeën.
Hoewel mijn zuinige aard - in dit opzicht sta ik diametraal tegenover Multatuli mij nauwelijks toestond de verdere delen van het Volledig werk aan te schaffen, dacht
ik: ‘Ach, ik heb die eerste zeven delen gratis gekregen, koop ik de volgende zeven
delen, dan heb ik in totaal veertien delen voor de prijs van zeven.’ Multatuli heeft
zoiets nooit gedacht, dat staat vast. Van gierigheid had hij geen last. Daar staat weer
tegenover dat hij, wat geld betreft, maar een vaag besef had van het verschil tussen
mijn en dijn. Wie gierig is schuwt leningen en schulden.
In deel 8 trof ik de verlovingsbrieven aan. Ze doen, in hun betutteling en
bevoogding van Tine, sterk denken aan de verlovingsbrieven die Freud schreef. Het
is in feite, op enkele jeugdzonden na, het eerste proza dat Multatuli schreef. Piet
Grijs vindt dat hier het eerste leesbare Nederlandse proza wordt geboren. Dat is niet
waar. Voor strak, leesbaar proza uit de tijd vóór Multatuli moet je niet zoeken in de
Nederlandse letteren, maar daarbuiten. De reisbeschrijvingen van de ook door
Multatuli met waardering genoemde Jacob Haafner zijn opgetekend in een zoals
prof. Vos terecht schreef ‘wegslependen stijl’ en Wolter Wagter Smitt, ofwel Luitenant
Smitt, schreef meesterlijke brochures in modern aandoend proza onder de titels Het
zaad des geloofs vrijmoedig gestrooid tegen het onkruid onzer dagen en Is verwerping
van het
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Nederlands Hervormd kerkbestuur al dan niet noodzakelijk geworden. Wel vind ik
zelf die verlovingsbrieven niet alleen hartverwarmend en ontroerend, maar ook
mooier, want minder sarcastisch geschreven dan al het latere werk. Op school hoor
je: Max Havelaar, dat is zijn grootste boek. Toch zijn volgens mij die
verlovingsbrieven het goud van zijn oeuvre. Terecht zegt Saks: ‘Hij richt zich in dit
geval tot een publiek’ - Tine dus - ‘vanwaar hem zoveel bewondering tegemoet komt,
dat hij zich eerder genoopt voelt haar te matigen dan haar te versterken.’ Wat mij
het meest stoort in Multatuli, ‘de bespottelyken eigenwaan die my kenmerkt’ zoals
hij het zelf terecht noemt, is in die verlovingsbrieven nagenoeg afwezig. Wel vind
ik opvallend dat hij, hoewel rondtrekkend tussen duizelingwekkend natuurschoon,
daarvan zelden rept. Hij had bepaald geen oog voor plantengroei, wolkenluchten,
landschapsschoon, en geen oor voor vogelgeluiden. Het lijkt wel of hij zintuigen
miste. Lees Java's onuitputtelijke natuur van Junghuhn en... je weet wat bij Multatuli
ontbreekt. Overigens is het merkwaardig dat al het werk van Multatuli zo'n
onzintuigelijke indruk maakt, want in de lijst uit het pak van Sjaalman komt de
verbazingwekkende titel voor: ‘Over den samenhang der zintuigen’. Droogstoppel
voegt daaraan toe: ‘Het is waar, toen ik hem zag, rook ik rozenolie.’ Het inzicht dat
er vergaande samenhang is tussen de zintuigen dateert eigenlijk pas van de laatste
decennia. Dat men beter hoort als men beter ziet, ja, dat men door een bril op te
zetten in sommige omstandigheden het hoorvermogen kan verbeteren, is niet eens
zo lang geleden ontdekt. Maar Multatuli, zo'n weinig zintuigelijke schrijver die
bijvoorbeeld hoogst zelden over geuren rept - Droogstoppel ruikt Sjaalman, maar
dat is dan ook bijna alles in het hele werk -, wist blijkbaar al van de samenhang der
zintuigen. In ‘Woutertje Pieterse’ komt de ongelofelijk verbazingwekkende zin voor:
‘Wouter trok zijn ene kous weer aan om beter te kunnen luisteren.’ Wist hij dan dat
je met warme voeten beter kunt horen?
Na deel 8 ging ik gretig door, mij vaak achterdochtig afvragend hoe het toch kwam
dat ik, terwijl ik voor mijzelf had uitgemaakt dat ik Multatuli haatte, met zo enorm
veel plezier deel na deel tot mij nam. Doordat het Volledig werk eigenlijk een
documentaire biografie is, krijg je als je de delen 8 tot en met 20 zoals zij nu
verschenen zijn, doorneemt, een compleet beeld van het leven van Multatuli. Vaak
heb ik daarom, mijn achterdocht wegredenerend, gedacht dat ik al die delen niet met
zoveel genoegen heb gelezen omdat Multatuli zo'n groot schrijver is, maar omdat ze
zo'n gaaf, uniek en compleet beeld geven van het ronduit verbazingwekkende leven
van Multatuli. Geen ander Nederlands schrijver heeft zo'n boeiend leven geleid.
Ongelofelijk is het allemaal, het afgewaaide Jodenpetje, het kastekort te Natal, de
zaak Lebak (wat mij
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toen ik de documenten las erg verbaasde was dat één en ander zich zo kort na
terugkeer uit Nederland en in een paar weken tijd afspeelde, want uit Max Havelaar
had ik een andere indruk gekregen. Voorts dat Douwes Dekker na vertrek uit Lebak
bij Brest van Kempen logeerde, terwijl hij die toch zo zwart afschildert als Slymering),
Mimi en Tine in een ménage à trois in Den Haag, Tine met haar kinderen op de
vlucht van Den Haag naar Venetië, daarbij vader, die in Wiesbaden speelde, passerend
in Mainz (waarbij zoon Eduard zijn moeder belet haar man op te zoeken), de moord
in Den Haag waarbij Dekker helemaal uit Duitsland komt om z'n zoon aan te geven
- Jan Wolkers vergelijkt deze vader-zoonverhouding met die van David en Absalom
en noemt het gebeuren vergoeilijkend een koningsdrama - en dan al die amours en
amourettes, Cateau Teunisz, Eugénie, Ottilie Cross, Sietske, Marie Anderson, Laura
Ernst, Charlotte de Graaf, Franciska, Mathilde Opdecoul, Marie Berdenis van
Berlekom, Mimi en al die anderen die hij zo welsprekend opvoerde toen hij zei wat
Marie Anderson uit zijn mond heeft opgetekend: ‘Jezus begon met vissers, ik vang
met meisjes aan’. Er is maar één man met wie Multatuli als held voor een biografie
te vergelijken valt en dat is Richard Wagner. Bij beiden val je, lezend over hen, van
de ene verbazing in de andere, en beiden hebben ook gemeen - en dat is misschien
het criterium voor ware grootheid - dat er biografische werken over hen geschreven
zijn waarin wordt gepoogd hen te decapiteren. Wagner had zijn Gutman: die rekent
ons in een poging om Wagner zo klein mogelijk te maken zelfs voor dat Richard
maar 1 meter 53 cm lang was. Multatuli had zijn Saks. In algemeen zijn de boeken
die tegen Multatuli zijn gericht minder goed geschreven dan de boeken der echte
Multatulianen. Van Vloten - ‘de stuntelig-schrijvende bullebak’, zegt Du Perron - is
onleesbaar. (Overigens merkt Van het Reve op: ‘Er was tegen Van Vloten niet veel
in te brengen’). De Kock scheldt teveel, herhaalt zich voortdurend, bewijst te weinig
en schrijft soms zielig Nederlands. Zo beweert hij dat Multatuli uiterst vatbaar was
‘voor bestrooping’ en over Multatuli's schulden zegt hij dat het geen ‘drie ton gouds’
waren, maar ‘niettemin knapjes veel’. Swart Abrahamsz is dor en verouderd. Maar
het boek van Saks blijft, alle kritiek van Du Perron, Vestdijk en Stuiveling ten spijt,
een monument en zijn eindconclusie over de zaak Lebak - ‘Van het oogenblik af dat
de vrees voor vergiftiging zijn ambtelijk beleid is gaan beheerschen, zijn de
verklaringen van zijn motieven onjuist, of voor 't minst betwijfelbaar gebleken’ weet hij naar mijn smaak heel aannemelijk te maken in stug, gebeeldhouwd,
onverzettelijk proza.
In het algemeen trouwens weet Multatuli opvallend inspirerend te werken op al
diegenen die over hem schrijven. Het lijkt wel of je, als je je met Multatuli bezighoudt,
vanzelf goed gaat schrijven. Merkwaardig is
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daarbij wel dat Douwes Dekker als mens over veel sex-appeal mag hebben beschikt,
maar als schrijver niet. Noch in de lijst van publikaties over Multatuli van De Mare,
noch in die van Van der Plank figureren veel vrouwen. Wat vrouwen schreven was
veelal anti-Multatuli (Marie Anderson, De Schoondochter, Mina Kruseman) of ging
over Multatuli en de vrouwen (Multatuli en Tine van J.W.L. Meyer bijvoorbeeld).
Annie Romein-Verschoor heeft over Douwes Dekker geschreven, maar zij meldt
niets nieuws. De enige substantiële bijdrage over Multatuli van de hand van een
vrouw is de uitvoerige beschouwing van Hella Haasse over, alweer, Multatuli en de
vrouwen.
Wie zich met Multatuli bezig houdt, gaat blijkbaar beter schrijven. Er is in het
Nederlands, ondanks de bij Multatuli blijkbaar onontkoombare hagiografische inslag,
geen betere biografie dan die van Paul van 't Veer over de eerste levenshelft van
Multatuli. Wat Du Perron over hem schreef is altijd meeslepend. Het boek van Brom
over Multatuli is naar mijn smaak het beste werk wat deze man schreef. En al zult u
als Multatulianen weinig waardering hebben voor het boek van de Schoondochter,
ik vind het ongelofelijk dat een vrouw die nooit eerder een boek schreef, in staat
bleek om als reaktie op het bepaald eenzijdige boek van Dr. Julius Pée, zo'n
omvangrijke en gedegen en hier en daar welsprekend geschreven scheidkroniek af
te leveren.
Multatuli inspireert. Hij inspireert ook, zoals gezegd, tot hagiografie. Saks spreekt
naar aanleiding van de heer Van Vollenhoven over het feit dat hij ‘als vele andere
bewonderaars zo licht geneigd (is) zijn feilen te vergoeilijken of te verfraaien’. Ik
vind die walm van bewondering die opstijgt uit de geschriften van Du Perron,
Stuiveling, Spigt, Brandt Corstius, Hermans, Paul van 't Veer en zoveel anderen,
weinig Multatuliaans. Toen mij in 1987 gevraagd werd, naar aanleiding van het
honderdste sterfjaar en ten behoeve van een Multatuli-standbeeld, om een bijdrage
voor een herdenkingsboek zag ik al voor me hoe er, net zoals in 1950 geschiedde,
een boekje zou verschijnen vol obligaatbewonderende stukjes. In dat boekje staat
bijvoorbeeld een stukje van Vestdijk, later ook opgenomen in de bundel Zuiverende
Kroniek. Daarin staat geen verstandig woord over Multatuli. Dat korte essay is, het
spijt me, ik weet geen ander woord: gezijk. Daarom probeerde ik over Multatuli te
schrijven zoals hij over Bilderdijk had geschreven. Waarom zouden wij Multatuli
bewieroken? Dan handelen wij toch allerminst in de geest van Multatuli? In Idee
639 zegt hij: ‘Domme lof walgt den Meester’. Door het hele werk heen vinden wij
uitspraken waarin hij zich vol verontwaardiging keert tegen degenen die hem zoals
hij zegt ‘beschuldigen van mooi-schryvery’. Het is niet in de geest van Multatuli
gehandeld om hem te bewonderen om zijn prachtige stijl. Brom's opmerking: ‘We
mogen van hem zeggen wat we willen, één woord blijft
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het eerste en het laatste: hij kan schrijven zoals geen Nederlander heeft geschreven’,
is vanuit Multatuli gezien een vorm van laster. Als Jeroen Brouwers mij in een brief
schrijft: ‘Multatuli lezen is toch alléén nog maar een genot vanwege zijn stijl? Ik
bedoel: je hoeft Multatuli niet meer te lezen vanwege een van zijn boodschappen’,
dan schaart hij zich daarmee onder de ‘mooivinders’ die volgens Multatuli zijn ergste
vijanden waren. Kan bovendien ooit waar zijn dat je een schrijver alleen nog maar
leest vanwege zijn stijl? En niet om wat hij in die stijl te zeggen heeft? Eep Francken
heeft in Over Multatuli, deel 21, mijns inziens dan ook terecht gefulmineerd tegen
deze passage van Brouwers.
Dat Dekker zelf besefte hoe kritisch hij was ten aanzien van anderen blijkt uit Idee
734. Daar zegt hij: ‘Wat zou er van my worden, indien men myn arbeid onderwierp
aan een onderzoek als ik toepaste op anderen?’ In een brief van 22 juni 1880 aan
Van den Bosch zegt hij: ‘Geen courant, geen tydschrift neem ik op zonder me gegriefd
te voelen door de opzettelyke miskenning van m'n pogingen. Ik doel nu niet zozeer
op uitdrukkelijke verguizing (wie zich daaraan schuldig maken, zyn waarlyk m'n
ergste vyanden niet!) neen ik klaag over 't opzettelyk ignoreeren van m'n naam en
pogen.’ Dus zelfs uitdrukkelijke verguizers zag hij niet als z'n ergste vijanden. Mij
dunkt dat een kritischer benadering van zijn werk hem meer recht zou doen dan de
vele loftuitingen die de Multatulianen steeds weer laten horen. Waarom reageert C.
Bij in Over Multatuli deel 18 verontwaardigd op de kritische opmerkingen die Van
het Reve maakt in zijn essay ‘Het schrijverschap van Multatuli’. Zo'n essay is toch
meer in de geest van Multatuli dan wat Spigt over Douwes Dekker heeft geschreven?
Waarom niet erkend dat hij, bijvoorbeeld in de Millioenen-Studiën, de plank ver
misslaat. Waarom niet toegegeven dat hij op het gebied van de exacte wetenschappen,
die hem zo na aan het hart lagen zoals hij zelf altijd beweert, steevast blundert?
Waarom niet onder ogen gezien dat al wat hij schreef over etymologie behoort tot
het genus apekool? Volgens Hermans is het ‘kleingeestig’ om blunders uit zijn werk
bijeen te zoeken, daar uit het werk van buitenlandse schrijvers ook gemakkelijk
flaters bijeengezocht kunnen worden. Daar zit iets in, maar wat bij Multatuli hindert
is niet dat hij blundert, maar dat hij blundert als ‘koning der snoevers’. Zijn flaters
zijn onuitstaanbaar omdat hij ze steevast overdonderend pretentieus brengt.
Als het hem er zoals hij zelf steeds schrijft om ging ‘waarheid’ te leveren, waarom
dan niet onderzocht of zijn beweringen inderdaad ‘waarheid’ bevatten? Waarom
altijd weer gevlucht in de dooddoener dat hij zo prachtig schreef? Dat zeggen de
verguizers ook. Zelfs Swart Abrahamsz beweert dat Douwes Dekker ‘een “monstrum”
was met een onevenredig ontwikkeld talent om denkbeelden onder woorden te
brengen’.
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Overigens zou een studie naar de verhouding tussen waarheid en leugen in het werk
van Multatuli bepaald lonend zijn. Het eerste hoofdstuk van Max Havelaar is gebouwd
op de tegenstelling tussen leugen en waarheid. Het is eigenaardig dat Multatuli er
steeds zo op hamert dat een tekst ‘waarheid’ moet bevatten. ‘Wat ik u geef’, zegt hij
in idee 400, ‘zal waarheid wezen.’ Zag hij dan niet in dat het schrijven van literaire
teksten onvermijdelijk met zich meebrengt dat men af en toe, terwille van het effekt,
moet overdrijven, fantaseren of, met andere woorden, liegen. Of zag hij dat juist wel
in, en heeft hij daarom al in 1877 de pen neergelegd? Was de onvermijdelijke literaire
leugen hem een gruwel? Aan Tine legt hij de vraag voor: wil je dat ik je bedrieg of
dat ik je bedroef? Toen ik dezelfde vraag eens op mijn vrouw uitprobeerde, zei ze:
‘Als je zo begint, dan sodemieter je maar op.’ Blijkbaar wilde hij liever bedroeven
dan bedriegen - iets dat, getransponeerd naar de letteren, het schrijven van romans
bemoeilijkt. Toch zegt hij ook: ‘Wat drommel 't is de schuld van de waarheid zelf,
die er dan ook meestal zo simpel en nuchter uit ziet, dat men een trappist moet wezen,
om niet nu en dan haar te verwaarlozen voor een beetje opgeschikte leugen. Heb ik
loisir, dan zal ik Multatuli's merkwaardige verhouding met waarheid en leugen aan
nader onderzoek onderwerpen. Zelfs uit zo'n geestige opmerking als in idee 1054:
‘Is de componist die kattegemauw of kikkergekwaak weet na te bootsen, 'n
waarheidsprofeet? Hoe hoog moeten we dan wel opzien tegen kikkers en katten zelf,
die nog preciesiger kwaken en miauwen dan hy?’ blijkt dat ‘waarheid’ iets
onaantastbaars voor hem was. Mij fascineert dit aspect van het werk van Multatuli
omdat het verlangen ‘waarheid’ te leveren haaks staat op de mogelijkheid fictie voort
te brengen.
En waarom zou ook de vraag niet onder ogen gezien mogen worden of hij
inderdaad, zoals hij wel honderd keer schrijft, ‘een goed mensch’ was. Een goed
mensch zijn, dat was een soort idee-fixe van hem. Het lijkt bijna een obsessie. ‘Ik
ben een zeer goed mensch, en ik ken niemand die ik als zodanig boven mij stel.’
Zelfs over Napoleon haalt hij met instemming de uitspraak aan ‘il était bon’.
‘Bilderdijk’, zegt hij, ‘KON niets goeds voortbrengen, want hij was 'n slecht mensch.’
Dat is natuurlijk grote onzin. Vele zeer goede schrijvers waren bar slechte mensen,
en vele zeer goede mensen zijn inferieure schrijvers. Was het verband tussen goedheid
en grootheid maar zo simpel! Ik geloof overigens absoluut niet dat Multatuli een
slecht mens was, maar ik verbaas me er wel over dat het simpele inzicht hem niet
deelachtig is geworden dat ‘goede’ mensen niet bestaan. Zou je hem hebben ontmoet
dan zou je, net als bij Jeroen Brouwers, dadelijk voor hem gewonnen zijn geweest,
zelfs al had je geweten wat Saks over hem schreef: ‘Charmeur van aanleg is hij het
te Menado te zekerder geweest omdat hij het tevens
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van toeleg was.’ In zijn ‘dealings’ met Van Lennep toont hij zich, helaas, bar naïef,
maar allerminst inhalig en gehaaid. Zijn pogingen om Tine en Mimi beiden te
behouden hebben iets reuze aandoenlijks. Dat hij zijn zoon bij de politie aangaf, is
weinig verheffend, maar voor hemzelf was het kennelijk plicht. Die aangifte heeft
iets schokkends, dramatisch; zijn reis naar Den Haag toont eerder ontreddering dan
verraad. Naarmate hij ouder wordt, wordt hij sympathieker. Die toon van
‘bespottelyken eigenwaan’ verdwijnt uit de brieven. Vanaf deel 18 - het klinkt
misschien gek - ben ik van hem gaan houden, vooral door de brieven aan P.A. Tiele
waarvan ik die van 5 juli 1876 de mooiste vind.
Wordt nu terecht van hem gezegd wat Sötemann in zijn boek over de Havelaar
aanhaalt dat hij ‘de grootste schrijversfiguur van de negentiende eeuw en misschien
ook wel van de hele Nederlandse letterkunde is?’ Of heeft Bordewijk gelijk als hij
opmerkt: ‘Was Multatuli een genie? Mijn antwoord is: geenszins. Hij was zelfs een
eclatant voorbeeld van wat nooit genie genoemd kan worden. Bij het genie spreekt
niet de persoon, maar het werk. Bij Multatuli spreekt de persoon altijd en het werk
te zelden. Multatuli is aanhoudend vervuld van zichzelf.’ Saks verwoordt, zonder
daaraan overigens een oordeel te verbinden, hetzelfde als hij zegt: ‘Als de man “die
veel geleden heeft” is het dat hij zich bij al zijn werken voor blijft stellen en is het
tevens dat hij zich blijft stellen voor al zijn werken.’ Of is waar wat Du Perron zegt:
‘Als dit niet onze grootste prozaschrijver is, onze enige grote schrijver “par droit de
naissance”, dan hebben wij er misschien wel niet één.’ Is het juist dat Garmt Stuiveling
hem herhaaldelijk ‘onze grootste schrijver’ noemt. Heeft Van het Reve gelijk als hij
hem ‘onze grootste prozaïst’ noemt. Ik moet zeggen dat ik niet begrijp waarom het
zo nodig is te onderscheiden tussen groot, groter en grootst? Vandaar toch die
overigens altijd van mannen stammende hiërarchische onderscheidingen in de
kunsten? Ontgroeien we dan nooit aan de apenrots?
Hoe zouden wij de grootheid van Multatuli moeten meten? Geen unster of
galvanometer staat ons daarvoor ter beschikking. Wil men enig zicht krijgen op zijn
‘grootheid’ dan moet men hem, daar in het Nederland van de vorige eeuw niemand
te vinden is die zich naast hem laat stellen, vergelijken met buitenlandse auteurs. Als
briefschrijver is hij zeker niet de mindere van de twee grootste briefschrijvers uit de
vorige eeuw: Flaubert en Fontane. Als romancier is hij mijns inziens wel de mindere
van de slechts twee maanden oudere Fontane, maar dat niet zozeer omdat Max
Havelaar minder goed zou zijn dan Effi Briest, doch omdat Fontane, en dat geldt
ook voor andere, vergelijkbare schrijvers zoals Dickens en Trollope (die vijf jaar
eerder geboren werd, vijf jaar eerder debuteerde en vijf jaar eerder doodging dan
Multatuli) een veel rijker, completer, veellediger oeuvre nalieten. Wat ik diep betreur,
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betreurt ook Multatuliaan Jan Wolkers. Die haalt in Een paradijsvogel boven het
aardappelloof uit Idee 1209 aan: ‘Want... 'n romanschrijver ben ik niet.’ En Wolkers
zegt daarop: ‘Eeuwig zonde is dat hij meende er zo over te moeten denken, want hij
was een romanschrijver pur sang.’ Eeuwig zonde - inderdaad. Multatuli had een
uniek oor voor dialoog en monoloog. Het blijkt vooral uit ‘Woutertje Pieterse’. Het
blijkt ook uit tal van korte stukken in de Ideeën. Zo geeft hij fabelachtig trefzeker
een monoloog weer die hij moet aanhoren nadat hij van de trein is gehaald om een
spreekbeurt te houden. Dat stuk is overigens verbazend actueel. Mij is herhaaldelijk
iets vergelijkbaars overkomen. Of neem zijn verhaal over het optreden van een
evangelist en het commentaar van omstanders. Haarscherpe dialogen! Ja, eeuwig
zonde dat hij zich niet meer heeft toegelegd op het schrijven van romans. De toon
die hij weet aan te slaan in de Droogstoppel-stukken, verraadt de geboren
romanschrijver. Hij had net zo'n oeuvre bij elkaar kunnen schrijven als Fontane die
ook zo'n geweldig goed oor had voor dialoog. En zou hij meer romans hebben
geschreven, dan zou Bordewijks verwijt - ‘Bij Multatuli spreekt de persoon altijd en
het werk te zelden’ - veel minder hebben gegolden. Het eigenaardige is dat Fontane,
slechts 62 dagen ouder dan Multatuli, aan zijn eigenlijke levenswerk begint op het
moment dat Multatuli de pen neerlegt. Zijn romandebuut, Vor dem Sturm, dateert
van 1878. Toen hij zijn grootste boek schreef, Effi Briest (1895), was Multatuli al
acht jaar dood. Waarom heeft Multatuli althans een deel van zijn talent ongebruikt
gelaten? Waarom heeft hij ons zeven bundels Ideeën geschonken waarin veel
verbluffend scherpzinnige, veel schitterend polemische, maar ook veel ‘taaie,
betrekkelijk middelmatige alinea's’ (Van het Reve) te vinden zijn? Als
Ideeën-leverancier kun je Multatuli, zoals Ter Braak al deed, misschien het best
vergelijken met Nietzsche die op vergelijkbare wijze boeken uitgaf met genummerde
stukken. Multatuli schreef beter, helderder, conciezer. De Ideeën zijn ook veel
levendiger en gevarieerder dan wat Nietzsche bracht in Jenseits von Gut und Böse,
Menschliches allzumenschliches, Die fröhliche Wissenschaft, maar Nietzsche blundert
minder vaak, al is ook veel van wat hij schrijft de natuurwetenschapper een gruwel
door de stelligheid waarmee onbewijsbare beweringen gedaan worden.
Dekker's grootheid zou je ook kunnen afmeten aan internationale erkenning.
Daaraan heeft het bij Multatuli bepaald niet ontbroken. Maar wat te denken van de
bewieroking van Multatuli in De gouden roos van Paustovsky. Die schrijft: ‘Toen
er op Java een opstand uitbrak, koos Multatuli de kant van de opstandelingen want
“de as van Claes brandde hem nog altijd op het hart”. Met ontroerende tederheid
schreef hij over de Javanen, kinderen vol vertrouwen en met diepe verontwaardiging
over zijn eigen landgenoten. Dank zij hem kwam de gemene krijgslist
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aan het daglicht die door de Hollandse generaals bedacht was. De Javanen zijn een
erg schoon volk en hebben een afschuwelijke hekel aan vuil. Van deze eigenschap
maakten de Hollanders bij hun plan gebruik. De soldaten kregen de opdracht de
Javanen tijdens het gevecht met menselijke uitwerpselen te bekogelen. De
eilandsbewoners die zonder een spier te vertrekken het hevigste geweervuur doorstaan
hadden, waren tegen deze manier van oorlog voeren niet opgewassen en bliezen de
aftocht. Multatuli werd uit zijn ambt ontzet en naar Europa teruggestuurd.’ En zo
schrijft Paustovsky verder en niets wat hij over Multatuli zegt geeft ‘waarheid’.
Moeten we blij zijn met zulke internationale erkenning voor Multatuli? Bewijst dat
zijn grootheid?
Wat mij ervan weerhoudt Multatuli in één adem te noemen met Dickens, Flaubert,
Fontane, Melville, Kierkegaard is dat zijn oeuvre voor mijn gevoel incompleet is.
Bovendien is de wereld die hij beschrijft incompleet. Stel dat iemand van een verre
planeet de hand zou weten te leggen op het Volledig werk van Multatuli. Zou hij
daaruit dan kunnen reconstrueren hoe onze wereld eruit ziet? Hij zou daaruit in de
eerste plaats opmaken dat er maar twee leuke bezigheden op aarde zijn: timmeren
en schaken. Voorts dat deze planeet bewoond wordt door bar slechte schrijvers,
schilders en componisten. Hij zou nooit vernemen dat je kunt ‘wiegen in een ruisende,
groene boom als er een westenwind staat en heldere witte wolken snel boven je
voorbijdrijven’ (Emily Brontë). Hij zou niets weten van ‘het koninklijke gelaat van
de westenwind, die het lot van zoveel schepen in handen heeft’ (Conrad). Hij zou
niets horen over de raadselachtige pracht van de ondoorgrondelijke natuur. Hij zou
onkundig blijven van ‘tedere ontroeringen, de droeve en dierbre tochten van 't hart,
het bittere herdenken’, en van de aanwezigheid van ‘de liefelijke sterren van de Beer’,
en van het ‘ritselen van de wind in de cipressen’ zoals Leopardi dat allemaal beschrijft.
Hij zou niets vernemen over de betovering van geuren, niets substantieel over het
grote wonder van het bestaan: de muziek, niets over wanhoop en vertwijfeling,
onzekerheid en extase. En al gaf Multatuli in de Minnebrieven en in ‘Woutertje
Pieterse’ wel aan dat zoiets als verliefdheid bestaat, toch zou iemand die alleen zijn
werk kende en verder zelf geen ervaring had nooit weten hoe het is om verliefd te
zijn, of echt van iemand te houden. Uit zijn werk zou ook niemand kunnen opmaken
dat wij elke nacht dromen. Ik vind het verbazingwekkend dat in dat hele oeuvre,
voorzover ik heb kunnen nagaan, maar een paar keer het woord droom valt. En dan
nog en passant, zoals in de overigens geestige opmerking dat gewezen prostituées
zo kuis zijn dat ze ‘de buurt bij elkaar schreeuwen, indien een verleider 't waagt van
haar hondje te dromen’. Voor Multatuli waren wij blijkbaar geen ‘stuff as dreams
are made of’. Overigens was hij zich van dit manco bewust. In 1863 schreef hij: ‘Ik
droom zelden of nooit. Och, 't
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spijt me, dat ik nooit droom’. Ook de dood is, behalve als iets om naar te verlangen,
in zijn werk nagenoeg afwezig. Doodsangst, rouw - hij kende het niet, of in ieder
geval - hij schreef er niet over. Maar goed, wat hij wel gaf, gaf hij met een zeldzaam
benijdenswaardig vermogen om trefzeker en kernachtig te formuleren. Hij verstond
zegt Saks terecht ‘bij uitnemendheid de kunst, ook à l'improviste, zich helder en juist
uit te drukken’. Je kunt daar heel veel van leren. Als ik, wat na verschijning van mijn
roman De Jakobsladder door Kousbroek werd beweerd, beter ben gaan schrijven,
dan is dat te danken aan mijn bad in het Volledig werk van Multatuli. Hij was vaak
oer-geestig. Neem de volgende passage. ‘Wat moet een Afrikaan met z'n zoontje
aanvangen, als 't door waggelenden gang byzonderen aanleg openbaart voor
schaatsryden?’ Op zichzelf al een leuke opmerking, maar de clou volgt in de zin
daarna: ‘Of de Hollander, wanneer-i bemerkt dat z'n kind behept is met rechtsgevoel.’
Ook ben ik met Saks eens dat ‘schranderheid zijn sterkste kwaliteit is en de lust niet
minder dan de durf tradities te breken zijn beste onderscheidingsteken’. Als zodanig
was hij in Nederland een weldaad in die verstikkende, burgerlijke vorige eeuw, en
was het maar goed dat hij, anders dan Leopardi, niet over ‘de liefelijke sterren van
de Beer’ schreef. Toch had ik hem graag wat Fontane-achtiger gezien.
Fontane-achtiger: dat is: bescheidener, dat is: wat beter geïnformeerd over wetenschap
en kunst, dat is: wat meer geneigd tot het schrijven van romans. Al had hij ‘Woutertje
Pieterse’ maar voltooid. Enfin, het heeft niet zo mogen zijn, en daarom ben ik ook
geen echte Multatuliaan, hoogstens een Multatuliaan nieuwe stijl, welke nieuwe stijl
mijns inziens overigens al in het werk van Saks en Brom te vinden valt. Maar wie
weet, na elk deel van het Volledig werk, was ik tot heden al meer voor hem gewonnen.
Nog zo'n vier delen schat ik, dan heb ik mij geheel tot hem bekeerd, dan ben ook ik
Multatuliaan. Maar lid van uw genootschap kan ik nooit worden. In 1884 schreef hij
over Ibsen: ‘Ik beklaag den man als hy nog altyd denkt met schryvery iets te kunnen
bereiken. Z'n ergste vyanden, of liever de taaiste tegenstanders van z'n zaak zyn de
toejuichers, de mooivinders.’ U bent een vereniging van toejuichers en mooivinders,
dus in zijn woorden ‘de ergste vyanden, of liever de taaiste tegenstanders van z'n
zaak’. Van zo'n genootschap kan mijns inziens een fatsoenlijk Multatuliaan dus nooit
lid worden.
*

