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[Nummer 30]
Chantal Keijsper
In Holland zet men maar voor 't vaderland weg, of 't goed staat of niét.1
- Multatuli en de typografie.
Tot op heden is er nauwelijks onderzoek verricht naar de betrokkenheid van
negentiende-eeuwse auteurs bij de publikatie van hun werk. Dankzij de in Volledige
Werken opgenomen correspondenties tussen Multatuli en zijn uitgevers, is het nu
mogelijk na te gaan welke inbreng Multatuli heeft gehad in de uitgave van zijn
boeken.0 Zijn opvattingen worden hierbij steeds bekeken in het licht van de heersende
typografische conventies van de negentiende eeuw. Was hij een man van zijn tijd,
of weken zijn ideeën juist af van die van zijn tijdgenoten?2
De vroege Multatuli-uitgaven illustreren de ontwikkeling van het
negentiende-eeuwse boek dat, als gevolg van de industrialisatie, geleidelijk van een
handvervaardigd produkt veranderde in een massaprodukt. Men slaagde erin om de
technieken van het zetten en het drukken alsmede de vervaardiging van het papier
te mechaniseren. De houten drukpers die sinds de uitvinding van de boekdrukkunst
in gebruik was, werd vervangen door de ijzeren handpers en nog later door de snelpers,
die zowel door mankracht als door stoom kon worden aangedreven. Het voorheen
in de schepkuip bereide papier werd nu in de papiermachine met hoge snelheid
gefabriceerd. Voor het lettergieten werd eveneens een machine bedacht. Daarentegen
bleef het zetten, ondanks de vele pogingen een zetmachine te construeren, tot ver in
de negentiende eeuw handwerk. Pas rond de eeuwwisseling slaagde men erin een
machine te ontwikkelen die in staat was het zetten sneller en goedkoper te laten
verlopen. Men kon nu in korte tijd een hoge produktie halen en zo aan de stijgende
vraag naar boeken en ander drukwerk voldoen.
Deze nieuwe produktiemethode had haar weerslag op de typografie. Het boek
werd enerzijds door het goedkope en dientengevolge vaak inferieure
produktiemateriaal, anderzijds door een tekort aan aandacht voor de vormgeving,
uiterst sober en vaak slecht leesbaar.
Met name de opkomst van de - goedkope - volksuitgave is duidelijk

1
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Het citaat is afkomstig uit een brief van Multatuli aan zijn uitgever J. Waltman Jr. (eind
november 1872, VW, XV, 488-489).
Multatuli, Volledige Werken., ed. G. Stuiveling (Amsterdam, 1950). Vanaf deel 18 verzorgd
door H. van den Bergh en B.P.M. Dongelmans.
Dit artikel is een bewerking van Chantal Keijsper, Multatuli en de typografische conventies
van zijn tijd (doctoraalscriptie, K.U.N., 1991). Mijn dank voor de begeleiding gaat uit naar
prof. K. Fens en prof. dr. F.A. Janssen.
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waarneembaar bij de negentiende-eeuwse Multatuli-uitgaven.3 Verscheen de eerste
druk van Max Havelaar (1860) nog in de gewone uitgave voor f 4,-; de laatst herziene
druk van het boek kwam in 1881 voor f 2,40 (gebonden) in de handel.
De Amsterdamse uitgever G.L. Funke die van 1871 tot 1881 Multatuli's werk
publiceerde, voerde de goedkope produktie ver door. Hij verhoogde daarbij de oplagen
naar vaak enige duizenden exemplaren. Multatuli werd mede hierdoor een
volksschrijver.
Bij de uitgevers F.C. Günst (1823-1886), R.C. d'Ablaing van Giessenburg
(1826-1904)(opererend onder de firmanaam R.C. Meijer), J. Waltman Jr. (1839-1891),
G.L. Funke (1836-1885) en Jacq. G. Robbers (1838-1925) (Uitgeversmaatschappij
Elsevier) heeft Multatuli drukproeven van zijn werk gecorrigeerd.4 Hierin ging hij
zeer conscientieus te werk. Hij gaf twee redenen voor zijn nauwgezetheid: in de
eerste plaats dat de zetters hem vaak niet welgezind waren en vervolgens dat hij de
vijandig gestemde critici geen voer wilde aanreiken voor een bijtend artikel. In een
brief aan Funke formuleerde hij het aldus:
Die noodzakelykheid van revisie is jammer, maar ik durf waarachtig niet
anders! Doe me het genoegen [...] eens te laten nazien of de correctie
nauwkeurig is uitgevoerd. [...] Oude fouten weertezien, bederft m'n oog
en begrip. Vooral m'n eigen flaters ontsnappen my dan. Ge begrypt dat ik
(altyd op voet van oorlog met het... schryvrenrot!) goed op m'n tellen moet
passen. Ik mag geen oogenblik suf zyn. (VW, XV, 668)
Tijdens de proevencorrectie liet Multatuli zich tevens in met de vormgeving van zijn
werk. In brieven aan zijn uitgevers gaf hij zijn mening over de typografische
uitvoering, waarbij hij niet schroomde de uitgevers zijn ongenoegen kenbaar te maken
over de naar zijn mening doorgaans abominabele vormgeving van de volksuitgave
waarin veel van zijn werk verscheen. Multatuli verlangde eigenlijk het onmogelijke:
hij wilde zowel een luxueuze vormgeving als een lage prijs voor zijn boeken.
De opmerkingen van Multatuli over de vormgeving van zijn boeken zijn van
tweeërlei aard: enerzijds gaan zij over de esthetische kant van de typografie, anderzijds
over de typografische middelen waarmee Multatuli de interpretatie van zijn werk
probeert te beïnvloeden.

3
4

Voor de volksuitgave verkleinde men het gangbare octavo-formaat van ± 23 bij 14 cm. naar
een formaat van ± 19 bij 13 cm. Sommige uitgevers betitelden dit formaat met post-octavo.
Waarschijnlijk heeft Multatuli ook bij C. van Helden (1839-1900) drukproeven
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Typografie als esthetisch principe
Multatuli's opmerkingen over de esthetiek van de typografie gaan allereerst over het
zetten. Deze worden behandeld in de paragrafen 1 t/m 4. Daarnaast maakt hij ook
opmerkingen over de druk (paragraaf 5) en het papier (paragraaf 6).
De ideeën met betrekking tot het zetten van zijn boeken handelen voornamelijk
over: het nauw/wijd zetten (1), het begin van de hoofdstukken (2), het zetten van
titelpagina's (3) en de lay-out van drama (4).
1. Multatuli prefereerde een wijde druk boven een nauwe druk. In de drukproeven
markeerde hij met blauw potlood de plaatsen die volgens hem meer wit behoefden.
Dit blijkt onder andere uit een brief aan Funke, waarin hij tevens uitlegt waarom hij
op bepaalde plaatsen meer wit wil hebben:
Laat u die blauwe streepjes (wat wit) niet hinderen. Eerstens vervallen er
op andere plaatsen alinea's. Maar bovendien de druk is toch al klein en als
alles zoo dicht op elkaar staat, wordt het lezen lastig. (VW, XVIII, 63)
De volksuitgaven van Funke waren vaak zeer nauw gezet met het doel de kosten van
het papier zo laag mogelijk te houden.
Een voorbeeld van Multatuli's voorkeur voor een wijde druk is te lezen in een
brief aan Funke waarin Multatuli hem complimenteert met het mooie zetwerk van
de vierde (vermeerderde) druk van Over Vryen Arbeid in Nederlandsch Indië en de
tegenwoordige Koloniale Agitatie (1873). Hij merkt daarna op:
Eigenlyk wou ik wel dat de 5 druk Ideën ook zoo gezet was, maar dan
hadt ge misschien te hooge uitgaven voor papier gehad, om 't goedkoop
te kunnen geven. (VW, XV, 757)
Zijn voorkeur beargumenteert hij vervolgens met:
Voor myn smaak en oogen is die wyde druk veel mooier. (VW, XV, 757)
Met de 5e druk van Ideën doelt Multatuli hier op de herdrukken van Ideën I en Ideën
II die Funke in 1873 uitbracht. Beide bundels zijn op dezelfde (nauwe) wijze gezet.
Wanneer we de druk van Over Vryen Arbeid vergelijken met die van de beide
bundels Ideën, zien we inderdaad een duidelijk verschil in zetwijze. De wijde druk
van Over Vryen Arbeid is bereikt door de keuze voor een bredere interlinie tussen
zowel de regels als tussen de verschillende tekstpassages. Bij een gelijke letter meet
Over Vryen Arbeid per vijf regels 2,13 cm. terwijl Ideën slechts 1,67 cm. meet.
Daarenboven oogt de druk van Over Vryen Arbeid wijder doordat er minder tekst
(13,9 cm.) op een iets groter formaat (20 × 13 cm.) is
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gedrukt dan bij de bundel Ideën, die 14,6 cm. tekst heeft op een formaat van 19,4 ×
12,6 cm. (afb. 1 en 2).

Afb. 1. Uit: Multatuli, Over Vryen Arbeid (Amsterdam: G.L. Funke, 1873), vierde, vermeerderde
druk.

Afb. 2. Uit: Multatuli, Ideën (Amsterdam: G.L. Funke, 1872), vijfde druk.

Multatuli toonde zich in het geheel niet tevreden met de vormgeving van de
herdrukken van de beide bundels Ideën. In een brief aan zijn vriend S.E.W. Roorda
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van Eysinga noemde hij één van de bundels zelfs ‘een beroerde druk’. (VW, XV,
369)
In 1874 verscheen bij Funke een herdruk van de derde bundel Ideën. Omdat Funke
de hele reeks Ideën in dezelfde (goedkope) uitgave in de handel wilde brengen,
verschilde deze druk dan ook niet van die van de vorige bundels. Over de uiterlijke
verzorging van deze bundel was Multatuli geenszins te spreken. Aan Funke schreef
hij:
Dat nauwe zetten van dezen druk is me vreeselyk! Maar 't kan nu niet
anders omdat de bundels I & II ook zoo zyn! - (VW, XVI, 415)
Zoals is vermeld, bespaarde het nauwe zetten de uitgever een aanzienlijk bedrag aan
papierkosten. Mede hierdoor kon Funke de prijs van gemiddeld f 4, - voor
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een bundel laten zakken naar f 2,60. Toen Multatuli bij de herziening van Max
Havelaar en Ideën VI om een wijdere druk vroeg, zei Funke hem dat hij bij een wijde
druk ofwel de oplage ofwel de prijs van de bundel zou moeten verhogen.
Prijsverhoging was zijns inziens onmogelijk omdat de lezers reeds gewend waren
geraakt aan de (lage) prijs van de volksuitgaven. Toch liet Funke Multatuli de keuze:
Acht Ge 't evenwel onvermijdelyk al dat wit op te nemen, dan onderwerp
ik er mij aan, doch ben dan verplicht mijne oplage grooter te nemen, om
de bundels tot den ouden prijs te kunnen geven. Ik zou dit echter ongaarne
doen omdat 't zoo kranig staat elke 2 of 3 jaren met een nieuwen druk op
te treden. (VW, XVIII, 65)
2. Zowel aan Waltman als aan Funke vroeg Multatuli regelmatig of de zetters de
hoofdstukken laag wilden laten beginnen.
Als eerste uitgever wees Funke hem erop dat het laag zetten van hoofdstukken
extra produktiekosten veroorzaakte. Multatuli had begrip voor diens handelwijze,
maar hij vroeg toch af en toe, weliswaar op gematigde toon, om meer wit voor het
begin van de hoofdstukken:
[...] de eerste pagina [van Ideën IV, CK] begint veel te hoog. Dat staat
leelyk. En ik kan dat niet veranderen omdat ik niet weet in hoeverre gy
misschien om financiele redenen aan dat eene vel gebonden zyt. (VW, XV,
118)
Een voorbeeld van een uitgave waarin de hoofdstukken wel laag beginnen, is de
bundel Millioenen Studiën. Multatuli prees Waltman om de typografie van deze
bundel, waaruit we mogen concluderen dat ook de zetwijze van de hoofdstukken in
zijn smaak viel (afb. 3).

Afb. 3 Uit Multatuli, Millioenen Studiën (Delft: J. Waltman Jr., 1872)

3. Over het zetten van titelpagina's heeft Multatuli zich meerdere malen
uitgesproken tegen zijn uitgevers. De bloemlezing die Funke in 1876 uitgaf, is zelfs
voorzien van een geheel naar Multatuli's aanwijzingen vormgegeven titelpagina.
Voor deze bloemlezing, die Multatuli samen met zijn vrouw Mimi samenstelde,
beschreef Multatuli twee mogelijkheden voor het zetten van de titelpagina:
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Afb. 4. Brief Multatuli-Museum.

De brief ging vergezeld van een velletje, waarop Multatuli voorbeelden van
lettertypen voor de titelpagina had geplakt. Hij liet Funke de keuze, maar sprak wel
zijn voorkeur uit voor een ‘groot en mager’ lettertype (afb. 5).
In zijn brief van 3 mei 1876 raadde hij Funke tevens aan geen leestekens op de
titelpagina te laten drukken. Zonder leestekens stond het meer ‘lapidair’; in Frankrijk
werden ook geen leestekens op de titelpagina geplaatst. Wèl moest volgens Multatuli
het streepje tussen plaats en naam van de uitgever behouden blijven.

Afb. 5. Fragment van het voorbeeldvellletje dat door Multatuli werd bijgesloten in zijn brief van 3
mei 1876 aan Funke (Brief Multatuli Museum).
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Afb. 6. Uit: Multatuli: Bloemlezing door Heloïze (Amsterdam: G.L. Funke, 1876).
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Als we de bloemlezing erop naslaan, blijken alle aanwijzingen van Multatuli door
de zetters te zijn opgevolgd. Funke nam Multatuli's opvattingen over typografie
serieus en stimuleerde daardoor zijn ijver en enthousiasme. Waar mogelijk liet hij
de zetters Multatuli's aanwijzingen opvolgen.
Met deze ideeën wijkt Multatuli niet af van de heersende typografische conventies
van zijn tijdgenoten, die het gebruik van veel verschillende lettersoorten zeer wenselijk
achtten, waarbij zij voor de hoofdwoorden de meest in het oog springende lettertypen
reserveerden.5 Het negentiende-eeuwse gebruik om de regels van de titelpagina de
vorm van een urn mee te geven, is niet geheel doorgevoerd: de naam Heloïze heeft
na de naam Multatuli de grootste letter gekregen (afb. 6). Wellicht wilde Multatuli
de naam van de samenstelster meer naar voren halen.
4. Multatuli hield zich vaak bezig met de indeling van de pagina's als het om drama,
versregels, noten etc. ging. Hij zocht in boeken naar voorbeelden, of schetste in zijn
brieven de door hem gewenste zetwijze. Een voorbeeld hiervan is zijn uiteenzetting
over de zetwijze van het drama Vorstenschool, dat voor het eerst werd gepubliceerd
in de vierde bundel Ideën.6
Ik moet u zeggen dat ik veel gewurmd heb over de inrichting van 't zetten
der namen van de sprekers, en over 't al of niet aangeven van toon, houding
&c, Ik heb de twee eerste acten wel tweemaal op-nieuw gearrangeerd. (Ik
meen nu niet de redactie, maar de inrichting). Er zyn nota bene vier
manieren om de namen te plaatsen. (VW, XV, 143)
Vervolgens geeft hij in zijn brief vier mogelijke zetwijzen:
1. alles vooraan:
LOUISE -. Ja.
KON. MOED. Neen.
DE WALB.
Alsjeblieft
KONING
Loop n.d. duivel 2. in 't midden
LOUISE
O neen!
DE WALB.
Welzeker!
KONING

't Kan me niet schelen.

5

6

Zie hiervoor P.M. van Cleef Jzn, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland
(1844) (Amsterdam, 1974), en C. Schook, Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en
correctors, 1854 & 1860 (Amsterdam & Maarssen, 1981). Beide boeken zijn als fotoherdruk,
voorzien van een inleiding en registers, heruitgegeven door F.A. Janssen.
Een aparte uitgave van Vorstenschool verscheen in 1875 bij Funke toen het stuk onder leiding
van Le Gras, Van Zuylen en Haspels werd opgevoerd..
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3. manier, vóór ieders woorden
LOUISE. Ik zou niet graag.
KON. MOED. (aarzelend) Ik ook niet
Dit voorbeeld deugt niet, omdat er geen plaats is voor 'n regel, waaruit
juist blykt dat het telkens hokt, byv. zoo:
LOUISE, schryvende. Hy heeft 'n goede noot
in myn register Zelf prefereert hij de vierde wijze. Dit lijkt in tegenspraak met zijn voorkeur voor
een wijde druk. Waarschijnlijk heeft hij zich hierbij laten leiden door een verzoek
van Funke om het gebruik van wit te beperken. In de volgende brief schrijft hij dat
hij niet wil dat er met de uitgave van Vorstenschool ‘geknoeid’ wordt. En met knoeien
bedoelt hij dan: ‘een enkele keer de naam voor de regels zetten’ (5-4-1872, VW, XV,
164). Als voorbeeld voor een goede zetwijze van toneelstukken noemt hij een uitgave
van Schiller, waarvan de zetter door met wit te ‘spelen’, erin is geslaagd het ‘geknoei’
te vermijden.
MULTATULI

- - - meine Seele...
DON CARLOS geht.
wit
Zooveelste Auftrit.
wit
Vorigen ohne Don Carlos
wit
Prinzessin
Ich war &c. De ‘- - -’ zijn ‘rekbare witjes’. Hiermee doelt Multatuli op de verschillende maten
wit die in een drukkerij voorhanden waren. Hij raadt de drukkerij aan twee ‘witten’
te gebruiken. Na het toneel volgen dan 2, respectievelijk 1,5 regels wit. Tussen de
in een toneel voorkomende personen en de naam van de eerste spreker komt dan 1
of 1,5 regel wit. Door het wit te variëren, ontstaat vervolgens een speling van één
regel, die Multatuli reserveert voor eventuele tekstuitbreiding. De plaats van de
namen van sprekers lijkt hem (uiteindelijk) het beste in het midden van de regel.7
Wanneer we er de druk op naslaan, blijken de namen van de sprekers zowel in het
midden als aan het begin van de regel voor te komen. Waarschijnlijk waren de zetters
al te ver gevorderd om het drama opnieuw te zetten. De variatie in het gebruik van
wit is daarentegen wel overgenomen door de drukkerij, en we zien dan ook nergens
een naam in de marge geplaatst. Voor het juist uitvullen van de regels zijn ‘rekbare
witjes’ gebruikt, zoals Multatuli had geadviseerd (afb. 7).
5. Over de kwaliteit van de druk heeft Multatuli zich slechts enkele malen
uitgesproken. Mooi gedrukt vond hij de eerste uitgaven van Millioenen Studiën,
Duizend en eenige hoofdstukken over Specialiteiten, Nog-eens: Vrye Arbeid in
7

Zie zijn brief hierover aan Funke d.d. 26 maart 1872 (VW, XV, p. 142-145).
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Nederlandsch-Indië (alle door Waltman uitgegeven) en de eerste bundel Ideën (door
D'Ablaing verzorgd). De laatste noemde hij zelfs ‘heerlyk gedrukt’. De uitgaven
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tonen ons een uiterst verzorgde druk. Er zijn nauwelijks gebroken of vuile letters die
het tekstbeeld ontsieren. Bovendien is de inktopname gelijkmatig, vallen schoon- en
weerdruk mooi op elkaar, en is de moet nagenoeg weggeperst. Ook de kwaliteit van
het zetwerk - de uitgaven zijn alle wijd gezet - en die van de papiersoort speelden
een rol in zijn voorkeur voor deze drukken. (afb. 8).

Afb. 7. Uit: Multatuli, Ideën IV (Amsterdam: G.L. Funke, 1873)

Afb. 8. Uit: Nog-eens: Vrye Arbeid (Delft: J. Waltman Jr., 1870).
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Als voorbeeld is gekozen voor een pagina uit de brochure Nog-eens: Vrye-Arbeid
(afb. 8).
6. De kwaliteit van de papiersoorten waarop Multatuli's werk werd gedrukt, is evenals
de kwaliteit van de druk, zelden onderwerp geweest van Multatuli's correspondentie
met zijn uitgevers. De meeste boeken, en dan met name de volksuitgaven, werden
niet op het zware papier gedrukt maar op het dunnere, want veel goedkopere papier.
Voor enkele bundels werd door de uitgevers wel voor het zwaardere papier gekozen.
Bij voorbeeld de eerste bundel Ideën (1862), die D'Ablaing vermoedelijk op papier
van Van Gelder en Zonen liet drukken. Multatuli toonde zich zeer content met het
papier en vraagt D'Ablaing om ook zijn toekomstig werk op dit papier te laten
drukken.
De vierde druk van Max Havelaar verscheen in 1875 op zwaar papier. Funke, die
gewoonlijk op dun papier liet drukken, koos hier voor het zwaardere
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papier om toch enigszins aan de smaak van het publiek tegemoet te komen.
Toch heeft publiek graag dik papier en een zwaar boek: eerst dan begrijpt
men dat 't goedkoop is, vandaar dat de Vlamingen die voddige novelletjes
van Conscience altijd op zulk dik papier drukken. Ook de Franschen doen
dat. - Al is 't onpleizierig, toch moet men zulke dwaasheden wel volgen,
omdat het goed geeft! - (VW, XVIII, 65)
Multatuli was ingenomen met het zware papier voor zijn ‘Max’, maar hij meende
wel dat dit papier eigenlijk een groter formaat behoefde.8 Met zijn voorkeur voor het
zwaardere papier, sluit Multatuli aan bij de smaak van zijn tijdgenoten voor dit
‘duurder’ ogende papier.
Multatuli's voorkeur voor het (duurdere) verzorgde boek is evident. Hij was daarom
ingenomen met de uitgaven die door D'Ablaing en Waltman werden verzorgd. Zij
besteedden immers veel aandacht aan de uiterlijke verzorging van zijn boeken en
spendeerden daarbij meer geld aan materiaalkosten dan bijvoorbeeld Funke. De
opkomst van de volksuitgave werd, zoals we hebben gezien, door Multatuli niet met
open armen ontvangen. Typografie was volgens hem een kunstvorm. Er diende
aandacht aan te worden besteed, en er was ‘smaak’ voor vereist. Met zijn voorkeur
voor de ‘gewone’ uitgave sluit Multatuli aan bij de heersende typografische conventies
van de negentiende-eeuwer die weliswaar een heftig schoonheidsverlangen kende
inzake de typografie, maar die zich door de nieuwe produktiemethode en de hoge
verkoop, met tegenzin gedwongen zag tot publikatie in de volksuitgave.
De schoonheidszin van de negentiende-eeuwer blijkt uit de typografie van de
luxe-edities waarin onder meer almanakken, salonboeken en damesboeken verschenen.
Deze tegenwoordig enigszins potsierlijk aandoende, maar uiterst verzorgde boeken
genoten, blijkens de correspondenties met zijn uitgevers, ook Multatuli's voorkeur.
De bloemlezing die D'Ablaing in 1865 uitgaf, werd door hem een ‘prachtuitgaaf’
genoemd. Op elke pagina treffen we randversierselen en arabesken aan die, evenals
het vignet op de titelpagina, in rood zijn gedrukt. Daarnaast zijn gefigureerde
titelkapitalen gebruikt. Het papier is gezien de mooie druk, van goede kwaliteit (afb.
9).
De door Funke in 1876 uitgegeven bloemlezing is duidelijk minder duur uitgevoerd.
Er is niet voor een kleurendruk gekozen, de hoeveelheid wit op de pagina's is
beduidend minder, en het werkje is daarbij in een kleinere letter gezet. Toch toonde
Multatuli zich content met de uitgave,9 waarvoor Funke speciaal stempels had laten
snijden10 (afb. 10).