Eindnoten:
* Rede, uitgesproken in de jaarvergadering van het Multatuli-genootschap op 3 maart 1990, in
‘Kosmos’, Amsterdam. Opgenomen in zijn bundel Een dasspeld uit Toela.
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J. Kortenhorst
Arme Oost, arme West, arm Nederland!
Teruggevonden hartekreet aan Rochussen
‘... en al is u de brief wat lang om te lezen, 't was my een satisfactie hem
te schryven’ (brief aan J.N. van Hall. 27-12-1875)
Als de Max Havelaar is geschreven opent Multatuli een offensief om met het
manuscript iets te bereiken. ‘Vier vliegen in één klap te slaan’, bijvoorbeeld, zoals
Du Perron heeft gezegd. Hij wil de zojuist bedachte naam ‘Multatuli’ bekend maken
in Nederland om te beginnen door zijn op Sumatra geschreven toneelstuk De Eerloze
of De Bruid Daarboven in Amsterdam te laten opvoeren. Want Amsterdam is zijn
eerste operatieveld. Daar tracht hij invloedrijke vrijmetselaars tot hulp te bewegen.
‘Ik wil alleen den naam Multatuli stichten, en ik moet in drie maanden de held van
den dag wezen’, schrift hij aan Tine.
Waarom is Amsterdam het begin van zijn operatie? Omdat hij gehoord heeft dat
in de hoofdstad, de toneelstad bij uitstek, in Frascati in De Nes met ingang van het
seizoen 1859/60 ook toneel gespeeld zal worden. In de enorme zaal waar 1400 mensen
een plaats konden vinden werd tot dan voornamelijk muziek gegeven en dronk men
zittende aan tafeltjes zijn bittertje, koffie of thee.
Als introductie wil Dekker gebruik maken van zijn lidmaatschap (daterend van
1854) in de vrijmetselaarsloge ‘Concordia vincit animos’. Midden september 1859
schrijft hij aan het kapittel van dat gezelschap om te vragen zijn toneelstuk daar
gespeeld te krijgen.
De brief komt binnen ‘Concordia’ van de een tot de ander en tenslotte bij Mr.
W.J.C. van Hasselt, een 64-jarige advocaat in Amsterdam die lid is van de Tweede
Kamer. Hij krijgt De Bruid te lezen en geelt het manuscript aan zijn mede-broeder
in ‘Concordia’ Jacob van Lennep, die heeft er al eerder kennis van genomen en staat
er bij de tweede lezing niet afwijzend tegenover. Dan durft Van Hasselt het werk
ook aan te bevelen bij medebroeder Ed. de Vries (51) de directeur van de
Amsterdamse Stadsschouwburg. De Vries neemt de moeite op zondag 30 oktober
de trein te nemen naar Brussel om daar in de onooglijke herberg de ‘Prince Belge’
met de auteur te spreken over een eventuele opvoering van zijn toneelstuk. De Vries
zegt dat hij het stuk goed vindt evenals zijn acteurs.
Dekker heeft enkele passages uit de Max Havelaar aan De Vries
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voorgelezen en krijgt van hem te horen dat hij het eerst aan de Koning zou moeten
laten lezen. Dekker is daar ook vóór. Dan zou Zijne Majesteit moeten zorgen voor
rehabilitatie van de gewezen Adsistent-Resident en zou het boek niet in druk hoeven
uit te komen. Dat wil zeggen aan één doel van het boek zou dan voldaan zijn: het
herstel in zijn positie. Maar het andere: verbetering van het lot van de Javaan moet
dan bereikt worden juist doordat de Koning tegelijk met het rehabiliteren van Dekker
de regerende kringen die het onrecht in Indië handhaven desavoueert.
De zaak begint te rollen: De Vries spreekt Van Hasselt en de laatste klimt in de
pen en schrijft een vertrouwelijke brief aan de minister van Koloniën J.J. Rochussen.
Hij waarschuwt hem voor het uitkomen van een zeer gevaarlijk boek, goed
geschreven, dat de zaken in Indië (zoals de Minister en hij dat zien) grote schade zal
toebrengen. Het zal net zoiets zijn schrijft hij als De Negerhut van Oom Tom (zeven
jaar eerder uitgekomen) dat óók het gouvernement dwong aan de volks-wil tegemoet
te komen. En dan de invloed van dat boek op de bevolking in Indië! En hoe zal het
buitenland reageren op dat boek als het in het Engels, Frans en Duits zal zijn vertaald?
(Dekker, zo schrijft hij, beheerst die talen grondig en zal het zelf kunnen vertalen).
Hij wijst tenslotte op de armoedige omstandigheden waarin Dekker verkeert:
‘Wellicht waren de talenten van dien man, tot nut te gebruiken’, suggereert hij de
minister.
Broer Jan Douwes Dekker en Tine die bij zijn gezin in Brummen woont zijn nu
de eerste mensen die het manuscript van de Max Havelaar onder ogen krijgen. Jan
gaat ermee aan het werk. Hij stuurt het midden november aan Van Hasselt die het
naar Jacob van Lennep brengt. (‘Ik heb het boek verslonden’, zegt hij). Jan gaat dan
naar Amsterdam en bespreekt de zaak met Van Hasselt. Er vindt overleg plaats met
Van Lennep. Ook die schrijft nu naar Rochussen, en dringt er bij de Minister op aan
de zaak niet te licht op te vatten. Wel heeft Van Lennep bedenkingen tegen een
eventueel ‘afkopen’ van het verschijnen van het boek. Hij waarschuwt Dekker (via
een brief aan Van Hasselt) voor de mening dat de misstanden zoals in de Max
Havelaar beschreven hier voor het eerst aan de kaak gesteld zouden zijn.
Maar Dekker is nu vol hoop, hij ziet al voor zich dat zijn boek uitgegeven zal
worden en dat hij herplaatst zal worden in Indië en wel in een regio waar hij uit de
planterscontracten voldoende geld kan krijgen om zijn vele schulden te betalen.
Jan Jacob Rochussen, de minister van Koloniën (van 1858 tot eind 1861) was op dat
moment 62 jaar en had al een grote carrière achter zich. In de herfst van 1845 was
hij Gouverneur Generaal geworden. Op 31 januari
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1846 vond de eerste ontmoeting plaats tussen de G.G. en de arme ambtenaar die
verdacht van fraude (het kastekort van f 2106,-) gesuspendeerd was en nu nog altijd
geen behoorlijke herkansing kreeg terwijl hij wilde trouwen. De dag na zijn bezoek
aan G.G. - waar hij niet als het een ambtenaar betaamde gekleed was schreef hij uit
Buitenzorg aan Tine, zijn verloofde:
Het gevoel van het ongelijk dat mij wordt aangedaan, werd zo sterk dat
ik een briefje schreef aan den Adjudant van dienst waarbij ik audiëntie
vraagde. Toen de jongen weg was herinnerde ik mij dat ik geene kleederen
hier had, maar in mijne stemming zag ik dit over het hoofd. Ik maakte
natuurlijk bij Z.E. mijn excuses over mijn toilet &c hetwelk werd
aangenomen. Toen heb ik een uur achtereen gesproken. - Wat, - weet ik
niet meer. Z.E. scheen niet ongevoelig voor hetgeen ik zeide, maar het
gewone ongeluk in alle regeringen bestond ook weder hier, dat namelijk
het hoofd des bestuurs weinig of niets van de zaken af weet. Als men hem
door allerlei redeneringen zoover gebragt heeft dat men eindelijk denkt:
‘nu moet hij toch toestemmen, nu heb ik hem overtuigd’ - dan is toch altijd
nog de uitvlugt: ‘Mijnheer, ik zal het eens nazien.’ - Dat wil zeggen: ik
zal er eens over spreken met menschen die er meer van weten dan ik. Dit kreeg ik ook nu weder ten antwoord. Z.E. zeide dat hij zich de mijne
zaak betreffende stukken zoude doen voorleggen en dat ik aanstaande
Woensdag terug moest komen. Over het geheel moet ik zeggen dat de
gouverneur zeer wèl was. Hij scheen wel ontevreden met de wijze waarop
ik behandeld was, maar zou het onderzoeken’.
Later heeft Dekker het verhaal wat anders aan zijn tweede vrouw Mimi gedaan. Zij
geeft het als volgt weer:
Zeer geprikkeld daardoor ging Dek op zekeren dag in rijtenue op audiëntie
bij den Gouverneur-Generaal Rochussen. Er is, in 't Buitenzorgsche, meen
ik dat hij zeide, eene bijzondere industrie. De vrouwen verwen daar draden
die ze daarna weven, 't Zijn heldere kleuren en de eigenaardigheid is, dat
men zelf een patroon bestellen kan. Nu van zulk goed had ik een pantalon
aan, zeide hij, een zeer bonte schotse ruit. Rochussen ontving mij niet
vriendelijk’.
- Waarom ben je teruggekomen? vroeg hij.
- M'n tijd was om. Ik was er heen gezonden voor drie maanden.
- Nu, dan zou ik verwacht hebben dat je mij verzocht daar nog wat te
mogen blijven.
‘Ik ging terug naar 't logement en dacht na. Eindelijk kwam ik tot 'n besluit
en schreef een rekest’.
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Dat rekest is van 2 februari 1846 en Dekker liet er een paar dagen later nog een
tweede rekest op volgen. Maar het antwoord was dat hij werd teruggestuurd naar
zijn tijdelijk baantje in Krawang.
De tweede confrontatie vond plaats in Poerwaredjo. Dekker was daar kommies
(terwijl hij meende recht te hebben op een aanstelling als controleur 2de klasse of
zelfs hoger) toen G.G. Rochussen in juli 1847 op zijn grote rondreis over Java ook
in Poerwaredjo kwam. De Europeanen hadden op zondagavond hun huizen
geïllumineerd. Alleen één huis aan de aloen-aloen bleef geheel donker, nl. dat van
de kommies Douwes Dekker als protest tegen het feit dat hij niet in de hem
toekomende rang was aangesteld.
Nu ruim 12 jaar later kruisten zich de wegen van beide mannen, de minister van
Koloniën in Den Haag en de ambteloze burger Douwes Dekker in Brussel met het
manuscript van de Max Havelaar op zak ten derden male.