8
9
10

Zie zijn brief aan Funke, waarin hij schrijft: ‘By dat zware papier moest meer marge zyn,
vind ik. 't Is nu zoo plankerig.’ (VW, XVIII, 63)
Getuige de twee brieven aan Funke waarin Multatuli hem complimenteert met de ‘prachtige’
druk (VW, XVIII, 365 en VW, XVIII, 367).
Zie hierover de brief van Funke aan Multatuli d.d. 28-10-1876, waarin hij schrijft: ‘De
stempels, die ik expres voor dezen band liet teekenen en snijden, zullen U hoop ik wel
aanstaan?’ (VW, XVIII, 475).
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Afb. 9. Uit: Multatuli, Bloemlezing (Amsterdam: Firma R.C. Meijer, 1865).

Afb. 10. Uit: Multatuli, Bloemlezing door Heloïze (Amsterdam: G.L Funke, 1876).

Typografie als functioneel principe

Over Multatuli. Delen 30-31

1. Een van de interessantste aanwijzingen voor het zetwerk wordt door Multatuli
gegeven bij het ‘Golgothasprookje’, het derde sprookje dat in Minnebrieven is
opgenomen.11
Dat ding zal veel besproken worden en ik sta er dus op, dat het juist worde
zooals ik 't meen. (VW, X, 485)
Hij vraagt de drukkerij het sprookje ‘zóó te drukken dat de regels niet afgebroken
worden’ (VW, X, 485). Daarnaast verzoekt hij de drukkerij om tussen de afgebroken
regels van het gesprek een regel wit te laten. Hij geeft hierbij een voorbeeldpassage:

11

Multatuli, Minnebrieven (Amsterdam: F. Günst, 1861), eerste oplaag. Het derde sprookje
begint op p. 120. In Volledige Werken is het te vinden in deel II, p. 106 e.v. Het sprookje
wordt door Multatuli ook wel met ‘Kruissprook’ aangeduid.
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Niet de tusschenzinnen tegen Jochebed. Ook niet het
gedurig vermaan aan kleine Mirjam, doch wel 't antwoord op de vraag of
de rug van den kruisman rood is.’ (VW, X, 485)
Als reden voor deze verzoeken geeft hij:
Er is wildheid in m'n Jamben. Ik brokkel expres hier en daar (staccato!)
maar juist daarom moet de typographie mij te hulp komen om geen
brokkeling te geven waar 't niet noodig is voor 't effect. (VW, X, 485)
Hij beklemtoont zijn verzoek nog eens met:
Er ligt veel belang in de typographische uitvoering van dat ding, juist
omdat het zoo wild is. (VW, X, 485)
Wanneer we er de druk op naslaan, blijkt de zetter Multatuli's instructies te hebben
opgevolgd. Ook aan de vraag om bij de afgebroken regels van het gesprek een regel
open te laten, is gehoor gegeven.
Voor het juist uitkomen van de zinnen die op een regel moeten passen, heeft de
zetter gebruik gemaakt van de techniek van het zetten van poëzie, waarbij de zetter
‘eene der langste regels [zet] en vult die naastenbij in het midden uit, voor het begin
der regels iets minder dan aan het einde, terwijl men, de regels, die op elkaar staan,
gelijk houdt’.12 Bij Minnebrieven is deze zetwijze toegepast om de ‘wilde’ inhoud
in een ‘rustige’ vorm te gieten (afb. 11).
2. Bij de eerste bundel Ideën (1862) gaf Multatuli eveneens instructies voor het zetten
van versregels.
Ik zie nu in dat de vers-regels door mijn eigen schuld niet goed gezet zijn.
Dit moet dus nog veranderd worden, vooral daar er later meer zullen komen
en 't dus van belang is dat eens en voor altijd goed te regelen. (VW, XI,
38)
Het gaat hier niet om echte versregels maar om eenregelige Idee-nummers die zich
als versregels gedragen. Multatuli raadt de drukkerij (Kröber) aan om de regel vol
te zetten, en vervolgens de overschietende tekst onder het laatste woord of de laatste
woorden van de vorige regel te plaatsen. In een brief aan D'Ablaing (VW, XI, 38)
geeft Multatuli een aantal voorbeelden van deze zetwijze (afb. 12). De drukkerij
blijkt zijn aanwijzingen te hebben opgevolgd (afb. 13).

12

Schook, C., Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en correctors, 1854 & 1860
(Amsterdam & Maarsen, 1981). Fotoherdruk, voorzien van een inleiding en registers door
F.A. Janssen, p. 35.
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Afb. 11. Uit: Multatuli, Minnebrieven (Amsterdam: F. Günst. 1861).

Genoemde zetwijze correspondeert met Multatuli's voorkeur voor een wijde druk.
Hij prefereert het afbreken van een woord of zin boven het inschikken met als doel
het laatste woord of de laatste zin respectievelijk op één regel of één pagina te kunnen
plaatsen. Bij zijn toekomstige uitgevers zou hij dit verzoek nog regelmatig herhalen.
Bijvoorbeeld aan Funke, aan wie hij schrijft:
Veel zetters doen hun best een vollen zin op den regel te dringen, of daartoe
uittezetten. Ik weet dat men soms schipperen moet, maar vind beter zich
toeteleggen op afbreken van woord of zin, dan op pas maken met een
regel. (VW, XV, 92)
In 1865 verscheen er bij D'Ablaing een herdruk van de eerste bundel Ideën. We zien
bij deze derde oplage13 dat de drukker het probleem van de eenregelige Idee-nummers
heeft opgelost door de betreffende regels in een kleiner corps te zetten (afb. 14).
Multatuli heeft de tekst voor deze herdruk niet herzien; de keuze voor deze zetwijze
heeft dus bij de uitgever of drukker gelegen.
Voor de vijfde druk van de bundel, die in 1872 bij Funke uitkwam, is een kleinere
marge gekozen waardoor de eenregelige Idee-nummers probleemloos in hetzelfde
corps als de tekstletter, op één regel pasten (afb. 15).
3. Bij toeval ontstond Multatuli's voorkeur voor een abrupte beëindiging van een
pagina. Dit gebeurde tijdens het drukken van de eerste aflevering van Ideën I. Om
zijn risico's te spreiden, gaf de negentiende-eeuwse uitgever met name de dikkere,
13

D'Ablaing was gewoon de term oplage te gebruiken voor elke 550 exemplaren - een
‘Amsterdamse riem’ - die er van de pers rolde. De eerste druk bedroeg 1100 exempla--ren
en werd door hem dan ook met eerste dan wel tweede oplage op het titelblad vermeld. De
derde oplage was dus de tweede druk.
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en dus duurdere boeken, in losse afleveringen van enkele katernen uit alvorens de
gehele bundel in de handel te brengen.14 De boekband en titelpagina verkreeg

14

Zie R. Grimbergen, ‘George Lodewijk Funke, van krullen jongen tot krantenmagnaat.’ In:
Het Oog in 't Zeil 2 (1991), p. 51
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Afb. 12. (Kopie Multatuli-Museum).

Afb. 13. Uit: Multatuli, Ideën, eerste bundel (Amsterdam: Firma R.C. Meijer, 1862).

Afb. 14. Uit: Multatuli, Ideën, eerste bundel (Amsterdam: Firma R.C. Meijer, 1865), derde
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de klant bij de laatste aflevering. Nu gebeurde het dat vel 6 - het laatste vel van de
eerste aflevering van Ideën I - plotseling werd afgebroken toen Multatuli besloot het
volgende vel schrijfs niet te laten drukken. Hij schrijft dan aan D'Ablaing:
Ik geloof dat vel zes goed is, vooral als slot. Juist door 't afbreken midden
in een zin moet men om te oordeelen, 't vervolg lezen. Ik zou 't nu niet
anders willen. Als ik had gesloten, kon men mij rekenschap vragen van
wat ik oversloeg nu niet. Ieder is genoodzaakt te zeggen: Welnu, de man
heeft immers niet uitgesproken (VW, XI, 45-46)

Afb. 15. Uit: Multatuli, Ideën, eerste bundel (Amsterdam: G.L. Funke, 1872).

En:
Ik vind er iets rustigs in dat ieder ziet dat er méér komt. (VW, XI, 46)
De abrupte beëindiging van een slotpagina van een aflevering zou in de toekomst
niet meer ter sprake komen in Multatuli's brieven aan zijn uitgevers. Multatuli gaat
hierna echter wel herhaaldelijk verzoeken om de slotzin van pagina's en van alinea's
af te breken. Bij de herdruk van Ideën III in 1876, motiveert hij dit als volgt:
Zetters hebben vaak de hebbelykheid om 'n blz. te doen eindigen met 'n
kompleete alinea, of kompleeten zin, wat juist verkeerd is. De lezer meent
dan dat het onderwerp uit is. Juist het afbreken van 'n zin doet dóórlezen
op de volgende blz. (VW, XVIII, 338)
Multatuli wijkt met deze opvatting af van de typografische conventies van zijn tijd.
De negentiende-eeuwse handboeken geven juist aan dat er ‘geen uitgang boven aan
de pagina [mag] komen, maar wel eene pagina met een nieuwe regel [mag] eindigen:
mits hij door geen hoofdstuk, artikel of iets dergelijks worde voorafgegaan, want in
dit geval is men verpligt, op zijn minst drie regels tekst te bezigen, men mag geene
staartpagina van drie regels zetten, of dit moet volstrekt niet anders kunnen gevonden
worden’.15 In het licht van deze traditie mag het niet verwonderlijk genoemd worden
dat Multatuli de zetters steeds opnieuw moest vragen om het afbreken van zinnen,
alinea's en pagina's.
15

P.M. van Cleef Jsz, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland (1844)
(Amsterdam, 1974), p. 67. Zie ook C. Schook, Handboekje voor letterzetters, boekdruk-
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4. Tijdens de proevencorrectie van Over Vryen Arbeid (1862), schreef Multatuli
D'Ablaing hoe hij het benadrukken van een tekstpassage in druk gerealiseerd wilde
zien.
Pomp enz wou ik proberen zooals ik 't nu veranderd heb. en voorts 5
woorden vet en de rest gewoon. Nu staat het niet bont en toch ferm. (VW,
XI, 35)
Multatuli vraagt hier de vorm te laten bepalen door de betekenis van de tekst. De
lezer wordt door de typografie gedwongen de passage op de juiste wijze (dit is:
Multatuli's wijze) te lezen. De drukker volgde de aanwijzingen op; de vet gedrukte
passages springen direct in het oog (afb. 16). De drukker was F.C. Günst, die we
vooral kennen als drukker èn uitgever van Minnebrieven (1861). Ook in deze bundel
is gebruik gemaakt van een vette letter om bepaalde woorden te benadrukken, namelijk
voor de briefhoofden, waardoor ze veranderen in heftige termen (afb. 17). In de
briefwisseling tussen Multatuli en Günst komt deze kwestie nergens ter sprake. Het
is echter niet onwaarschijnlijk dat Multatuli hier ofwel met Günst over gesproken
heeft - zij zagen elkaar in deze tijd regelmatig -, ofwel deze zet-wijze heeft
aangetekend in de kopij van Minnebrieven.

Tot besluit
Met zijn ideeën over typografie als esthetisch principe sluit Multatuli aan bij de
vigerende conventies van de negentiende-eeuwers. Hij wijkt echter herhaaldelijk af
van de opvattingen van zijn tijdgenoten waar het gaat om typografische middelen
waarmee hij de semantische kant van zijn werk wilde beïnvloeden.
Dit brengt ons op de hedendaagse typografische uitvoering van Multatuli's oeuvre.
Wanneer we bijvoorbeeld de zetwijze van de besproken passages uit Minnebrieven
(1861) en Over Vryen Arbeid (1862) vergelijken met die van de desbetreffende
passages uit de Volledige Werken16, waar is gekozen voor een nieuwe typografische
vormgeving, zien we een gewijzigd tekstbeeld. De in een vette tekstletter gezette
passages waar Multatuli de nadruk op wilde leggen, zijn in de Volledige Werken
vervangen door een kapitaal. Mijns inziens is het effect van de ‘wilde inhoud’ hierdoor
volledig verloren gegaan (afb. 18).
Oversteegen geeft in zijn studie naar Multatuli's literatuuropvatting17 de vetgedrukte
passages uit de vroege drukken van Minnebrieven en Over Vryen Arbeid als een
voorbeeld van de ‘onrust’ in Multatuli's oeuvre, die zozeer aansluit bij Multatuli's
poëtica dat men zich af mag vragen of hij een zo gelijkmatige presentatie als de ons
vertrouwde aanvaardbaar gevonden zou hebben.18

16
17
18

Multatuli, Volledige Werken respectievelijk deel II, p. 148 en deel II, p. 275.
Oversteegen, J.J., ‘Een literatuuropvatting in actie’, in: Over Multatuli 23 (1989), p. 31-45.
Ibid., p. 45.
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Afb. 16. Uit: Multatuli, Over Vryen Arbeid (Amsterdam: Firma R.C. Meijer, 1862).

Afb. 17. Uit: Multatuli, Minnebrieven (Amsterdam: F. Günst, 1861).

Wat Oversteegen hier veronderstelt op poëticale gronden wordt ondersteund door
de typografische opmerkingen die Multatuli zelf maakte.
Omdat Multatuli's opvattingen over typografie als kunstvorm uitgingen naar een
verzorgde vormgeving van zijn werk, lijkt de keuze voor een nieuwe typografie
gerechtvaardigd. Evenwel ben ik van mening dat de tekstpassages waarbij Multatuli
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de typografie gebruikte om een juiste lezing van de inhoud te bewerkstelligen, zoveel
mogelijk de originele zetwijze moet worden behouden bij nieuwe drukken. Dan pas
wordt een lezing zoals Multatuli die beoogde, mogelijk.
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Portret W. Witsen
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G.J. Johannes
De meest frissche en krachtige dichter
Multatuli en de ‘Inleiding’ van Kloos.1
In zijn Inleiding bij de gedichten van Jacques Perk - een inleiding die bekend is
geworden als het ‘poëtisch programma van Tachtig’2 - maakt Willem Kloos in 1882
een intrigerende opmerking. Het gaat om de vraag wat nu eigenlijk poëzie is. Kloos
begint met de vaststelling dat een exacte definitie van dit begrip niet te geven valt.
De middelen van de wetenschap schieten hier te kort. Nog nooit heeft iemand ‘een
duidelijke, scherpe voorstelling [...] kunnen geven, wat hij er mede bedoelt’.3 Dit is
natuurlijk een tijdloos en internationaal probleem. Maar dan signaleert Kloos een
bijkomende moeilijkheid, die meer in het bijzonder voor de Nederlandse situatie
geldt:
‘Want niet alleen, dat wij van het begrip poëzie ternauwernood den omvang
kunnen vaststellen, de zaak is nog duisterder geworden door eene bij ons
niet vreemde verwarring van de drie verschillende begrippen, gevoel,
schoonheid en kunst, met hun gemeenschappelijk snijvlak. Zelfs de meest
frissche en krachtige dichter, dien Nederland ooit voortbracht, heeft, in
eene zijner lezingen, het niet noodig geoordeeld, die fout te vermijden.’4
De door mij gecursiveerde zin wekt de nieuwsgierigheid op. Wie bedoelt Kloos hier?
Wie is zijns inziens, in weerwil van de ‘fout’, de ‘meest frissche en krachtige dichter,
dien Nederland ooit voortbracht’?

Een ‘wat vreemde’ typering
Een antwoord op deze vraag werd gegeven door G. Stuiveling. In zijn tekstuitgave
van Perks gedichten stelde hij dat Kloos met ‘de meest frissche en krachtige dichter’
Conrad Busken Huet bedoelde. Met ‘eene zijner lezingen’ zou dan diens voorlezing
Drie voorwaarden van kunstgenot uit 1878 bedoeld zijn.5 Stuiveling

1
2

3
4
5

De auteur dankt Prof. dr. W. van den Berg en drs. D.J. Duyvis voor kritisch commentaar
op een eerdere versie.
Vgl. J.C. Brandt Corstius, Het poëtisch programma van Tachtig. Een vergelijkende studie.
Amsterdam 1968. De hierin opgenomen tekst van Kloos' Inleiding citeer ik verder als
Inleiding; de toelichtingen van Brandt Corstius als Brandt Corstius.
Inleiding, p. 79.
Inleiding, pp. 79-80.
Jacques Perks gedichten volgens de eerste druk (1882) [...] Uitgegeven door G. Stuiveling,
4e ong. druk. Den Haag 1980, p. 322, noot 54.
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plaatst hierbij de kanttekening dat Kloos' typering van Huet ‘wat vreemd aandoet’.
Begrijpelijk, want Huet staat bekend als onder meer predikant, journalist, criticus,
essayist en cultuurhistoricus, schrijver van novellistische schetsen en van de roman
Lidewyde - maar niet als dichter, laat staan als ‘de meest frissche en krachtige dichter,
dien Nederland ooit voortbracht’.
Ook om een andere reden heeft de lofprijzing van Kloos voor Busken Huet iets
merkwaardigs. Want juist in de periode dat hij zijn Inleiding schreef, horen we van
hem soms heel andere geluiden wanneer het om Huet gaat. De criticus had zich de
gram van Kloos op de hals gehaald door een nogal negatieve recensie te publiceren
van C. Vosmaers Amazone. Kloos was zeer verontwaardigd over de kritiek op zijn
(toen nog) bewonderde literaire leermeester. In een brief aan Vosmaer van 4 maart
1881 vergelijkt hij de recensent Huet dan ook met ‘een landlooper, die tegen 't
Parthenon zijn nooddruft doet’.6 Enige tijd later gebruikt hij, in een recensie die een
felle aanval op Huet behelst, nogmaals hetzelfde beeld van een ‘voetganger’ die ‘zijn
nooddruft aan den voet van het Parthenon legde’.7 Vosmaer was met deze adhesie
in zijn nopjes. ‘Uw parthenon beeldspraak is grandioos!’, bericht hij zijn jonge
bewonderaar.8 Enkele maanden voor de dood van Perk schrijft Kloos aan Vosmaer
nog over Huet als ‘een letterkundige praatjesmaker’, een ‘fraseur’ en ‘dat schrale
schimmetje van St. Beuve’.9 Huet is volgens hem iemand die ‘zeer weinig kennis
van zaken, en in het geheel geen grondigheid noch eerlijkheid bezit’.10
Bij Kloos zijn wel vaker standpuntswisselingen aan te wijzen. Het blijft echter
wat wonderlijk dat de ‘letterkundige praatjesmaker’ voor hem al binnen een jaar ‘de
meest frissche en krachtige dichter’ geworden zou zijn.

‘Inderdaad vreemd’
Ook J.C. Brandt Corstius vond de aanduiding van Huet als dichter ‘inderdaad
vreemd’.11 Toch sluit hij zich in Het poëtisch programma van Tachtig - zijn teksteditie
van Kloos' inleiding - bij de mening van Stuiveling aan. Een nadere beschouwing
van Huets lezing Drie voorwaarden van kunstgenot, aldus Brandt Corstius, ‘verschaft
de zekerheid dat de opmerking van Kloos deze lezing van Busken Huet gold’.12 In
zijn analyse van Kloos' Inleiding gaat hij dan ook uitgebreid in op de overeenkomsten
en verschillen tussen de Inleiding en de lezing van Huet. De

6
7
8
9
10
11
12

De briefwisseling Vosmaer-Kloos. Uitgegeven en ingeleid door Dr. G. Stuiveling.
Groningen/Batavia 1939, p. 53.
W. Kloos, ‘Herinnering en hoop. Gedichten van J. Knoppers W. Kzn.’, in: Veertien jaar
literatuur-geschiedenis, I. Amsterdam z.j., p. 65.
De briefwisseling Vosmaer-Kloos, p. 57.
Brief van Kloos aan Vosmaer tussen 4 en 7 september 1881, in: De briefwisseling
Vosmaer-Kloos, p. 69.
Ibid.
Brandt Corstius, p. 32.
Brandt Corstius, p. 32.
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overeenkomsten zijn in elk geval frappant. Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld waar
het gaat over de huiselijke poëzie, vertoont Kloos' Inleiding zo'n grote overeenkomst
met Huets lezing, dat men wel van een parafrase mag spreken. Toch zijn er ook
beduidende verschillen. Het kost Brandt Corstius vooral moeite in Huets lezing de
vermeende ‘verwarring van de drie begrippen, gevoel, schoonheid en kunst, met hun
gemeenschappelijk snijvlak’ aan te wijzen.
In zijn recente dissertatie over Busken Huet noemt Olf Praamstra het dan ook
opnieuw ‘vreemd’ dat Kloos Huet zou hebben aangeduid als een frisse en krachtige
dichter. Hij schuift Multatuli naar voren als kandidaat voor deze typering. In het
bijzonder wijst hij op diens lezing over poëzie, gehouden op 15 februari 1878 in
Amsterdam. ‘Misschien is Kloos bij deze lezing aanwezig geweest, ofwel heeft hij
van de inhoud ervan via de krant of langs een andere weg kennis genomen.’13

‘Een geboren dichter’
Nu is Praamstra niet de eerste die Multatuli ziet als de door Kloos bedoelde frisse
en krachtige dichter. Direct na het verschijnen van Brandt Corstius' boek Het poëtisch
programma van Tachtig wees W. Blok, in een recensie van deze tekstuitgave, op het
feit dat Kloos in een latere uitgave van zijn Inleiding de opmerking over ‘de meest
frissche en krachtige dichter...’ verving door de woorden: ‘Zelfs Multatuli heeft, in
eene zijner lezingen, die ik bij mocht wonen, het niet noodig geoordeeld...’.14
Deze latere wijziging is op zichzelf geen doorslaggevend bewijs dat Kloos van
meet af aan Multatuli op het oog had. Er zijn wel krassere staaltjes geschiedvervalsing
van hem bekend. Daar staat tegenover dat de benaming ‘dichter’ in het geval van
Multatuli een stuk minder zonderling klinkt dan in dat van Huet. Multatuli past veel
beter in het beeld van de man die - niet alleen in eigen ogen maar ook in het oog van
zijn omgeving - een rijke literaire verbeeldingskracht heeft en een groot Dichter und
Denker is. Een verslag van een lezing in 1879 noemt hem zelfs een geboren dichter:
‘Over den stijl kan ik zeer kort zijn. Wie kent Multatuli's Max Havelaar,
wie zijne ideën niet? Wie weet niet, dat hij toovert met de taal, gelijk
slechts enkelen onder alle natiën, hetzij hij verzen of proza dicht? Want
dichten is 't altijd. Nooit verloochent zich de geboren dichter bij hem.’15

13
14
15

O. Praamstra, Gezond verstand en goede smaak. Amsterdam 1991, p. 343.
W. Blok, recensie in Forum der letteren 10 (1969), febr., pp. 59-62. Vgl. W. Kloos, Veertien
jaar literatuur-geschiedenis. Vierde, vermeerderde druk, Amsterdam z.j., p. 3.
Multatuli. Volledige Werken, XIX. Amsterdam 1989, p. 873. Ik citeer de editie van
Multatuli's werk verder als V.W..
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Behalve de benaming ‘dichter’ past ook de toevoeging ‘frissche en krachtige’ beter
bij Multatuli dan bij Huet. Te denken valt bijvoorbeeld aan de manier waarop Huet
zelf een artikel over Multatuli begint:
‘Van Luther's drie lessen voor den volksredenaar:
Trete frisch auf,
Thue das Maul auf,
Höre bald auf, -

is de laatste in Een en Ander even onbedachtzaam door den heer Douwes
Dekker in den wind geslagen, als hij de tweede en de eerste, de eerste
vooral, op voorbeeldige wijze ter harte genomen en in praktijk gebragt
heeft.’16
Met het aanwijzen van Multatuli als de ‘dichter’ die Kloos bedoelde is de vraag uit
het begin van dit artikel mijns inziens overtuigend beantwoord. Vervolgens trekt dan
echter een andere vraag de aandacht. Het is deze: wat zijn de consequenties hiervan
voor ‘het poëtisch programma van Tachtig’? Wat bedoelde Kloos met zijn opmerking
over Multatuli? Hoe verhouden zich de poëzie-opvattingen van Kloos en Multatuli
tot elkaar? Van een definitief antwoord op deze vragen kan in dit artikel geen sprake
zijn. Wel wil ik enkele voorlopige opmerkingen maken over de mogelijke strekking
van Kloos' verwijzing naar Multatuli.

‘Eene zijner leezingen’?
Als ‘de meest frissche en krachtige dichter’ inderdaad Multatuli is, welke lezing
bedoelde Kloos dan met de woorden ‘eene zijner lezingen, die ik bij mocht wonen’?
In een van zijn autobiografische notities, door H.G.M. Prick verzameld, vertelt Kloos
dat hij als jongeman een lezing van Multatuli heeft bijgewoond. Hij zegt dat hij zeer
teleurgesteld was over het optreden van de auteur die destijds zijn ‘idool’ was.
Multatuli, de grote schrijver, bleek als spreker ‘een over alles te vluchtig heenlopend
causeur’.17 Prick concludeert dat Kloos zich in het gehoor van Multatuli bevond
tijdens een van de lezingentoernees die deze hield in de jaren 1878 tot en met 1881,
telkens in het eerste kwartaal.18 Maar Kloos, die hier

16
17
18

C. Busken Huet, ‘Multatuli. Een en ander [...]’, Litterarische fantasien en kritieken,
II. Haarlem z.j., p. 200.
W. Kloos, Zelfportret. Samengesteld en van aantekeningen voorzien door H.G.M. Prick.
Amsterdam 1986, p. 109.
Zie N. Maas' boeiende reconstructie van het verloop van deze lezingentoernees, in: Over
Multatuli IX, (1982), pp. 9-40 (ook opgenomen in: W. van den Berg en P. van Zonneveld
(red.), Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Utrecht 1986, pp. 200-225). In Over
Multatuli XII (1984), pp. 26-51 en XVI (1986), pp. 13-26, reconstrueert Maas de inhoud van
enkele lezingen.
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vertelt over iets dat tientallen jaren tevoren gebeurde, geeft geen precieze informatie
over plaats, datum of onderwerp van de lezing. Prick houdt verschillende data in
1878 en 1879 voor mogelijk.19
Hoe dan ook, Kloos reageert op uitspraken over poëzie die Multatuli in een van
zijn lezingen heeft gedaan. Nu is toevalligerwijze juist over dit aspect van Multatuli's
voordrachten tijdens de toernees vrij veel bekend. Toevalligerwijze, want de spreker
gebruikte bij zijn lezingen geen vaste, vooraf volledig uitgeschreven tekst. Hij sprak
gewoonlijk met behulp van een lijstje trefwoorden, dat hem als geheugensteun diende.
Een aantal van deze lijstjes is bewaard gebleven. Meer tekst dan deze trefwoorden
had hij niet; hij improviseerde. Daarbij was hij soms meer, soms minder op dreef.
In februari 1878 gaat het bijvoorbeeld uitstekend. ‘Ik lyk wel 'n kraan van de
waterleiding. 't Spuit er uit’, schrijft hij aan Mimi, en: ‘als ik gedaan heb, is 't mezelf
'n surprise wat ik gezegd heb’.20 Verschillende malen wijzen toehoorders er op dat
ze slechts een fractie van de bijgewoonde lezing kunnen weergeven. Men betreurt
het dat er geen stenografisch verslag van de lezingen wordt bijgehouden.21 Multatuli
zegt echter: ‘Ik dank er hartelyk voor! Dat zou me hinderen’ (V.W. XIX, p. 155).
Hoewel Multatuli zelf geen integrale teksten opschreef, valt uit de recensies wel
het een en ander af te leiden. Bovendien blijkt er op 15 februari 1878 te Amsterdam
- juist tijdens een mogelijk door Kloos bijgewoonde22 voordracht over het thema Wat
is poëzie? - wel degelijk een stenografisch geschoolde toe-

19

20
21

22

Uit de reconstructie van Nop Maas leidt Prick af - kennelijk ervan uitgaande dat Kloos een
lezing in Amsterdam bijwoonde - dat er twee mogelijkheden in 1878 zijn: 15 februari 1878
(onderwerp: Wat is poëzie?) of 25 februari (Wijsbegeerte). Wanneer Kloos zich een jaar
vergiste, zouden ook 14 februari 1879 (Genot is deugd) en 19 maart 1879 (Waartoe leven
wij?) mogelijk zijn. [Vgl. W. Kloos. Zelfportret, p. 309, noot 110.] Er is echter nog een
complicatie. Kloos meent zich te herinneren dat de lezing in Diligentia gehouden werd. Prick
wijst een gebouw Diligentia te Amsterdam aan, waar de lezing plaatsgevonden zou kunnen
hebben. Uit de inmiddels verschenen Multatuli-documentatie blijkt echter dat de lezingen
te Amsterdam gehouden werden in Maison Wackwitz. Nu vonden de lezingen te 's Gravenhage
plaats in het Haagse gebouw Diligentia. Daarom lijkt het mij niet uitgesloten dat Kloos een
lezing in Den Haag heeft bijgewoond, of dat hij bijvoorbeeld het verslag van Vosmaer over
een lezing aldaar verwart met een lezing die hij zelf heeft bijgewoond.
Brief van Multatuli d.d. 18-2-1878. V.W. XIX, p. 154.
In 1878 merkt iemand bijvoorbeeld op: ‘Het nauwkeurigste verslag van Multatuli's voordracht
zou niet aan zijn doel beantwoorden; alleen een stenograaf is in staat iets te leveren, dat
eenigszins den juisten indruk zou kunnen weergeven, dien de voordracht op de meeste
toehoorders heeft gemaakt.’ [V.W. XIX, p. 225.] In zijn brief aan Mimi van 18 februari 1878
bericht Multatuli: ‘Loffelt schreef me dat hy niet begreep waarom niet 'n uitgever 'n stenograaf
zond om m'n voordrachten te noteeren.’ [V.W. XIX, pp. 154-155.]
Vgl. noot 19.
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hoorder aanwezig te zijn geweest. Diens uitgewerkte aantekeningen zijn bewaard
gebleven.23 De stenograaf klaagt in een toelichting dat hij bij het maken van zijn
aantekeningen gehinderd werd, doordat ‘het geheele publiek zich bij voorbaat van
eene niet geringe dozis verkoudheid had voorzien om bij deze gelegenheid eens flink
te kunnen hoesten en niezen’ (V.W. XIX, pp. 117-118). Bovendien is het heel goed
mogelijk dat hij in zijn uiteindelijke weergave bepaalde passages heeft weggelaten.
Maar zijn verslag maakt een tamelijk betrouwbare indruk. Dit verslag is het dan ook,
dat ik hier in de eerste plaats wil gebruiken om na te gaan wat de aanleiding voor
Kloos' kritiek op een lezing van Multatuli kan zijn geweest. Verder maak ik gebruik
van Multatuli's geheugensteuntjes en van berichten over andere lezingen.

De definitie van poëzie
Kloos' opmerking over ‘de meest frissche en krachtige dichter’ vormt het besluit van
de tweede alinea van zijn Inleiding. Zoals gezegd constateert Kloos in deze lange
alinea dat het moeilijk is een definitie van poëzie te geven. In dit licht is het interessant
dat Multatuli's lezing Wat is poëzie? in februari 1878 opent met een uitgebreid betoog
van dezelfde strekking. De spreker waarschuwt zijn publiek met de woorden: ‘Gij
zult, straks naar huis gaande, niet tot elkander kunnen zeggen: ‘Nu zullen we dat
eens noteeren, wij weten nu wat “poëzie” is’ (V.W. XIX, p. 118). Kloos zegt in zijn
Inleiding dat niemand ooit ‘een duidelijke, scherpe voorstelling heeft kunnen geven,
wat hij er mede bedoelt’ en ‘dat wij van het begrip poëzie ternauwernood den omvang
kunnen vaststellen’. Zo wil ook Multatuli zijn gehoor ‘doen opmerken, dat een
definitie van 't begrip “poëzie” zeer moeilijk is te geven, zoo niet tot de
onmogelijkheden behoort’ (V.W. XIX, p. 118).
Dit is zeker niet het enige punt van overeenkomst tussen Multatuli's lezing en
Kloos' Inleiding. Bij beiden valt bijvoorbeeld een protest tegen de poëzie van eerdere
dichter-generaties te horen. Beiden ook wijzen ze op bepaalde verwantschappen
tussen dichters en religieuze zieners. Naast dergelijke overeenkomsten zijn er ook
verschillen. Maar hoe dan ook: in de lezing is geen duidelijk omschreven
sleutelpassage te vinden waarin Multatuli opmerkingen maakt over wat Kloos noemt
‘de drie verschillende begrippen gevoel, schoonheid en kunst, met hun
gemeenschappelijk snijvlak’. Een specifieke uitspraak over deze drie begrippen,
waar Kloos' opmerking over een ‘fout’ op zou kunnen doelen, valt niet aan te wijzen.
Wel is het zo dat Multatuli inderdaad al direct een hoge mate van ‘verwarring’ schept
inzake begrippen als gevoel, schoonheid en kunst. Ik wil deze bewering met enkele
voorbeelden toelichten.

23

Het gaat hier om het verslag van H.G. Icke Jr., gepubliceerd door P. Bulthuis in Hard werken
VII (mei/juni 1980), pp. 6-9. [Vgl. de reactie van N. Maas in Hard werken VIII (april 1981),
p. 32.] Het verslag is opgenomen in V.W. XIX, pp. 117-130.
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Drie dames
Na zijn uiteenzetting over het definitieprobleem komt Kloos direct met een eigen
omschrijving, gevolgd door Leigh Hunt's definitie Poetry is imaginative passion.
Multatuli daarentegen maakt eerst nog zeer uitgebreide omcirkelende bewegingen,
voordat hij met zijn definitie op de proppen komt.
Hij begint met een drietal anekdotes te vertellen over dames die hem de vraag
stelden wat poëzie is. De eerste dame was naar haar eigen idee een dichteres en gaf
te kennen ‘behoefte te gevoelen met den poëet Multatuli in kennis te komen’. (Deze
formulering bevestigt nog eens dat de aanduiding ‘dichter’ in het geval van Multatuli
niet zo vreemd is.) De vraag naar de definitie van poëzie werd acuut tijdens een
wandeling waarbij zij verzen reciteerde. Op een gegeven moment wordt Multatuli,
stilstaande voor een etalage waarin een ‘klein werkdoosje’ ligt, getroffen door ‘de
gedachte, dat er ook voor 't maken van dat eenvoudige werkdoosje met die
oogenschijnlijk zoo primitieve instrumentjes, poëzie noodig was geweest. Poëzie
waar 'k dacht aan ijver, vlijt, technische kennis, kunstzin, smaak. - Mijne gezellin
begreep maar niet, dat ik daarin poëzie kon vinden en niet in hare verzen’ (V.W. XIX,
p. 119).
De tweede dame had Multatuli een toneelstuk van eigen hand gestuurd ter
beoordeling. Hij vond het ‘onverteerbaar’, een oordeel waarover zij zeer teleurgesteld
is. Er ontstaat een heftige discussie ‘en terwijl ze mij uitdagend vroeg wat dan toch
poëzie was, sloeg ik mijn loketkastje in elkáár en - vertelde haar dat ik dat niet wist
- maar dat ze nog pedanter was dan ik’ (V.W. XIX, p. 120).
De derde dame, die zeer schoon was, bezocht Multatuli te Wiesbaden. Wanneer
ook zij hem de vraag stelt wat poëzie is, geraakt de gastheer in verlegenheid. ‘Ik
beging toen de meest galante uitvlucht, die mij redde: “Was denn Poëzie ist?” “Sie”.’
Later werd de vraag, zegt Multatuli, hem eens gesteld door een ‘bijzonder vervelend
jongmensch’, maar ‘Denk alsjeblieft niet, dat ik toen antwoordde: - “jou” -’. Toch
moest ook deze jongeman natuurlijk een antwoord krijgen. Dit is het moment waarop
Multatuli met zijn eigenlijke definitie te voorschijn komt:
‘Ik was bijzonder zenuwachtig op dat oogenblik en ik moest hem spoedig
doen vertrekken: - Wat poëzie is, poëzie, poëzie, nu ja - Poëzie is
“zamenvatting”. 'k Weet niet of ie waarde aan mijn antwoord heeft gehecht
en dat gaat me ook niet aan - En toch, toen ik over dit geval nog eens
nadacht, gevoelde ik, dat 't zoo mis niet was, dat poëzie wel degelijk
“zamenvatting” is. Zamenvatting in elke tak van Kunst, overal, - ook in
de natuur. Ja, de natuur is (een) Poëet’ (V.W. XIX, p. 121).
Poëzie is samenvatting. Aan deze definitie blijkt Multatuli tijdens zijn lezingentoernee
zeer gehecht. In de geheugensteuntjes duikt de formule telkens weer op. Ook in
Vosmaers verslag van een lezing over wijsbegeerte en poëzie, die
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Multatuli een jaar later hield, lezen we dat hij gezegd zou hebben: ‘Poëzie is in alles.
Poëzie is samenvatten’ (V.W. XIX, p. 705). Trouwens, een verslag van een lezing
uit 1875 suggereert dat hij ook toen al een soortgelijk betoog hield (V.W. XIX, p.
620). Kennelijk is dit door de jaren heen een centraal thema in zijn voordrachten
over poëzie gebleven.

‘Vanille’ en ‘Erato’
Multatuli pleit hier niet zonder meer voor het gelijkstellen van ‘de drie verschillende
begrippen, gevoel, schoonheid en kunst, met hun gemeenschappelijk snijvlak’. Maar
dat zijn opvatting van poëzie als samenvatting grensvervagend en ‘verwarrend’ werkt,
is wel duidelijk. In alle takken van kunst is poëzie te vinden, de natuur is een dichter,
overal is poëzie. Hetzelfde geldt voor de drie anekdotes over de dames die wilden
weten wat poëzie is. Wanneer een ‘werkdoosje’, een mooi meisje en het stukslaan
van een kastje gelijkelijk als definities van poëzie gelden, kan men met recht zeggen
dat er verwarring tussen verschillende begrippen optreedt. Uit zijn aantekeningen en
uit verslagen blijkt verder dat Multatuli, wanneer hij het definitieprobleem besprak,
regelmatig twee andere anekdotes vertelde. Ze komen niet voor in het verslag van
deze lezing, maar ze stonden wel op het lijstje trefwoorden voor die dag (V.W. XIX,
p. 131).
Ten eerste vertelt hij soms, zoals een verslag het uitdrukt, ‘dat hij [de geur van]
Vanille had ontdekt in ons dennenhout, 't geen men anders meende alleen in de
orchideën van Z. Amerika thuis te behooren’.24 Met andere woorden: men vindt de
poëzie ook op ‘prozaïsche’ plaatsen waar men haar niet verwacht. In de tweede plaats
vertelt hij, meestal in samenhang met het vanille-verhaal, herhaaldelijk de geschiedenis
van de vijf zusters. Ik citeer een verslag:
‘Een reiziger treedt een herberg binnen, en staat tegenover de vijf dochters
des huizes. Getroffen door hun bevalligheid en schoonheid, niet wetende,
welke der vijf hij 't liefst heeft, keert hij met een verliefd hart, naar huis
terug. Zijn huisgenooten vragen hem, welke hij nu eigenlijk de grootste
liefde toedraagt, en hij antwoordt den eersten dag, dat hij de lieve Erato
de voorkeur geeft, iets later beweert hij, dat Scientia de uitverkorene is,
of de deugdzame, de goede Agatha, of de nadenkende Meditatio, of
Felicitas, het geluk. Hij weet 't niet; hij heeft ze allen even lief.’25
Niet alleen Erato, de muze van de poëzie is begeerlijk, maar ook haar zusters zijn

24
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Verslag van een lezing in 1878, V.W. XIX, p. 299. Vgl. bijv. V.W. XIX, p. 264.
V.W. XIX, p. 265. Het gaat hier om een verslag van een lezing over wijsbegeerte
februari 1878. Uit de aantekeningen blijkt dat hij soms dezelfde anekdotes zowel in
verband met de definitie van poëzie als met die van wijsbegeerte gebruikte. De
aantekeningen voor de lezing van 15 februari 1878 geven naast het trefwoord ‘vanille’
het rijtje: ‘erato / gnosis / meditatio / agatha / felicitas’. [V.W. XIX, p. 131.]
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dat. Opnieuw is dus de strekking dat de poëzie op onverwachte plaatsen kan
schuilgaan en dat in dit opzicht de onderscheiding tussen een aantal zeer verschillende
begrippen eigenlijk niet valt te handhaven. Poëzie, in de zin van samenvatting, kan
overal zijn. Volgens het verslag van de stenograaf verduidelijkte Multatuli deze
stelling op 15 februari 1878 als volgt:
‘Gaan wij de etymologische beteekenis van 't woord poëzie na, dan vinden
wij er het grieksche “poema” voor, dat “werk”, “schepping” beteekent.
Nergens vinden wij dat begrip beter in toepassing dan in de natuur. Daar
vinden wij in elk voortbrengsel poëzie; daar vinden wij zamenvatting van
alles, mathesis, geologie, psychologie, chemie - ja, chemie, daarin vooral
ligt poëzie; daarin is geen einde aan voortbrenging, schepping, wording.
In de natuur, die alles is in alles, die werkt omdat Zij zoo werken moet en
niet anders, omdat zij de noodzakelijkheid volgt, in de natuur is de hoogste,
de ware poëzie. Aan alles wat Kunst is en Kunst mag worden genoemd,
ligt poëzie ten grondslag. Is het den beeldhouwer mogelijk zonder poëzie
uit het ruwe, amorfe steenblok een beeld te scheppen, een vorm er aan te
geven, die onze hartstochten, onze edelste hartstocht, aesthetisch gevoel,
opwekt? Is het niet poëzie, dat hem alle gegevens doet zamenvatten, om
in dat beeld liefelijkheid, toorn, woede, vertwijfeling, berusting etc., etc.,
neer te leggen’ (V.W. XIX, pp. 121-122).
In deze opmerkingen vervagen de grenzen steeds verder: kunst en wetenschap, poëzie
en natuur, het is allemaal samenvatting, werk en schepping. Multatuli introduceert
hier na het begrip kunst ook het begrip gevoel. Daarbij vervaagt nog een andere grens:
die tussen de produktie en de receptie van het kunstwerk, tussen de kunstenaar en
zijn publiek. Expliciet spreekt hij over het gevoel in de vorm van ‘hartstochten’ met name de ‘edelste hartstocht’ van het esthetisch gevoel - bij het publiek. Impliciet
komt het gevoel naar voren als ‘toorn, woede, vertwijfeling, berusting’ bij de
kunstenaar. Het woord ‘liefelijkheid’ vervult een dubbelrol: het heeft zowel iets van
een gevoel bij de kunstenaar, als van een aanduiding voor de schoonheidservaring
bij de toeschouwer. Ook het begrip ‘schoon(heid)’ zelf duikt nu alsnog op in de
lezing:
‘Maar wat is de groote wegwijzer, de macht, die in staat stelt zamen te
vatten, wat daar schoon is in de natuur? Het gezond verstand, zoo synoniem
met de veelbeteekenende en kernachtige uitdrukking - O, onze taal is zoo
rijk - oordeel des onderscheids. Wie veel gezond verstand, veel oordeel
des onderscheids bezit, kan veel zamenvatten, - kan voortbrengen. Bij 't
kind is het nog niet ontwikkeld, - bij den idioot in 't geheel niet, de
natuurlijk gezonde mensch bezit gezond verstand, dus is ieder dusdanig
mensch poëet’ (V.W. XIX, p. 122).
‘Wie veel gezond verstand, veel oordeel des onderscheids bezit, kan veel zamenvatten
- kan voortbrengen.’ Betekent dit dat het gezond verstand de bron is van
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het vermogen tot samenvatten? Is onder-scheiden dan niet juist het omgekeerde van
samen-vatten? Of is het gezond verstand toch alleen maar de ‘wegwijzer’, en komt
het vermogen tot samenvatten zelf voort uit andere bron, bijvoorbeeld de verbeelding?
En wat is de rol van het dichterlijk gevoel? Verderop in zijn lezing stelt Multatuli de
vraag: ‘[...] kan iemands gevoel, zijn poëtisch oordeel des onderscheids hem tot zulke
ongerijmdheden [...] brengen?’ (V.W. XIX, p. 128). ‘Gevoel’ lijkt hier zo'n - beetje
hetzelfde als ‘poëtisch oordeel des onderscheids’ oftewel ‘gezond verstand’ overigens net als in sommige slogans van Busken Huet, zoals ‘gezond verstand en
diep gevoel’.26 In deze fase van de lezing zijn gevoel, schoonheid en kunst inderdaad
aangeduid op een manier die de verwarring compleet maakt.

‘Maak eens een goede biljartbal’
De natuur ‘is (een) Poëet’, de kunst, de wetenschap - overal is poëzie. Ook alle
ambachtelijk handwerk kan poëzie zijn. Behalve het voorbeeld van het ‘werkdoosje’,
geeft Multatuli in zijn lezing ook nog het voorbeeld dat voor het maken van een
goede biljartbal ‘veel poëzie noodig’ is. ‘Maak eens een goede biljartbal. Ge zult
zien dat ik gelijk heb...’ (V.W. XIX, p. 126). Ook de werkster of schoonmaakster,
‘die met een dweil een plek van een verontreinigde vloer schoon maakt’, is volgens
Multatuli ‘in haar soort poëet’ (V.W. XIX, p. 122). Wat is dan, zo kan men zich
afvragen, nog het eigen karakter van de poëzie - die ‘gave van weinigen voor
weinigen’, zoals Kloos haar noemt?27
Naast deze mogelijkheden tot verwarring over het eigen karakter van de kunst in
het algemeen en de poëzie in het bijzonder, kunnen Multatuli's opmerkingen ook
aanleiding geven tot grote verwarring over de vermogens die daarbij een rol spelen.
Zijn het vermogen tot ‘samenvatten’, het ‘oordeel des onderscheids’, het ‘gezond
verstand’ en het ‘gevoel’ nog te onderscheiden? Is er verschil tussen wat Multatuli
noemt ‘werk’, ‘schepping’, ‘voortbrenging’ en ‘wording’? Of tussen de eigenschappen
van de dichter en de ‘ijver, vlijt, technische kennis, kunstzin, smaak’ die de maker
van het ‘werkdoosje’ bezit?
Het lijkt mij niet onmogelijk dat Kloos' opmerking over een ‘fout’ de neerslag
vormt van deze en dergelijke vragen, opgeroepen door Multatuli's uitspraken.