Jan E. de Vries

Dekker's volgende stap is dan zijn broer Jan te vragen naar Amsterdam te gaan om
met Van Lennep, Van Hasselt en J. Eduard de

Over Multatuli. Delen 24-25

24
Vries de theaterdirecteur te spreken. Als Jan in Amsterdam is schrijft hij zijnerzijds
aan Eduard dat die er goed aan zou doen ook naar Amsterdam te komen. Maar nog
vóór hij dat advies ontvangen heeft is er al een bericht van Van Lennep om te komen.
Geld (van Jan) is onderweg om het zijn broer mogelijk te maken naar Amsterdam
te gaan.
Dat alles heeft plaats op 21 november 1859 terwijl de dramatis personae elkaar
brieven en telegrammen sturen, soms wel twee op die zelfde maandag. Ieder neemt
zijn positie in: Van Lennep zegt zich voor Dekker te zullen inzetten. De Minister
neemt zich voor (zoals hij o.a. Van Lennep schrijft) Dekker een plaats(je) in de
ambtelijke hiërarchie te zullen bezorgen, mits deze de Max Havelaar niet publiceert
(‘wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’, schrijft hij er bij). En Dekker
neemt zich voor zich zo gunstig mogelijk op te stellen. Hij wil resident in Passaroeang
worden, over de afgelopen ambteloze jaren toch pensioen ontvangen, een ruim
voorschot ontvangen en benoemd worden in de Ridderschap van de Nederlandse
Leeuw.
Op 23 november reist hij van Brussel naar Amsterdam en neemt zijn intrek in
Hotel De Munt en al de volgende ochtend bezoekt hij Van Lennep.
Dan op vrijdag 25 november valt voor het eerst het woord ‘een betrekking in West
Indië’. Het komt van Rochussen die het kamerlid Willem van der Hucht verzocht
had met Dekker te spreken. Willem (acht jaar ouder dan Dekker) was familie van
Tine en sedert 1845 bevriend met Dekker.
In een brief van 11 februari 1880 van Dekker aan Vitus Bruinsma (21 jaar na het
gebeurde dus) schrijft hij over de ontmoeting met Van der Hucht, dat toen die namens
Rochussen hem ‘'t gouvernement (?) van St. Martin’ kwam aanbieden ‘heb ik hem
in Van Lennep's kamer de deur uitgevloekt’.
Dichter bij de iets minder theatrale waarheid en ook door Dekker zelf aangeduid
of beschreven was het feit dat Van der Hucht getracht had Dekker in Brussel te
bezoeken, niet wetende dat hij inmiddels naar Amsterdam was gegaan. Daar zocht
de afgezant van Rochussen hem tevergeefs bij Van Lennep en vond Dekker tenslotte
in Hotel De Munt, om de boodschap over te brengen. Dekker houdt de boot tegenover
Van der Hucht af en vraagt Jan naar Rochussen te gaan en te eisen dat broer Eduard
Raad van Indië gemaakt wordt. Als hij dat hoort springt de minister op: onmogelijk!
Jan vindt ook dat hij teveel heeft gevraagd. Hij retireert óók omdat hij weet of denkt
dat als hij de Minister echt boos maakt deze wel eens aan Jan's tabakscontract kan
knibbelen.
Dekker is woedend als Jan uit Den Haag terugkomt en serieus een nieuw voorstel
van Koloniën overbrengt: Eduard kan directeur van een School in Batavia worden.
Zijn Amsterdamse vrienden - daar is nu ook
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de redacteur van de Amsterdamsche Courant, A.J. de Bull bij - stellen hem voor
kamerlid te worden: er moet in de kieskring Amsterdam in de plaats van een
overledene een nieuw lid gekozen worden. De vrienden zouden hem zo op die zetel
kunnen krijgen maar... G.L. Baud die in 1848/49 een blauwe maandag minister van
koloniën is geweest had zich kandidaat gesteld en de vrienden achtten het niet
verstandig ‘de kans te lopen een échec te lijden’.

Abraham Johannes Je Bull

Wij schrijven nu 6 en 7 december 1859. Dekker woont inmiddels na ruzie met een
bediende in De Munt in Hotel Polen in de Kalverstraat. De kranten brengen nieuws
over oproer op Java en Banda. Dekker schrijft een brief aan Van Lennep met de
opzet die brief aan Rochussen door te sturen. Dat doet Van Lennep ook. Dekker
schrijft dat hij gek wordt van het afwachten, juist nu er - zoals hij in de Max Havelaar
heeft voorspeld - opstand zal uitbreken. ‘Ik heb schrijft hij mijn broer verzocht de
Minister niet langer lastig te vallen. Het zou anders op
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audientiebedelarij gaan lijken of ambtsbejag. En dat wil ik niet. Hoewel ik toch graag
Raad van Indië zou wezen; “ - ja nu er opstand is, liever gouverneur-generaal”. Ik
heb haast; want ik word veertig jaar over twee maanden. Voor ik evenwel handel
moet ik den Koning spreken, en voor ik Z.M. meedeel wat er gaande is, acht ik het
fatsoenlijker den Heer Rochussen te vragen, of Z.E. verkiest de aangeknoopte
onderhandeling als afgebroken te beschouwen, opdat ik de vrijheid weerkrijge die
ik mis sedert eenige weken’.
Op 8 januari stuurt Van Lennep de brief naar Rochussen. Zijn eigen brief aan de
Minister doet wel wat overdreven aan: de situatie op Java is zeer ernstig meent hij,
Amsterdam is opgewonden en als Dekker niet geholpen wordt kan hij de vlam zijn
die het buskruit ontsteekt. Bovendien zou Dekker dan wel in de Kamer komen en de
Minister heel wat last veroorzaken.
Rochussen schrijft al de volgende dag aan zijn ‘Waarde Vriend’ Van Lennep terug
dat hij, Rochussen zich echt niet zoveel zorgen maakt: Dekker kan een baantje in de
West krijgen maar Raad van Indië? Dat is bespottelijk en bovendien niet in de
bestaande wetgeving te passen. ‘Het eenige dat ik vrees is groote opgewondenheid.
Laat mij, als oud vriend, U daartegen waarschuwen’.
Die avond verschijnt er in de Amsterdamsche Courant een artikel van ‘Eduard
Douwes Dekker, op verzoek eervol ontslagen Adsistent-Resident van Lebak’, waarin
hij eer betuigt aan het overleden kamerlid. Een artikel dat alleen bedoelde te zijn een
signaal aan Minister Rochussen dat de met eervol ontslag verdwenen Oost-Indisch
ambtenaar er nog steeds is.
Hij heeft intussen van Van Lennep gehoord dat Rochussen niet van plan is verder
te onderhandelen: voor Dekker geen post in de Gordel van Smaragd, alleen - als hij
braaf is - zetbaas op de helft van het vergeten eiland St. Maarten.
De zaak is dan in feite afgedaan: geen kamerlid, geen (hoge) ambtenaar in Indië.
Alleen: schrijven onder de naam Multatuli. Om te beginnen door het uitgeven van
de Max Havelaar.
Er zijn nog wat losse eindjes en daarvan is wel het meest saillante de
brief-in-concept die Multatuli - zoals wij hem van hier af wel mogen noemen - aan
het adres van Rochussen vanuit het Pools Koffyhuis (of het kantoor van De Bull)
heeft geschreven. Een brief die als ‘stoomaf-blazen’ is bedoeld en om in intieme
kring van de Amsterdamse vrienden gelezen te worden, niet om echt te verzenden.
Daar had Multatuli zich tegen gewapend door hem aan Van Lennep te zenden met
de toezegging dat alleen als deze het goed vond verzending zou plaats vinden. Van
Lennep vond het niet goed.
Die brief is nooit eerder gepubliceerd. Hij zou op blz. 154 van deel
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X van de V.W. geplaatst moeten worden. (Daar staat op 10 december 1859: ‘De
bijgevoegde concept-brief aan Rochussen is niet teruggevonden’. Schrijver dezes
heeft een copie ervan van mevrouw E.P.L.A. van Nooten-Douwes Dekker mogen
ontvangen. Zij is een achterkleindochter van Multatuli's broers Pieter zowel als van
Jan).
Wat de minister zelf betreft, hij heeft over de affaire Douwes Dekker in zijn
autobiografie niet gerept. Een vijand van de latere Multatuli is hij nooit geweest, wel
van zijn opvolger als Gouverneur Generaal, n.l. Duymaer van Twist, die hij in zijn
gedenkschriften noemt als ‘eerste bederver van Indië, dat hij nooit begrepen heeft...’.
De concept-brief die dus van 10 december 1859 is luidt als volgt:

[10 december 1859]
Aan Zijne Excellentie
den Heer J.J. Rochussen
Minister van Staat
Min. van Koloniën
Excellentie!
Indien men mij gezegd had voor weinige dagen dat ik mij hedenavond zou neerzetten
tot het schrijven van een brief aan uwe Excell. zou ik die voorspelling gehouden
hebben voor ongerijmd, want zoo als ik mij in zeker schrijven dat onder de oogen
van Uwe Exc. gebragt is uitdrukte: ‘uwe Exc. stond niet op mijne agenda’.
Maar uwe Excellentie!
Ik zie dat ik mijn stijl bederf met die vervelende titulatuur. Ik neem de vrijheid U
te verzoeken mij toe te staan te schrijven zoals ik gewoon ben in mijne familie
correspondentie: gij en u. Ik verklaar uitdrukkelijk dat - alware er minachting in mijn
hart, ik het beneden mij achten zou daar aandacht aan te geven op zoo kinderachtige
wijze. De zaak is eenvoudig dat die herhaalde excellentie mij verveelt en dat ik U
hoog genoeg reken om te meenen dat gij verkeert in 't zelfde geval.
Gij stond niet op mijn agenda mijnheer de minister maar sedert gister zijt gij daarop
geplaatst en deze brief is de afdoening van dat nummer. Ik ben namelijk geïnformeerd
dat gij over mij geschreven hebt op eene wijze die de plack verdient - uitlokt liever
- die plack bereikt had ik moeten zeggen.
Ja: bereikt, Gij tast mij aan in mijne loyauteit, in mijn karakter, in mijn eer! Gij
tast mij aan, niet regtstreeks niet in het gezigt - niet zoo als ik aantast waar ik aantasten
moet, maar zijdelings, bij insinuatie.
Gij zegt niet: ‘Dekker heeft dit of dat gedaan!’
- Gij vraagt: ‘Zou niet D. wel eens iets gedaan hebben?’
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Gij laat de meer regtstreeksche aanvallen over aan bloedverwanten, theekontraktanten,
deurwaarders en zulk gespuis. Dat is zeer klein, mijnheer de Minister! en onhandig
is dat ook want op den zelfden oogenblik als gij die insinuatie voortbrengt laat ge u
ontvallen dat gij niet ongenegen zoudt wezen mij eene betrekking te geven. (In de
West, geloof ik, maar dat weet ik niet regt. Ik heb er niet op gelet omdat het mij niet
aanging).
Hoe! Mijnh.d.M! wilt gij betrekkingen geven aan personen van gekompromitteerd
karakter?
Moogt gij dat? Heet dat niet u zelf kompromitteren? Is dat niet misbruik maken
van uwe ministeriële bevoegheid?
Zouden de Koning, de natie, de Kamer dat goedkeuren?
Zie, als ik geweest ware de Secretaris Generaal dan zou die ‘blunder’ althans niet
begaan zijn!
Ik weet wel dat er zeer dikwijls betrekkingen zijn gegeven aan personen die het
weinig verdienen. Maar Mijnh.d.M. dat noemt men dan zoo niet bij den naam!
‘Maar’, - zult gij zeggen, dat was uit medelijden. ‘Die Dekker was een deugniet
of zooiets doch ik wil hem bekeren, ik wil hem maken tot een braaf mensch. Ik wil
niet dat de zondaar verloren ga... en mijne genademiddel is een betrekking in de
West!’
Dat is verkeerd geredeneerd mijn. de M. In de eerste plaats ben ik niet iemand die
betrekkingen aanneemt. Ik ben iemand - gij weet het! - die betr. wegwerp.
En verkeerd geredeneerd - in de 2de plaats - omdat de natie U niet geeft de
beschikking over krachten om zondaren te bekeren.
Ik verzeker U dat als ik had te beschikken over eenig ambt, ik weigeren zou U
daarmede te bekleeden! Waar gij ongelukkig waart, zou ik met U deelen wat ik had,
- dat is mijne gewoonte. Maar U een ambt opdragen waartoe vereischt werd: ijver
en bekwaamheid, integriteit... nooit!
IJver? - Kunt gij 't naslaan - ik heb hier mijn archief niet kompleet. - Kunt gij het
naslaan hoevele maanden die arme ter dood veroordeelde gewacht had voor het uwe
Excell. behaagde te disponeren op mijn verzoek om gratie?
Bekwh.? Herinnert ge U de publikatie waarin gij Jan Jacob R. plaatste op dien hoogen
zetel te Buitenzorg en van die zetel bedeklameerd hebt wat er zoude gebeuren met
Bali? Gij weet toch wat de inlandsche hoofden daarvan zeiden? ‘Ritjaraangien!’
Bekwaamh. nog eens. ‘Gij vraagt wat is dat? - ritjaraangien?’
- Ik zal 't U zeggen: dat is kinderige praat!
Stel U gerust! Slechts weinige hoofden hebben dat gezegd, want de meeste
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Residenten zijn verstandig genoeg geweest die publikatie te deponeren, 't Was al te
gek! Integriteit eindelijk: Denk aan de verlenging van de theekontrakten! Denk aan het
transportkontrakt op Centraal Java! Denk aan Ridderorden voor Balische heldendaden,
aan Haagsche Schutters! Denk aan 't model van een klapperolie molen...
Misschien dat ge er reeds aan dacht toen ik van Haagsche Schutters begon te
spreken - er is affiniteit! Zoodat ik maar zeggen wil dat ik aan U geen ambt geven zou als ik ambten te
vergeven had. Dat heb ik op u voor want mij wilt gij plaatsen in de West!
Arme West!
En misschien ook arme Oost!
Want bij analogie redenerend moet ik veronderstellen dat gij dáárheen zendt de
deugnieten die uit de West komen.
Dus arme Oost en arme West - arme koloniën! arm Nederland!
Maar - meent gij - ‘ik heb niet gezegd dat gij een deugniet waart!’ Dat is zoo. Gij
hebt slechts ‘gevraagd’ of ik het niet misschien was?’ - Ziehier nu het verschil
tusschen u en mij. Waar ik U aanval zal ik dat niet doen in vragenden vorm!
Ik zal zeggen: ‘aldus heeft de Heer R. beantwoord aan het vertrouwen dat Koning
en natie in hem stelden!’
Nu ter zake. Ik ben geen deugniet! Mijnh. de M. Ik heb gebreken - o vele - Ik beging
misslagen - mijn leven is er vol van! Maar toch geloof ik te behooren tot de klasse
der betere menschen.
Ik doe hier een beroep op Uw menschkunde. Vindt gij mij niet zeer entier? Gij weet
weinig van mijn zeer gevuld leven, maar het weinige dat gij ervan weet noodzaakt
u die vraag te beantwoorden met ja! Wat ik ben - ben ik geheel. In liefde, in haat, in
poëzie - in matherie - (Ik zet dit naast elkaar met voordacht: ik was een onberispelijk
kommies toen ik kommies was) - in zachtmoedigheid en trots, in zwakheid, in kracht
- in wat het ook zij - wat ik ben, ben ik geheel!
Als ik ooit iets deloyaals deed, zou ik daarin zóóver gaan dat ik een Christen wezen
zou van het kwade!
En dáárin doe ik een beroep op Uw menschkunde, dat ik u vraag of ge mij in
gemoede moogt houden voor een satan! Hebt ge niet wel eens iets goeds van mij
gehoord? Ja? Geloof dan dat ik geheel goed ben! - Die zaak waarop gij gedoeld hebt
- 't was niet fraai daarop te doelen - die zaak is aldus:
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‘Ik was aan boord en mijne medepassagiers waren mij genegen. Zij wisten dat ik bij
voorkomende gelegenheden altijd mij zelf vergat om anderen diensten te bewijzen,
en in den regel vindt men dat niet onaangenaam, 't Spreekt vanzelf dat men zich
voorbehoudt om iemand die zich op die wijze onderscheidt - met steenen te werpen
bij de eerste gelegenheid.
Eenmaal had ik zelf hulp noodig. Ik had gegeven, gegeven, gegeven, - tot ik niet
meer had! Ik vraagde die hulp aan personen die het best wisten hoe rendabel de dienst was
die men bewees aan mij - die men geleerd had te schatten als grootmoedig en large
ook waar geen ontvangen dienst mij noopte tot largeste of grootmoedigheid.
Men gaf mij wat ik noodig had voor dien oogenblik. Ik kon het weergeven den
volgenden dag - Stel dat het een ring was...
Daar zag ik eenige arme drenkelingen. Neen, niet eenige! Dertig milioenen.... Ik heb
den bevolkingstaat niet hier... Ik sprong in 't water met den ring!
En nu roepen zij, die tot de familie behooren van den boer die Aristides niet lijden
mogt:
‘Houdt den dief, die een Ring Stal!!
En zij werpen mij met steenen op den oogenblik dat ik ronddobber onder mijn
drenkelingen.
Zie, ik geloof dat het U leed doet meegeworpen te hebben!
Ik heb de eer te zijn
Mijnheer de Minister!
van uwe Excellentie de gehoorzame Dienaar
Douwes E. Dekker
Amsterdam
December 1859.
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Klaas A.D. Smelik
De ongelovige vragen van Frits Droogstoppel
In de Max Havelaar van Multatuli staan - zoals bekend - passages van zulk een voor
die tijd controversieel karakter, dat de uitgever Jacob van Lennep het beter achtte
deze te schrappen. Eén van deze passages bleef voor het Nederlandse publiek
verborgen tot 1949, toen Garnit Stuiveling het oorspronkelijke handschrift van de
Max Havelaar publiceerde.1 Vader Droogstoppel geeft daarin voorbeelden van vragen,
die zijn zoon Frits over de Bijbel is gaan stellen onder invloed van ‘dat vervloekte
pak van Sjaalman’. Frits terroriseert daarmee dominee Wawelaar tijdens de
catechisatie.
Wanneer men deze vragen leest, begrijpt men Van Lenneps reserve tegenover
deze passage: hier is een godloochenaar aan het woord met een redelijk uitgebreide
kennis van de Bijbel - dus des te gevaarlijker, althans in de ogen van een
negentiende-eeuws gelovige. Frits' lijst is echter voor ons nu een fraai voorbeeld van
rationalistische kritiek op het gezag van de Bijbel, typerend voor die tijd.
In deze bijdrage zal enige achtergrondinformatie worden verschaft bij deze vragen
zonder dat een poging wordt ondernomen om de bronnen te achterhalen, waaruit
Douwes Dekker eventueel heeft geput - afgezien van de Bijbel zelf natuurlijk. De
vragen worden één voor één behandeld.

1. Wat was licht vóór er zon was?
Frits doelt hier op de volgorde, waarin de hemel, de aarde en al hun heir in Genesis
1 worden geschapen. Op de eerste dag zegt God: ‘Er zij licht!’ (Gen. 1:3) en pas op
de vierde dag schept Hij de zon, de maan en de sterren (Gen. 1:16). De eerste drie
dagen is er dus sprake van een licht buiten de zon en de andere sterren om. De
bijbelschrijver onderscheidt kennelijk tussen licht als substantie en de hemellichamen
als lichtdragers.

2. Had die Melchizedek het ware geloof?
Melchisedek verschijnt vrij onverwacht aan het eind van Genesis 14. Hij wordt
enerzijds aangeduid als de koning van Salem, anderzijds als de

1

Multatuli, Max Havelaar: Naar het authentieke handschrift uitgegeven en ingeleid door G.
Stuiveling, Amsterdam, Van Oorschot, 1949, pp. 181v.
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priester van El Eljon, de schepper van hemel en aarde. Laatstgenoemde god is ook
uit buitenbijbelse, Kanaänitische bronnen bekend. Terwijl in het algemeen de
Kanaänitische cultus in de Hebreeuwse Bijbel wordt afgewezen, maakt men een
uitzondering voor de Kanaänitische oppergod El. Op verschillende plaatsen wordt
deze El gelijkgesteld aan de Israëlitische nationale god JHWH (wiens naam volgens
de joodse traditie niet mag worden uitgesproken). Hoewel Melchisedek dus als een
Kanaänitische priesterkoning wordt voorgesteld, is het daarom voor de bijbelschrijver
geen bezwaar om Abraham aan deze priester van El tienden te laten brengen bij
ontstentenis van een eigen Israëlitische cultus tot de tijd van Mozes.

3. Wat zou er gebeurd zijn als Eva dien appel niet gegeten had?
Frits doelt hier op het verhaal van de slang (Genesis 3), dat in de christelijke traditie
aanleiding heeft gegeven tot de leer van de zondeval. Overigens wordt in dit verhaal
gesproken van een vrucht in het algemeen; de identificatie van deze vrucht als appel
is een ontwikkeling uit een veel latere periode. Het gaat in dit verhaal om het
vermogen van de mens om Gods geboden te overtreden. Frits' vraag gaat uit van een
historisch verstaan van dit verhaal; gezien vanuit een literair standpunt kan men
zeggen dat het voor de gang van het verhaal noodzakelijk is dat Eva de vrucht eet
en dat daarom Frits' vraag niet relevant is.

4. Is mijn broertje verdoemd omdat hij voor den doop stierf?
Hier wordt een probleem aangesneden, dat in de christelijke kerken voor de nodige
problemen heeft gezorgd sinds men ertoe over ging om ook kinderen, met name
zuigelingen, te dopen - in plaats van alleen volwassenen. In de rooms-katholieke
traditie is in dit verband het instituut van de nooddoop ontworpen, waarbij iedereen
een kind mag dopen, waarvan het leven wordt bedreigd. Ongedoopte gestorven
kinderen zijn naar de rooms-katholieke opvatting echter niet verdoemd, maar bevinden
zich in de limbus infantium (het voorgeborchte der kinderen). Binnen de
reformatorische traditie in Nederland spitste het probleem zich meer toe op de leer
van de wedergeboorte dan op de doop zelf. Men stelde zich de vraag of
vroeggestorven kinderen al dan niet zijn wedergeboren. In 1944 leidde dit probleem
tot een splitsing binnen de Gereformeerde Kerken. Tot de protestantse traditie behoren
echter ook kerken, die de kinderdoop geheel afwijzen ten gunste van de
volwassen-doop.