Conclusie
De constatering dat ‘de meest frissche en krachtige dichter’ in Kloos' Inleiding niet
Huet maar Multatuli is, levert een merkwaardige paradox op. Busken Huet, des-
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Cd. Busken Huet, Vertrouwen. Toespraak gehouden in de concertzaal te Haarlem. Haarlem
1863, p. 22.
Inleiding, p. 82.
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tijds door Kloos beschouwd als ‘letterkundige praatjesmaker’, wordt in de Inleiding
met instemming geparafraseerd. Multatuli daarentegen wordt belerend op een ‘fout’
gewezen.
Problematisch blijft het lokaliseren van deze vermeende ‘fout’ in de lezing van
de bedoelde ‘dichter’. Evenmin als Brandt Corstius met betrekking tot Huet, ben ik
er met betrekking tot Multatuli in geslaagd een duidelijk omschreven kernpassage
in diens openbare uitspraken over poëzie aan te wijzen, waar de kritiek van Kloos
zich op zou richten. Daar staat tegenover dat Multatuli, veel directer aanwijsbaar dan
Huet, met zijn uitspraken inderdaad allerlei vormen van ‘verwarring’ oproept rond
de door Kloos genoemde begrippen. Verder onderzoek naar de poëzie-opvattingen
van Kloos en Multatuli zal daarom kunnen bijdragen aan de interpretatie van de
Inleiding. Maar ook aan ons inzicht in de poëzie-opvattingen van Multatuli zelf.
Bij die nadere analyse zal aandacht moeten worden besteed aan mogelijke
verschillen tussen Multatuli's denkbeelden zoals hij ze in zijn geschriften naar voren
brengt,28 en diezelfde denkbeelden zoals ze konden ‘overkomen’ tijdens zijn lezingen.
Multatuli's lezingen waren immers professioneel georganiseerd door een impressariaat.
Hij trad op voor betalend publiek. Noodgedwongen moest hij zijn inzichten sterk
simplificerend en populariserend naar voren brengen. Kloos is zeker niet de enige
toehoorder die achteraf teleurstelling uitspreekt over het niveau waarop Multatuli
zich in zijn lezingen bewoog. Zoals bekend walgde ook Multatuli zelf wel eens van
zijn eigen optreden en van de ‘publiekerigheid’: ‘Nu kom ik mezelf voor als 'n
kermisman. Och, zoo verdrietig!’29

28

29

Deze denkbeelden heb ik hier, omdat het mij om een lezing van Multatuli ging, buiten
beschouwing gelaten. Hetzelfde geldt voor de interessante analyses daarvan, die recentelijk
gegeven zijn door onder meer J.J. Oversteegen en E. Francken. [J.J. Oversteegen, De redelijke
Natuur. Multatuli's literatuuropvatting. Utrecht 1987. Idem, ‘Multatuli over de verbeelding’,
in: (E. Eweg, red.), Deugdelijk vermaak. Opstellen over literatuur en filosofie. Amsterdam
1987; E. Francken, De veelzinnige muze van E. Douwes Dekker. Amsterdam 1990, hfdst.
III.]
In een brief d.d. 19-2-1878 zegt hij bijvoorbeeld over zijn lezing van 15 februari te
Amsterdam: ‘'t Was wel goed, maar niet volledig: ik werd te moê [...]. En ik houd niet van
publiekerigheid. Ik doe 't dan ook maar omdat het moet. Maar ik zal bly zyn als 't afgeloopen
is, dat verzeker ik U! [...] Nu kom ik mezelf voor als 'n kermisman. Och, zoo verdrietig!’.
[V.W. XIX, p. 157.]
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H.H.J. de Leeuwe
Studiën over Multatuli's Millioenen-Studiën
I. Twee rivieren
Op 7 juli 1873 (VW XVI 76) schrijft Multatuli's vriend Roorda van Eysinga aan de
auteur dat een àndere vriend, Mr. Ferdinand Schook, een bepaalde passage uit de
Millioenen-Studiën gelezen en geprezen heeft: ‘...eene onvergetelijk schoone
schildering van den Rijn.’ Carel Vosmaer drukt in zijn Multatuli-studie Een Zaaier
in 18741 dit stuk proza vrijwel geheel af en vraagt: ‘Zou deze aanhef niet wat lezers
kunnen verleiden?’ (pp. 67-68) en wanneer in het najaar van 1876 de door Mimi
onder de schuilnaam Heloïze samengestelde bloemlezing uit Multatuli's werken
verschenen is2 die hetzelfde fragment bevat, noemt de recensent van de Vox
Studiosorum dit stuk uit de ‘zoo geestige Millioenen-Studiën... de beschrijving van
de Moezel’ (VW XVIII 522-524).3
Waar gaat het om? Het zo uitermate bonte maar toch wèl gestructureerde boek
begint met een zo mogelijk nog bontere inleiding: Langs velden en wegen. De schrijver
vertelt daar onder heel veel anders dat hij om gezondheidsredenen in het voorjaar
van 1870 Holland verlaten heeft ‘omdat myn longen daar niet langer verkozen te
ademen. ‘Voortgaande noteert hij (VW V 13-17): ‘Zwervend tussen Ryn en Main,
Oder en Moezel...’ Maar hij voltooit die zin niet. Hij slaat een brede zijweg in die
zijnerzijds talrijke nevenpaadjes krijgt, en begint een lofzang op de Moezel die zoals hij zegt - pràchtig is. Geïnspireerd wordt hij daarbij door de grillige loop van
de rivier met zijn ontelbare kronkels en krommingen, waartegenover de Rijn een vrij
rechte stromingslijn vertoont. Dit dient tot een unieke poëtisering van beiden. Terecht
noemt Heloïze dit fragment dan ook Een menuet op de landkaart. Hij, de Rijn, is de
bruidegom, zij, de Moezel, is de bruid. Doch is het wel zeker dat ze elkaar zullen
krijgen? Neen! Hìj doet zich voor als de Don Juan, en zìj koketteert. De bruigom uit
Helvetië, aanvankelijk nog te zwak om een bootje te dragen, groeit op tot een stevige
jongeling, en de oeverbewoners

1
2
3

Carel Vosmaer, Een Zaaier. Studiën over Multatuli's werken. Amsterdam 1874, 67-68. Hierin
zijn de feuilletons uit het Haagse Vaderland van 9 april tot 23 juli 1874 gebundeld.
Multatuli. Bloemlezing door Heloïze. Amsterdam 1876, 3-7.
Hoe zeer dit prozastuk ook bij andere lezers in de smaak viel blijkt uit het feit dat Dekkers
vriend en correspondent Johan Bremer te Brussel - hierdoor geïnspireerd - een schilderij
vervaardigd heeft: Les bords de la Moselle. Het stelde het stadje Bernkastel met zijn ruïne
voor. Dekker en Mimi aanvaardden het op 10 oktober 1881 in bewondering en dank en
hingen het met enige moeite aan de muur. De huidige verblijfplaats is onbekend. (VW XXI
458-460, 472 en 479).
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hebben niet te klagen over gebrek aan kracht: hij is de Germaanse Maschaschabe,
d.w.z. Mississippi (Multatuli veronderstelt bij zijn lezers veel parate kennis). Doch
bij Emmerik en Lobith, bij Katwijk wordt hij ‘philisterig-laag en plat’, hij eindigt in
de modder. Maar vóór die tijd neemt hij alle zijrivieren, beekjes en bronnen in zijn
armen, want - zegt hij - alle mooie meisjes zijn van hèm, en hij verzekert ieder van
haar dat hij om harentwille de reis uit de hooglanden gemaakt heeft om haar mee te
nemen naar Holland. En tenslotte verdringen zij zich om allemaal in zijn harem te
komen. Maar de uitverkoren bruid dan? Ze stelt zich een beetje aan. Hij mag niet
merken dat zij naar hem kijkt. Ze draait naar rechts, naar links, vooruit - daar komt
hij - ja! Ach neen, hij heeft gekozen voor de Main. Wanhopend is ze, ze wil zich
verdrinken. Maar, voegt de schrijver ironischtroostend hieraan toe, ‘'n rivier komt
daar zelden toe. En ook anderen doen het niet zo spoedig’. Dan volgt er een nieuwe
teleurstelling voor haar: hij houdt meer van de Lahn. Niettemin en ondanks alles er nadert een blij einde. Bij Koblenz vloeien Rijn en Moezel samen en de bruiloft
kan worden gevierd.
Zo betrekkelijk simpel echter heeft Multatuli zijn verhaal niet geformuleerd. We
hebben toch al bij onze navertelling allerlei uitweidingen overgenomen. Om te
beginnen memoreert de schrijver de laat-latijnse dichter Ausonius die een geschrift
aan de Mosella gewijd heeft (we komen in ander verband hierop terug). Wannéér
dat geweest is weet hij niet precies want - weer een tussenzin - hij verheugt zich
‘hartelyk in een kalmtegevende absentie van alle boeken.’ Dan spreekt hij over de
minzieke méanders van de bevallige jonkvrouw die zich zegevierend werpt in de
armen van den flinken mannelijken Rijn bij Koblenz. Die plaatsnaam geeft hem een
nieuwe divagatie in de pen. Koblenz immers is ontstaan uit het Latijnse Confluentes
wat de ‘samenvloeienden’ betekent. Multatuli schijnt daarin een meer dan
natuurlijk-fysikaal gebeuren te zien. Hij denkt geheel antropomorf aan het
samenvloeien van de Schicksale beider rivieren, vraagt zich evenwel af of het Duitse
woord Schicksal een meervoud kan hebben, hetgeen hem echter niet bekreunt, want
wat geeft een miljonair om taal? Daarmee verwijst hij naar de titel van het boek en
de aanvang van het hoofdstuk, een toespraak tot zijn mede-miljonairs.
Uitgebreid is dan de weergave van de contrasterende eigenschappen die de Moezel
kenmerken. Ze is schuchter, maar begerig, ze is liefelijk-vals, aanhalig-vrouwelijk,
fatsoenlijk, eerbaar en dartel, wellustig en kuis. Anders karakteriseert Multatuli de
Rijn. Het zijn de oeverbewoners die hun oordeel ten beste geven. Eerst lijkt hij te
jong, maar voor zijn leeftijd vinden ze hem wel sterk. Zijn nu volgende wildheid,
zijn onrust roepen morele beschouwingen op: ‘Il faut que la jeunesse passe. Het zal
wel overgaan...’ Dat schiet de verteller in het verkeerde keelgat. Wanneer zullen die
wildheid, die onrust overgaan? Vóór Emmerik en Lobith, vóór de Duits-Nederlandse
grens waar de koffers van de reizigers door geüniformeerde ambtenaren doorsnuffeld
worden. En dat gebeurt nòg, nu, in 1870! Dit is een van de vrij talrijke actuele
toespelingen die het boek zijn realiteitswaarde voor de lezer van 1870 moesten
verlenen.
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Vóór Katwijk? vraagt Multatuli en hij associeert dit met een stuk Nederlandse
letterkunde uit het begin der 19de eeuw. In 1812 had Jan Frederik Helmers een epos
in zes zangen uitgegeven: De Hollandsche Natie4. De Tweede Zang hiervan beschrijft
de loop van de Rijn die eerst nietig voortsluipt doch allengskens aangroeit en met
jonglings vuur en kracht zich ontwikkelt tot ‘bronaâr van Euroop’. Maar wat wordt
er later van hem?
Ach! zoek dien schoonen stroom nu weêr bij Katwijks stranden!
Wat vindt ge? een vuile poel, gesmoord in slijk en zanden.
Onedel en versmaad kruipt hij daar schandlijk voort,
Eer zich zijn drabbig nat in 't zand der duinen smoort.
De vreemdeling, die hem langs Coblents muur zag golven,
Herziet hem hier! maar ach! in ruigte en wier bedolven.

De dichter vraagt zich dan treurig af of dit een beeld is van zijn vaderland:
Is, Neêrland! dit uw beeld?
Ach, zult gij, als die stroom, bezwijken in uw loop?
De uitfluiting zijn der aard? de schandvlek van Euroop?

Multatuli stemt in met die opvatting, al laat hij niet na een principiële literaire stelling
in te lassen: ‘O Helmers! Eigenlyk houd ik niet van u, maar toch vind ik het lief dat
ge 't bejammert - al zy 't dan maar in rympjes - die jeugd en zúlke manbaarheid te
zien ondergaan in zó'n ouderdom’.
De beschrijving van de Rijn wordt nu voortgezet, en wederom krijgen de
oeverbewoners het woord. Waren het eerst de Zwitsers, nu zijn het de Elzassers en
Badènsers. Ze babbelen en monkelen over de manier waarop die jongeman zijn
krachten verspilt, alle meisjes pàkt, mooi of lelijk. Tja, zegt de schrijver - zo gáát
dat. Maar er komt verandering. In een opklimmende reeks van woorden stelt hij:
‘Appetyt geldt voor smaak, in die jaren. Later wordt men keuriger. Nog
later blasé. En eindelijk dégoûté.’ Die weerzin echter is geen bewijs van
verfijnde smaak, vindt hij. Wij geven onze ondeugden niet op, zegt hij een
Franse moralist na, zij geven òns op: ‘Nous ne quittons jamais nos vices,
ce sont eux qui nous quittent’5.
Het Franse woord voor ondeugd ‘vice’ brengt hem tot een woordspeling; vice

4
5

J.F. Helmers: De Hollandsche Natie in zes zangen, geciteerd naar de 5de druk, 's-Gravenhage
1821, 37-39.
Dit is Multatuli's versie van maxime nr. 192 van La Rochefoucauld (volgens de uitgave
van 1678): ‘Quand les vices nous quittent, nous nous flattons de la créance que c'est
nous qui les quittons.’ Zie La Rochefoucauld: Maximes, texte établi par Jacques Truchet.
Paris 1967, p. 49.
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betekent immers ook plaatsvervanger. Een vice-koning is een onderkoning zodat de
verbluffende zinnen ontstaan:
Nu, als ik een Vice was, deed ik dat ook [nl. de mensen opgeven]. 't Moet
een ondankbaar werk zyn mensen te regeren, en Koning Vice wordt voor
al z'n werk nog uitgescholden toe, door alle moralisten.
Na deze uitvoerige parenthese praat de jongeman in kwestie, de Rijn, zèlf. Het zijn
verleidelijke woorden, half-Duits, half-Nederlands. We horen: ‘Mariechenbach! Wo
bleibt denn mein allerliebstes Waldquellchen! Ach, was 't zo benauwd in die Schlucht?
Arm kind, ik aanbid u...’ enz. enz. Waldquellchen is meteen weer aanleiding tot een
divagatie6, ze wordt vergeleken met een tamme wijfjes-olifant op Ceylon die helpt
andere olifanten te vangen. Een tweede vergelijking van de gehele situatie leidt naar
de opera Don Juan van Mozart en Da Ponte. Alle bronnetjes en beekjes zingen samen
(zoals Don Giovanni tot Zerlina):
Reich mir die Hand, mein Leben,
Komm in mein Schloss mit mir...

Ondertussen wordt het wachten van Jonkvrouw Mosella weergegeven door een
monoloog met regie-aanwijzingen:
- Ik zal me houden alsof ik hem niet ontmoeten wil.
En ze wendt rechts.
- Toch zou ik graag weten of hy nadert...
En ze kykt om... [enz. enz.]
Dan melden zich boze tongen die haar overbrengen dat die ondeugd zich heeft

6

Die vergelijking irriteerde de recensent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant op 31
december 1871 hevig (VW XIV 672-673). Hij vindt de tekening van de Mosella fijn en
geestig, maar het is jammer, dat de schrijver, zich zelf niet meester, op die keurige schets
een vlek werpt.’ Hij vergelijkt nl. - zegt deze beoordelaar - het kokette figuurtje van Mosella
met een tamme wijfjesolifant. Aan dergelijke feilen herkent men Multatuli, meent hij, niet
merkende dat hijzelf, de criticus, herkenbaar is aan een andere feil, het onnauwkeurig lezen.
De vergelijking slaat namelijk niet op de Moezel maar op een der vele bronnen en beken die
de Rijn helpen, de ondeugende minnaar, zichzelf en anderen in zijn harem op te nemen. Door
de schrijver wordt die bron Waldquellchen genoemd. ‘Och, als men lezen kon!’ zal Multatuli
ongetwijfeld verzucht hebben, toen hij dit las. De recensent had dan kunnen antwoorden:
‘Mosella of Waldquellchen - het gaat niet aan een watertje met een olifant te vergelijken!’
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geëncanailleerd met die vuile Main. Maar ze wordt gekalmeerd door een der
voorouders van Dekkers kinderen, ‘een Winneberg-Beilstein, naar ik meen...’, een
familierelatie die - hoe irreëel ook - niet van rede ontbloot lijkt7, met de stelling dat
de Main Frankforter beursmanieren heeft ‘en dat bevalt niet op den duur.’
Mosella, eerst nog bedroefd, besluit zich te wreken door harerzijds wat zijriviertjes
op te nemen. ‘Maar om 's hemels wil vertel het niet verder’ fluistert de schrijver,
geheel in de stijl blijvende van de kletsende oeverbewoners.
Terwijl de lezer nu misschien nog een uitgebreide vertelling verwacht van het
verdere verloop, krijgt ene Frau Schneidermeisterin het woord; de lang verwachte
Lovelace (wie is dat nu weer? het is het uit een 18de-eeuwse Engelse roman8
stammende type van de vrouwenverleider; we zeiden boven niet voor niets dat
Multatuli veel parate kennis bij zijn lezers veronderstelde), die Lovelace dan had
zich volgens de praatjes met de Lahn ‘verlopen’. Dat is het vertragend moment in
het dramatisch verloop. Zou het nog goed komen? Multatuli zelf tracht Mosella in
het Latijn te troosten met een regel uit Ovidius9:
Res est solliciti plena timoris amor.
Hetgeen wil zeggen dat de liefde iets is vol van zorg en angst. Maar het stuk eindigt,
zoals niet anders te verwachten, blij. De tritagonist, de traditionele ‘oude brave
voogd’, zegent de jongelui en keert zich tot het publiek met de woorden:
Zo ziet men dat trouwe liefde altyd bekroond wordt.
Hij begrijpt er niets van (trouwe liefde!!), doch daarvoor is het ook een komedie.

7

8
9

Een adellijk Duits geslacht Von Winneburg und Beilstein is inderdaad te traceren. Een Freule
Katharina von Winneburg und Beilstein bijvoorbeeld wordt in 1469 de tweede echtgenote
van Heer Friedrich VI von Fleckenstein en in 1402 trouwt Heer Johann von Winneburg und
Beilstein met Freule Ermesinde von Elter (zie Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln.
Band VII. Familien des alten Lotharingien II. Marburg 1979, Tafel 26 en 51). Voorts zijn
er relaties met de families Rheingraf vom Stein, Sayn-Wittgenstein en Schönborn (Zie
Stammtafeln Band IV, Tafel 57, 97, 122 en 139). De ruïne van een waterkasteel Winneburg
ligt vlakbij Cochem aan de Moezel, en de ruïne van een waterkasteel Beilstein ligt ten
Zuid-Oosten van die stad (Zie Bundesrepublik Deutschland. Die Generalkarte Nr. 12. Mairs
Geographischer Verlag 1986/87. DD 6). Dekker las i.p.v. Winneburg Winneberg en zag dit
vermoedelijk als een vorm van Wijnberg. Zo bracht hij de verwantschap met zijn eerste
vrouw tot stand die zoals bekend een geboren Baronesse van Wijnbergen was. Was dit
misschien zijn reactie op de titel die Bilderdijk zich toeëigende: Heer van Teisterbant, Heer
van het (vroegere) graafschap van Vlaardingen tot Tiel?
Samuel Richardson: Clarissa Harlowe, or the History of a Young Lady, 1747-48.
Heroides I, I:12.
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Indien Multatuli doorgegaan was met het schrijven van burgerlijke toneel- en
blijspelen in de geest van De bruid daarboven, had hij beslist hetzelfde slot bedacht...
Multatuli's commentaren zijn hoogst verschillend van aard. Er zijn letterkundige
en muzikale verwijzingen; er zijn literaire opmerkingen. Er zijn persoonlijke
toespelingen, er zijn Latijnse, Franse en Duitse woorden, zinnen en citaten, en er zijn
absurde vergelijkingen. Een nader onderzoek naar bijvoorbeeld woordkeus, zinsbouw,
stijlfiguren en ritme zou de structuur van deze speelse, levendige en fonkelende
prozatekst zeker nog verhelderen, doch dit zal niet gemakkelijk zijn. Terecht heeft
Carel Vosmaer reeds in 1874 opgemerkt dat een analyse van Multatuli's werk moeilijk
is, ‘deels om de honderden détails, deels omdat er zooveel in toon en stemming ligt,
dat men wel voelen maar niet dissekeeren kan’.10 Een (misschien intersubjektieve)
conclusie is denkbaar, namelijk dat er geen woord in dit stuk gemist kan worden. De
schrijver zelf was er tevreden over, althans in het begin: ‘'t Is koddig en diep tegelyk...
alles nogal fancy-like - het wordt pétillant.’ Zo schrijft hij aan Mimi (8.6.1870), VW
XIV 137): ‘'t Is zeer interessant voor wie lezen kan.’
Met deze tekst behoort Multatuli tot de beoefenaren van een oud literair genre maar op geheel eigen wijze! - het stroomdicht. Reeds bij Ovidius, Vergilius, Horatius
en Seneca vinden wij plaatsen waar een rivier bezongen wordt. De Renaissance
brengt onder meer een lofzang op de Tiber (Marino: Il Tebro festante, in 1605
gepubliceerd t.g.v. de verkiezing van Leo X tot paus). In Nederland ontstaan in de
17de eeuw gedichten op de Ystroom, de Rotte, de Amstel en de Yssel. De kroon
spant Vondel met de Rijnstroom (1629 of 1630)11. De traditionele dichtvorm met
haar traditionele wendingen treedt hier duidelijk aan het licht. De dichter schuwt
actuele politieke toespelingen niet, maar geprézen wordt de rivier om zijn economische
betekenis en zijn in het oog lopende schoonheid.
Welke betekenis de Rijn heeft voor de Nederlander Helmers hebben wij reeds
laten zien. In Duitsland roept hij tweëerlei sentimenten op: geestdrift om de op zijn
bergen groeiende heerlijke wijn, en emoties van vaderlandslievende en
nationaal-politieke aard. Dat de rivier een beslissende functie vervult in de Duitse
versie van de Noordse sage der Nevelingen mag als bekend worden verondersteld.
In de vier muziekdrama's van Wagners Ring des Nibelungen vormt zijn water een
der muzikale hoofdelementen.
Naast de veelbezongen Rijn schijnt de Moezel in het niet te zinken. Toch heeft zij
tot enkele opmerkelijke literaire producten aanleiding gegeven. Het his-

10
11

Vosmaer, t.a.p. 16.
M.A. Schenkeveld-van der Dussen: Bloemlezing uit Vondels Lyriek. Zutphen 1970, 34-44.
- Josef Ruland: ‘Vondels “Rijnstroom”. Elemente zu einer Topik des Rheinlobs.’ In: Tijdschrift
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 74, 1956, 151-188. - H. Vekeman: ‘Vondels
Rheinstrom...’. In: Vekeman-van Uffelen (eds): Jetzt kehr ich an den Rhein. Köln 1987,
302-308.
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torisch eerste hiervan heeft Multatuli gekend en gememoreerd, de Mosella van
Ausonius12. Decimus Magnus Ausonius werd omstreeks 310 in Burdigala, het huidige
Bordeaux, uit een aanzienlijke familie geboren. Hij ontwikkelde een uitgebreide
literaire werkzaamheid en diende twee keizers als juridisch adviseur. Zijn epos
Mosella, bestaande uit 483 hexameters, ontstond in 371. De literaire fictie is een reis
langs de grote weg van Bingen naar Trier. Geprezen en beschreven worden het
heldere water, de scheepvaart, de rijkdom aan vissen en de wijn - dit alles voor zover
mogelijk voorzien van klassieke toespelingen. Nergens echter is er sprake van de
kronkelende, grillige loop van de Moezel die Multatuli juist tot uitgangspunt diende,
en evenmin wordt er gezinspeeld op een vrijage van Moezel en Rijn.
Twee eeuwen later stelt bisschop Venantius Fortunatus, eveneens in het Latijn,
een lofzang op de Moezel samen, doch dan wordt het stil rond Mosella als literair
thema, eeuwenlang zelfs als we goed zijn ingelicht. Pas in de eerste helft van de 19de
eeuw schrijft een Elzasser dichter, August Lamey, een prijslied op deze rivier, dat
hij in 1852 in een poëziebundel opneemt.13 Dit Lied von der Mosel is kennelijk
bestemd om in een kring van opgewekte disgenoten voorgedragen en gezongen te
worden, immers het eindigt met de uitnodiging om de bokalen te ledigen met de
kostelijke Moezelwijn. Dit zwakke doch goedbedoelde rijmsel bevat in de eerste drie
coupletten een motief dat de kenner van Multatuli's prozastuk de oren doet spitsen.
De Moezel is hier namelijk de bruid, de mooiste zelfs, van de Rijn, die zijnerzijds
een trotse oude heer genoemd wordt, ernstig en grommend. Zij probeert hem te
naderen, maar aarzelt als een schuchter jong meisje; misschien is ze wel bang voor
zijn zanderige baard. Nu eens gaat ze hem tegemoet, dan weer wendt zij zich
wispelturig af en op kronkelpaden blijft zij ronddwalen als in een betoverd landschap.
August Lamey heeft inderdaad van de geografische ligging van de Moezel partij
getrokken en beide rivieren gezien als een aanstaand echtpaar evenals Multatuli. De
waarheid gebiedt echter te zeggen dat de voorstelling van een huwelijk tussen Rijn
en Moezel vermoedelijk al ouder is. Dit kan blijken uit Schillers tweeregelig vers
Rhein und Mosel, nr. 2 in zijn kritisch-ironische cyclus Die Flüsse:
Schon lang umarm' ich die lotharingische Jungfrau;

12

13

C. Hosius: Die Moselgedichte des Decimus Magnus Ausonius und des Venantius Fortunatus.
Marburg 1909. - F. Marx: ‘Ausonius' Lied von der Mosel’. In: Rheinisches Museum für
Philologie 80, 1931, 368-393. - W. John: Decimi Magni Ausonii Mosella. Trier 1932.
Gedichte von August Lamey. Strassburg 1852, 137-139. - August Lamey, een jurist
(1772-1861), werd in zijn jeugd bekend door de Dekadenlieder, geschreven onder de indruk
van de idealen der Franse Revolutie. Zie Allgemeine Deutsche Biographie XVII, Leipzig
1883, 568.
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Aber noch hat kein Sohn unsre Verbindung beglückt.

Heeft Dekker Lameys gedicht gekend? We weten het niet. Zo ja, dan moet de inval
van Lamey in zijn geheugen zijn blijven hangen, wellicht met de gedachte het te
gelegener tijd over te zullen doen - en dan anders en beter. Hij heeft dan het motief
uitgewerkt en vooral de rol van de Rijn gewijzigd die bij hem geen stolzer Alter is,
maar een krachtige, altijd verliefde jonkman. Zijn Menuet op de landkaart herlezende
moet men toegeven dat dit een volstrekt originele en onherhaalbare schepping is.
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Dik van der Meulen
Olf Praamstra
Droogstoppel en Slijmering in het Urdu, een interview met de vertaler
van Max Havelaar
In 1983 verscheen in Pakistan een vertaling van Max Havelaar. De vertaler was
Ahmed Bashir, die enkele jaren geleden overleed. Bashir werd werd met zijn
vertaalwerk geholpen door Farooq Khalid. Farooq Khalid (in 1950 geboren in Lahore)
woont sinds 1979 in Amsterdam. Na zijn studie Engels schreef hij voor kranten en
tijdschriften: eerst journalistiek proza, vervolgens verhalen. Khalids eerste roman,
Zwarte Spiegels, verscheen in 1977. Het was een groot succes. Het boek werd voor
de radio tot hoorspel bewerkt en hij ontving er Pakistans belangrijkste literaire prijs
voor. Onmiddellijk na het verschijnen van de roman verliet Khalid Pakistan.
Na Max Havelaar vertaalde hij samen met Bashir Van oude menschen, de dingen,
die voorbij gaan; en na het overlijden van Bashir heeft Khalid alleen Eline Vere
vertaald. Vervolgens heeft hij nog een begin gemaakt met de vertaling van De kleine
Johannes, maar door problemen met zijn opdrachtgever, de Stichting voor Vertalingen
(in 1991 failliet gegaan en opgevolgd door het Nederlands Literair Produktie- en
Vertalingenfonds), heeft hij dit werk niet kunnen voltooien. Farooq Khalid schrijft
en vertaalt in het Urdu, Pakistans officiële taal.
Hoe bent u met de Nederlandse literatuur in aanraking gekomen?
Na mijn vertrek uit Pakistan woonde ik een tijd lang in Engeland. Daar kwam ik
via een Nederlandse vriendin in contact met iemand van de Stichting voor Vertalingen.
We werden vrienden. Hij zei: je bent schrijver, waarom vertaal je niet wat Nederlandse
klassieken? En hij liet me het boek van Multatuli lezen, Max Havelaar. In een Engelse
vertaling, natuurlijk. Ik vond het erg mooi. Het was het eerste Nederlandse boek dat
ik las.
Ik vond Multatuli een moedige schrijver. Er is een onmiskenbare kracht in zijn
boek. Ik besloot naar Nederland te gaan en aan een vertaling te werken, samen met
Ahmed Bashir, die aan de universiteit van Leiden werkte. Bashirs Urdu was niet zo
goed, vandaar dat ik zijn vertaling geredigeerd heb. Dat is jaren geleden; ik heb
daarbij gebruik gemaakt van die Engelse vertaling en van het origineel.
Daarna las ik meer Nederlandse boeken; ik vertaalde twee boeken van Couperus:
Van oude menschen en Eline Vere. Ze zijn verschillend, hè, Multatuli en Couperus.
Maar ze zijn allebei goed, vind ik. Het laatste boek waaraan ik gewerkt heb in opdracht
van de Stichting voor Vertalingen, is - ik noem het een ongebo-
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ren kind - De kleine Johannes van Van Eeden. Terwijl ik eraan werkte vernam ik
dat de Stichting er financieel slecht voorstond. Ik ontving slechts een deel van het
geld; toen ging de Stichting failliet. De rest van het geld heb ik nooit ontvangen en
ik ben daarom met de vertaling gestopt. Om het project te kunnen voortzetten, heb
ik naar iedereen brieven geschreven, zelfs naar de koningin, maar met de antwoorden
die ik kreeg viel niets te beginnen.
Overigens bestonden er ook nog plannen om brieven van Multatuli te vertalen, en
een aantal van zijn gedichten. Maar door de problemen met De kleine Johannes lijkt
die vertaling eveneens van de baan. De opvolger van de Stichting voor Vertalingen,
het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds, is er niet in geïnteresseerd.
Wat vindt u van de Nederlandse literatuur?
In mijn ogen is Max Havelaar een uitzondering. Het staat dichter bij de Indiase
literatuur dan andere Nederlandse boeken. Dat komt vooral door de hartstocht erin.
Er zijn twee soorten hartstocht: die van individuen, die je aantreft bij iemand als
Couperus, bijvoorbeeld in Eline Vere en Van oude menschen. Maar in Max Havelaar
gaat het niet om individuele hartstochten; het boek als geheel is hartstochtelijk. Er
gaat een revolutionaire kracht van uit. Het is een gevolg van het idealisme van
Multatuli.
In mijn inleiding bij de vertaling van Max Havelaar heb ik bovendien geschreven
dat het boek een beeld geeft van een koloniale situatie die ook in India en Pakistan
bestond, vóór de onafhankelijkheid, toen de Britten er nog de baas waren. En in het
boek wordt beschreven hoe iemand, vanuit een sterk ontwikkeld gevoel voor
rechtvaardigheid, tegen die koloniale maatschappij in opstand komt en daardoor als
het ware maatschappelijk zelfmoord pleegt. Max Havelaar is een Nederlands
bestuurder, maar hij zet zich geweldig tegen Nederland af. Met een prachtig,
dynamisch resultaat. Als Pakistaan herkende ik de situatie onmiddellijk.
Max Havelaar is in veel opzichten duidelijk 19de-eeuws. Is het mogelijk dat in modern
Urdu over te brengen?
De Engelse vertaling is in elk geval heel modern, maar ook het origineel is wat
dat betreft niet moeilijk. De roman is in zekere zin erg eenvoudig. Hij gaat over
menselijke waarden en gevoelens, van verschillende klassen.
En het vertalen van namen als Slijmering, Sjaalman, Droogstoppel en Wawelaar?
In het Nederlands zijn deze namen erg mooi. Ze betekenen iets. Maar we hebben
ze niet vertaald. We hebben in voetnoten uitgelegd wat ze betekenen. Ook andere
woorden en uitdrukkingen, zoals het woord prauw, hebben we in een voetnoot
verklaard.
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Farooq Khalid
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In Indonesië kon Max Havelaar pas heel laat worden vertaald, omdat de Indonesische
machthebbers, na de onafhankelijkheid, bezwaar hadden tegen de inhoud. Sommige
inlandse bestuurders worden er bijvoorbeeld als collaborateurs en schurken
afgebeeld.
In Pakistan was het geen enkel probleem. Daar waren ze erg blij met de vertaling.
Ook op religieuze gronden was er geen bezwaar; in Pakistan kunnen ook
niet-islamitische boeken, zoals de bijbel, worden gepubliceerd. Zolang de islam niet
direct wordt aangevallen, zoals (volgens sommigen) in Rushdie's Satanic verses, zijn
er geen problemen in Pakistan, zelfs niet als een boek atheïstisch is. Ook met mijn
eigen boek, Zwarte Spiegels, heb ik geen problemen gehad, ondanks het atheïsme
van de hoofdpersoon.
Hoe waren de reacties toen Max Havelaar in Pakistan verscheen?
Men was erg enthousiast. De critici schreven dat het een boek was dat vanwege
het onderwerp het Pakistaanse volk wel moest aanspreken. Bovendien vond men het
vanuit literair oogpunt iets heel bijzonders; het viel op in de stroom van de vele
boeken die elk jaar verschenen, het sprong eruit. Men was blij dat het boek eindelijk
in het Urdu was vertaald. Ook de verkoop liep voorspoedig. De oplaag was, meen
ik, vierduizend exemplaren. Ik heb gehoord dat ze nu bezig zijn met een tweede druk.
Trouwens ook in Nederland is er veel belangstelling voor de vertaling. Ik ben benaderd
door bibliotheken die ernaar op zoek zijn, omdat veel Surinamers Urdu spreken.
Overigens moet ik u vertellen dat ik Max Havelaar zo mooi vind, dat ik het graag
in het Punjabi (naast het ‘officiële’ Urdu een van de belangrijkste talen in Pakistan)
zou willen vertalen. Ik praat vaak over het boek, want het heeft me geraakt. Alleen
het geld...
Misschien ligt hier een taak voor het Multatuli-Genootschap; het is tenslotte een van
de doelstellingen van het Genootschap Multatuli over de hele wereld bekend te
maken.
Ik zou het in het Hindi (de belangrijkste taal in India) èn in het Punjabi kunnen
vertalen. Er bestaat niets van Multatuli in deze talen. Veel hoeft het niet te kosten;
tienduizend gulden per vertaling het uitgeven inbegrepen. Als ik het geld krijg, zorg
ik ervoor. Ook zou ik graag nog, voordat ik doodga, Multatuli's brieven en gedichten
vertalen en een aantal van zijn Ideën. Dat kan een prachtig boek worden. Maar als
het door gebrek aan geld niet uitgegeven kan worden, dan heeft het weinig zin om
iets te vertalen; dan laat ik mijn eigen werk voorgaan.
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Jos van Waterschoot
Kroniek 1992
De belangrijkste gebeurtenis van het afgelopen jaar was, wat Multatuli aangaat,
natuurlijk het verschijnen van de historisch-kritische editie van de Max Havelaar,
bezorgd door Annemarie Kets-Vree. De redacteuren van Over Multatuli interviewden
mevrouw Kets-Vree hierover in het vorige nummer, 29, en maakten deze aflevering
van het tijdschrift meteen tot een special over het beroemdste boek uit de Nederlandse
literatuur. Reader's Digest deed daar nog een schepje bovenop door in haar 's Werelds
meest geliefde boeken-reeks voor het eerst een Max Havelaar uit te geven die alle
illustraties bevat van J.C. Rappard die het Multatuli Museum bezit.
De Zwitsers/Duitse uitgeverij Bruckner & Thünker is begonnen met het uitgeven
van de Max Havelaar en de Minnebrieven in een nieuwe vertaling. Deze wordt
verzorgd door Martina den Hertog-Vogt, vaste vertaalster van onder meer Harry
Mulisch. Weliswaar zijn deze boeken nog niet verschenen (in het voorjaar van 1993
verwachten men dat de Havelaar verschijnt), maar het Multatuli Museum heeft al
intensief zijn medewerking verleend. Tevens was de conservator aanwezig in de
stand van Bruckner & Thünker op de Frankfurter Buchmesse ten einde het Duitse
publiek te informeren over Multatuli, zijn werk en uiteraard het bestaan van het
Museum.
Dat bestaan begint in Nederland goed bekend te raken. Dit jaar wordt de magische
grens van 1000 bezoekers zeker overschreden. Tot nu toe is dat slecht eenmaal
gebeurd in de geschiedenis van het Museum en dat was in 1987, het Multatuli-jaar,
met 1059 bezoekers. De tentoonstelling zal daar dit jaar zeker een rol in hebben
gespeeld. Die ging, naar aanleiding van de historisch-kritische Havelaar-editie, over
het ontstaan van het boek. Met enkele cruciale brieven uit 1859 en vijf pagina's uit
het handschrift had het Museum een toch wel spectaculaire expositie. Het publiek
heeft dan ook unaniem enthousiast gereageerd en zich vergaapt aan het door Van
Lennep bekladde net-handschrift van het boek. Het Multatuli Genootschap is
daartegenover met enkele afvallers kleiner geworden. Telde het genootschap vorig
jaar nog 318 leden, dit jaar zijn er nog 315 over.
Het Multatuli Museum heeft dit jaar medewerking verleend aan een aantal
radioprogramma's. De belangrijkste is wel de uitzending van de Hessische Rundfunk
uit Duitsland. Deze zender maakte, in de figuur van dr. Greven, een drie kwartier
durend programma over Multatuli en de Max Havelaar, dit naar aanleiding van de
te verschijnen nieuwe Duitse vertaling.
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Het Museum heeft ook weer een oude traditie opgepakt, namelijk het uitgeven van
publikaties in eigen beheer. Het afgelopen jaar verschenen de eerste twee delen van
de Catalogus van het Multatuli Museum, te weten deel 1 De bibliotheek van Multatuli
en deel 2 Brochures uit het bezit van het Museum. Het ligt in de bedoeling dat er
nog enkele delen toegevoegd worden in de komende jaren. Momenteel wordt de
fotocollectie beschreven met behulp van de computer. Het zou een mooie gedachte
zijn hier een geïllustreerde catalogus van te maken, maar dan zijn er wel fondsen
van buiten het museum nodig. Er bestaat overigens behoorlijk wat belangstelling in
het land voor onze catalogi. Enkele universiteiten, maar ook anderssoortige
organisaties en een aantal boekhandelaren hebben een abonnement genomen op de
reeks.
De jaarvergadering van het Multatuli-Genootschap had dit jaar wederom plaats in
de Kosmos. A. Alberts, schrijver van het boekenweekessay van dit jaar en bekend
oud-koloniaal ambtenaar, deed een boekje open over Multatuli als ambtenaar. Zijn
lezing was boeiend en eiste alle aandacht van de welwillende luisteraars op.
De Landelijke Vereniging voor Neerlandici organiseerde dit jaar een Multatulidag,
dit ook weer naar aanleiding van de historisch-kritische editie van de Max Havelaar.
De helaas wat matig bezochte dag leverde een drietal erg leuke lezingen op van de
Genootschaps-bestuursleden mevrouw Kets-Vree en de heren Van den Bergh en
Oversteegen. De enthousiaste Neerlandici bezochten op deze dag uiteraard ook het
Museum.
Het IHEU (International Humanist and Ethical Union) organiseerde een
internationaal congres ter gelegenheid van zijn veertigste verjaardag. Een van de
workshops die op dat congres werden gegeven had als thema: Multatuli's theorie ën
over educatie. Multatuli-Genootschapsvoorzitter professor J.J. Oversteegen en
professor Hans van den Bergh gaven een lezing ten beste over dit onderwerp. De
filosoof Wim van Dooren wijdde zijn lezing aan Multatuli als filosoof. Na de drie
lezingen volgde een paneldiscussie. Resultaat van deze interessante middag was dat
men binnen het IHEU onderzoekt of er geld kan worden vrijgemaakt om de Ideën van
Multatuli compleet in het Engels te laten vertalen.
Het Multatuli Museum werkte dit jaar wederom mee met activiteiten van de Stichting
Max Havelaar, de sympathieke koffiebranders. In Amsterdam werd de jaarvergadering
opgesierd met de buste van de Italiaanse beeldhouwer Ersanilli die normaal gesproken
staat tentoon gesteld in het Multatuli Museum en in Brussel werd een
publiciteitscampagneweek afgesloten met medewerking van het Museum. In het
cultureel centrum van Strombeek-Bever, een voorstad van Brussel, werd een
tentoonstelling ingericht en sprak onder meer het Genootschapsbestuurslid Philip
Vermoortel een gloedvolle rede uit. Ook werd buiten de deur van Musaeum
meegewerkt aan de landelijke dag voor leeskring-

Over Multatuli. Delen 30-31

46
leiders in Leusden, waar een kleine honderd enthousiaste lezeressen, van de nodige
informatie over het Multatuli Museum en Genootschap werden voorzien.
Hoewel ‘Het land van Insulinde’ het thema was van de boekenweek verscheen er
dit jaar verder weinig van of over Multatuli in druk. In september verscheen bij
Verlag Verena Franke in München een schitterend uitgevoerde bloemlezing van
Multatuli met de titel Multatuli, Auswahl aus seinen Schriften. De teksten die gebruikt
zijn stammen alle uit de vertalingen van Wilhelm Spohr. Aan het eind van het jaar
verscheen ook nog een nieuwe druk van Minnebrieven bij Uitgeverij L.J. Veen. Het
is een fotografische herdruk van de eerste druk. Behalve met de door Multatuli
beoogde onrustige typografie brengt deze editie de lezer ook in aanraking met een
nawoord en uitgebreide annotatie van de hand van Nop Maas.
Tot besluit de mooiste aanwinst dit jaar. Dat was een brief van de hand van Mimi
Douwes Dekker. Hij dateert van 19 maart 1887 en Mimi beschrijft hierin uitgebreid
de laatste dagen van Multatuli aan D.R. Mansholt, goede vriend van de Douwes
Dekkers. De brief is vooralsnog in bruikleen afgestaan door een particulier.
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Nop Maas
Aanvullingen bij de annotaties bij Minnebrieven
Het annoteren van teksten is per definitie werk in uitvoering dat nooit definitief
voltooid wordt.
In mijn annotaties bij Minnebrieven (Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij L.J. Veen
1992) wordt diverse malen gewezen op elementen uit de buiten-literaire werkelijkheid
die door Multatuli in zijn boek verwerkt worden. De volgende gevallen kan men
daaraan toevoegen:
Op p. 11 spreekt Multatuli over Oostenrijkers. Die noemt hij niet toevallig, want
in 1861 doen veel speculanten hun Oostenrijkse waardepapieren van de hand. De
Oostenrijkse staatsschuld is zo hoog opgelopen, dat allerlei geruchten de financiële
wereld haar vertrouwen in deze papieren doen verliezen.
Op p. 57 vermeldt Multatuli anti-makassars voor de watersnood-loterij. Ter
aanvulling moet daarbij vermeldt worden, dat deze watersnoodloterij een gigantische
onderneming was. Tussen de 200.000 en 250.000 loten werden aan de man gebracht.
De ongeveer 20.000 prijzen die beschikbaar gesteld werden, sierden in april 1861
een tentoonstelling in de gothische zaal te Den Haag. De prijzen bestonden uit giften
van kunstenaars, voortbrengselen der nijverheid en handwerken van Nederlandse
vrouwen. De duizenden handwerken werden op een grote hoop vertoond. ‘Wie weet
wat een antimacasser door lieve vingeren geknoopt al zal kunnen uitbroeijen in het
oude-vrijershoofd dat er op zal te rusten komen!’, verzucht Carel Vosmaer in De
Nederlandsche Spectator van 27 april 1861.
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Liesbeth Dolk
Aanvullingen op De Mare en Van der Plank
A. Correctie op van der plank
P. 252. Titel van het artikel en vindplaats moeten zijn:
‘Gugatan terhadap keloba tamaan (Max Havelaar)’, oleh Darmono S. Hubojo.
Indonesia, jrg. 2, no. 5, 1951, p. 48-50. (Zie ook: Serikat 1950).

B. Aanvullingen op de mare en van der plank
In onderstaande lijst geef ik een overzicht van artikelen over Multatuli, gevonden in
Indonesische en Nederlandse tijdschriften en kranten die in
Nederlands-Indië/Indonesië werden uitgegeven in de periode 1900-1962.