5. Waar was de policie, toen Petrus Ananias en Saffirah liet doodvallen?
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Hier gaat het om het verhaal in Handelingen 5:1-11. In de christelijke gemeenschap
van Jeruzalem bestaat het gebruik dat allen die stukken grond of huizen bezitten,
deze verkopen en de opbrengst ervan aan de voeten der apostelen leggen (Hdl. 4:34).
Men is hiertoe echter niet verplicht. Het echtpaar Ananias en Saffira sluit zich bij
deze gewoonte aan, maar Ananias legt niet de gehele opbrengst van de verkoop aan
de voeten der apostelen. Petrus doorziet echter de opzet van het echtpaar en verwijt
hem hun gedrag - Saffira is nog niet aanwezig. Zij hebben geprobeerd de Heilige
Geest te bedriegen en hebben tegenover God gelogen. Na Petrus' woorden blaast
Ananias ogenblikkelijk de laatste adem uit. Ook Saffira probeert Petrus te bedriegen
en sterft op dezelfde wijze. In tegenstelling tot wat Frits suggereert, beperkt Petrus'
rol in het verhaal zich tot het onder woorden brengen van de zonde van dit echtpaar.
De bijbelschrijver geeft niet aan wie hun dood veroorzaakt, maar het ligt voor de
hand hier aan God zelf te denken. Een ingrijpen van de politie lijkt in dit verband
daarom minder zinvol.

6. Droeg Jezus kousen, en had hij een' tulhand op?
Mogelijk doelt Frits hier op de in West-Europa gebruikelijk geworden afbeeldingen
van Jezus als ‘oosterling’.

7. Hoe hoog is hij opgevaren voor hij aan den rand kwam van onze
atmospheer, en waarheen ging hij verder?
Frits verwijst hier naar het verhaal over Jezus' hemelvaart (Hdl. 1:1-11). Dit verhaal
is op zijn beurt geïnspireerd door dat over de hemelvaart van Elia in 2 Kon. 2:1-18.
In laatstgenoemd verhaal is sprake van een vurige wagen, maar de auteur van
Handelingen is minder expliciet aangaande de wijze waarop Jezus ten hemel vaart.
Hierin volgt hij meer de lijn van het verhaal over Henoch, die volgens Gen. 5:24
door God werd opgenomen en er toen niet meer was.

8. Waarom was hij brutaal tegen zijne moeder toen deze hem zocht?
Het gaat hier om het verhaal over Jezus in de Tempel, dat alleen bij Lucas wordt
overgeleverd (Lc. 2:40-52). Volgens dit verhaal blijft de twaalfjarige Jezus achter
in de tempel van Jeruzalem, wanneer zijn ouders van hun pelgrimsreis naar deze
stad, die zij ter gelegenheid van Pesach hebben ondernomen, terugkeren. Als zij
uiteindelijk het kind terugvinden, vraagt Maria waarom Jezus hun dit heeft aangedaan.
Jezus antwoordt: ‘Waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet
zijn met de dingen van mijn Vader.’ Hij was namelijk bezig
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(Ufr. Studentenalmanak, 1864)
‘Ydelheid, die schittren wou
Met... “een mooie preêk”
Zwaaien met een priestermouw,
Heerschen met - een steek.’
P.A. de Génestet
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scherpzinnige vragen te stellen aan de wetsleraren in de Tempel, toen zijn ouders
hem kwamen halen. Ook in het verhaal over de bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11) is Jezus
niet bepaald vriendelijk tegen zijn moeder. Zo kondigt de auteur aan, dat Jezus door
de meeste van zijn tijdgenoten niet zal worden begrepen en aanvaard.

9. Is er een proces geweest over de waarde van die varkens die in het water
werden gejaagd?
Het gaat hier om het wonder van de duiveluitdrijving in het land der Gadarenen of
Gerasenen (Matt. 8:28-34; Mc. 5:1-20; Lc. 8:26-39). De boze geesten smeken Jezus
om in een kudde zwijnen te mogen varen, als hij hen gaat uitdrijven. Jezus stemt
hiermee in en de boze geesten varen in de kudde, die op hol slaat, in het water van
het meer van Gennesaret terechtkomt en verdrinkt. Tot een proces komt het niet,
maar de bewoners van de stad, door de zwijnehoeders gewaarschuwd, verzoeken
Jezus wel hun gebied zo snel mogelijk te verlaten.

10. Waartoe dienden die varkens in een land waar zwijnevleesch verboden
is?
Bij deze vraag realiseert Frits zich niet dat het land der Gadarenen of Gerasenen (in
het tegenwoordige Jordanië) een voornamelijk heidense bevolking had, voor wie het
verbod op varkensvlees niet gold.

11. Hoe maakte men het met de nalatenschappen van de menschen die
opstonden uit hunne graven?
Onder de tekenen die geschieden bij Jezus' dood, noemt Matteüs ook dat vele lichamen
der ontslapen heiligen uit hun graven opstaan en in Jeruzalem aan velen verschijnen.
Uit de laatste uitdrukking mag men afleiden dat de auteur hier niet wil suggereren
dat deze heiligen weer hun aardse bestaan zouden hebben opgenomen, maar eerder
dat zij als doden aan de levenden zijn verschenen. De bedoeling van de evangelist
met deze passage (Matt. 27:52-53) is waarschijnlijk dat hij zo de lezers op de
opstanding van Jezus enige dagen later voorbereidt. Men behoefde dus in dit geval
geen nieuwe regeling voor het erfrecht vast te stellen.

12. Waarom moest Ezechiel vuiligheid eten?
In Ez. 4:12 vindt men een opdracht van God aan de profeet Ezechiël om zijn brood
te bakken boven een vuurtje dat hij in het openbaar met menselijke uitwerpselen
dient te stoken. Nadat Ezechiël hiertegen heeft
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geprotesteerd, wordt hem toegestaan in plaats daarvan rundermest te gebruiken,
welke in het Nabije Oosten door armen (naast kameelmest) als brandstof wordt
gebruikt. Het gaat hier om één van de zogenaamde symbolische tekenhandelingen,
die ook in verband met andere Israëlitische profeten worden genoemd. Zij zijn bedoeld
om de toeschouwer op aanschouwelijke wijze Gods boodschap duidelijk te maken
en zijn daarom te vergelijken met een fenomeen als straattheater in onze tijd. De
boodschap van deze tekenhandeling wordt in v. 13 duidelijk gemaakt, waar God
zegt: ‘Alzo zullen de Israëlieten hun brood onrein eten onder de volkeren, naar wier
land Ik hen zal verstoten’.

13. Wat is de bezigheid van een opperwezen, bij volmaakte natuurwetten?
Hier botst het mechanische wereldbeeld van de negentiende eeuw op de bijbelse
visie van God als handelende persoon in geschiedenis en natuur.

14. Waarom werd het menschdom eerst gered, vierduizend jaren na de
Schepping?
Frits doelt hier op de christelijke leer, dat Jezus door zijn optreden de mensheid heeft
verlost. Waarom vond deze verlossing niet eerder plaats? Door sommige kerkvaders
wordt een verband gelegd met de omstandigheid dat Jezus tijdens de regering van
Augustus werd geboren. Het gelukte deze Romeinse leider immers rond de
Middellandse Zee een wereldrijk te stichten, waarbinnen de bevolking in (een
betrekkelijke) vrede en in een nauw onderling contact kon leven. Zo waren optimale
omstandigheden geschapen voor een maximale verbreiding van het christendom.

15. Waarom laat God toe, dat velen die redding afwijzen?
Binnen de theologie wordt in dit verband gewezen op de vrije wil van de mens,
waardoor mensen in staat zijn om Jezus als verlosser af te wijzen. Sommige
christelijke theologen stellen echter dat uiteindelijk alle mensen zullen worden gered.

16. Waarom heeft de duivel magt als hij door Christus overwonnen is?
Binnen het Nieuwe Testament zien wij een zekere tegenstrijdigheid, als het om de
macht van de duivel gaat. In Luc. 10:18 zegt Jezus, dat hij de satan als een bliksem
uit de hemel zag vallen, en zowel hij als zijn volgelingen hebben macht over boze
geesten. Tegelijkertijd spreekt zowel Paulus (2 Kor. 11:14) als de auteur van
Openbaring (Opb. 12) over

Over Multatuli. Delen 24-25

38
de pogingen van de duivel om zijn macht te vergroten. Daarnaast wordt zijn
uiteindelijke val aangekondigd (Rom. 16:20; Opb. 20). Deze tegenstrijdigheid stemt
overeen met de algemene spanning die binnen het Nieuwe Testament bestaat tussen
het optreden van Jezus als messias en het leven van de christelijke gemeente in de
periode tussen hemelvaart en zijn tweede wederkomst aan het eind der tijden.

17. Was Konstanten de groote niet een gemeene moordenaar?
Frits doelt hier op de bloedige wijze waarop Constantijn onder zijn familieleden heeft
huisgehouden. Zijn titel ‘de Grote’ heeft hij echter te danken aan zijn positieve
houding tegenover de christelijke kerk.

18. Van waar komt het dat vele eeuwen na Christus niet zoo beschaafd waren
als de eeuw van Augustus?
Bij deze vraag is het belangrijk om het begrip ‘beschaafd’ nader te definiëren. Gaat
het hier om de Romeinse cultuur in de periode van Augustus, of om de in die tijd
heersende ethische opvattingen? De cultuur van de Late Oudheid verschilt duidelijk
van die der Augusteïsche periode; men kan erover twisten welke op een hoger plan
staat. De invloed van de kerk op het morele gedrag van de bevolking was begrensd,
maar op zekere terreinen werd enige vooruitgang geboekt. Men denke alleen al aan
de gladiatorenspelen en het doden van zuigelingen.

19. Waarom sluiten wij onze huizen in een land dat christelijk is, en waar
dus geene dieven zijn?
De conclusie van Frits dat in een christelijk land dieven zouden ontbreken, zou
dominee Wawelaar met enkele lessen over de Heidel- bergse Catechismus makkelijk
hebben kunnen weerleggen.

20. Waarom was David een man naar Gods hart?
Frits doelt hier op het probleem dat de auteurs van het bijbelboek Samuël ons David
enerzijds schilderen als Gods uitverkorene (de man naar Zijn hart) en anderzijds van
hem vertellen, hoe hij met een getrouwde vrouw (Batseba) een relatie aangaat en de
wettige echtgenoot op een handige wijze uit de weg ruimt. Uitverkiezing hangt
kennelijk niet samen met een onberispelijke levenswandel, maar met een bijzondere
relatie tot God.
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21. Waarom mochten de Israëlieten goud en zilver medenemen dat aan de
Egyptenaren behoorde?
In Ex. 3:21-22 (vgl. Ex. 11:2; 12:35-36 en Ps. 105:37) wordt verteld, dat God de
Hebreeën de opdracht geeft goud en zilver van de Egyptenaren te vragen met de
bedoeling die mee te nemen bij de exodus. Reeds in de oudheid is er over
gediscussieerd waarom God dit gebod heeft gegeven. Men beschouwt het goud en
zilver dan als compensatie voor de slavenarbeid die Israël in Egypte gedwongen
werd te verrichten of voor de ellende die de Hebreeën van de kant van de Egyptenaren
hebben ondervonden.

22. Waarom is Jezus een zoon David's, als Jozef die van David afstamde,
zijn vader niet was?
Zowel in Matt. 1:1-17 als Luc. 3:23-38 vinden wij een geslachtsregister (overigens
met lang niet altijd gelijkluidende namen) van het voorgeslacht van Jozef, waaruit
blijkt dat deze van David afstamt. Deze veronderstelde afstamming hangt samen met
de algemene verwachting dat de uiteindelijke Messias (men verwachtte meer dan
één messias) uit het geslacht van David zou voortkomen. In beide registers geraakt
de auteur in moeilijkheden, als hij Jezus aan Jozef wil koppelen. In Matt. 1:16 lezen
wij ‘Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie (femininum) Jezus is geboren,
die Christus wordt genoemd.’ In Luc. 3:23: ‘Jezus... was... een zoon, naar men
meende, van Jozef’. Kennelijk is de traditie dat Jezus via Jozef van David afstamde,
in oorsprong onafhankelijk geweest van het verhaal over zijn maagdelijke geboorte.

23. Hoe weten wij dat God groot is, als wij hem niet begrijpen?
Binnen de theologie is eeuwenlang discussie geweest over de vraag inhoeverre
mensen uitspraken over God kunnen doen in menselijke taal, omdat God van een
geheel andere dan menselijke orde is. Volgens de oplossing van de via negativa kan
men van God uitsluitend zeggen wat Hij niet is. Meestal gebruikt men echter de voor
mensen gebruikelijke adjectieven, zoals de bijbelschrijvers dat ook deden, maar met
de stilzwijgende afspraak dat deze woorden iets anders betekenen, als zij op God
worden betrokken.

24. Was Judith eene fatsoenlijke vrouw?
Het verhaal over Judit vindt men niet in de Hebreeuwse Bijbel, maar wel in de
Griekse. In de protestantse traditie wordt het daarom als ‘apocrief’
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aangeduid. Bij een belegering van Betylua door Holofernes, een generaal van
Nebukadnessar, weet Judit toegang tot de vijand te krijgen. Na enkele dagen nodigt
Holofernes baar uit voor een feestmaal. Hij drinkt echter zoveel wijn, dat hij uitgeteld
op zijn bed ligt in plaats van Judit te verleiden. Dit was ook haar bedoeling, want zo
is zij in de gelegenheid hem te doden in plaats van te beminnen. Wanneer zij in de
belegerde stad terugkeert met het hoofd van Holofernes, kan zij ook iedereen
verzekeren dat Holofernes geen zonde met haar heeft begaan en zij niet bezoedeld
is (Jud. 13:16). De auteur waakt er zelfs voor dat Judit de joodse spijswetten niet
overtreedt tijdens haar verblijf in het vijandelijke kamp.

25. Hoe kwam Noach aan een paar ijsbeeren voor de ark?
In Gen. 6:19 krijgt Noach de opdracht van God om van alle levende wezens één paar
in de ark te brengen. Wanneer Frits ook het volgende vers had gelezen, zou hij hebben
bemerkt dat God aankondigt dat de dieren uit eigen initiatief naar Noach toe zouden
komen. De ijsberen zijn kennelijk reeds vroeg op pad gegaan.

26. Van waar kwamen de menschen die Kaïn niet mogten doodslaan?
Na de moord op Abel plaatst God op Kaïn een teken (Kaïnsteken) om te voorkomen,
dat iemand hem zou doden, wanneer hij als straf voor zijn misdaad voortaan over de
aarde moet zwerven (Gen. 4:15). Dit is opmerkelijk, omdat tot nu toe slechts de
geboorte van twee kinderen van Adam en Eva in het begin van Genesis 4 zijn vermeld,
te weten Kaïn en Abel zelf. Als derde zoon wordt Set genoemd (Gen. 4:25); op de
vraag naar eventuele andere kinderen (met name dochters) van Adam en Eva, of naar
eventuele andere mensenfamilies gaat de auteur niet in. Zulke details zijn niet
belangrijk voor de hoofdlijn van zijn verhaal. Zo wordt in v. 17 plotseling van Kaïns
vrouw gesproken zonder dat de auteur ingaat op de vraag of zij ook diens zuster was
(dat zou trouwens ook een aantrekkelijke vraag voor Frits zijn geweest: Keurt God
dan bloedschande goed?)

27. Wat gebeurt er als twee geloovigen tegen elkaar inbidden?
Frits bedoelt hier: wat gebeurt er, wanneer twee gelovigen tegelijkertijd in een gebed
het tegenovergestelde vragen? Wellicht waren hier enkele proefnemingen op hun
plaats geweest om Frits zo de betekenis van het gebed te verduidelijken?
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Het geheel van de vragenlijst overziende valt op dat de vragen niet in een duidelijke
orde (bijvoorbeeld in de volgorde van de bijbelboeken waarop zij betrekking hebben)
staan. Het gehalte der vragen is ook verschillend; sommige zijn interessant, een
enkele geestig, andere weinig relevant. Als zodanig laten zij duidelijk zien hoe in de
negentiende eeuw een rationalistische wereldbeschouwing in conflict kwam met het
traditionele christendom en de historiserende bijbelopvatting van bepaalde groepen
binnen de christelijke kerken. Ook al zagen wij dat een aantal van deze vragen reeds
in de oudheid in de bijbeluitleg een rol speelde, Multatuli is niet werkelijk
geïnteresseerd in een oplossing van de door hem geformuleerde problemen. Hem
gaat het er om met Droogstoppel en dominee Wawelaar spot te drijven. En in die
opzet is hij geslaagd.
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Herman Verhaar
Een onbekende brief van Multatuli
den Haag 30 Maart 1868
Hooggeleerden Heer
Profr Donders
Utrecht
Hooggeleerde Heer!
Indien ik gisterenavond geweten had, dat UHooggeleerde zich onder mijne
toehoorders bevond - hetgeen ik eerst later in de Studentensocieteit te weten kwam
- waarlijk, ik zoude om de eer verzocht hebben, mij aan UHooggeleerde te mogen
voorstellen.
En - ik wilde dit gaarne nog doen! Ik was verdrietig, dat ik het te laat vernam. Met
wat meer oplettendheid hadde ik het kunnen weten, want ik kende Uw portret zeer
goed. Waarom ook zeiden die jongelui het mij niet? Zeker dachten zij dat ik het wist.
Oók daarom, wenschte ik gaarne Utrecht nog eens te bezoeken.
Toen ik er over sprak, mijne voordragt van gisterenavond te herhalen voor een
minder afgesloten auditorium (met dames, bijvoorbeeld) en naar de opinie vraagde
van dezen en genen, gaf men mij den raad mij te wenden tot UHooggeleerde, en ik
ben zo vrij dat bij dezen te doen.
Zoude U denken, dat het de moeite waard is, - en hoe moet ik het aanleggen om
geen échec te lijden? Indien UHoogeleerde denkt, dat het succès hebben zoude, ben
ik zeker van den uitslag.
(Le fait est, dat ik het zeer noodig heb, doch dit is geen reden het te doen, indien
het U overigens ongeraden voorkomt.)
Indien iemand van Uwen Naam en van Uw gezag het steunt, zoude eene lezing
bij inschrijving (of ook zonder) zeker gelukken. Indien er dames komen, rond ik een
paar scherpten een beetje af.
Behalve nu de hoofdzaak - de noodzakelijkheid namelijk, om voor geld voordragten
te houden, hetgeen treurig genoeg is, - zoude mij Uwe hulp de hoogstvereerende
zekerheid geven, dat het voorgedragene U niet al te zeer misvallen heeft, hetgeen
mij eene zeer aangename voldoening wezen zoude.
Ingeval mijn verzoek om Uw intermediair niet te vrijpostig is, laat ik de bepaling
van den dag geheel aan Uhooggeleerde over, - wat mij betreft hoe eer hoe liever.
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Na zeer beleefde groete, en onder betuiging mijner bijzondere hoogachting, heb ik
de eer te zijn,
Hooggeleerde Heer,
Uw hooggeleerde Dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker
(hôtel Toelast.)
De ‘erflater van onze beschaving’ die door Annie Romein wordt behandeld vóór
Eduard Douwes Dekker, is de in zijn tijd vermaarde anatoom en fysioloog, Utrechts
hoogleraar in de oogheelkunde, Fran- ciscus Cornelis Donders (1818-1889), ‘specialist
tegen wil en dank’. Hoe vermaard prof. Donders was, kan men wel afleiden uit de
toon van Multatuli's brief, die heel anders is dan die van de brieven aan Busken Huet
die hij ervoor en erna schreef: ‘Ik ben ziek van verkoudheid, en kan niet zien. () En
nu die lezing te Utrecht!’ (28 maart), ‘Zondag avend heb ik te Utrecht mijn 3/5 drama
opgedreund. Dat noem ik “manger son blé en herbe!” Nu, 't was mooi. Dat spreekt
van zelf.’ In een aantekening uit 1872 bij idee 451 noemt Multatuli prof. Donders
een van de weinige ook in het buitenland beroemde Nederlandse geleerden, maar
het is niet alleen de geleerdheid (hij was een voorloper van Darwin en de grondlegger
van de oogheelkunde in Nederland) die hem zijn roem bezorgde; ook dat hij het
goede soort wetenschapsman was (zonder holle pretenties, geen vakidioot) en
bovendien een sociaal-voelend mens (bepleiter van de 8-urige werkdag, oprichter
uit eigen middelen van een polikliniek voor ‘minvermogenden’). Een Multatuliaan
als H.J. Top, zijn idool verdedigend tegen de quasi-geleerdheid van Swart Abrahamsz,
roept uit: ‘En die professoren zelve? Meent ge, dat ze algemeen nog voor onfeilbaar
worden gehouden? Die tijd is voor goed voorbij, Doctor Swart Abrahamsz.!’, maar
voegt daar onmiddellijk aan toe: ‘O er zijn mannen als Professor Donders e.a., die
werkelijk hoog staan en wier naam altijd zal leven.’1 Multatuli moet het als een eer
hebben beschouwd dat juist deze professor (‘ons aller vorst’, volgens een collega)
zijn voordracht had bijgewoond.
Die voordracht, uit het nog onvoltooide Vorstenschool, vond - zoals duidelijk is
- plaats op 29 maart 1868 en was, voor leden en vele genodigden, georganiseerd door
het Utrechtse studentengezelschap ‘Pan- ta noèta’ (alles is denkbaar). Het was een
geslaagde avond, volgens

1

Dr. Th. Swart Abrahamsz: Eduard Douwes Dekker (Multatuli), eene ziektegeschiedenis
(Amsterdam 1888; voorpublicatie in De Gids); H.J. Top: Multatuli. Een valsche diagnose
van een dolenden Gids. Onpartijdig antwoord - zonder geleerdheid - op het artikel van Dr.
Swart Abrahamsz (Amsterdam 1888), p. 16.
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Multatuli zelf (aan Huet: ‘Myn gehoor was tevreden, daar ik gewaarschuwd had dat
men niet zoude te weten komen “of ze elkaêr krijgen?” Want - dat weet ikzelf niet.’),
maar ook volgens de krant: ‘Het geheel vloeide over van vernuft, van snedige
gezegden, en bijna in elke phrase erkende men den rijk begaafden man, wiens geest
onuitputtelijk is in denkbeelden. Of ons echter de geheele konceptie beviel, daarover
moeten wij voor ditmaal heenstappen. Overigens brengen wij gaarne met allen, die
den heer Dekker hoorden, eene regtmatige hulde, niet alleen aan zijn scherpziend
oog, maar inzonderheid ook aan zijne wijze van voordragen, die zich kenmerkte door
krachtige uitdrukking en natuurlijkheid.’2 Het valt te hopen dat Donders er ook zo
over dacht.3
Met dank aan mevr. J. Schuller tot Peursum-Meijer, conservatrix van het
Utrechts Universiteitsmuseum, die mij op Multatuli's brief attendeerde en
toestemming voor publicatie gaf. Zij trof hem aan in het Donders-archief
dat zich in haar museum bevindt, in ‘een mapje met correspondentie van
diverse meerdere en mindere grootheden (inv. nr. Do. 02)’. Verdere
Multatuliana werden daar niet gevonden. Er is geen enkele aanwijzing dat
Donders op Multatuli's verzoek is ingegaan.