I Versies Saidjah en Adinda
1921

Neratja. Moh. Yamin: Saidjah dan
Adinda. Feuilleton. 17 afleveringen
(dagelijks).
Jrg. 5, no. 35, Sabtoe 19 Febr. '21:
Feuilleton. Hikajat Saidjah dan Adinda
terkoetip dari kitab Max Havelaar
karangan Multatuli oleh Moehammad
Jamin. 1.
no. 36: idem, 2. Senin 21 Febr. '21
no. 37: idem, 3. Selasa 22 Febr. '21
no. 38: idem, 4. Rebo 23 Febr. '21
no. 39: idem, 5. Kemis 24 Febr. '21
no. 40: idem, 6. Sabtoe 26 Febr. '21
no. 41: idem, 7. Senin 28 Febr. '21
no. 42: idem, 8. Selasa 1 Maart '21
no. 43: idem, 9. Rebo 2 Maart '21
no. 44: idem, 10. Kemis 3 Maart '21
no. 45: idem, 11. Sabtoe 5 Maart '21
no. 46: idem, 12. Senen 7 Maart '21
no. 47: idem, 13. Selasa 8 Maart '21
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no. 48: idem, 14. Rebo 9 Maart '21
no. 49: idem, 15. Kemis 10 Maart '21

Over Multatuli. Delen 30-31

49

no. 50: idem, 16. Sabtoe 12 Maart '21
no. 51: idem, 17. Senin 14 Maart '21 (laatste afl.)
1946

Api Merdeka. T. Hadrianus: Multatuli's Saidjah &
Adinda. 5 afl (maandelijks).
Jrg. 1, no. 13-14, Mei-Djoeni '46: (1) p. 230-232
no. 15, Djoeli '46: idem (2)
p. 247-248
no. 16, Agoest '46: idem
(3) p. 265-266
no. 17-18, Nov '46: idem
(4) p. 303-304 Nomor
Peringatan IPI.
no. 19-20, Des '46: idem
(5) p. 327-329. (akan
disambung)

1946

Noesantara. Ida S.: Multatuli: Saidjah dan Andinda
1 afl. (vert.: ‘Ik weet niet waar ik sterven zal’)
jrg. 1, no. 1, maart '46, p. 23.

1949

Moestika. Amorcita: Saidjah & Adinda.
2 afl. (maandelijks).
Jrg. 2, no. 21, sept. '49, p. 55-59
no. 22, oct. '49, p. 42-46.

1953

Dwiwarna.?: Multatuli: Saidjah & Adinda.
2 afl.
Jrg. 4, no. 195, 22 Agustus '53, p.?
no. 196, 29 Agustus '53,
p.?

1955

Medan Bahasa. Tartusi: Mesranja kasih. Terdjemahan
petikan dari buku Max Havelaar.
2 afl.
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Jrg. 5, 1955, p. 30-32: Menanti Kekasih (vert.: ‘Zie hoe
de badjing....’).
Jrg. 5, 1955, p. 47: Mesranja kasih (vert.: ‘Ik weet niet
waar ik sterven zal’).
1956

Zaman Baru. Rivai Apin: Saidjah dan Adinda. Fragmen
skenario film.
? afl. (maandelijks).
Jrg.?, no. 3, djuni '56: p. 21-25 (ook in VDP)
no. 4, djuli '56: idem. p.
8-13.

1957

Gadjah Mada. Suronggo: Aku tak tahu di mana aku
mati.
Jrg. 8, no. 1, april '57, p.? (vert.: ‘Ik weet niet waar ik
sterven zal’).

II Artikelen over Saidjah en Adinda
1954

Indonesia. B.S.: Drama tiga babak
‘Saidjah dan Adinda’. Disadur dari
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Multatuli oleh Bakri Siregar
jrg. 5, no. 12, desember '54, p. 730-732.
1955

Buku kita.?: Multatuli. Saidjah dan
Adinda
jrg. 1, no. 2. p. 90.

1956

Indonesia. B.S.: Sadjak-sadjak Multatuli
didalam Basa Melaju.
jrg. 7, no. 2, febr. '56, p. 90-94.

1957

Mimbar Indonesia. Kaswanda Saleh:
‘Saidjah dan Adinda’ di Solo.
Jrg. 11, no. 13, 30 maret '57, p. 19-20.

III Artikelen over Multatuli in Nederlands-Indië (1900-1942).
1910

Medan Prijaji. Tirto Adhi Soerjo:
Berichten uit mijn verbanningsoord. In:
P.A. Toer: De Pionier, 1988 p. 191-234

1910?

Perniagaan.?: Multatuli (Gegevens
ontbreken).

1914

Doenia Bergerak. Boedisantoso:
Multatuli (Uit: Perniagaan)
jrg. 1, no. 29, 10 October '14, p. 11-15.

1919

Padjadjaran. D.B. en P.P.: Multatuli
jrg.? no. 46, 14 Nov. '19.

1920

Jong Sumatra. Amir: Multatuli
(1820-1887)
jrg. 3, no. 2-3, Febr.-Mrt. '20, p. 35-37.

1921

Pemimpin. Mas Marco: Multatuli.
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jrg. 1, no. 1, 10 juli '21, p. 16-19.
1923

Rasa Doenia. Boedisantoso: Multatuli
jrg. 1, no. 3, 15 Febr. '23 en no. 4, 22
Febr. '23.

1923

De Revue. K.: Enkele bladzijden uit het
leven van Multatuli.
jrg. 3, no. 13, 31 maart '23, p. 444-446
idem, no. 14?, (?), p. 474-476.

1925

Bintang Hindia.?: Serba sedikit dari
kehidoepannja Multatuli.
jrg. 4, no. 2, 10 Januari '25, p. 18.
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1926

Het M.O. in Ned. Indië. A.S.: Multatuli
op de A.M.S. te Solo
jrg. 21, no. 16, 16 Oct. '26, p. 301-302.

1926

Het M.O. in Ned. Indië.?: Multatuli op de
A.M.S. te Solo
jrg. 21, no. 18, 13 Nov. '26, p. 351-352.

1926

Het M. O in Ned. Indië. A. Noe:
Nogmaals: Max Havelaar en de A.M.S.
jrg. 21, no. 19, 27 Nov. '26, p. 370-372.

1930

Bintang Timoer. (Titel?)
jrg.? 1 mrt. '30.

1930

Indonesia Moeda. Sp.: Max Havelaar
(hari 7 Mei beroesia 70 tahoen).
jrg. 1, Nomor vakansi '30, p. 16.

1930

Indonesia Moeda. Multatuliaansche
Varia, verzameld door S.M.A.
jrg. 1, Nomor vakansi '30, p. 17.

1930

Pandji Poestaka. (Fotocollage Multatuli)
jrg. 8, no. 31-32, 17 april '30, p. 491.

1937

Sedar. ‘Adalah soewatoe tjerita.....
Dongeng gambarnya hidoep orang
perempoean’. (Uit: Minnebrieven).
jrg. 6, no. 2, juni '37, p. 3-4.

1938

Kritiek en Opbouw. E. du Perron:
Multatuli Tweede Pleidooi
jrg. 1, no. 15/16, 1 Oct. '38.
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1938

Nationale Commentaren. Soeroto:
Multaltuli. Tweede Pleidooi
jrg. 1, no. 49, 16 Dec. 1938, p. 930-931.

1938

Bangoen. Bilismarde: De man van Lebak
jrg. 1, no. 18, 1 April '38, p. 285-287.

1939

Kritiek en Opbouw. D.d.V: ‘Causerie’
van Multatuli
jrg. 2, no. 19, 16 Nov. '39.
idem, jrg. 3, no. 15, 16 Sept. '40.
idem, jrg. 3, no. 18, 1 Nov. '40.

IV. Artikelen over Multatuli in Indonesië (1945-1962)
1946

Uitzicht. D.d.V.: Multatuli-Nu?
jrg. 1, no. 18, 8 mei '46, p. 4-5.
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1947

Boedaja. D.: Multatuli
jrg. 1, no. 10/11, maart '47, p.?

1950

Serikat. D.S.H.: Max Havelaar gugatan
terhadap keloba tama'an.
jrg. 2, no. 26-27, 1 djan. '50, p?, 32.

1950

Udaya/Opgang. Dr. G. Stuiveling:
Multatuli als ambtenaar in Indonesië.
jrg. 2, no. 1-2, mei-juni '50, p. 13-16

1951

Buku Baru.?: De volledige Multatuli.
jrg. 1, no. 1, maart/april '51, p. 17
(met pentekening van Multatuli ‘van
onbekende hand, vermoedelijk uit de
laatste jaren van zijn leven’).

1953

Budaya. Tjahjo Wartono: Multatuli
kawan kemanusiaan.
jrg. 3, no. 2, pebr. '53, p. 2-8.

1953

Medan Sastera.?: Memperingati
pudjangga Multatuli.
jrg. 1, no. 1, april '53, p. 14.

1953

Buku Baru.?: De brieven van Multatuli.
jrg. 3, no. 3, mei/juni '53, p. 12 (met
pentekening. Zie Buku Baru 1951).

1953

Madjalah Pemoeda. Harjono: Multatuli
(2 maart 1820-19 febr. 1887).
jrg. 3, no. 3, maret '53, p. 53-54.

1953

Mimbar Indonesia. (Voorplaat: Foto
borstbeeld Multatuli)
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jrg. 7, no. 8, 21 Pebruari '53.
1953

Djaman Baru. Hadi: Memperingati
Multatuli.
jrg. 4, no. 3, 8 febr. '53, p. 43-46.

1954

Waktu. Asmara D. Zahari: Multatuli
(1820-1887) pembela kebenarankeadilan
sosial.
jrg. 8, no. 9, 6 maret '54, p. 28.

1956

Menara. Boejoeng Saleh: Seorang
Indonesia tentang Multatuli.
XVIII, '56, p. 2-20.