2

3

Voor de brieven aan Huet en het verslag in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad
van 31 maart 1868, zie V.W. 12, p. 733, 734, 737. De aantekening bij idee 451 is te vinden
in V.W. 3, p. 398.
Zie voor F.C. Donders, naast Jan & Annie Romein: Erflaters van onze beschaving, b.v. het
artikel van P.H. Kylstra in A.J. Kox en M. Chamalaun (red.): Van Stevin tot Lorentz. Portretten
van Nederlandse natuurwetenschappers (Amsterdam 1980). Kylstra citeert uit een dagboek
van Donders, maar helaas bleek dat in 1868 nog niet te zijn bijgehouden.
‘Panta noèta’ was volgens W.C.A. Baron van Vredenburch (Schets van eene geschiedenis
van het Utrechtsche studentenleven, Utrecht 1914): ‘niet uitsluitend... dispuut maar ook...
kern van omwentelingsgezinden’. Dekker was hun eerste ‘vreemde’ spreker.
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A. Kets-Vree
‘Tweede door den auteur herziene uitgaaf’
Een stukje tekstgeschiedenis van Max Havelaar
Korsjespoortsteeg 20, Amsterdam. Op dit adres - het geboortehuis van Multatuli bevindt zich een waardevolle collectie Multatuliana, variërend van een verzameling
manuscripten tot de sofa waarop de auteur zijn laatste adem uitblies, van een
knipselarchief tot een haarlok van de schrijver, van een handbibliotheek tot het
schaakbord waarop Dekker zijn partijen speelde. In dit artikel wil ik iets laten zien
van een paar unieke stukken uit de collectie van het museum. Te zamen beschrijven
ze een deel van de tekstgeschiedenis van Max Havelaar: de wording van de vijfde
druk uit 1881, de laatste waaraan Multatuli nog heeft meegewerkt.
G.L. Funke, de uitgever van de vierde druk uit 1875, schreef Multatuli op 8
november 1880 dat hij om gezondheidsredenen nog voor het einde van het jaar alle
boeken uit zijn fonds wilde verkopen. Ook het kopijrecht van Max Havelaar, dat hij
zes jaar eerder voor f 2100,- gekocht had, zou, met de nog onverkochte exemplaren,
onder de hamer gebracht worden. De veiling vond inderdaad nog in 1880 plaats, en
wel op woensdag 15 december. Uit de veilingcatalogus weten we dat er van de 5000
exemplaren die Funke gedrukt had, nog 215 over waren. Ze gingen - met het
kopijrecht van Max Havelaar en van de andere werken van Multatuli uit het fonds
van Funke - voor f 20.000,- over in het bezit van de pas opgerichte
Uitgeversmaatschappij Elsevier, waarvan J.G. Robbers directeur was (Funke aan
Multatuli, 16 december 1880). In zijn eigen exemplaar van de catalogus, dat bewaard
wordt in het Multatulimuseum, noteerde Funke het exacte bedrag: f 20.078,14 (zie
de afbeeldingen A en B).
In de zomer van 1881 is Multatuli bezig om, op verzoek van zijn nieuwe uitgever,
de tekst van Max Havelaar nog eens grondig door te nemen. Hij vindt het ‘vervelend
gepeuter’; de herziening kost hem vooral moeite ‘omdat de behandelde zaken zelf
my zoo aangrypen. Voor my is die Havelaar geen boek maar 'n doorleefd hoofdstuk
in m'n leven.’ (Multatuli aan Robbers, 2 augustus 1881). We kunnen een glimp van
dat moeizame karwei opvangen doordat er een exemplaar van de vierde druk bewaard
is gebleven, waarin - in het handschrift van Mimi - veranderingen voor de vijfde
druk zijn aangebracht. Lang niet alle verschillen tussen beide drukken komen er in
voor. Het zijn vooral wijzigingen in de nummering van de noten, veroorzaakt doordat
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Multatuli hier en daar nieuwe noten tussenvoegde. Bij dit werkexemplaar horen
strookjes papier met daarop - ook in het handschrift van Mimi - de tekst van die
nieuwe noten (zie de afbeeldingen C en D). Multatuli heeft enige tijd met het idee
gespeeld om de ‘Aanteekeningen en Ophelderingen’ als een afzonderlijk boekje uit
te geven. Eigenaars van een van de eerdere drukken zouden dan alleen dat losse
deeltje hoeven aanschaffen om weer bij te zijn. Later kwam hij op zijn denkbeeld
terug: lezers die belangstelling hadden voor zijn noten zouden al wel de uitgave-1875
hebben aangeschaft en hij achtte de wijzigingen ten opzichte daarvan te gering en te
weinig belangrijk om een afzonderlijke uitgave te rechtvaardigen (Multatuli aan
Robbers, 26 juni 1881).
Een plan dat evenmin werd uitgevoerd, betrof het illustreren van Max Havelaar.
Kort nadat hij zich het kopijrecht verworven had, in ieder geval vóór half januari
1881, zond Robbers Dekker twee proeftekenin- gen, met het verzoek zijn oordeel
daarover te geven. Dekkers reactie was aarzelend: ‘Op die beide platen zyn vier
personen die ik gekend heb, menschen die voor my geen boekenfiktie maar
werkelykheid represen- teeren. M'n eerste indruk was:
dat is de Regent van Lebak niet,
Dat is Verbrugge niet,
Dat is Tine niet,
Dat is kleine Max niet.
Maar die indrukken zyn geheel persoonlyk. Daarmee heeft noch de Artist, noch
de lezer van 't boek Havelaar te maken.
Droogstoppel, geen bepaald persoon, maar 'n litterarische karaktertype, vind ik
uitstekend, en ik gis alzoo dat ook de voorstelling der andere beeldjes goed is voor
het publiek, dat daarin niets anders zoekt dan reproduktie van letterkundige
beschryving.’ (Multatuli aan Robbers, 12 januari 1881). In dezelfde brief staan nog
enkele gegevens over de bewuste proefprenten: ‘Wel mag ik zeggen dat kostuum en
bywerk (sarong, kabaai, pendoppo, kleeding regent &c.) juist zyn, behoudens 'n paar
twyfelende aanmerkingen. De teekenaar geeft blyk in Indie geweest te zyn. Ik meen
dat 'n Adhipatti geen sirihdoos op Zyn hoogwelgeboren schoot neemt. Ook ben ik
niet zeker of 't handvat van de kris niet aan de linkerzyde van den rug zit? Maar
misschien vergis ik my. Wel had ik den jongen die den slamat maakt, wat
mikroskopischer gewenscht, een kleine “maas” (iets als page.)’ In de Multatulicollectie
bevinden zich twee tekeningen, waarop de hierboven genoemde elementen voorkomen
(zie de afbeeldingen E en F). De eerste voorstelling laat Tine en Droogstoppel zien,
met kleine Max op de achtergrond (vgl. Max Havelaar, 5e druk, p. 43-44). De tweede
afbeelding toont Verbrugge en de regent in de pendoppo, wachtend op de nieuwe
assistent-resident (vgl. Max Havelaar, 5e druk, p. 69).
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Het zijn geen tekeningen in de gebruikelijke zin, op papier of iets dergelijks, maar
op houtblokken. Het eerste houtblok is nog volkomen glad, in het tweede is de
voorstelling al in het hout gegraveerd. Daarom lijkt het op het eerste gezicht ook of
beide prenten in een heel andere stijl getekend zijn. Robbers had dus het plan om
Max Havelaar te verluchten met houtgravures, een destijds veel gebruikte techniek
voor boekillustraties. De gegraveerde tekening wijkt op een belangrijk punt af van
de tekening die Multatuli onder ogen gehad moet hebben: de sirihdoos bevindt zich
niet langer op de ‘hoogwelgeboren schoot’ van de adhipatti, maar staat op de grond,
tussen de adhipatti en zijn bediende in. De tekenaar heeft in een latere versie van
zijn ontwerp dus rekening gehouden met Multatuli's commentaar.
Lange tijd heeft men niet geweten wie de tekenaar was. De tekening van Verbrugge
en de regent is weliswaar - als enige van de bewaard gebleven illustraties ondertekend (in de linkerbenedenhoek staat ‘WALTER’), maar dat is niet de naam van
de kunstenaar, wel die van de uitvoerder, de houtgraveur. Johannes Walter, zoals
zijn naam voluit luidde, was een Duitser (1839-1895), die zich in 1873 als houtgraveur
in Nederland gevestigd had en daar grote bekendheid had gekregen. Zo maakte hij
boekillustraties voor verschillende uitgevers en werkte hij mee aan het populaire
tijdschrift Eigen haard. Aangenomen werd tot dusverre dat de oorspronkelijke
tekeningen vervaardigd waren door Anthon Gerard Alexander, ridder van Rappard
(1858-1892), een sociaal bewogen kunstenaar die - net als Van Gogh, met wie hij
bevriend is geweest - vaak het leven van (fabrieks-)arbeiders als onderwerp koos.
Om twee redenen was dit echter niet zo waarschijnlijk. In de eerste plaats lijken de
tekeningen voor de Havelaar-editie volstrekt niet op de tekeningen waarvan vaststaat
dat Anthon van Rappard ze heeft gemaakt. Ten tweede was deze nooit in Indië
geweest, terwijl uit allerlei details op de H avelaar-prenten blijkt dat - zoals Multatuli
ook al opmerkte - de illustrator Indië heeft gekend. Het was dan ook niet deze, maar
een andere Rappard die de bewuste tekeningen heeft gemaakt: Jonkheer Josias
Cornelis Rappard (1824-1898), kolonel van de infanterie in het Indische leger. J.C.
Rappard had een zekere naam als illustrator van Indische boeken. In 1880 was n.l.
het eerste deel verschenen van een vierdelig boekwerk van W.A. van Rees, met de
titel Nederlandsch-Indië. Voor deze uitgave had Rappard een groot aantal
kleurenlitho's gemaakt, met allerlei voorstellingen uit het dagelijks leven in de kolonie.
Het lag voor de hand dat Robbers zich tot hem wendde met het verzoek Max Havelaar
te illustreren.
Multatuli's eerste reactie op de proeftekeningen was gemengd: aan de ene kant
noemde hij ze ‘uitstekend’ en ‘zéér goed’, aan de andere kant verklaarde hij dat hij
als leek niet kon oordelen en dat hij een deskundige
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wilde raadplegen (Multatuli aan Robbers, 12 januari 1881). Toen dat gebeurde Carel Vosmaer, auteur en illustrator van Londinias, werd ingeschakeld -, was
Multatuli's enthousiasme aanmerkelijk bekoeld. Zijn belangrijkste bezwaar was dat
de proeven geen humor bevatten:
‘Godbewaarme dat ik 'n artist aan soort van humor zou willen binden! Maar één
der oneindig-vele soorten mag toch geëischt worden, dunkt me... tenzij de uitvoering
der teekening als uitvoering uitstekend is. En ook dàt is mijns inziens in de getoonde
proeven 't geval niet!
Heb ik ongelijk, als conditio sine qua non voor 'n illustratie te vorderen: òf dat de
teekening als zoodanig zéér schoon zij, òf: dat de artist door 'n
humoristisch-epigrammatisch-sarkastisch-geestige opvatting, 'n vernuftigen weerslag
geeft op den tekst, iets als gedachtenrijm? (Eenvoudig voorbeeld. De held is driftig,
en vliegt in woede op. Illustratie: 'n bliksemstraal neerschietende op wat de tekst
aangeeft. Of: 'n vulkaan, wiens projektielen hier en daar treffen, als boven) Enz. enz.’
(Multatuli aan Vosmaer, 19 februari 1881; editie Pée, p. 151-152). Wanneer en
waarom precies besloten werd de nieuwe druk van Max Havelaar ongeïllustreerd te
laten verschijnen, is niet bekend. Feit is dat de ‘tweede door den auteur herziene
uitgaaf’ op 1 november 1881 verscheen, zonder illustraties.
Behalve de veilingcatalogus, het werkexemplaar met strookjes en de
illustraties, behoren ook de correspondentie tussen Multatuli en Funke en
de brieven van Multatuli aan Robbers, waarvan ik gebruik heb gemaakt,
tot de collectie van het Multatulimuseum. Van Rappard maakte meer
tekeningen voor de vijfde druk van Max Havelaar dan de twee, die
hierboven ter sprake kwamen. Een aantal daarvan is afgedrukt in de bundel
Multatuli uit de reeks Genie en wereld (Hasselt, 1970).
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A. Omslag fondscatalogus G.L. Funke
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B. Pagina uit de fondscatalogus van G.L. Funke
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C. Pagina uit het werkexemplaar van de vierde druk
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D. Strookje met - in de hand van Mimi - de tekst van een nieuwe noot, bestemd voor de vijfde druk
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E. Illustratie voor de vijfde druk: Droogstoppel bij de vrouw van Sjaalman
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F. Illustratie voor de vijfde druk: Verbrugge en de regent in de pendoppo, wachtend op de nieuwe
assistent-resident

Over Multatuli. Delen 24-25

56

H.H.J. de Leeuwe
Multatuli en de muziek II
Welke plaats nu neemt de muziek in zijn verdere creatieve werk in? Reeds zijn
dramatische eersteling De Eerlooze (later De Hemelbruid en nog later De Bruid
daarboven genaamd, III 447-550) zou er niet zijn zonder muziek. De held is
muziekleraar en componist. Holm, zo heet hij, die de schuld voor een vermeend,
door zijn vader gepleegd misdrijf op zich genomen heeft en nu tot balling geworden
is, heeft een romance gecomponeerd die alles zegt en alles verzwijgt: schoon, maar
luguber en treurig. En dit gezang weerklinkt niet alleen één keer als Caroline, de
toekomstige hemelbruid, het a prima vista zingt, neen, ook als het toneel in het derde
bedrijf enige ogenblikken leeg blijft, speelt het orkest het refrein:
Voor den balling bloeit geen liefde, eenzaam draagt hij ramp en smart,
Want de bloedschuld van den vader vraagde een offer van zijn hart.

Kort daarna treden Holm en Caroline samen op. Zij tracht hem tevergeefs te bewegen
zijn geheim aan haar te onthullen. Hij kàn, mag en wil dit niet en de scène eindigt
met een vurige wederzijdse liefdesbetuiging. De situatie splitst zich dan door het
optreden van een geniepige neef zo toe dat Holm tot een bekentenis gedwongen
wordt: ‘Ja, ik ben eerloos!’ Caroline geeft een gil en wordt door vrouwelijke bedienden
weggeleid. Gedurende die tijd staat Holm met op de borst gekruiste armen en in
gebogen houding. De muziek speelt:
Voor den balling bloeit geen liefde...

In het vierde bedrijf neemt Holm dan ook het besluit zelfmoord te plegen. Hij zit aan
een schrijftafel in zijn kamer, heeft enige brieven verzegeld en blijft enkele
ogenblikken met het hoofd in zijn had zitten. De muziek speelt:
Voor den balling bloeit geen liefde...

Maar hij is niet in staat zijn besluit ten uitvoer te brengen. Een verzoek om hulp juist
voor de geniepige neef, hem gedaan door een oude kennis die hem met twee jonge
kinderen komt opzoeken, brengt hem ertoe niet alleen om te helpen maar ook om in
leven te blijven. Als hij weer alleen is valt hij op zijn knieën en bidt. De muziek
speelt:
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Voor den balling bloeit geen liefde...

Als in het vijfde bedrijf door tussenkomst van zijn oom, de graaf van Weiler, eerherstel
is verkregen, de geniepige neef van het toneel is gestuurd en het rechtsgevoel is
bevredigd, valt Caroline aan Holms borst en onder het vallen van het doek speelt het
orkest nog eens de gehele romance.
Men ziet het: de muziek is hier essentieel, ze is in de handeling opgenomen en
fungeert telkens als sfeerscheppend middel: herinnerend, sentimenteel,
tranen-opwekkend. De melodie van de romance is het grondthema dat het dramatisch
verloop mede bestuurt. Al zou de term Leitmotiv in de zin van Richard Wagner hier
niet op zijn plaats zijn (het stuk is geen doorgecomponeerd muziekdrama), dan toch
kan er gesproken worden van een bewust toegepast herinneringsmotief.26
Sterk gereduceerd daarentegen is de functie van de muziek in het drama van zijn
rijpe tijd: Vorstenschool (VI 15-112). Ze lijkt in hoofdzaak illustratief. In de tweede
acte hoort Z.M. tijdens de befaamde schouderweren-scène ergens in het paleis een
strijkje spelen; vrienden van een van de hovelingen vieren een feestje. Daar wil
Koning George ook wel bij zijn en dus laat hij de heren in zijn salon ontbieden. Had
hij die muziek niet gehoord, dan zou het niet tot de uitbarsting van jalouzie gekomen
zijn waardoor straks de intrige pas op gang gebracht wordt. Er is dus toch sprake van
enige dramatische functie.
Verder wordt er in dit bedrijf gezòngen. Een der lakeien citeert de aanvang van
een bekend straatlied wanneer hij aan de kosten denkt die een verblijf in een badplaats
mee zou brengen voor de kromme knecht van de kleermaker; zo'n kuur heeft de
koning nl. geadviseerd (‘te Lompenhügel heelt men alle kwalen’):
Dat gaat naar Den Bosch toe,
zoete, lieve Gerretje,
Dat gaat naar Den Bosch toe,
zoete, lieve meid.

In het volgende couplet besluiten de jongen en het meisje aldaar brandewijn met
suiker te gaan drinken, doch dan rijst de vraag:

26

‘Herinneringsmotief: de herhaling van een muzikaal fragment met de bedoeling daarmede
de herinnering op te wekken aan den daarbij behoorenden indruk. Veelal heeft het de bedoeling
ons de gedachten der handelende personen te openbaren, het beeld, door de herinnering
opgeroepen, is tevens dat wat den held voor den geest staat’. Aldus K.Ph. Bernet Kempers:
Herinneringsmotieven, Leidmotieven, Grondthema's. Amsterdam 1929, p. 19.
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Wie zal dat betalen,
zoete, lieve Gerretje,
Wie zal dat betalen,
zoete, lieve meid.

Dat werd nu juist bedoeld door de zingende lakei, en aan dit muzikale citaat ontbreekt
dus een politiek-economische toespeling niet.
Tijdens het steeds rumoeriger wordende feest van de koning en de heren van het
hof zingen alle aanwezigen in koor het fraaie refrein:
oewoe, oewoe,

dat behoort bij het liedje van de nachtuil, een spotvers op de standsverschillen die
een huwelijk tussen niet-gelijken niet toestaan, want uilen die op een kerkmuur
grootgebracht zijn, zijn
dus van natuur
Te fyn voor uilen uit een schuur... oewoe!

In het vierde bedrijf wordt de naieve maar energieke Hanna met een liedje
geïntroduceerd dat - had ze de gelegenheid gekregen het àf te zingen - een
liefdeshistorie ten plattelande tot inhoud gehad zou hebben; het begin belooft veel:
Mooi Elsje, 'n boerinnetje, poezel en mals,
verloor onder 't ryden de boot van haar hals.
En Koenraad, de flinkste gezel van het oord
Ontdekt die, en raapt die, en rydt er mee voort.