1956

Menara. Garmt Stuiveling: Multatuli
XVIII, '56, p. 21-32.
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[Nummer 31]
Redactioneel
Het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds heeft besloten Over Multatuli
met ingang van 1996 geen subsidie meer te verlenen. Het fonds heeft de wens het
aantal te subsidiëren tijdschriften aanzienlijk terug te brengen en besloot bladen uit
te sluiten die aan één enkele auteur gewijd zijn. Het is een merkwaardige beslissing,
waarvoor de redactie van Over Multatuli geen enkel begrip kan opbrengen.
Multatuli is de meest levende van onze dode schrijvers. Hij vindt nog steeds nieuwe
lezers, ook buiten de universiteit en de literatuurlijst van de middelbare school. Hij
wordt in het buitenland vertaald en bestudeerd. Hij inspireert steeds opnieuw
schrijvers, essayisten en wetenschappers.
De beslissing van het Produktiefonds brengt het voortbestaan van Over Multatuli
in gevaar. Het bestuur van het Multatuli-genootschap en de redactie van het tijdschrift
zullen er alles aan doen om te zorgen dat Over Multatuli ook na 1995 zal blijven
bestaan. Mogelijkheden om financiering uit andere bronnen te verwerven worden
onderzocht. Suggesties van leden en lezers daaromtrent zijn van harte welkom.
In de samenstelling van de redactie is verandering gekomen. Dik van der Meulen redacteur sinds 1986 - is teruggetreden. De redactie dankt hem voor het vele werk
dat hij de afgelopen jaren verricht heeft. Inmiddels is hij tot hogere functies geroepen:
hij werd gekozen tot bestuurslid van het genootschap en volgde Berry Dongelmans
op als assistent van Hans van den Bergh bij de uitgave van de Volledige werken.
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Pieter Jan Constant Eduard Douwes Dekker
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Ischa Meyer
Multatuli ofwel ik heb ook een beetje geleden
Dames en heren!
Wie ben ik, om u op deze jaarvergadering van het eerbiedwaardige
Multatuli-Genootschap te mogen toespreken?
Welnu - aan de beantwoording van deze, bij nadere beschouwing toch niet zó
retorische vraag zou ik gaarne deze voordracht willen wijden.
Om te beginnen moet ik dan bekennen, nooit ofte nimmer één regel van die
geduchte Douwes Dekker tot mij te hebben genomen - zoals ook menige andere
zogeheten Grote Schrijver tot op de dag van heden als het ware geheim voor mij
gebleven is.
Op die wijze zijn de begripppen ‘meesterwerk’ en ‘gesloten boek’ allengs bijkans
synonieme begrippen in mijn intellectuele belevingswereld geworden.
Dit, terwijl ik, vanaf mijn vroegste jeugd al, de namen dier literaire onsterfelijken
ken - ja, ik zou zelfs durven beweren dat hun werken mij, nog vóór ik kon lezen,
vertrouwd zijn.
Zij het, dat deze mij slechts vanuit de boekenkasten van mijn vader mochten
toelachen, of, zo men wil, - grijnzen.
Het was mij namelijk ten enenmale verboden, om ook maar een vinger uit te steken
naar die kostbaarheden.
Nog bekruipt mij een, door respect én walging opgelegde, huiver wanneer ik aan
die bibliotheek van mijn vader denk.
Overal bij ons thuis stonden die schrijnen, propvol wetenschap en letterkunde; en
in veel gevallen betrof het hier een wondere mengeling dezer twee stielen, aangezien
mijn vader niet alleen als wetenschapsman en literator doende was, maar tevens het
vak van literair-historicus beoefende. En zijn specialisme was: de negentiende eeuw.
De naam van Multatuli is mij dus zeer wel bekend. En mijn vader las in huiselijke
kring ook wel eens een passage van hem voor. Uit dat prachtige einde van de
Havelaar, bijvoorbeeld. De Havelaar - zo diende je die roman Max Havelaar te
noemen. Ik knoopte het in mijn jonge oortjes. Maar het boek zelf heb ik nimmer
gelezen; trouw als ik bleef aan het verbod van mijn vader.
Terzelfder tijd bleef ik al die figuren der vaderlandse negentiende-eeuwse
letterkunde door zijn ogen zien. Perk, Kloos, Erens, Verwey, Van Deijssel, Paap,
Multatuli alias Dek - het waren niet alleen maar namen voor me, het bleven figuren.
Alleen, ik heb ze nooit gelezen. Jarenlang heb ik deze merkwaardige lacune
verzwegen; ook uit schaamte voor dat merkwaardige gedrag van mijn vader. De
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laatste tijd, evenwel, heb ik mij langzaamaan pogen te verdiepen in dat curieuze
verbod en de gevolgen die het gehad heeft voor mijn verdere leven. In dat kader leek
verzoek van uw Genootschap mij een geschenk uit de hemel. Had die Multatuli niet
immers een zoon, met wie hij een hoogst ingewikkelde relatie onderhield?
Gefundenes Fressen voor de zoon van een literair-historicus, die zich nog steeds
verdiept in de relatie tot zíjn vader.
Inderdaad bestonden er - zacht uitgedrukt - nogal wat spanningen tussen vader en
zoon Douwes Dekker; hetgeen moge blijken uit de notitie die H. van den Bergh in
het Verzameld Werk wijdde aan het jaar 1877.
Ik citeer: ‘Zoals altijd leidde financiële speelruimte bij hem - Multatuli - meteen
tot spilzucht. Omdat Edu geschreven heeft dat hij op het punt staat uit Venetië te
vertrekken en reisgeld nodig zou hebben, bereikt uitgever Funke dadelijk het verzoek
f 100,- naar Italië te sturen (...).
De aangekondige komst van Edu geeft het hele verdere jaar aanleiding tot
praktische en gevoelsmatige problemen. Multatuli wil - als steeds - dat Nonni mee
zal komen en daartoe is er dadelijk behoefte aan een ruimere woning. Maar Nonni
wil haar schilderlessen kontinueren; haar vader verwacht daar weinig van, maar heeft
er vooral moeite mee die lessen als excuus te accepteren om het intrekken bij hem
en Mimi uit te stellen. Het liefst zou hij zijn kinderen met vaderlijk gezag hebben
gesommeerd te komen; maar of een afstand van meer dan duizend kilometer op die
wijze te overbruggen valt, lijkt de vraag en scherp ziet hij in dat boosheid wel het
laatste is wat zijn kinderen kan bewegen Italië te verlaten. (...)
Op 20 augustus verlaat Edu dan eindelijk Venetië en daarmee begint een
reisavontuur dat met een schokkende konfrontatie met zijn vader zal leiden. Edu is
trouwens niet alleen; hij heeft een duitse vriendin bij zich, van wie hij voorlopig
wijselijk geen gewag maakt, zeker niet in het telegram dat hij op 28 augustus vanuit
München verstuurt om extra reisgeld te vragen.
Pas in Wiesbaden moet het geleidelijk tot hem zijn doorgedrongen dat hij niet
samen met zijn vriendin bij zijn vader in kon trekken. Gewend als hij geweest is aan
het ménage à trois in de Haagse jaren, moet hij zich in de zedelijke opvattingen van
Dekker en Mimi vergist hebben. Multatuli dacht er niet over een losse relatie in huis
te nemen en had er al gauw genoeg van de kosten te dragen van het heen en weer
trekken van zoon, vriendin en bagage tussen München, Wiesbaden en Mainz.
Het navrante laatste bedrijf van dit kluchtspel speelt zich af in de nacht van 9 op
10 september, waarvan nauwkeurig op elkaar aansluitende verslagen bewaard zijn
in de mémoires van Mimi èn van Marie Anderson.
Als Edu's ‘gravin’ tenslotte op zijn vaders kosten en instigatie naar haar ouders is
teruggestuurd, lijken er gedurende een paar weken haast normale betrekkingen op
te bloeien, waar Mimi duidelijk het hare toe bijdraagt. Wel
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blijkt Nonni vooralsnog niet te bewegen München te verlaten, waar zij in september
door Stéphanie Omboni heen is gestuurd om zich verder in het tekenen te bekwamen;
en natuurlijk is de woning in de Schwalbacherstrasse ook te klein. Per 1 oktober
verhuist het gezin naar de Dotzheimerstrasse boven een timmerzaak (...).
Op 29 november verlaat Edu onverwachts in alle vroegte Wiesbaden met het
typerende gebrek aan openhartigheid dat de relatie met zijn vader in ieder geval óók
heeft gekenmerkt; hij voegt zich bij zijn zuster in München.
Vanaf dat moment maakt zich van Multatuli een soms aan waanzin grenzende
argwaan jegens zijn zoon meester. Vertwijfeld wendt hij zich op 12 december tot
Bruinsma; het bericht van Edu's dood zou hem welkom zijn, is tot twee maal toe zijn
slotsom. Een wat nuchterder en afgewogen oordeel volgt twee dagen later in een
befaamde brief aan Funke, waarin het vonnis wordt geveld: Edu is ‘moreel
kleurenblind’.
Dat de zoon niet in staat was zich tegenover deze vader vol hooggespannen
verwachtingen - voor wie hij door velen in zijn jeugdjaren was gewaarschuwd spontaan open te stellen, staat wel vast. Dat het volstrekt afwijzende oordeel van de
vader hem onrecht deed, wordt door het vervolg van zijn leven en loopbaan duidelijk
aangetoond.’ Einde citaat.
Er wasemt een nogal groezelig beeld uit de zoëven aangehaalde woorden op van
een vader, die wel het idee van een zoon accepteert en koestert - maar die tegelijkertijd
de fysieke aanwezigheid van dat kind niet kan verdragen.
De vader, zelf tamelijk los voor de kar, verbiedt zijn telg in het ouderlijk huis de
sponde te delen met een onwettige bedgenote - dat moet toch bijkans een diepere
oorzaak hebben gehad dan louter moreel besef.
De zoon, die uiteindelijk aan deze vreemde dwang toegeeft, en dan opeens weer
vertrekt. De vader, die zich vervolgens bitter beklaagt over iets dat hij ‘de morele
kleurenblindheid’ van zijn zoon noemt. Om welke kleuren precies gaat het hier, en
van welke moraal nu eigenlijk?
In ieder geval hebben we hier te maken met een vader, die zichzelf het pseudoniem
Multatuli verschafte; een schuilnaam, die eigenlijk meer weg heeft van een predikaat:
Ik Heb Veel Geleden.
Zo'n vader had ik ook. Zo één, die veel geleden had, en zich daarop te pas en te
onpas beriep; een klagende man, die, evenals zovelen van zijn generatie, diep gebukt
was gegaan onder het juk van de Duitsers.
Multatuli had geen concentratiekamp achter de rug - maar niet alleen mensen die
in Westerbork, Bergen-Belsen of Auschwitz hebben gezeten, zijn gerechtigd tot
klagen. Het symptoom van De Verongelijkte Ouder is van alle tijden. En Multatuli
was er zoéén - daar ben ik zeker van. En verongelijkte vaders zijn tot veel, zeer veel
in staat. Dat toont het Jaarstuk met betrekking tot 1880.
Ik citeer weer: ‘Natuurlijk is 1880 ook het jaar waarin de kontroverse met Eduard
tot een uitbarsting leidt. In januari ziet de situatie er juist bevredigend uit.
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Binnen enkele maanden kan Edu aan de slag in het museum van Van der Hoeven.
Als tegemoetkoming zal hij een kamer krijgen in datzelfde gebouw; hij mag bij de
familie Van der Hoeven de maaltijd gebruiken en verdient f20,- gulden per maand.
Maar in juli schrijft Multatuli aan de beoogde werkgever dat hij zijn zoon ter dood
zou veroordelen als hij de macht had. Toch heeft dan de explosie nog niet
plaatsgevonden; die volgt als Dek en Mimi op 3 oktober het facsimile in handen
krijgen van de afpersingsbrief die in de befaamde Haagse moordzaak is gericht aan
de ouders van de ontvoerde dertienjarige Frederik Marius Boogaardt. Zij
“identificeren” het handschrift als dat van Edu en menen bovendien de inkleding en
uitdrukkingswijze te herkennen. Meteen schrijft Multatuli aan de Officier van Justitie
in Den Haag dat hij zal komen om de moordenaar aan te geven.
De eigenlijke oorzaak van de verdenking ligt waarschijnlijk bij de al lang bestaande
haast pathologisch geworden vrees voor een onheilstijding met betrekking tot Edu.
Van 5 tot 8 oktober is Multatuli inderdaad in Den Haag, waar hij al dadelijk verneemt
dat de werkelijke moordenaar, Willem Marianus de Jongh, inmiddels heeft bekend.
Merkwaardig is, dat diens handschrift en dat van Edu geen enkele overeenkomst
vertonen. Zelf erkent Multatuli dan ook: “Misschien is er iets ziekelijks in mijn
angst.”’ Einde citaat.
De vader die uit beduchtheid voor de mislukking van zijn zoon dezelfde jongen
aangeeft wegens een vermoeden van moord - is dat ziekelijk? Misschien wel. Maar
het is, in mijn ogen tenminste, wèl begrijpelijk.
Het is Multatuli duidelijk niet gegeven zijn zoon te zien als een volwaardig mens,
met alle gebreken en kwaliteiten van dien. Hij beschouwt zijn kind veeleer als ‘een
thema’, waarvan hij de schepper is. Hij is immers een kunstenaar, deze Douwes
Dekker, en van dat onomstotelijke feit volledig doordrongen. En hij schiep toch een
oeuvre.
Mijn vader schiep geen oeuvre, in de klassiek-literaire betekenis van het woord. Maar
hij bezat wél die immense boekenschat. Ooit kwam ik thuis met de mededeling, dat
de vader van Bernard van Praag nog veel meer boeken had dan wij.
Waarop mijn vader in honende woede ontstak, en mij toebeet dat die vader van
Bernard van Praag misschien wel meer boeken had - maar het betrof hier een
ongeorganiseerde en, vooral, abortieve boekerij; onvolledige reeksen, gemankeerde
encyclopedieën, ongerichte verzameldrift. Dat had niets, maar dan ook niets te maken
met de wijze waarop hij, mijn vader, collectioneerde.
En inderdaad - de collectie van mijn vader bevatte enkel en alleen complete oeuvres.
Die term ‘compleet oeuvre’ is meer dan een simpele aanduiding; dat ‘complete
oeuvre’ betekent voor de verzamelaar wellicht evenveel als voor de vervaardiger
ervan. Het loont mijns inziens de moeite, om hier even stil te staan bij dat verschijnsel
van ‘het oeuvre’.
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Er zijn schrijvers die boeken schrijven. En er zijn auteurs die aan hun oeuvre werken.
Toch kan de schrijver, die alleen maar werkte met de bedoeling om boeken te
produceren, een oeuvre nalaten. Terwijl sommige meer planmatig te werk gaande
auteurs na hun dood enkel wat boeken blijken te hebben afgescheiden; afzonderlijke
delen die helemaal niet de volledige samenhang representeren die de maker ervan
voor ogen stond.
Mijn vader, de boekenverzamelaar, bracht het woord ‘oeuvre’ altijd met enige
pathos. Dan wees hij naar een van zijn boekenkasten, en een vinger bleef steken bij,
om maar een schrijver te noemen, Nescio. ‘Dat is een oeuvre’, donderde zijn stem.
Ik was, reeds jong al, als de dood voor oeuvres. Het was eigenlijk maar goed, dat
ik er niet aan mocht komen. Intellectuele macht lijkt vaak op fysiek geweld. Zie
Multatuli, die, na korte handschrift- en tekstanalyse, zijn zoon bij de Haagse Officier
van Justitie aangeeft.
Wat bezielt deze verongelijkte, klagende, oeuvre-scheppende dan wel verzamelende vaders, om hun intellectuele of artistieke overmacht zo fysiek aan te
wenden? Waarom stellen zij zich zo op jegens hun zonen? Wat geldt nu precies hun,
al dan niet ziekelijke, angst?
Wie zich wil verplaatsen in de vader die Multatuli voor zijn zoon geweest is, leze
het boek Multatuli en de zijnen, door dr. Julius Pée, een ware Multatuliaan.
Zijn hoofdstuk over Edu zet al meteen zwaar veroordelend in: ‘Edu,’ aldus Pée,
‘is een eigenaardig type van het Oedipus-complex. Hij had daarbij letterkundige
aspiraties en hoopte zijn aanbeden, verongelijkte moeder te wreken, maar, om met
Madame Staël te spreken: genie is niet erfelijke.’ En vervolgens dendert deze Pée
dertig pagina's voort, met één enkel belang: Edu zwart maken. De heftigheid, waarmee
hij dit doet, doet inderdaad nogal ‘familiair’ aan, alsof Pée het lieve broertje is, dat
zich anno 1937 nog steeds opwindt over het zwarte schaap van ‘zijn’ familie.
Hij citeert ook een brief van maart 1891, waarin Edu aan de hoofdredacteur van
het Amsterdamse weekblad De Tribune het volgende schrijft: ‘Wel zelden, bijna
nooit, heb ik in mijn leven van iemand de minste hulp genoten, om met mijn zeer
lieve vader te beginnen. Als ik bedenk, dat ik tijdens mijn jeugd in het geheel maar
één enkel jaar onderwijs ontving, en het was dan nog weinig vruchtdragend, dat ik
alles door mijzelf heb moeten doen, dat ik nooit voor het allerminst op de hulp van
anderen mocht rekenen, op de vrienden van mijn vader bijvoorbeeld, want deze deed
het onmogelijke om mij in hun ogen zwart te maken... als ik dat alles bedenk, dan
komen de tranen mij in de ogen en ben ik de wanhoop nabij. En nogtans voel ik dat
de stof in mij is om iets te worden.’
Ook meldt Edu, dat hij van plan is een boek uit te geven, over de geschiedenis van
zijn arme moeder. Vandaar, dat Pée het, meteen al, over dat Oedipus-complex had.
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Maar gaat dat Oedipus-complex niet óók, of vooral, over de vader die bang is voor
de zoon? En komen we zo niet in de buurt van de door Multatuli bij zichzelf
geconstateerde eventueel ziekelijke angst?
Blijkbaar meent Multatuli dat hij een uitzondering vormt op de algemeen geldende
psychologische wet, dat de vader doorgaans meer redenen heeft om jaloers te zijn
op de zoon, dan omgekeerd. En wellicht valt de ziekelijke angst die hij bij zichzelf
bespeurt ten aanzien van Edu te duiden als diepe schaamte.
In dit kader is het interessant een passage te citeren uit het boek dat de weduwe
van Edu schreef ter verdediging van haar man, De waarheid over Multatuli en zijn
gezin; een antwoord aan Julius Pée, Menno ter Braak en anderen.
De schoondochter van Multatuli schrijft: ‘Wanneer Multatuli (bij het spelen)
verloor, ging hij als een bezetene te keer; razend was hij dan, omdat zijn “systeem”
niet deugde. Hij zag dan wel de hele familie lijden en wist zeer goed, dat het door
hem was, maar dát juist wilde hij niet zien. Iedereen kreeg de schuld, alleen hijzelf
had die niet.
“Dat nooit iemand bemerke, dat gij falen kunt. Bedek elke fout met vonken van
schitterende geest”, schreef hij reeds in zijn jeugd. En zoo was ook zijn houding in
het leven. Nóóit erkende hij, dat een fout bij hem lag, het kwam zelfs niet bij hem
op, de mogelijkheid daarvan te veronderstellen, en in zijn brieven bedekte hij al zijn
scheeve voorstellingen met virtuoos voorgedragen leugens, maar thuis vierde hij zijn
kwaad humeur bot op een ander. In dat ménage à trois was het eerste slachtoffer
altijd “troisième”, want op mejuffrouw Schepel koelde hij zijn woede in de eerste
plaats. Aan háár weet hij dan al de ellende, waarvan hijzelf zich wel bewust de
oorzaak wist.
Dat waren uiterst pijnlijke scènes, zoodat zelfs de kinderen medelijden met haar
kregen, hoewel ze haar toen reeds haatten, omdat zij meenden, dat door haar schuld
hun lieve moeder, die heele nachten lang lag te schreien van verdriet, zoo moest
lijden. En het zusje, dat bij de moeder sliep, kwam dan haar broer halen (...).
Eens, het is bijna te afgrijselijk om het neer te schrijven, maar ik kàn de vader in
dezen niet sparen, keerde Multatuli zich in zoo'n krankzinnige toestand tegen zijn
vrouw en toen is zijn zoon hem aangevlogen (...). Een sterke, robuuste jongen, die
zijn moeder verdedigde tegen den onwaardigen vader - en in een minimum van tijd
had de tengere Multatuli het onderspit gedolven.
In Idee 538 zegt hij, o, zoo mooi: “Wie zijt gij, die u veroorlooft te schimpen op
een moeder, ten aanhoore van haar kind?” Maar hier was het heel wat erger dan
“schimpen” en hier was het géén literatuur, maar afschuwelijke werkelijkheid.
Het is vreselijk geweest. Mej. Schepel in haar wanhoop - want zij wist zich de
oorzaak ervan - vloog de deur uit, het zusje kroop weg van angst; de moeder wanhopig
en half gek van verdriet, en op den grond lag Multatuli, met vóór hem zijn zoon als
rechter, die hem fel en raak, harde waarheden in 't gezicht slingerde.
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De vader was buiten zichzelf van woede en drift; het schuim stond hem op de lippen.
Híj had onder moeten doen! Híj moest zich als mensch de mindere voelen van zijn
eigen kind en met een blik vol gloeienden haat op zijn jongen, heeft hij toen een goed
heenkomen gezocht en is verscheidene dagen weggebleven.
De haat was geboren; maar toen hij eindelijk terugkwam, deed hij alsof er niets
gebeurd was, want hij was bang geworden voor zijn zoon.
Die fanatieke haat is hem altijd bijgebleven en ging, zoals dat bij hem steeds het
geval was tegenover een ieder, die hem weerstreefde, gepaard aan een felle
wraakzucht, die nooit afliet. Als hij soms in kalmer oogenblikken tot bezinnig kwam,
kreeg hij in een bevlieging wel eens berouw, maar spoedig was hij dat berouw weer
vergeten, laaide de haat weer op, en zon hij weer op wraak.
Wat Multatuli presteerde, als hij zijn wraaklust kon botvieren, weet ieder, die zijn
werken of zijn brieven niet als “literatuur” leest, maar het kwaadspreken en de
onwaarheden daarin bij hoopen kan aanwijzen.
Is het wonder, dat de kinderen “Multatuli” leugen noemden, en voor de vader geen
achting hadden? Wel kind zou voor zoo'n vader wèl achting kunnen hebben? Maar
hoe goed hebben die kinderen zich hun heele leven gedragen, door nóóit te zeggen
wie hun vader in werkelijkheid was!
Hij zegt het zelf zoo overduidelijk in Idee 448: “De oorsprong van 't kwaadspreken
is altijd: afgunst, naar omstandigheden verwikkeld met besef van onmacht, van
eigenliefde, wrok.” En wrok tegen zijn zoon is hem het heele leven bijgebleven omdat
hij geen macht over hem had.’
Na welke tirade deze schoondochter van Multatuli tot de volgende conclusie komt:
‘Multatuli heeft zijn zoon nooit “aan” gekund, en daarom heeft zijn vijandschap, zijn
haat, hem gedurende zijn heele leven niet verlaten.’
Zelfs Du Perron, die naar aanleiding van Multatuli en de zijnen, een fel schotschrift
tegen de Schoondochter lanceerde, onder de titel Multatuli en de luizen, zelfs deze
Multatuliaan bij uitstek heeft oog voor de zojuist aangehaalde analyse van Edu's
weduwe.
Du Perron schrijft: ‘Eén kostbaar gegeven treft men bij de Schoondochter aan (op
blz. 225-256) - moet men haar daar geloven, dan heeft Edu bij een van de huiselijke
twisten zijn moeder beschermd, met zijn vader gevochten en hem tegen de grond
geslingerd of geslagen, of zelfs een pak gegeven, de verhaaltrant van de
Schoondochter is hier triomfantelijk maar niet helemaal duidelijk. In ieder geval is
het een hoogtepunt in dit familiedrama (...). De zoon was op dat ogenblik omstreeks
zestien, de vader omstreeks vijftig. Als deze scène waar is, verklaart ze nagenoeg
alles in de hele verdere verhouding tussen vader en zoon, hoeft men verder niet meer
te zoeken waar ook de haat van de vader voor de zoon vandaan kwam. Nicht Sietske
veronderstelt in een van haar hier gepubliceerde brieven, dat Multatuli “bang” voor
zijn zoon was; de Schoondochter verkondigt na de scène nog eens met nadruk dat
Multatuli zijn zoon nooit “aan” kon, en zoekt zelf daarin de reden van zijn haat (...).
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Later, vertelt zij, toen Multatuli zijn zoon als vierentwintigjarige jonge man in
Wiesbaden terugzag, liep het opnieuw spaak en de vader kreeg op een dag nog eens
flink ‘de waarheid’ te horen van de zoon - die daarop naar Holland trok en toen toch
geruime tijd een maandelijkse toelage van f60,- van die vader ontving (...).
Nog steeds heb ik niet de geringste behoefte na te gaan hoe veel, of hoe weinig
maar, Multatuli zijn zoon bezwaarde, de zaak lijkt mij te weinig oplosbaar enerzijds,
van te weinig belang anderzijds, naast de onbetwijfelbare haat die tusschen deze
vader en deze zoon bestaan heeft.’
Aldus Du Perron in het jaar Onzes Heren 1940. Ja - ook in die barre tijd achtte de
Multatuliaan Du Perron het noodzakelijk om zijn, reeds lang verscheiden maar daarom
niet minder vereerde, meester te verdedigen tegen gespuis van laag intellectueel
allooi; ofte wel tegen lieden die hun persoonlijke geschiedenis, koste wat kost, op
een hoger plan stellen dan enig oeuvre van verheven artistiek niveau. De Multatuliaan
Du Perron vindt dat kleinzielig en burgerlijk, of - wanneer hij werkelijk niet meer
onder de wrede feiten uit kan - gewoon ‘oninteressant’. Zo diep vermag een oeuvre
in te werken op het leven van een devote lezer. Waarmee wij geraakt zijn aan een
essentieel punt in mijn vertoog. Namelijk de vraag in hoeverre de begrippen
‘persoonlijke geschiedenis’ en ‘oeuvre’ elkanders verlengde of aanvulling dan wel
tegenstelling vormen.
Zoals al gezegd, ben ik lang beducht gebleven voor het verschijnsel ‘oeuvre’. Dat
was iets van mijn vader, de verongelijkte geleerde, die zoveel had meegemaakt. Het
behoorde tot zijn persoonlijke geschiedenis; en misschien was het wel allengs zijn
geschiedenis gewórden. In ieder geval maakte hij er, hoe dan ook, deel van uit - een
man, één met zijn boekenschat. En ik voelde - steeds bewuster - zijn welhaast
pathologisch te noemen angst, dat ik, de bedreigde en bedreigende zoon, hem zou
kunnen treffen in al deze, zo egocentrisch verworven en heftig verdedigde, kennis;
door daarmee aan de haal te gaan bijvoorbeeld. Door mij zijn persoonlijke
geschiedenis stelselmatig te onthouden, poogde mijn vader mij machteloos te maken
en te houden.
Door zijn persoonlijke geschiedenis gelijk te stellen aan al die oeuvres in zijn
boekenkasten, heb ik mijzelf veel onthouden. Want wat ontdekte ik, eenmaal aan
het lezen geslagen? Niets meer of minder dan zeer persoonlijke werelden; soms in
één werk, dan weer verspreid over meerdelige oeuvres. Behoedzaam prijsgegeven
persoonlijke geschiedenissen. Levens. Dus, nogmaals: persoonlijke geschiedenissen.
Het oeuvre valt altijd samen met de maker ervan.
Multatuli, zo heb ik begrepen, was een man, die inderdaad veel leed. Aan zichzelf,
bijvoorbeeld. Tegelijkertijd poogde hij zich uit alle macht uit te drukken in zijn werk.
En op die wijze schiep hij een oeuvre.
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Niet bij machte zichzelf op andere wijze uit te drukken dan in zijn geschriften, stond
hij als het ware als een schildwacht voor een zelf volgeschreven boekenkast. Een
getourmenteerd mens, die zijn zoon als het ware slechts toestond om alleen maar toe
te kijken; zoals alle anderen in zijn directe omgeving nauw geduld werden;
marionetten. Hij kon niet spreken over zijn leed - alleen ervan berichten.
Wat dat betreft, levert de relatie Douwes Dekker versus zoon verhelderende beelden
omtrent het schrijverschap van Multatuli. Het pseudoniem alias predikaat alias
adagium Ik Heb Veel Gedragen werpt, in dit licht bezien, een schril maar verhelderend
licht op het oeuvre van deze aanbeden schrijver.
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Boek van Friedrich Nietzsche door Max Kruse (1898)
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Wim van Dooren
Multatuli als filosoof*
Wanneer we de eigen plaats van een filosoof willen bespreken, is het onvermijdelijk
om de filosofische situatie waarin hij leefde, erbij te betrekken; een filosoof is niet
te begrijpen zonder kennis van de filosofische stromingen waarin hij zich bevond of
waartegen hij zich afzette. Dit geldt evenzeer voor Multatuli: om zijn bijzondere
plaats te kunnen inschatten dienen we op de hoogte te zijn van het filosofische
‘landschap’ van Nederland in het midden van de negentiende eeuw. In dit klimaat
speelde de universitaire filosofie een zeer bepalende rol, ook al ontstonden vruchtbare
ideeën vaak buiten dit circuit. Zouden we alleen op de universitaire filosofen letten,
dan konden we gevoegelijk Multatuli buiten beschouwing laten en zou ik u nu niets
meer te vertellen hebben. Niettemin is het van belang om ons uitgangspunt te nemen
in de universitaire situatie en de ‘officiële’ filosofie in het kort weer te geven.
Eeuwenlang is de universitaire filosofie in Nederland beheerst door klassici en
theologen; pas in het midden van de negentiende eeuw begint daarin enige verandering
te komen wanneer ook enkele juristen zich in de strijd mengen en sommige theologen
hun geloof verliezen. Bovendien doet een nieuwe buitenlandse invloed zich gelden:
het empirisme dat uit Engeland (en als positivisme een klein beetje uit Frankrijk)
overwaait en hier wordt geïntroduceerd door de Utrechtse hoogleraar Opzoomer.
Het was overigens van korte duur: de leerlingen van Opzoomer gingen weer terug
naar de traditionele Duitse inspiratiebronnen en zetten de oude koers van een
mengeling van Duits idealisme met common sense filosofie voort. De context bleef
daarbij ook nog steeds een meer of minder liberale vorm van protestantisme; het
katholieke volksdeel (minstens een derde deel van de bevolking) bleef nog geheel
geïsoleerd van de universitaire ontwikkelingen. Notoire atheisten en skeptici kregen
ook weinig kans in het officiële circuit, met uitzondering van een ex-theoloog als
Pierson, de meest briljante denker, die tenslotte hoogleraar aan de Amsterdamse
universiteit werd (overigens niet in de filosofie, maar in de letteren).
Sommige kritische denkers, zoals Van Vloten, hadden hun goed verspreide en
veel gelezen tijdschriften zonder dat ze in de officiële kringen invloed kregen; ze
werden er hoogstens getolereerd. Nieuwe tendenzen van materialisme,