Maar die regels zijn zodanig in het toneelgebeuren opgenomen dat Hanna telkens
maar één regel van die regels kan zingen, want ze wordt steeds weer onderbroken
door haar verloofde en buurman Albert die voortdurend aan de zijwand klopt. Zou
Multatuli hiermee een parodie op het traditionele Auftrittslied in de komische opera's
en operettes bedoeld hebben?
Los daarvan moet worden opgemerkt dat in de uitspraak van Koningin Louise in
het derde bedrijf (VI 65):
Bestaan is: anders worden. Elke terts
Van een seconde draagt z'n navelmerk
Als wy...
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de muzikaal-technische formulering van die intervallen ongelukkig is uitgevallen.
Er had beter kunnen staan:
Elke terts
Zie, draagt het navelmerk van een seconde
Als wy...

Maar wie zijn wij dat we Multatuli willen verbeteren?
Van minder betekenis, zuiver omlijstend, is de muziek in het tweede fragment van
het blijspel A leid (VII 683-735), dat in een studentenherberg speelt. Het zal niemand
verwonderen dat, als tegen het slot de studenten opkomen, het oude 18de-eeuwse
lied27 weerklinkt:
Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.

De belangstelling voor wat het volk zingt blijkt verder uit de realistische beschrijving
van de zogenaamde hagepreek in Idee 703 (IV 427-434). Multatuli ziet en hoort hoe
een enthousiaste prediker, op een gehuurde stoel staande in een Haagse volkswijk,
zich in zijn vroom betoog niet van de wijs laat brengen noch door schreeuwende
kinderen noch door langstrekkende lotelingen die in hun dronkenschap allerlei liedjes
zingen die de auteur zoveel mogelijk fonetisch weergeeft zoals:
En we chaan noch nie na huis...
Pater! jy mot skye chaan...
Pater, geef je non 'n soen...
In de nes daar motte we wezen...
Daar staat op de deur geskrefe:
Hier verkoopt men brandewyn.

De literaire verwerking van het straatlied culmineert dan in de beschrijving in
Woutertje Pieterse van het bezoek van Napoleon I aan Amsterdam in 1811 (Idee
1127-1183, VII 106-264). Een koning (zijn broer Louis) hertogen, groothertogen,
prinsessen en prinsen, hovelingen, chevaliers, lakeien vergezellen hem. Er is een
feest voor het volk georganiseerd. De straten zijn geïllumineerd, er is hardzeilen
aangekondigd op de Amstel

27

De tekst is van C.W. Kindleben (1781), de muziek is ontleend aan een melodie van J.Ch.
Günther (1718).
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(wat echter niet doorgaat bij gebrek aan wind). De hoogadellijke dames en heren
maken een rijtocht in open koetsen en horen tot hun verbazing Nederlandse
straatzangers een Frans lied zingen:
Amour à la plus belle,
Honneur au plus vaillant.

De door Multatuli reeds eerder geïntroduceerde Paltsgravin van Aetolië (!) hoort dit
en zegt verbaasd: ‘Das Pöbel singt la changsong de la Reine. Oh, mong dié, quelle
pronongziazong!’ (Moet zij nodig zeggen!).
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J. Kortenhorst
Had Multatuli een public relations functie bij Hotz?
Door Mimi Hamminck Schepel leerde Multatuli in maart 1863 de familie Hotz in
Den Haag kennen.
Hotz was één van de twee directeuren van de ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’
en hij bezat een belangrijk aandeel in de onderneming. (‘Eigenaar’ zoals Mimi in
een aantekening bij haar brievenuitgave zegt was hij dus niet).
Zowel Marie Anderson in haar Multatuli-memoires, als Meerkerk in de eerste en
tweede druk van zijn Multatuli-biografie alsook de neef van Multatuli Dr. Th. Swart
Abrahamsz in zijn bekende ziektegeschiedenis zeggen dat de schrijver in 1863 werk
voor Hotz verrichtte en daarvoor geld ontving.
In mijn Multatuli en Hotz (eerste versie in het Jaarboek ‘Die Haghe’ van 1965,
tweede versie in een uitgave van de Jako Pers (1965) en derde versie als Geschrift
VIII van het Multatuli-Genootschap (1966) heb ik getracht een antwoord te vinden
op de vraag: wat voor werk deed Multatuli voor Hotz of welk werk had hij in ieder
geval beloofd voor Hotz te verrichten?
Ik meende de sleutel tot de beantwoording in handen te hebben in de toen pas
teruggevonden brief die Dek, Tine en Edu van Brussel uit op 25 april aan de familie
Hotz schreven. (Die brief zat in een kist boeken met Arabica uit het bezit van Hotz'
zoon Albert aan de U.B. Leiden).
De betreffende zin (geschreven door Multatuli) luidde: ‘Bewaar goed (...) 't Ned.
Magazyn met de beschryving van de fabriek. Neen, zend me dat onder kruisband. -’
Mijn conclusie was toen:
Het gaat hier om het eind maart 1863 verschenen nummer 12 van het
geïllustreerde tijdschrift ‘Nederlands Magazijn ter verspreiding van
algemeene en nuttige kundigheden’.
In dat nummer staat een artikel van ruim één pagina over de katoenspinnerij
Gelderman te Oldenzaal. Daarbij is een houtgravure van W. Hekking
geplaatst waarin men de fabriek romantisch in het landschap ziet liggen.
Het is wel duidelijk dat het de bedoeling van Hotz is geweest eenzelfde
soort artikel geplaatst te krijgen van zijn ‘Prins van Oranje’.
Maar die conclusie was onjuist: Multatuli bedoelde twee nummers van het
‘Nederlandsch Magazijn’, nl. nr. 15 en nr. 17 van het jaar 1862 waarin
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zowel twee pagina's illustraties van de fabriek (houtgravures van M. Morriën) zijn
opgenomen alsmede twee pagina's tekst waarin een volledige beschrijving van de
fabriek wordt gegeven.
Een tekst waaraan Multatuli niet te pas is gekomen: toen het blad in 1862 uitkwam
kende Hotz en Multatuli elkaar nog niet.
Een public relations opdracht heeft Hotz kennelijk niet gegeven.
Wat wel?
Dat is opnieuw de vraag.
In het Haagse Gemeente-Archief bevindt zich een gastenboek van zeer groot
formaat van de fabriek ‘De Prins van Oranje’. Daar komt op 18 april 1863 de naam
Douwes Dekker (door hem zelf geschreven) voor met daarachter in de kolom
‘Kwaliteit’ het woord ‘niets’. Onder zijn naam is (ook eigenhandig) geschreven:
‘kleine Max’ met onder het ‘niets’ van zijn vader ‘net als papa’.

Onze medewerker J. Kortenhost is op 27 september overleden, Over
Multatuli 25 was toen vrijwel gereed; het volgende deel zal een ‘In
memoriam’ bevatten.
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Karel van het Reve
Brieven van Multatuli
Brieven van Multatuli, gekozen door H. Brandt Corstius. Amsterdam,
Querido, 1990. 244 p. Prijs f 39,90
Je zou de uitgave van de geschriften van Multatuli in Nederland in de laatste decennia
kunnen vergelijken met een sinterklaasoptocht. Het belangrijkste in de stoet, de pièce
de résistance, is natuurlijk Sinterklaas zelf, dat wil zeggen de Volledige Werken en
de Brieven en Documenten die bij Van Oorschot verschijnen. Maar hoewel hij de
belangrijkste is, wordt Sinterklaas zelf toch een beetje de loef afgestoken door de
Postharmonie en andere blaasorkesten, de feestwagens, de snoep strooiende zwarte
Pieten. Zo verschijnen er naast de Van Oorschot-uitgave tal van afzonderlijke
Multatuli-uitgaven. Het pleit natuurlijk voor de springlevendheid van een auteur als
er naast zijn verzamelde werken ook losse boeken van hem blijven verschijnen. Zo
duiken er naast de Russische bibliotheek steeds weer andere vertalingen van ‘Anna
Karenina’ en ‘Vaders en zonen’ op.
Alleen al in Querido's Salamanderreeks zijn sinds 1960 twaalf Multatuli-boeken
verschenen. De laatste in de reeks zijn honderd brieven van Multatuli, gekozen en
van spaarzaam commentaar voorzien door Hugo Brandt Corstius.
In zijn Voorwoord zegt Brandt Corstius, dat hij uit de ongeveer drieduizend brieven
van Multatuli de ‘mooiste’ heeft uitgekozen. ‘Dus niet de brieven die voor Dekkers
biografie van belang zijn, zelfs niet die voor zijn schrijverschap van belang zijn, en
ook zeker niet die alleen van belang zijn voor een van de talrijke affaires, die een
eeuw Multatulistudie overmatig hebben beziggehouden. Het ging mij om die brieven
die ook zonder de biografische, polemische, literairhistorische of historische
achtergrond de moeite van het lezen - en hoe weinig moite kost het lezen van deze
brieven van meer dan honderd jaar geleden! - waard zijn. Al zijn brieven zijn prachtig.
Ik koos de prachtigste.’
Dat deed mij een beetje denken aan de Amsterdamse historicus Jan Romein, die
zijn studenten een keer uitnodigde een lijst te maken van de tien grootste historici
die ooit geleefd hadden. Toen die lijst eenmaal klaar was bleken, als ik me goed
herinner, de grote historici keurig verdeeld over verschillende culturen: een Griek,
een Romein, een mof, een Rus etc, terwijl je je natuurlijk zou kunnen voorstellen
dat de wel opgenomen Rus minder ‘groot’ was dan een paar weggelaten Grieken en
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Romeinen. Zo treft het dat de honderd brieven van deze bloemlezing vrij aardig over
het leven van Multatuli verdeeld zijn en bij elkaar toch een goed beeld van dat leven
geven. Soms is de keuze heel treffend. Zo heeft Brandt Corstius uit de hele
Lebak-affaire de beste en meest indrukwekkende brief genomen, de eerste brief aan
Brest van Kempen. Een keurige, korte, zakelijke dienstbrief, waar zo te zien geen
speld tussen de krijgen is, vrij van enige retoriek. Had ik op de plaats van Brest van
Kempen gezeten, dan zou ik er haast ingetrapt zijn.
Het is inderdaad iedere keer weer treffend hoe gemakkelijk zich die brieven laten
lezen. Ik had ze alle honderd al eens gezien, maar toch heb ik het boek zonder me
een ogenblik te vervelen twee keer gelezen. Gedeeltelijk ligt dat aan Multatuli zelf,
gedeeltelijk aan de bloemlezer, die een prachtige keuze gedaan heeft. De mooiste
passage naar mijn smaak is deze (27 juli 1875 uit Wiesbaden): ‘Onze menagerie is
vermeerderd met een schildpadje. Jammer dat de arme kerel aan een oog blind is.
Overigens zijn we heel wel.’
Het valt overigens nog mee dat hij niet vertelt dat hij weet waarom die schildpad
aan een oog blind is en wat hij daaraan zou kunnen doen als hij meer ‘loisir’ had.
Zo schrijft hij in januari 1846 aan Tine dat hij een brief van Van Heijst heeft
gekregen. ‘Die arme jongen zit daar geheel alleen in de binnenlanden van Borneo.
Ik hoop daaraan later iets te veranderen.’ Als hij dat schrijft is hij een heel klein
Indisch ambtenaartje op wachtgeld. ‘Later’ is, krijg je de indruk: als hij Raad van
Indië is geworden, of Gouverneur-generaal.
De meest hemeltergende passage (Dekkers brieven vervelen mij nooit: ik blijf mij
ergeren) vond ik in de brief van 3 maart 1874 aan zijn uitgever Funke. Jarenlang had
Dekker er op gehamerd, dat men hem in Lebak onrecht had aangedaan en dat daarom
zijn vrouw en kinderen nu gebrek leden. Men kwam er al gauw achter dat geld geven
aan Dekker geen goed middel was om aan dat gebrek lijden van Tine en de kinderen
een eind te maken, want Dekker was een van de grootste geld over de bank smijters
uit de Nederlandse geschiedenis. Enkele welwillende lieden kwamen toen op de
gedachte om Tine rechtstreeks geld te geven. Dat maakte Dekker razend, vooral als
dat geld afkomstig was van mensen die het misschien niet in alles met hem eens
waren. ‘Ik had al of niet aanspraken. Zo ja, men had ze moeten laten gelden. Zo neen,
dan hadden ook m'n vrouw en kinderen niet het minste recht op sympathie.’
Dat is wel het toppunt: Of Multatuli had gelijk, en dan moest men hem eerherstel
geven en zoveel geld dat zijn vrouw en kinderen niet verhongerden, of hij had
ongelijk, en dan was er geen enkele reden meer om zijn vrouw en kinderen te helpen!
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Een vraag die de Multatuli-lezer zich af en toe kan stellen is: hoe is het mogelijk dat
iemand die zo goed schrijft zo onnozele en bekrompen denkbeelden kan hebben over
literatuur. Hij had het bijvoorbeeld niet op Goethe's ‘Werther’, omdat Lotte zich in
dat boek onwelvoeglijk gedraagt: ze haalt Werther aan, maar als het er op aankomt
stoot ze hem terug. Zo kun je bezwaren tegen Shakespeare hebben omdat Macbeth
zijn gast en weldoener eerst keurig ontvangt en vervolgens vermoordt.
Brandt Corstius heeft zijn commentaar erg kort gehouden, er terecht van uitgaand
dat je deze brieven gemakkelijk kunt lezen zonder iets van de in die brieven ter sprake
gebrachte zaken en personen te weten. Achterin geeft hij een lijst van in het boek
voorkomende personen en een lijst van voor de huidige lezer niet direct begrijpelijke
woorden. In dat commentaar is hij soms wat apodictisch. Zo schroomt hij niet de
aanvallen van Van Vloten op Multatuli ‘infaam’ te noemen. Het is alweer een jaar
of twintig geleden dat ik Van Vlotens ‘Onkruid onder de tarwe’ las en het een heel
redelijk boek vond. Hoezo ‘infaam’?
Bij de lijst van ‘vreemde woorden’ heeft de samensteller alleen ‘die verklaringen
die de lezer absoluut nodig heeft en die hij zelf niet gemakkelijk kan vinden of juist
raden’ opgenomen. Toch vond ik een aantal woorden in die lijst die ik erg gemakkelijk
kon raden of opzoeken, zoals amende honorable, au courant, cause célèbre, simple
comme bonjour, terwijl woorden waarvan ik de betekenis niet kende in de lijst
ontbraken, zoals asujettissement, statieus, mon fait.
Bij twee keer lezen heb ik maar drie drukfouten gevonden: op p. 211 staat by in
plaats van gy, en in de woordelijst moeten Leistung en Zettelchen met een hoofdletter.
In het Duitse citaat in brief 89 staan twee taalfouten. In de woordenlijst staat in
datzelfde citaat weer een andere taalfout, - een voorbeeld, om een andere Brandt
Corstius te citeren, van hoe je een hardnekkige strijd tegen een fout kunt leveren en
die strijd tenslotte toch nog kunt verliezen.
Multatuli was gek op etymologie, en heeft op dit gebied de nodige onzin beweerd.
In zijn lijst van vreemde woorden geeft Brandt Corstius als betekenis van het Franse
fleurettes ‘flirtende opmerkingen’. Ik dacht meteen: zou het Engelse woord flirt niet
een verbastering zijn van het Franse fleurette? Noch Webster, noch de Shorter Oxford
Dictionary geven deze afleiding, en de Petit Robert noemt hem zelfs ‘improbable’,
maar ik geloof er in. Multatuli zou het met me eens zijn geweest.
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Cyrille Offermans
In 't eind de overwinning?
De ‘Minnebrieven’ na 130 jaar herlezen
Ofschoon nauwelijks minder beroemd dan Max Havelaar is er over de Minnebrieven
disproportioneel veel minder geschreven. Dat is al vaker opgemerkt. J.J. Oversteegen,
die onder meer de verdienste toekomt Multatuli's creatieve werk (een arbitraire
onderscheiding, ik weet het) zoveel jaar na dato eindelijk volledig én goedkoop
toegankelijk te hebben gemaakt, schreef in De redelijke natuur; Multatuli's
literatuuropvatting zich met enige schaamte te realiseren dat hij nooit eerder achter
de bedoelingen van de Minnebrieven was gekomen. Jammer alleen - voegen L.G.
Abell- van Soest en L.F. Abell daaraan toe - dat Oversteegen de suggestie dat hij die
bedoelingen nu wèl doorziet nergens waarmaakt.
In Multatuli's Minnebrieven na 130 jaar doen de Abells (als die nominale
samenvoeging geoorloofd is) nu zelf die omissie teniet. Oversteegens advies in het
nawoord bij de Minnebrieven-uitgave van 1984 indachtig, herlazen zij het boek met
één oog gericht op de aantekeningen die de auteur zelf in 1864 in de marge van het
exemplaar van Johannes van Vloten heeft geschreven. Een belangrijke strategische
rol kennen ze verder toe aan een tweetal brieven die Multatuli in oktober en november
1860 - dus in de periode tussen Max Havelaar en de Minnebrieven - in ‘De
Tijdspiegel’ publiceerde.
De titel van hun boekje verwijst nadrukkelijk naar de schuld die ‘Holland’ ten
opzichte van Multatuli nog in te lossen had. ‘Dit vergeef ik Holland nooit, dat ze dit
boek niet begrepen hebben! De M.B. zijn 100 Havelaars waard! In geen taal bestaat
een zóó opregt weergegeven schildery van wat er in 14 dagen kan worden gedacht,
geduld, gehoopt, geleden -’, schreef de getergde auteur met de hem kenmerkende
bescheidenheid in een brief aan A. van der Ghinst, die Brandt Corstius best had
mogen opnemen in zijn selectie prachtigste brieven.
Centraal in het onderzoek van de Abells staat de vraag: Wie is Fancy? En ze geven
ook meteen het antwoord: ‘Men zou Fancy Multatuli's kunstenaarsintuïtie kunnen
noemen, of zijn kunstenaarsziel.’ Dat is, voor wie de Minnebrieven kent, niet zo'n
verrassende conclusie. Want Fancy mag dan tezelfdertijd ‘hier (...) op de Leliegracht’
wonen en ‘in een koffer te Laeken’ liggen, zoals de ietwat verwarde auteur van de
Minnebrieven in eerste instantie laat weten, uit de eerste brief ‘Aan Fancy’ blijkt ze
minder van vlees en bloed dan die regels suggereren: ‘Myn lief
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kind, wie zyt gy eigenlyk? Hoe heet gy? Waar woont ge? Moet ik u noemen met
namen uit het Hooglied, u, de donkerkleurige Sulamite? Zyt gy de lelei van Saron,
of de narcis in het dal? (...) Moet ik poëzie scheppen uit uw blik; moet ik rymen op
de kleur uwer haren?’
Hoewel de kaarten van de Abells dus al vroeg op tafel liggen, gaan ze onnodig
omslachtig van start. Hun uiteenzetting, meteen in het begin, over de inspirerende
rol die vrouwen ‘door hun vermogen tot liefde geven en liefde wekken’ ‘al van de
vroegste tijden af’ voor kunstenaars hebben gespeeld, is lichtelijk overbodig, want,
behalve waar of onwaar, een cliché van de eerste orde, dus onwaar. Overbodig is
naar mijn smaak ook de uiteenzetting over Vestdijk, die hier voor alle zekerheid ‘de
schrijver Vestdijk’ heet (ter onderscheiding van ‘de mens Vestdijk’?) Dat Vestdijk
‘ons in zijn verschillende wetenschappelijke en essayistische werken een openbarend
inzicht verschaft in het functioneren van de liefde in de menselijke geest’ mag, in
een stuk over Multatuli, in elk geval niet zo worden opgeschreven.
Waar gaat het in de Minnebrieven om? De Abells: ‘In de Minnebrieven is het
Fancy's taak om in Max de sluimerende kunstenaarsziel te wekken die hij verdrongen
heeft, omdat hij aan zijn zware ambtenaarstaak de voorrang gaf.’ Aan de fundering
van die stelling is het grootste deel van het boekje gewijd. Wat mij betreft doen de
Abells dat overtuigend, voorzover er aan mij op dit punt tenminste nog iets te
overtuigen viel. In de Minnebrieven gaat het - zoals de klassieke formulering ook
hier luidt - om ‘de strijd (...) tussen de rechtschapen ambtenaar Max Havelaar en de
kunstenaar Multatuli’.
Die tegenstelling is tot op zekere hoogte natuurlijk een schijntegenstelling (feiten
kun je verzinnen en poëzie kan zeer feitelijk zijn), maar het komt Multatuli goed uit
te doen of dat nog helemaal niet zo duidelijk is. Pas door die ‘strijd’ flink op te
kloppen, krijgt hij de dramatische allure die de schrijver nodig heeft om als reddende
engel op te treden, in het spoor - zeggen de Abells - van niemand minder dan Christus,
Martin Luther King en Gandhi, ‘bij wie macht en liefde één waren.’ Het gaat om
waarheid èn poëzie, pas ‘een poëtisch omrankte waarheid (is) de moeite van het
vertellen en uitgeven waard, omdat de poëzie het vermogen heeft de menselijke geest
dieper te ontroeren dan de naakte waarheid dit vermag.’
Ik zei het al: de manier waarop de Abells laten zien dat het in de Minnebrieven
inderdaad om deze strijd gaat alsmede de synthese van de tegendelen in 't eind, is
overtuigend. En de manier waarop ze Multatuli's zogenaamde Deventer commentaar
in hun exegese verwerken is verhelderend. Maar - ook dat zei ik al - niet erg
verrassend. En - idem - nogal omslachtig. Elke paragraaf wordt afgesloten met een
samenvatting en ook tussentijds minachten de schrijvers althans deze lezer regelmatig
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met wat al te grote innigheid. Als ik eenmaal weet dat ik de Minnebrieven allegorisch
moet lezen, is er voor een tussen-haakjes-zin als de volgende toch nog maar heel
weinig fantaisie vereist: ‘Fancy zegt dat Max zich vertrouwd moet maken met het
idee dat zij niet zweeft en een meisje is dat honderd pond weegt, hoe verachtelijk hij
dit ook vindt. (Fancy wijst Max hier op de verbondenheid van werkelijkheid en
fantaisie, van lichaam en geest).‘
Enfin, dit boekje had wel wat beter geredigeerd mogen worden. Multatuli hield
er een eigenzinnige spelling op na, en we zagen al hoe besmettelijk dat werkt. Maar
hij zal de Tweede Kamer der Staten-Generaal toch niet gevraagd hebben de minister
van koloniën te ‘interprelleren’? Een paar pagina's daarvoor wordt die minister tot
twee keer toe als ‘minister van kolonieën’ aangeduid. Multatuli was toch geen
Limburger? Elders wordt iets - ook al twee keer pal na elkaar - ‘essentiëel’ genoemd.
Nee, dat zijn, ook na 130 jaar, nog steeds geen puntjes op de i.
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Michael Bahlke
Een Duitse bloemlezing
Multatuli (Eduard Douwes Dekker), Erzählungen, Parabeln und Ideen
des niederländischen Autors. Herausgegeben, übersetzt und mit einem
Nachwort versehen von Manfred S. Fischer. Frankfurt/M, Berlin 1988.
9.20 DM
Op blz. 233 in W.F. Hermans monografie De raadselachtige Multatuli (19872) staat
een foto van Wilhelm Spohr. Naast T. Stromer, die de Max Havelaar al in 1875
vertaalde, was Spohr een van de eerste Duitse vertalers van Multatuli's werken. Hij
is tot op heden de belangrijkste gebleven. Omstreeks 1900 verzorgde hij voor
uitgeverij Bruns in Minden een Multatuli-uitgave van maar liefst 11 delen. Hermans
beweert dan ook, dat dankzij Spohr Multatuli in Duitsland grote bekendheid geniet.
Dit is maar ten dele juist. Want wel is het zo, dat Multatuli in nagenoeg geen
Duitstalige encyclopedie ontbreekt in tegenstelling tot andere in het Duits vertaalde
schrijvers als Couperus of Vestdijk. Maar echte bekendheid geniet ook Multatuli
tegenwoordig niet meer in het land, waar hij langer dan 10 jaar gewoond heeft.
De belangstelling voor zijn werk vond een hoogtepunt in de eerste decennia van
deze eeuw. Verreweg de meeste Duitse uitgaven verschenen omstreeks de
eeuwwisseling. En dat was niet uitsluitend aan Spohr te danken. Alleen al de Max
Havelaar werd tussen 1900 en 1903 drie keer vertaald [W. Spohr 1900, K. Mischke
1900, Paul Seliger 1903]. Omdat ook Duitsland in deze periode koloniën bezat, zal
de thematiek van Dekkers beroemdste roman voor Duitsers geenszins exotisch zijn
geweest.
Een heropleving van de interesse valt in de periode na de tweede wereldoorlog te
constateren, maar dan uitsluitend in de DDR. Het ligt voor de hand dat Multatuli's
sociaal engagement als overeenkomstig met de officiële socialistische idealen werd
beschouwd, ook al liet hij zich zelf niet bepaald vriendelijk over het socialisme uit.
Terwijl in Oost-Berlijn na 1948 regelmatig Multatuli-teksten gepubliceerd werden,
lieten de uitgevers in de Bondsrepubliek het afweten. Alleen de Zwitserse
Manesse-Verlag bracht in 1966 een fraaie herdruk van W. Spohrs Havelaar-vertaling
op de markt. Een enkele oplage bleek echter voldoende om de ‘Nachfrage’ tot 1980
te bevredigen. Aan een tweede druk werd gezien de magere verkoop blijkbaar niet
gedacht. Over de oorzaken voor deze geringe belangstelling kunnen we alleen
speculeren. Het argument van Spohr, die dacht dat de geringe aandacht in Duitsland

Over Multatuli. Delen 24-25

70
ermee samenhing, dat Multatuli in Nederland zelf werd ‘totgeschwiegen’, telt nu
zeker niet meer. Wellicht spelen - naast de beruchte Duitse ignorantie tegenover de
literatuur van de Westerburen in het algemeen - verschillende factoren een rol. Niet
helemaal uitgesloten lijkt mij, dat er ook een zuiver praktische reden te vinden is.
Namelijk het feit dat er in de laatste decennia geen goedkope editie was, waarvoor
de nodige reclame gemaakt werd. De publiciteit van Manesse is, vergeleken met de
grote uitgeverijen, toch vrij gering. Bijna tien jaar was er dus, behalve in de
antiquariaten, in West-Duitsland geen Multatuli-vertaling verkrijgbaar. Pas in 1987
kwam verandering in deze betreurenswaardige situatie. Aanleiding was de herdenking
van Multatuli's overlijden in 1887. Een tentoonstelling in zijn woon- en sterfhuis in
Nieder-Ingelheim werd vergezeld door de publicatie van Wer war Multatuli? (zie
Over Multatuli 22) waar o.m. vermeld wordt dat een bekende Duitse uitgever weigerde
een ‘Werkauswahl’ in zijn programma op te nemen.
Maar ondanks deze vaststelling verscheen in 1988 een Multatuli-deeltje bij Ullstein
in West-Berlijn. Voor de reeks Ullstein Werkausgaben verzorgde Manfred S. Fischer
een verzameling van korte teksten en fragmenten uit Multatuli's oeuvre. Gezien de
omvang van het boekje is de ondertitel ‘Werkausgabe’ niet bescheiden. Uiteindelijk
krijgt de lezer niet meer dan ongeveer 100 blz. Multatuli-tekst aangeboden, aangevuld
door noten en een ruim 30 pagina's tellend nawoord.
Wat de inhoud en presentatievorm betreft, is Fischers collectie vergelijkbaar met
vroegere uitgaven van Spohr1 en P. Raché2. Voor een groot gedeelte heeft hij dezelfde
stukken gekozen als zij. Behalve de bekende ‘evergreens’ als Saïdjah und Adinda,
Der japanische Steinhauer presenteert Fischer een keuze uit de ideeënbundels, de
Minnebrieven en de Miljoenen-studiën. Naast het Saïdjah-verhaal vormen Die
japanischen Gespräche en Der Mann im Zimmer [i.e. de ‘Rahmenerzählung’ uit de
Minnebrieven] de langste stukken. Net als zijn voorgangers heeft F. de meeste teksten
van zelf bedachte titels voorzien. En net als bij hen staan de teksten in een tamelijk
losse volgorde, noch chronologisch noch naar de boeken gerangschikt waarin ze
oorspronkelijk verschenen zijn. Het boek vormt op die manier een Multatuliaans,
d.w.z. caleidoscopisch en bont geheel van verhalen, korte vertelsels en aforismen.
Bij wijze van inen uitleiding laat Fischer de als Höhenflug I en II betitelde ideeën
261 en 483 fungeren, wat ik een mooie omkadering vind.

1

2

Multatuli: Auswahl aus seinen Werken, in Übersetzung aus den Holländischen, eingeleitet
durch eine Charakteristik seines Lebens, seiner Persönlichkeit und seines Schaffens von W.
Spohr. Minden/Westf. 1899.
Multatuli: Kleine Erzählungen und Skizzen. Aus dem Holl. übers, u.m. e. Einl. vers. v. Paul
Raché. Leipzig ca. 1902.
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Fischer verantwoordt zijn selectie in het nawoord. Hij zegt daar dat hij met het oog
op de Duitse lezer alleen teksten heeft opgenomen, ‘deren gesellschaftskritische
Ideen nach wie vor einen allgemeinen Wert haben und gerade deshalb der
Kurzlebigkeit entgehen konnten’ (131). Hij stelt dus een inhoudelijk criterium voorop.
Zo'n benaderingswijze lijkt mij legitiem, gezien het feit, dat Multatuli zelf altijd
beklemtoonde, niet mooie boeken te willen schrijven, maar dat het hem erop aankwam
iets te zeggen. Wel betwijfel ik of Fischer kan bepalen welke teksten van Multatuli
een ‘algemene waarde’ hebben. Hij had volgens mij beter van een ‘in zijn ogen
actuele betekenis’ kunnen spreken om de subjectieve factor te beklemtonen die,
gelukkig, bij het tot stand komen van elke bloemlezing een rol speelt. Daarmee had
hij ook de suggestie vermeden dat van alles wat Multatuli schreef nog maar 100
bladzijden van belang zijn. Mij persoonlijk lijkt Der Mann im Zimmer niet zo geschikt
voor een bloemlezing. De tekst is naar verhouding te lang en het notenapparaat (6
blz.) staat een echt leesplezier in de weg. In plaats daarvan had ik voor een aantal
kortere teksten gekozen, b.v. over onderwijs en (meisjes-) opvoeding uit de eerste
Ideeënbundel.
De voor de vertalingen gebruikte bronnen vermeldt Fischer in een
Quellenverzeichnis. Het blijkt dat hij doorgaans op oude uitgaven teruggegrepen
heeft. Over de redenen daarvan hult hij zich in zwijgen. Wel maakt hij erop attent
dat in Nederland een uitgave van de Volledige Werken bestaat. Maar volgens hem
omvat die 7 delen en werd ze in 1953 afgesloten, terwijl later nog een andere uitgave
met brieven en documenten verschenen zou zijn.
Deze halve waarheid weegt minder zwaar dan het feit dat Fischer in het
Quellenverzeichnis met geen woord rept over zijn ingrepen in de teksten. En die zijn
er. Willekeurig heeft hij zinsneden, zinnen en zelfs hele passages geschrapt. Hier en
daar duidt hij dat aan door in de tekst drie puntjes tussen haakjes te zetten, vaak
echter ontbreekt zo'n hint. In Saïdjah und Adinda valt b.v. de ‘weemoedige zang’
aan de ‘censuur’ ten prooi. Alleen de eerste keer is dat gemarkeerd. Het verhaal laat
Fischer met de dood van Saïdjah eindigen, het laatste stuk dat zo'n sarcastisch licht
op de ‘Nederlandse glorie’ werpt, is gewoon verdwenen. Dit eigenmachtig gesleutel
aan de teksten à la Van Lennep is niet goed te praten. Ook al trachtte Fischer
misschien daardoor de ‘leesbaarheid’ te verbeteren. Niet altijd is echter vast te stellen
of de weglatingen bewust aangebracht zijn of alleen op slordigheid berusten. Neem
b.v. deze passage uit de Japanische Gespräche: ‘Die ganze Gesellschaft erschrak
und sah... auf meinen Bauch. Hierin fanden sie denn auch die einzige Entschuldigung,
daß ich ihn nicht aufgeschnitten hatte’. (57) Menig lezer zal zich vertwijfeld afvragen
wat er met de buik aan de hand is. Maar ja, ‘die was absent’, zoals in het origineel
wel te lezen is.
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Dit voorbeeld van slordigheid doet de vraag rijzen naar de kwaliteit van de vertalingen
in het geheel. Fischer heeft alle stukken opnieuw vertaald. Hij had er beter aan gedaan
dit te vermijden.
Als je een 19de-eeuwse schrijver vertaalt, heb je twee mogelijkheden. Ofwel je
probeert, behoedzaam uiteraard, de tekst aan een hedendaags taalgebruik aan te
passen, of je poogt de toon van het origineel zo authentiek mogelijk te treffen door
middel van archaïserend taalgebruik. De eerste oplossing heeft H. Herrfurth in een
recente jeugduitgave van Saïdjah en Adinda3 toegepast. Met een voor mijn gevoel
opmerkelijk resultaat. Fischer daarentegen heeft het tweede beoogd, wat natuurlijk
een enorme taalbeheersing vergt. Dat hij daarover in onvoldoende mate beschikt en
zelfs de grootste moeilijkheden met de grammatica heeft, resulteert in de talloze
fouten en stijlproblemen in zijn vertalingen. Je kunt ze grofweg in vier categorieën
verdelen:
1. Weglatingen en toevoegingen. Een voorbeeld van het eerste werd al gegeven.
Deze ingrepen tracht Fischer blijkbaar af en toe door toevoegingen te compenseren.
Meestal zijn deze explicatief bedoeld. Zo in de Fünfte Geschichte der Autorität, waar
hij bij de namen apposities aansluit: ‘Philoinos, du Weingeistiger’, ‘Hydor, der stets
Wasser trank’ (11). Of in de Japanse gesprekken, waar hij uit ‘bekwaamheid’,
‘Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit’ (57) maakt. Andere voorbeelden: ‘Er was
iets snijdends...’ - ‘Es war etwas fühlbar Einschneidendes...’ (55). ‘Met veel vuur’ ‘voller Feuer und Flamme’ (41). Bovendien is hij niet zuinig met overbodige
opvulwoordjes: ‘Man brauchte es nur einfach zu betreten’ (83), ‘...maar het was 'n
hut’ - ‘aber es war in der Tat eine Hütte’ (13).
2. Stijlproblemen. Deze treden permanent op, omdat Fischer in afwijking van het
origineel voortdurend ver uiteenliggende taalniveaus vermengt en bovendien heel
eenvoudige zinsconstructies erg omslachtig weergeeft. Vooral het eerste doet vaak
ongewild komisch aan.
‘...und vor allem erfreute er sich am Betrachten von allem, was unter ihm war.’
(7) Dit mengsel van omgangs- en stadhuistaal contrasteert in de vertaling met een
haast bijbels taalgebruik. Andere voorbeelden (8): ‘Wat is dit’ wordt ‘Wie erklärt es
sich’; ‘De bediende begreep’ wordt ‘Der Bediente kapierte’ (52), waarbij een archaïsch
woord voor ‘Angestellter’ of ‘Diener’ en een woord uit de omgangstaal broederlijk
naast elkaar staan.
3. ‘Gewone’ vertaalfouten. Bij Fischer vind je typische fouten, zoals de vertaling
van ‘Adinda's broertjes’ met ‘kleinere Brüder’. Maar vooral heeft hij problemen met
de werkwoordsvormen. Uit tegenwoordige tijd maakt hij verleden tijd en omgekeerd
(‘bestaat’ - ‘gab’ (24), ‘leidt’ -

3

Multatuli: Saïdjah und Adinda. Übersetzung aus dem Niederländischen und Nachwort von
Hans Herrfurth. Berlin (Ost) 1988.

Over Multatuli. Delen 24-25

73
‘führte’ (36), ‘dreef’ - ‘treibt’ (37) etc.). En waar het b.v. eigenlijk v.v.t. moet zijn,
zet hij o.v.t. (‘verloren was gegaan’ - ‘verloren wurde’ (31) etc.).
4. Grammaticale fouten. Ook zij vergallen het leesplezier enorm. Daarbij schept
Fischer de moeilijkheden vaak zelf omdat hij omwille van de stijl archaïsche
constructies bezigt, zonder te weten hoe ze correct te gebruiken zijn. Zo prefereert
hij ‘hatte ihm (!)... des Gleichgewichts beraubt’ boven het gewone ‘hatte ihn aus
dem Gleichgewicht gebracht’ (26). Een ander voorbeeld is het helemaal onmogelijke
‘So wie es jedem begehrt’ (15).
Storend is bovendien, dat Fischer de Duitse conjunctief helemaal niet weet te
hanteren, wat mij bij de lectuur steeds weer deed struikelen.
Zo krijgt de lezer een hele hoop ongerijmdheden voorgeschoteld. Jammer, vooral
omdat dit niet nodig was geweest. Voor een ‘authentiek’ taalgebruik, had Fischer
makkelijk op de nog steeds goed leesbare vertalingen van Spohr terug kunnen grijpen.
Eventueel een herziene versie. Als de nu verschenen teksten de Duitse lezer nog
aanspreken, dan zal dit zonder twijfel niet te danken zijn aan de kwaliteit van de
vertalingen.
In het soms zeer pathetisch maar toch wel verhelderende nawoord houdt Fischer
zich in de eerste plaats met Multatuli's biografie bezig. Hij probeert de persoon en
de motieven die zijn handelen bepalen te doorgronden. Daarbij wijst hij terecht
nadrukkelijk op het hechte verband tussen leven en schrijverschap. Uitvoerig schetst
hij de centrale Indische episode, de ontstaansgeschiedenis van de Max Havelaar en
de vele tegenslagen, die Multatuli ook als schrijver te verduren had. Deze informatie
is onmisbaar. Zo kan ook de Duitse lezer teksten als Chresos als allegorische
inkledingen van Multatuli's levenservaringen begrijpen.
De toelichtingen op de receptie in Nederland maken goed de ook nu nog aan te
treffen gespletenheid van publiek en critici t.o.v. Multatuli's werk duidelijk. Het was
leuk geweest als Fischer iets meer over de receptie in Duitsland verteld had. Met
name over de oorzaken voor de geringe belangstelling. Hij laat het in wezen daarbij,
erop te wijzen, dat Multatuli één van S. Freuds favoriete schrijvers was.
Ik ben het volledig eens met Fischer als hij de Havelaar als ‘geeignetste[n]
Ausgangspunkt’ voor de lectuur van Multatuli aanbeveelt. Wel beschouw ik het lezen
van deze schitterende roman niet alleen als ‘Ausgangspunkt’, maar ook als doel op
zich. Trouwens ben ik ook, anders dan Fischer, ervan overtuigd dat de Havelaar
vanwege zijn polyfoon karakter een betere indruk van M's stilistische veelzijdigheid
geeft dan welke bloemlezing dan ook. Wie weet, misschien kan in een niet al te verre
toekomst toch nog een Duitse uitgever tot een herdruk of een nieuwe editie bewogen
worden. Het is te wensen.

Over Multatuli. Delen 24-25

74

Dik van der Meulen
Multatuli in Jakarta
Studi Belanda di Indonesia/Nederlandse studiën in Indonesië. Ed. Kees
Groeneboer. Jakarta, Djambatan 1989. Prijs: f 25,-. Verspreiding voor
Nederland: Vakgroep Nederlandkunde van de Rijksuniversiteit Leiden,
postbus 9515, 2300 RA Leiden.
In november 1987 werd de culturele samenwerking tussen Indonesië en Nederland
gevierd met een conferentie op de Letterenfaculteit van de Universiteit van Indonesië.
Voor de gelegenheid werd een vliegtuig vol Nederlandse geleerden naar Jakarta
gevlogen. Daar spraken zij samen met een aantal Indonesische collega's over
taalkunde, zg. Nederlandse studiën, Nederlands-Indische schrijvers, over zichzelf
en over Multatuli. Het honderdste sterfjaar van Multatuli was niet de aanleiding van
het congres, maar er werd dankbaar gebruik van gemaakt.
De lezingen, 32 in totaal, zijn in 1989 te Jakarta uitgegeven als ‘Nederlandse
studiën in Indonesië’. Ze zijn twee keer afgedrukt: in het Indonesisch en in het
Nederlands.
Het is wat vreemd de lezingen nu (in 1990) te bespreken, die toch zo duidelijk in
1987 zijn gehouden. Verwachtingen zijn niet uitgekomen: de historisch-kritische
editie van de Havelaar, door Sötemann voorzien in 1989, is er nog niet, evenmin als
de Multatuli-biografie van Brandt Cortius, tijdens het congres door de auteur
uitgebreid behandeld.
De stukken over Multatuli hebben vaak, meer dan de andere artikelen, een
gelegenheidskarakter. Dat is een nadeel van zo'n bundeling: lezingen worden artikelen,
en die zijn daar niet altijd tegen bestand. Sommige lezingen zijn duidelijk bedoeld
voor mensen die geen specialisten zijn (terecht natuurlijk, op deze plaats bij deze
gelegenheid); vooral de taalkundigen hebben hiervan geprofiteerd. Maar andere
beschouwingen zijn weer heel gedetailleerd; je kunt je afvragen of het Indonesische
publiek wakker gebleven is bij een lezing over Multatuli in het Duitse taalgebied.
De bundel opent (na twee obligate ministeriële inleidingen) met zeven lezingen over
Multatuli. De beste is misschien die van Hans van den Bergh. Het is een goede
inleiding voor mensen die wel wat, maar niet alles van Multatuli weten; een prima
reclametekst. Geen baanbrekend stuk, zeker niet voor wie in 1987 een van de talloze
voordrachten van Van den Bergh heeft bijgewoond. Hij overdrijft als hij zegt dat
Multatuli
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zijn critici ‘nog steeds woedend’ maakt, maar een omstreden schrijver is natuurlijk
interessanter dan een auteur, die algemeen bewonderd wordt. Al zijn er nog altijd
mensen die niet van Multatuli houden en dat ook zeggen. Het is jammer dat
Multatulianen telkens weer op dezelfde citaten terugvallen, zoals de Ideeën over het
kind Ameleia, hoe mooi en karakteristiek ze ook zijn.
Subagio Sastrowardoyo is in Indonesië een bekende letterkundige. Hij heeft diverse
boeken geschreven, waaronder een korte geschiedenis van de Nederlands-Indische
literatuur. Subagio's voordracht begint met een wat eigenaardige lijst van voor- en
tegenstanders van Multatuli; waarom Saks wel, en Du Perron niet genoemd wordt,
is niet duidelijk. Zijn beschouwing is het aardigst, waar hij Multatuli uit Indonesisch
perspectief beziet (Subagio behoort tot de betrekkelijk kleine groep die dat kan;
hoewel sinds 1972 een Indonesische vertaling van Max Havelaar te koop is, weten
zijn landgenoten van Multatuli gewoonlijk niet meer dan wat op de scholen over
hem gezegd wordt. Op zijn best kent men het verhaal van Saïdjah en Adinda, waarvan
al eerder vertalingen in omloop waren. Tegenwoordig, zo mag men vrezen, zou de
film van Fons Rademakers wel eens de belangrijkste bron van kennis kunnen zijn).
Subagio acht Multatuli hoog als schrijver, maar niet als politiek denker. Hij verwijt
Multatuli de namen van de Nederlanders te hebben veranderd, ook van de slechtsten
onder hen, terwijl de regent onder zijn eigen naam optreedt, wat de nazaten van de
regent nog altijd schijnt te schaden.
Hugo Brandt Corstius spreekt als biograaf van Multatuli. ‘Mijn standpunt is dat
de Nederlandse schrijver Multatuli niet tot de Indisch-Nederlandse letterkunde
gerekend kan worden’, zegt hij. Brandt Corstius meent ‘dat de Lebak affaire alleen
van belang is omdat het een persoon tot schrijver, tot groot schrijver, maakte’. De
biografie van Multatuli bewijst dat zijn belangstelling voor Indonesië niet de
drijfkracht van zijn schrijversleven was, aldus Brandt Corstius. ‘Helaas: zijn biografie
bestaat niet. Ik wil die biografie schrijven, en zo mijn punt bewijzen.’ Er is wel wat
in te brengen tegen de beweringen van de biograaf. Hij vergeet dat Douwes Dekker
al vòòr de Lebak-zaak brieven schreef, die als een aankondiging van zijn
schrijverschap gelezen kunnen worden. En wat is eigenlijk de ‘Indisch-Nederlandse
letterkunde’? In deel 18 van de Volledige Werken staan slechts twee brieven waarin
Multatuli het over Indië heeft, meent Brandt Corstius, terwijl in die jaren juist de
tweede Atjeh-oorlog aan de gang is: Multatuli was kennelijk niet wezenlijk in Indië
geïnteresseerd. Maar dat klopt niet: bijvoorbeeld op blz. 336, twee bladzijden na een
brief die Brandt Corstius wel aanhaalt, schrijft Multatuli: ‘'t roert in Indie vreeselyk,
en dàt is de hoofdreden van m'n vervloekte préoccupatie.’

Over Multatuli. Delen 24-25

76
De tweede Indonesische letterkundige die zich over Multatuli gebogen heeft, is Dick
Hartoko. Zich baserend op een interview met Rob Nieuwenhuys (De Mythe van
Lebak had hij nog niet kunnen lezen) stelt Hartoko vast ‘dat er tussen de feiten in
Lebak en het geschrift uit Brussel een tamelijk brede en diepe kloof gaapt’. Maar
dat is geen veroordeling van Multatuli: ‘Wat echter waarschijnlijk niet voor 100%
waar was in Lebak, was zeker waar omtrent vele andere gebieden.’ Nu was Multatuli
niet de enige die misstanden in Nederlands-Indië aan de kaak stelde. Je had
bijvoorbeeld ook A.M. Courier dit Dubekart, die hetzelfde deed, maar minder goed
schreef, zodat hij vergeten is. Een argument voor de mening van Brandt Corstius,
dat de zaak van Lebak op zichzelf niet zo belangrijk was.
De laatste lezing over Multatuli is van Kees Snoek. Hij inventariseerde de recensies
op de boeken van Du Perron over Multatuli, die helemaal niet zo negatief waren,
hoewel Du Perron bij de meeste critici niet goed lag. Een helder overzicht waaruit
bovendien blijkt dat de discussie rond ‘de mythe van Lebak’ ook in de jaren dertig
al woedde.
Veel minder interessant zijn de lezingen van A.L. Sötemann en Marcel Janssens.
Sötemann vat zijn eigen proefschrift nog maar eens samen en Janssens zelfs dat van
een ander: de dissertatie van Vanrusselt over Multatuli en Duitsland.
De rest van Nederlandse Studiën in Indonesië gaat niet over Multatuli. Kousbroek
houdt een pleidooi voor Tjalie Robinson, Leo Vroman vertelt over zichzelf en
natuurlijk over zijn vrouw. Heel boeiend zijn sommige taalkundige artikelen, zoals
dat van J.W. de Vries over de restanten van het Nederlands in het Indonesisch.
Geen onaardig boek, kortom, voor wie geïnteresseerd is in meer dan Multatuli
alleen, en zich aan drukfouten niet te zeer stoort.
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Einde koppelkoers
Eep Francken en Em. Kummer uit de redactie
In het curriculum vitae bij je proefschrift schep je op over je einddiploma Mulo-B.
Kwamen jouw eerste Multatuli-boeken daar uit de schoolbibliotheek?
Nee. Ik heb wel op school voor het eerst over Multatuli gehoord, van de leraar
Nederlands De Vries, in 1940 of '41. Die man vereerde ik, want hij praatte inspirerend
over literatuur. Ze moeten mij niet vertellen dat dat niet kan op de Mavo. Orpheus
in de Dessa, De kleine Johannes, prachtig. Van mijn eigen geld heb ik Johannes
Viator gekocht, daar snikte ik bij - dat schrijf je niet op! Die De Vries was vooral
een Vondelfan, wij moesten tenminste hele lappen uit ons hoofd leren. Wat treurt
gij, hooggeleerde Vos, en fronst uw voorhoord van verdriet? Benijd uw zoon den
hemel niet. De hemel trekt. Ay, laat hem los. Kan je zien dat ik niet van de straat
ben. De Vries vertelde ook over Multatuli en bij een vriendje thuis, in Bussum, zag
ik toen opeens die oude blauwe deeltjes in de kast, naast de schuifdeuren. Ik zie ze
nog staan, op een rijtje. Gek achteraf dat ze ze hadden, want dat waren christelijke
mensen. Vader eigenaar van sigarenwinkels in Amsterdam, moeder een boerendochter,
geen grote lezers. Ik mocht die boeken lenen, en lang houden, ik heb ze een hele tijd
gehad.
Dus je bent geen Multatuliaan van huis uit?
Ik was in huis bij een oom en tante, waar wel een soort eerbied voor literatuur
heerste. Ze vonden het mooi dat ik veel las, maar zelf lazen ze De Klop op de Deur
en zo. Mijn oom las me wel veel voor: De drie Musketiers (prachtig), De zwervende
Jood van Sue, allemaal in Nederlandse vertaling. Tarzan herinner ik me ook nog.
Misschien wou hij me met mijn taal helpen. Ik had tot mijn vijfde jaar alleen Frans
gepraat, en ik had daarom moeite met Nederlands. Eigenlijk nog steeds, want ik
gebruik af en toe Franse woorden en zelfs Franse constructies. Ik ben au fond
Hollandstalig, maar ik denk toch een beetje in het Frans.
Over Multatuli kreeg ik thuis niets te horen. Daar heb je dan het onderwijs voor.
Schandelijk, zoals het onderwijs behandeld is, de laatste jaren. Onderwijzers zijn de
pijlers van de samenleving, dat meen ik. Als je het als samenleving moet hebben van
het bedrijfsleven, nou, dan kan je lachen. Ik heb er zelf lang genoeg ingezeten. Laat
ze maar eens lezen wat Multatuli zegt over het loon van onderwijzers en over te grote
klassen.
Ik las die boeken van Multatuli thuis, ik probeerde ook wel er met anderen over
te praten, maar mijn vrienden moesten er niet veel van hebben. De Slag bij Waterloo,
de Elberfeldse wezen, Woutertje Pieter-
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se, de Japanse Gesprekken. Het was het verzet tegen het gezag. Ik had de pest aan
school, aan de leraren met hun opdrachten. Kinderen die Multatuli lezen, móeten
wel door hem beïnvloed raken, dat kan niet anders. Nu zijn de scholen minder streng,
die ijzeren vaders heb je ook minder, maar er duikt toch de laatste tijd weer meer
dan genoeg hiërarchie en autoriteit op, waar je als kind tegen ingaat. Maar als je
opgroeit in mijn tijd, 1936-1945... Niet dat ik streng ben opgevoed, helemaal niet,
maar thuis heerste ontzag voor de dominee, voor dit, voor dat, voor alles eigenlijk.
Dat Multatuli over God en dominees durfde te zeggen wat hij zei, en dat in zijn tijd,
die natuurlijk nog veel erger was, daar had ik toen echt ontzag voor. Dat herinner ik
me nog goed. En: hij was geestig. Dàt was in ons gezin volstrekt afwezig. Wie won
de slag? De Héér behaalde de overwinning, door Prins Willem de Grote van Oranje
bij Waterloo - dat was Multatuli voor mij. De Minnebrieven en zo las ik niet, daar
was ik misschien te jong voor. Jij las de Minnebrieven natuurlijk op je twaalfde.
Op de middelbare school lazen we de Max Havelaar. 't Had ook wel het effect van
anti-gezag maar aan de andere kant was Multatuli een gevestigde beroemde oude
schrijver. Ik reageerde er niet zo fel op. Nagel, dat vond ik indertijd prachtig. Van
het kleine koude Front. Hij schold op de directeur van DAF, dat was in de tijd van
de glorierijke Daffodil, een Nederlands topprodukt. Die man, dat was een groot
industrieel waaraan we veel te danken hadden en die werd daar zo maar voor een
soort oorlogsmisdadiger uitgemaakt, met bewijsstukken erbij. Dat was natuurlijk
wel aardig.
Je hebt nu een roman geschreven over iemand uit het Gooi, met een Franse moeder
en een Hollandse vader. Een man die in het Franse leger vecht in Vietnam, en later
gaat werken bij een vliegtuigmaatschappij. Kortom: een hoofdfiguur die helemaal
niets met jou te maken heeft. Multatuli komt ook in het boek voor. Waarom?
Nee nee, dat klopt niet, het Gooi daar komt hij niet vandaan! Maar goed, ik heb
voor mijzelf drie schrijvers die ik echt dè grote schrijvers vind, en dat zijn Multatuli,
Proust en Céline. (En Jules Deelder natuurlijk, maar die leeft nog). Die drie komen
in mijn boek voor, als een soort saluut, en Multatuli moest daar vooral bij omdat er
altijd zo nodig superieur en neerbuigend over hem gedaan moet worden door de
kenners. Zijn niveau wordt dan in twijfel getrokken door mensen die de hele
wereldliteratuur kunnen overzien, hij zou achterhaald zijn. Nou, ik geloof daar niks
van, hij is nog net zo inspirerend.
Het gekke is dat Multatuli voor mij nooit de schrijver geweest is van de bevrijding
van de Javaan. Niet de anti-kolonialist. In Indochina had ik geen Multatuli bij me.
De tegenstanders, dat waren communisten, en we hadden ook Vietnamese
medestanders, collaborateurs achteraf, dat vond ik prima kerels. Ik was een zuigeling
in de politiek, dus van zo iets als een volksopstand tegen ons Franse racistische gezag
had ik nooit gehoord. Bij
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Multatuli had ik daarover wel iets kunnen vinden. Racisme en ideologie kunnen zó
sterk zijn. Zonder dat je het merkt, hebben ze je te pakken.
Maar die hele Indische kant van Multatuli heeft me, heel eerlijk gezegd, nooit zo
verschrikkelijk geïnteresseerd. Die Indische politiek... Het is wel fantastisch wat hij
over liplappen schrijft, net als over de joden trouwens. Dat is echt vrij van racisme.
Voor jou als Hollander zijn die Indische dingen dichterbij.
Nou... Op de lagere school kregen we uitgebreid vaderlandse geschiedenis. Toen
ik elf, twaalf was vooral de tweede wereldoorlog, want ik moest in 1960
toelatingsexamen doen, vijftien jaar na de bevrijding, dus iedereen begreep dat
daarover gevraagd zou worden. Aan het eind van ons schoolboek stond het jaartal
van de overdracht van Indonesië maar dat speelde geen enkele rol.
De Max Havelaar draait het schema van 40-45 om. Je krijgt het idee dat in
Indonesië juist de Nederlanders de onderdrukkende bezetters waren. Een dorp waar
de Nederlanders geweest waren en dat dus in brand stond... Als scholier las ik ook
Sjahrir: de Indonesische overpeinzingen. En De Kom: Wij Slaven van Suriname. Net
als bij Nagel: de Nederlanders in de foute rol. Sjahrir was een verzetsheld die door
Nederlanders in een kamp was gestopt. Dingen die je altijd aan de Duitsers koppelde,
machtsmisbruik, geweld, werden nu door Nederland gedaan. Ik kreeg in de gaten
dat ik niet mijn hele leven almaar het Wilhelmus kon blijven zingen.
Maar over de waarde van Multatuli... Hij blijft overeind. Ook als je meer over
hem weet en je je gaat afvragen of hij als waarheidsapostel altijd de waarheid heeft
gesproken, en of hij in Lebak 100 procent gelijk had. Maar het stellen van absolute
eisen aan iedereen inclusief aan hemzelf waaraan hij vervolgens niet voldoet, heeft
toch veel aantrekkelijks. Hij had ook kunnen zeggen, ik ben maar een gewone
boerenlul en alles is in alles, die Duymaer van Twist moet ook ploeteren voor zijn
prak, 't is allemaal ellende in zo 'n kolonie, laat ik 't 'm niet te moeilijk maken. Dan
was het een aardige man geweest, maar dat was hij juist niet. Hij moest tegen de
realiteit ingaan.
Gek dat je in Vietnam niet op Multatuli kwam. Beleefde je in het leger geen
onaangename geschiedenissen van gezag?
Op den duur ging ik het wel zien, en op het laatst had ik er genoeg van. Maar toen
ik het leger inging, had ik die hiërarchie vrijwillig aanvaard. Het was een spel, een
krankzinnig spel, maar toen vond ik het wel mooi. Wij waren natuurlijk beïnvloed
door de oorlog. Veel pacifisten had je dan ook niet van mijn leeftijd. De mensen
gingen met plezier het leger in, de dienst had een aureool, de militaire hiërarchie
ook, zeker in Frankrijk. Hoe lullig het ook klinkt: jij kan je dat misschien slecht
voorstellen. En ik heb geboft doordat ik bijna altijd op een buitenpost heb gezeten.
Daar ben je eigen baas. Achteraf bekeken heb ik Multatuli in 1945 in de kast gezet.
Pas toen ik ging studeren, toen het volledig werk uitkwam, begon ik weer. Jij bent
toch helemaal nooit in het leger geweest?
Het onderwijs kon absoluut niet zonder mij, en via de jouw welbekende hoogleraar
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Gomperts kon ik me op Multatuli richten met behoud van onmisbaarheid. Je moet
wel opschieten met die roman van je, want anders ben ik je nog net voor met m'n
proefschrift. Maar jij ging na Vietnam weer Multatuli lezen. Toen was je leraar
Frans?
Later ja, Rob Nieuwenhuys gaf bij ons kunstgeschiedenis. Hij was toen al een
soort god op die school. Ik praatte wel met hem over van alles, maar niet speciaal
over Multatuli. Jammer dat hij nooit in ons blad heeft geschreven. Ik leerde ook Piet
Spigt kennen, zijn dochters zaten bij mij op school, en ik kwam wel bij hem thuis
over literatuur praten, en over humanisme, over filosofie. Jaren later, ik zat toen al
aan de universiteit, haalde hij mij in het bestuur van de Multatuli-club. Als jong
bloed, zei hij, ik was geloof ik tweeënvijftig. Ik heb nooit begrepen hoe ze op mij
kwamen, want ik had niets over Multatuli geschreven, ik zal Piet wel over mijn
Multatuli-liefde verteld hebben. Wie was er toen secretaris? Ik wil toch de notulen
wel eens zien van die bespreking over mij.
Toen ik er inzat, stelde ik meteen voor, een Multatuli-tijdschrift te beginnen, dat
was mijn heldendaad. In Frankrijk had je geen grote schrijver zonder eigen tijdschrift,
zei ik. Frankrijk was altijd mijn grote argument. Maar ze keken heel bedenkelijk, zo
van: ‘Ja... Frankrijk...’ Hier in Nederland was zo iets in 1892 al geprobeerd, en dat
was niks geworden. Iedereen was geloof ik tegen, behalve Spigt. Maar toen zei Garmt
Stuiveling dat hij er voor was, en dat ik het maar moest proberen, en toen waren ze
allemaal voor. In Leiden had ik een Multatuli-project met Gomperts. We plaatsten
Multatuli tegenover allerlei auteurs van de 19de eeuw, daar zat jij trouwens zelf bij.
Ik heb daar een hele stapel verschrikkelijk dikke boeken voor gelezen, stof genoeg
voor een tijdschrift. Toen jij in het bestuur kwam, kon er tenminste een beetje gelachen
worden. Ik werd ontzettend sympathiek ontvangen, maar ik vond het eerst wel een
sfeer van respectabiliteit.
Maar jij hebt een tijd les gegeven als leraar Nederlands, een leraar Frans moet
proefvertalingen doen, maar jij kon mooi aan de gang met Multatuli.
Zeker, dat ging wel goed. Max Havelaar, dat is op school gouden stof, Woutertje
Pieterse herinner ik me niet zo goed. Maar wel de Ideeën, een boek zonder einde,
losse compositie met verhaal en ideeën door elkaar, dat vinden goede leerlingen
leuk. In die tijd werd ik uit overtuiging lid van het Multatuli-genootschap. Ik kreeg
lidnummer 93 en na een tijdje mocht ik in het bestuur. Ik was zeer onder de indruk
van de uitnodiging, ik begreep ook dat er iemand nodig was voor het baantje van
secretaris. Dat kwam door de subsidie, één en dezelfde persoon mocht niet twee
functies tegelijk hebben, wat toen in het genootschap wel gebeurde. Dus iemand
anders moest het secretariaat doen. Garmt zei dat 't niet veel werk was, dus kon ik
met jou beginnen aan Over Multatuli. Laten we ons aller Camiel Hamans niet
vergeten, die altijd
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advies gaf over alles, en veel wist over uitgevers. Hij hielp ons, stuurde ons naar die
aardige uitgever die meteen ‘ja’ zei maar nooit meer iets liet horen.
Dat zeg je nou wel, maar later kwam hij ook met de goede. Met Piet Schippers,
die toen met Gerke Postma samenwerkte. Piet was nog eens een originele man,
socialist, ook diep religieus, ook enthousiast voor het Multatuli-blad. Weet je dat ik
nog een hele avond met hem heb gepraat over het geloof en over theologie? Hij ging
ineens dood.
Is Over Multatuli nu geworden wat we wilden? We wilden het onmogelijke, hoor
je dan natuurlijk te zeggen.
Het gaat erom, zo veel mogelijk mensen ertoe te brengen dat ze Multatuli lezen.
Zoals Hermans doet met zijn biografie. Dat vind ik een leuk boek, dat ik met plezier
lees.
Maar Hermans is een naam, en een Multatuli-blad wordt alleen gekocht door
mensen die Multatuli al kennen. Postma staat startklaar om het gratis rond te brengen
op de scholen, maar dan kan niet. Je moet het hebben van de mensen die al
geïnteresseerd zijn, maar die moet je dan ook wel allemaal hebben. Het was de
bedoeling, alle Multatuli-lezers aan hun trekken te laten komen, de vrijdenkers, de
biograjische peuteraars, de Indonesische kant. Je kunt niet voor elke soort
Multatuli-lezer een apart blad maken, dus elke groep zal er voor een deel geen bal
aan vinden, maar hopelijk altijd ook wel iets van zijn gading vinden. Ik vind het
prachtig dat mensen speciaal voor zo'n blad gaan schrijven.
Er is toekomst voor Multatuli.
Waarom niet? Wat die pater Padberg in 1920 voorspelde en Hermans ook gezegd
heeft, dat over vijftig jaar Multatuli verdwenen zal zijn, dat geloof ik helemaal niet.
Het Nederlands wordt niet afgeschaft in 1992, en wie schrijft er beter? Kijk, we
moeten niet met luidsprekers rond gaan trekken om de mensen tot Douwes Dekker
te brengen en we kunnen niet in plaats van de bijbel de bloemlezing
Multatuli-uitroepteken in hotelkamers op de nachtkastjes leggen. Maar het
Multatuli-museum, dat één keer per week open is en een paar honderd mensen trekt,
dat is toch mooi? En in Over Multatuli gaat het er om, dat er af en toe goede stukken
instaan. Wat vind jij achteraf het allerbeste stuk?
Peter Brückner over Freud, dat leest niet iedereen, maar dat vond ik nou een goed
stuk, al is er af en toe geen touw aan vast te knopen, dat geef ik direct toe. En Cyrille
Offermans, met wie ik het niet helemaal eens ben, maar die Multatuli onbevangen
ontmythologiseert. Het leukste was dat we steeds weer kwamen met ongepubliceerde
dingen van Multatuli zelf, dat had ik nooit gedacht van te voren. Maar het beste?
Wat vind jij zelf het beste?
Natuurlijk alles wat Emanuel Kummer geschreven heeft, alles.
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