*

Dit is een vertaalde en enigszins bewerkte versie van een lezing gehouden op 29 juli 1992
in de Multatuli-workshop van het congres van de International Humanist and Ethical Union
te Amsterdam.
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snel populair wordend in Duitsland vonden hun aanhang buiten de universiteit; een
uitzondering vormden een aantal daar werkende natuurwetenschappers, hoewel
iemand als Moleschott al spoedig uit Nederland vertrok en in Duitsland en Italië
beroemd werd als de grote materialist. Het intellectuele centrum van de nieuwe
stromingen moeten we dus buiten de universitaire wereld zoeken; het vond zijn plaats
in de vrijdenkersbeweging De Dageraad en daarnaast in het opkomend socialisme
met mensen als Junghuhn en Domela Nieuwenhuis. Het lijdt geen twijfel dat de
kampioen van de nieuwe gedachten in tegenstelling tot het traditionele Nederlandse
denkgoed gevonden wordt in de persoon van Multatuli. Het is daarom ook niet
verwonderlijk, dat hij tot op heden nauwelijks in de officiële Nederlandse filosofie
als filosoof wordt erkend: men beschouwt hem daar hooguit als een belangrijk
schrijver. De universitaire ontwikkelingen hebben zich immers voortgezet zonder
dat met deze ‘outsider’ rekening werd gehouden.
Illustratief voor deze onderschatting is het gezaghebbende handboek van F. Sassen
over de Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland (Amsterdam, 1959). We
vinden er enkele regels aan Multatuli gewijd, op een tamelijk misprijzende manier:
‘Wijsgeer in stricten zin kan men Multatuli niet noemen, al is hij door velen, die door
zijn suggestieve wijze van zeggen werden meegesleept, een tijd lang als zodanig
aangezien, maar door zijn Ideeën (Amsterdam, 1862-1877) heeft hij een weinig
samenhangend geheel van positivistische en agnosticistische denkbeelden te zamen
met theorieën van radicale Bijbelcritiek en anti-theologie, die door de wetenschap
heetten te zijn zekergesteld, als een ideaal van verlichting in brede lagen van het volk
verspreid. Dat ideaal was echter in hoofdzaak negatief van inhoud, zodat hij vooral
afbrekend gewerkt heeft en aan vele van zijn lezers voor het geloof aan religieuze
waarden slechts twijfelzucht of radicale ontkenning in de plaats heeft gegeven.
Multatuli liep met zijn atheïsme en zijn op gebrek aan scholing en afwezigheid van
bezinning berustend wantrouwen tegen elken vorm van metafysica te koop en wilde
met alle godsdienstigheid definitief afrekenen.’ (p. 361). Het is duidelijk, dat Sassen
het niet eens is met de positie van Multatuli, maar of dit een reden mag zijn om hem
het filosoof zijn te ontzeggen is twijfelachtig. Integendeel lijkt Multatuli zelfs in de
woorden van Sassen, als we die van de negatieve appreciatie ontdoen, een invloedrijk
en scherp denker te zijn geweest.
In een eerder overzicht van de Nederlandse wijsbegeerte, geschreven door Van
der Wyck en herzien door Ovink, gepubliceerd in het handboek van Ueberweg,
Grundriss der Geschichte der Philosophie, V. Die Philosophie des Auslands (Berlijn,
1928) vinden we een positiever oordeel. Hij wordt er vermeld als ‘der gedankenund geistreiche, freisinnige, ja atheistische, aber doch idealistische Eduard Douwes
Dekker (1820 bis 1887), der häufig philosophische Fragen, freilich in
unsystematischer, vielfach aphoristischer Form behandelte, unter dem
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Pseudonym Multatuli schrieb, mannigfach seinen Unmut in gereizter Weise kundgab
und gewisse Aehnlichkeit mit Frdr. Nietzsche hat’ (p. 281).
Misschien heb ik wel de uitnodiging voor deze voordracht gekregen omdat ik zelf
in mijn overzicht van de geschiedenis der nieuwere wijsbegeerte, Denkwegen (Assen,
1983), Multatuli gerekend heb tot de belangrijke filosofen uit de negentiende eeuw
(p. 159). Ik zal in het vervolg inderdaad de stelling trachten te verdedigen, dat
Multatuli een origineel en belangrijk filosoof is in het negentiende-eeuwse Nederland
en ook nu nog tot de groten mag worden gerekend op dit terrein.
Het verdient aanbeveling om enige helderheid te verschaffen ten aanzien van de
vraag wie ‘filosoof’ mag worden genoemd, indien er kennelijk controverses over
mogelijk zijn. Over welke kwaliteiten moet men beschikken om terecht de naam
filosoof te mogen voeren? Soms lijkt het alsof slechts diegenen tot het filosofengilde
gerekend mogen worden die moeilijk en slecht schrijven; volgens Heine heeft althans
deze opinie post gevat in Duitsland sinds de dagen van Kant: wie goed schrijft kàn
geen filosoof zijn. Het heeft daarom niet voor niets heel lang geduurd voordat de
briljante schrijver Nietzsche eindelijk zijn volledige erkenning als filosoof heeft
gekregen. Ten aanzien van Multatuli zijn we kennelijk nog niet eens zo ver. De
vergelijking tussen Nietzsche en Multatuli is trouwens al heel oud: ik ken een curieus
boekje van R.A. Swanborn uit 1894, Friedrich Nietzsche, Germanje's Multatuli,
waarin deze orthodox protestantse auteur Nietzsche als nog slechter beschouwt dan
Multatuli; hoewel ze vergeleken kunnen worden in hun gezicht, hun stijl, hun
verachting van de lezer, hun atheïsme, zal Multatuli langer gelezen blijven dan
Nietzsche vanwege zijn Max Havelaar.
Een tweede punt betreft het al eerder gereleveerde universitaire milieu. Tot op
heden doet nog vaak de regel opgeld, dat filosofie alleen dat is wat als filosofie (aan
de universiteit) wordt gedoceerd. De universiteit is dan de keurmeester die het vereiste
stempel zet. Het mag duidelijk zijn, dat een dergelijke formele kwalifikatie, die ook
sterk aan een cirkelredenering doet denken, niet bevredigt. Bovendien is één blik op
de geschiedenis van de filosofie voldoende om te constateren, dat vele nu
‘gecodificeerde’ filosofen in hun tijd niets met de universiteit te maken hadden.
We moeten een inhoudelijk kriterium heben om te kunnen beoordelen of Multatuli
inderdaad ‘filosoof’ was. Voor mij is diegene filosoof die in staat is tot het stellen
van kritische vragen ten aanzien van waarheden, die als evident worden beschouwd.
Een filosoof gaat een stap verder waar een ander ophoudt, hij stelt het
vanzelfsprekende ter diskussie. Op een bijzondere manier heeft Nietzsche dit eens
onder woorden gebracht: een filosoof moet volgens hem alle fasen hebben doorlopen,
hij moet ‘Kritiker und Skeptiker und Dogmatiker und Historiker und überdies Dichter
und Sammler und Reisender und Rätselrater und Moralist und Seher und “freier
Geist” und beinahe alles gewesen sein, um den
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Umkreis menschlicher Werte und Wert-Gefühle zu durchlaufen und mit vielerlei
Augen und Gewissen, von der Höhe in jede Ferne, von der Tiefe in jede Höhe, von
der Ecke in jede Weite blicken zu können.’ Dit alles zijn nog maar de voorwaarden
voor de filosofische aktiviteit van het scheppen van waarden; als filosofen kennen,
scheppen ze. In dit licht nu wil ik de aktiviteit van Multatuli bezien en tegelijk erbij
betrekken wat Multatuli zelf als het werk van de filosoof beschouwt.
Wie wijsbegeerte opvat als het onderzoek naar de meest fundamentele vragen,
kan daarvoor inderdaad bij Multatuli terecht, die immers heeft geschreven, dat als
we wijsheid begeren, we altijd eerst de vraag te stellen hebben: ‘is dit zo?’ en
vervolgens de vraag: ‘waarom het aldus wezen zou’ (Idee 547). De voornaamste
taak van de wijsbegeerte is het zoeken naar waarheid en niet het bevestigen van een
gegeven waarheid. ‘Het vinden der waarheid - dat is: het naderen tot waarheid - zou
niet zo moeilijk wezen als we minder lafhartig waren. In zeer veel gevallen durven
we niet weten wat waar is.’ (Idee 143). Hoe moeilijk het valt om werkelijk waarheid
te vinden wordt in de overbekende eerste Idee gesteld: ‘Misschien is niets geheel
waar, en zelfs dit niet.’ (Idee 1). We vinden hier een schoolvoorbeeld van een
skeptische bewering, die zichzelf nog betwijfelt. Multatuli waarschuwt tegen de
hypocrisie van veel mensen, die doen alsof ze het menen, wanneer ze zeggen dat ze
des te minder weten naarmate ze meer weten. Zij geloven niet werkelijk in hun eigen
onwetendheid; voor Multatuli ligt het bewijs voor de groeiende (zelf oneindige)
onwetendheid in het feit dat elke nieuwe ontdekking altijd nieuw onderzoek oproept.
‘Hoe weten we dat ons niet-weten oneindig is? Het volgt uit de opmerking dat elke
nieuwe ontdekking aanleiding geeft tot nieuw onderzoek. Zolang we, bijv. de wet
op de val der lichamen niet kenden, konden we ons niet bezig houden met 'n
onderzoek naar de oorzaak van die kwadraat-verhouding. [...] Bij elke verovering
op 't gebied van 't onbekende, roept ons de Natuur duidelijk toe: what next? 't Zou
een leugenaar zijn, die iets gevonden hebbende, zich beroemde: we zijn er: Integendeel
elke oplossing is de moeder van nieuwe vraagstukken. De sokratische deun mag dus
niet gebruikt worden als nederigheids-fraze. Ze behoort de erkenning te wezen van
de oneindigheid der hoedanigheden van het ZIJN. (Idee 869). Het is de wijsbegeerte,
die weet heeft van dit oneindig gebrek aan kennis en misschien is dit inzicht wel zijn
enige waarheid. Helaas is het in feite zo, dat de meerderheid der mensen en zelfs ook
der zogenaamde filosofen eerder vasthouden aan een gegeven waarheid dan die
waarheid onderzoeken. Dit geldt met name voor al die filosofen die van filosofie een
beroep van enkelen hebben gemaakt in plaats van een roeping van alle mensen (Idee
542). Multatuli was bijzonder teleurgesteld in de universitaire filosofie, die niet
vragend maar bevestigend werkte; hij vocht tegen alle soorten van geloof in een
absolute waarheid, op filosofisch-metafysisch en ook op religieus terrein.
Gegeven deze definitie of omschrijving van filosofie als een vragende
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mentaliteit komen we nu op de vraag waar we Multatuli's eigen filosofie in
uitgewerkte vorm kunnen vinden. We zullen er naar moeten zoeken in zijn gehele
oeuvre, omdat hij niet expliciet aan filosofie één boek heeft gewijd. Het meest in
aanmerking komen zijn Minnebrieven, zijn 1282 Ideeën en Duizend en enige
hoofdstukken over specialiteiten. In mijn betoog zal ik me beperken tot enkele zuiver
filosofische stellingnames en iets zeggen over zijn wereldbeschouwing inclusief zijn
atheisme, zijn mensbeeld en zijn daarmee samenhangende ethiek.
Multatuli zag als zijn taak de mensen bewust te maken van hun werkelijke
opvattingen en hun schijnbare waarheden te ontmaskeren. Hij zag zichzelf als een
zaaier, die uitging om te zaaien. Er is al vaak gewezen op zijn ideaal van ‘vrije studie’;
naar mijn mening kan Multatuli beschouwd worden als een verlichtingsfilosoof bij
uitstek, zowel in de zin dat hij zelf verlicht was alsook in de zin dat hij anderen wilde
verlichten. Wanneer hij erop gericht is waarheid te vinden, voor zichzelf en voor
anderen, gaat het hem daarbij in de eerste plaats om waarachtigheid en eerlijkheid;
hier ligt trouwens ook een mooi punt van overeenkomst met Nietzsche. In de woorden
van Multatuli: ‘Er bestaat - als tussen deugden en deugd - groot verschil tussen
onwaarheid spreken en onwaar zijn. Zeer oprechte mensen zullen soms iets onwaars
zeggen, terwijl anderen zó slinks het uitspreken ener stellige waarheid weten te
vermijden, dat hun geheel zedelijk bestaan de mensenkenner voor ogen ligt als één
doorgaande leugen. Dit laatste is, helaas, het kenmerk der maatschappij, zoals zij
zich vertoont in kerk, op school, in politiek, op de beurs, in de dagbladen, in
letterkunde....overal! [...] Herstel is onmogelijk zonder terugkeer tot WAARHEID.’
(Idee 493).
Als Multatuli zijn wereldbeschouwing uiteenzet, stelt hij dat het hier een fysische
en geen metafysische beschouwing betreft. ‘Natuur is alles. Wat er meer is, noemt
men metafysiek, bovennatuurkunde, d.i. buitenissigheid.’ (Idee 71). Dit fraaie
neologisme heeft zijn weg in onze taal gevonden, maar is helaas geen filosofische
term gebleven waarvoor het mijns inziens uitstekend geschikt geweest zou zijn.
Alleen het ‘issige’ telt: benedennatuurkunde is vereist. In Idee 577 lezen we een ware
lofzang op de Fysika: ‘Fysika in één woord, is de ware enige godsdienst! In 't
onbelemmerd bestuderen van de rijke Natuur, ligt 't middel om de mensheid op te
voeren tot de grootst mogelijke mate van bijzonder geluk en algemene verbroedering.’
Vanuit ons huidige gezichtspunt klinkt het wat naïef als zo hardop wordt gezegd, dat
de metafysika buiten beschouwing blijft wanneer tegelijkertijd als vanzelfsprekend
allerlei metafysische termen worden gehanteerd zoals noodzaak, causaliteit, materie,
Natuur (met hoofdletter), Zijn, welk laatste begrip zelfs uitdrukkelijk een ‘mysterie’
wordt genoemd (Idee 175). Ten aanzien van het begrip noodzaak is Multatuli heel
helder en bescheiden in zijn uitwerking: ‘De noodzakelijkheid is God. Meer weet ik
van God niet te zeggen. En 't spijt me.’ (Idee 32). Na deze al te korte en stellige
bewering legt hij dit punt nader uit in andere ideeën waar hij spreekt over zijn
‘godsbegrip zonder god’. Het gaat eigenlijk om een spinozistische natuurvisie, waarin
de noodzaak optreedt als een alter-
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natief voor god. De eeuwigheid van het Zijn en daarmee de onmogelijkheid van een
schepping staan haaks op de gewone godsdienstige godsopvattingen. De noodzaak
is rationeel terwijl God als een persoonlijk wezen juist irrationeel is en dus
onbegrijpelijk; het ‘smachten naar een persoonlijke God is opstand tégen de Rede.’
(Idee 165). Een persoonlijk God zou in zoverre zinvol zijn als daarmee de
mogelijkheid gegeven zou zijn om van de noodzaak af te wijken en bijvoorbeeld
wonderen te doen. Dan zouden we evenwel niet in staat zijn God in zijn daden te
begrijpen, ook al doet hij in principe juist zo, zoals we van hem zouden verwachten.
De Natuur daarentegen is wel kenbaar en begrijpelijk als we die onderzoeken; de
natuur is stom en redelijk tegelijk: ‘De som der eigenschappen van de
Noodzakelijkheid stelt 'n éénheid daar, die we bij benadering trachten uit te drukken
door allerlei naamwoorden met het versterkend al daarvoor. Alwijsheid, algoedheid,
almacht, alwetendheid...ja, hoe onwetend ook, is toch diezelfde Noodzakelijkheid
in zekere zin alwetend.’ (t.a.p.). Onwetend is de Natuur omdat deze geen bewust
wezen is, maar alwetend omdat alles eraan onderworpen is en alles eruit kan worden
verklaard. Evenals ooit Bacon het heeft gesteld, zegt Multatuli het op zijn wijze: wij
kunnen de Natuur gebruiken als wij de wetten van de Natuur kennen, de godsdienst
leidt ons van die weg af zodat wij de menselijke doeleinden niet meer met behulp
van de Natuur kunnen realiseren. ‘Wij moeten de omdat's der Natuur gebruiken om
onze opdat's te bereiken, en juist de hiertoe nodige studie is de religie welker
beoefening ons door de aard der dingen geboden wordt’ (Idee 907): hier wordt dus
ook een alternatieve ‘religie’ gesteld. Bij het bestuderen van de wetten moeten we
oppassen, dat we hier niet in het achterhaalde idee van een ‘wetgever’ (als een
willekeurig beslissende god) terechtkomen; zó leert de nieuwe ‘religie’ niet.
De plaats van de mens in de Natuur is zeer belangrijk; hoewel de mens niet in
staat is de loop der Natuur te veranderen, is het wèl zo, ik wees er al op, dat de mens
de Natuur aan zijn eigen doeleinden kan onderwerpen omdat de mens zich van
zichzelf en van de Natuur bewust is. De mens is hierin uniek en verschilt daarmee
van alle andere levende en levenloze wezens. De taak van de mens is om zichzelf te
verwerkelijken, om een complete en reële mens te zijn, niet meer, maar zeker niet
minder. Hier past de beroemde uitspraak van Multatuli: ‘de roeping van de mens is
mens te zijn’ (Idee 136). De slotzin van ‘Duizend en één specialiteiten’ zegt het ook,
om de specialiteit van de mens aan te geven in onderscheid met de andere levende
wezens, die zich niet ontwikkelen kunnen. Wie de ‘harmonische ontwikkeling zijner
gaven veronachtzaamt, krimpt in tot 'n dier, 'n machine, tot 'n zaak.’ Toch is Multatuli's
mensbeeld ambivalent: ook al is de mens superieur aan alle andere wezens, toch is
ook hij niet meer dan een product van de natuurlijke evolutie. Multatuli was één der
eerste denkers die Darwin's evolutietheorie integreerden in de eigen filosofie en
daarmee een wapen tegen het christelijk mensbeeld hanteerden: er is geen speciale
schepping van de mens en de mens is niet meer dan een zoogdier.
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Op het terrein van de ethiek krijgt Multatuli met dezelfde problemen te maken als
iedere determinist, en wel: kan de mens voor zijn daden verantwoordelijk worden
gesteld? Hoe kan de mens vrij handelen als alles, inclusief de mens, tevoren is
vastgelegd? Heeft het enige zin om moraal te preken? De daarop gebruikelijke
antwoorden worden ook door Multatuli gegeven. De mens is deel van de Natuur en
daarmee zelf een van de bepalende factoren en dus voor zijn daden verantwoordelijk.
Leven volgens de Natuur betekent vrij leven. De fundamenten van de moraal kunnen
niet worden gevonden in bevelen of imperatieven van buitenaf, niet in de religie of
in enige andere autoritaire instantie. Het morele principe ligt in de mens zelf, als deel
van de Natuur is de mens in staat volgens de Natuur te leven en volgens zijn eigen
natuur. ‘In het terugkeren tot de Natuur bestaat dan ook de ware zedelijkheid die ons
behoort te onderscheiden van gelovers, andere barbaren en dakpannen.’ (Idee 918).
Moraliteit houdt zelfverbetering in en daarvoor is zelfkennis vereist. Bovendien
hebben we oordeel, inzicht, ijver, moed en geduld nodig. Zonder goddelijke bevelen
en zonder enig uitzicht op een beloning (hier of in het hiernamaals) blijft de deugd
er alleen omwille van de deugd zelf, zoals de stoicijnse en spinozistische moraal al
hadden geleerd. De verantwoordelijkheid van de mens is daarmee zwaarder en de
plicht is strenger als men er alleen zelf voor moet opkomen, dat wil zeggen, als men
atheist is. ‘De atheist die aan elke “Heer” - hij hete dan Attilla, vrees, domheid of
bijbelgod - de dienst opzei, heeft hoger plichten te vervullen, en moet z'n genot
zoeken in zware verantwoordelijkheid. [...] In de studie van [de natuurwetten] zal
hij de kracht vinden, òf om staande te blijven, òf om zó te bezwijken dat zelfs z'n
ondergaan voordeel brengt aan de goede zaak.’ (Idee 919). Ook hier is de vergelijking
op zijn plaats met de moraal van de vrije geest, zoals we die bij Nietzsche vinden;
diens ‘vrije geest’ zoekt en vindt zijn weg nadat hij alle traditionele oriëntaties heeft
verloren.
In de praktijk is de mens meestal niet moreel omdat hij zichzelf niet bewust is:
‘Niemand schat hoog genoeg wat-i kan zijn. Niemand laag genoeg wat hij is.’ (Idee
505). Het spreekwoord dat niemand groot is voor zijn kamerdienaar, moeten we in
bredere zin opvatten: niemand is werkelijk groot als hij van dichtbij wordt gezien.
Toch staat daar tegenover dat ‘wie goed is, is goed, onverschillig op welke afstand
men hem beziet. Want z'n eigenaardigheid ligt in hemzelf, en hangt niet af van 't
standpunt des waarnemers.’ (Duizend en één.. p. 96). Het ligt dus niet aan de
minderwaardigheid van de kamerdienaar, zoals de interpretatie van Hegel is; de
waarnemer speelt voor Multatuli geen rol.
In het algemeen is de grootste hinderpaal voor het leiden van een moreel
verantwoord leven: de godsdienst. De oorzaak daarvan ligt in de omstandigheid dat
godsdiensten de mens niet leren zichzelf te kennen, maar leren gehoorzaam te zijn
aan bevelen, waarvan men vaak de zin niet inziet. Daarom is atheisme niet slechts
een resultaat van wetenschappelijk onderzoek naar de Natuur, maar sterker nog: het
is een morele eis. Godsdienst is schadelijk en ‘in de hoogste graad
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onzedelijk, en 't zal wel hieruit voortkomen dat z'n invloed op 't goed-zijn zo gering
blijft, of... juister geheel negatief werkt.’ (Idee 826). Een van de restanten van de
godsdienst in de filosofie is de zogenaamde beloningstheorie: deze wordt overal daar
gevonden waar beloningen in het vooruitzicht worden gesteld voor het vervullen van
plichten. Of deze nu hier of in het hiernamaals worden uitgeloofd, in beide gevallen
bederven ze de moraal en halen ze de moraal ook geheel buiten proportie: ‘Indien
men mij zalig wou maken zou ik bedanken uit pure bescheidenheid. M'n beetje deugd
- en ik vind me toch vooral niet slechter dan veel anderen - is zoveel beloning niet
waard.’ (Idee 824). Het principiële punt blijft evenwel:
Wie 't goede doet
Opdat 'n God hem lonen zou, maakt juist daardoor
Het goede tot iets kwaads, tot handel. En wie boosheid vliedt
Uit vrees voor de ongenade van die God, is...laf! (Idee 825).

Niettemin is Multatuli niet een tegenstander van godsdienst als zodanig, maar slechts
van de geïnstitutionaliseerde vorm ervan; ook hier is de overeenstemming met
Nietzsche groot. Aan de oprechtheid van de gelovigen wordt door Multatuli sterk
getwijfeld, al was het alleen al doordat ze totaal verschillende meningen hebben over
wat God van hen verlangt. Het is komisch, dat in de omgangstaal het woord ‘God’
functioneert als ‘niemand’: als men zegt: ‘God zal u vergeven’ of: ‘alleen God weet
het’, dan betekent dat zoveel als: niemand vergeeft u en niemand weet het (Idee 166).
De echte houding tegenover de natuur zou eigenlijk de ware godsdienst zijn, maar
het is beter hiervoor de term ‘wijsbegeerte’ te gebruiken; het ‘echte stelsel’ ‘eenmaal
aangenomen met de eerlijke moed die 'n gevolg is van liefde tot waarheid, voldoet
aan de eigenlijke roeping der wijsbegeerte: het werkt verzoenend, het bevredigt.’
(Idee 175). Multatuli voelt enige affiniteit met de katholieke kerk, meer dan met het
protestantisme, vanwege de zin voor heiligheid, het godsdienstig gevoel; zo tekent
hij in zijn Woutertje Pieterse een positief beeld van een katholiek priester tegenover
de felle caricaturen van dominees. De historische Jezus is hem ook dierbaar: ‘Er zijn
weinig in de Geschiedenis vermelde personen - ja ik durf zeggen: er zijn er géén die ik zo liefheb als Jezus. [...] Er is 'n zotte begripsverwarring in de mening, dat ik
'n vijand van Jezus wezen zou. Van de duizend en één christendommen, ja! En ik
beweer dat Jezus in die vijandschap m'n bondgenoot wezen zou.’ (Idee 266). Ook
hier weer een opvallende overeenstemming met Nietzsche, die zich waarderend
uitliet over Jezus en hem eigenlijk als de enige echte christen beschouwde (in zijn
woorden: ‘im Grunde gab es nur einen Christen, und der starb am Kreuz’ (Der
Antichrist 39). Jezus had het model voor de moraal kunnen zijn en zijn aanval op de
instituties van zijn tijd heeft Multatuli's grote instemming. In dit verband is het van
het
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grootste belang onderscheid te maken tussen de moraal zelf en de morele instituties,
hoe moeilijk dit in de praktijk ook is. Gewoonten, zeden en wetten van een gegeven
maatschappij zijn verweven en verward met moraal; in concrete gevallen wordt dit
alles geïdentificeerd. Multatuli geeft een voorbeeld hiervan dat de vrouwenachterstand
betreft. ‘Welke wet gebiedt de verwaarlozing van de opvoeding uwer dochters?
Welke, dat ge uw vrouwen maakt tot onbezoldigde huishoudsters? Dat doen de
Zeden.’ (Idee 194). Wetten onderdrukken soms, zeden altijd. ‘Geen Wet was ooit zo
kleingeestig en barbaars als de Zeden.’ (Idee 192). De heersende autoriteiten in de
maatschappij zijn erop uit om de zeden gelijk te stellen aan morele weten om de
onderdanen des te meer tot gehoorzamen geneigd te laten zijn. Taalmanipulatie is
ook een zeer geëigend middel daartoe. De beroemde geschiedenis van gezag die over
Hassan de dadelverkoper wordt verteld is een fraai voorbeeld van taalmisleiding
door het gezag.
Na dit korte overzicht van de meest principiële ideeën van Multatuli op de gebieden
van wereldbeschouwing, mensbeeld en ethiek, rest de vraag welk filosofisch gewicht
ze hebben. Had Sassen gelijk met zijn depreciatie? Naar mijn mening zeker niet: ik
hoop te hebben laten zien, dat er wel degelijk samenhang in Multatuli's filosofie is;
misschien zijn juist wel de punten die voor Sassen zo negatief uitvallen, het meest
positief: het aanzetten tot denken, het betwijfelen van vanzelfsprekendheden, het
belang van kritiek en relativering. Juist het afbreken kan een zeer positieve zin hebben!
De aanval op de toentijdse metafysica is in analoge zin toepasbaar op veel
metafysisch geloof van onze tijd. Het mag dan waar zijn, dat de universitaire filosofie
uit de tijd van Multatuli zich weinig aan hem heeft gelegen laten liggen, zijn algehele
invloed was er niet minder om. Daartegenover staat dat er voor ons nu weinig meer
te leren valt van die bijna geheel vergeten filosofen, maar des te meer van iemand
als Multatuli. Daarvoor zijn twee redenen aan te geven: de eerste is de grote
originaliteit en het functioneren als eye - opener; de tweede is de algemeengeldigheid
en het weinig tijdgebonden karakter. Het is opvallend hoe weinig filosofen uit de
Nederlandse negentiende eeuw nu nog leesbaar zijn: ik denk dat er behalve voor
Multatuli nog voor een enkele andere een uitzondering kan worden gemaakt, zoals
bijvoorbeeld voor Allard Pierson. We moeten dan ook eens en voorgoed het
misverstand, zoals Heine dit signaleerde, opgeven en vaststellen, dat een kenmerk
voor goede filosofie is dat deze ook goed geschreven wordt. Daarom mag Multatuli
nu terecht gelden als filosoof, in formele en in materiële zin.
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Een tuiltje verzen
verzameld door Nop Maas
Kun je een lintje geven aan iemand die gekant is tegen koninklijke onderscheidingen?
Nee, lijkt het, want geen van de betrokken partijen wordt er gelukkiger van.
Een dergelijke vraag moet dichters bevangen hebben die op het idee kwamen
Multatuli in een vers te bezingen. Multatuli was immers een verklaard tegenstander
van het verzenmaken. Daar stond tegenover, dat Multatuli niet categorisch was in
zijn afwijzing. In zijn opvattingen was het wel degelijk mogelijk goede verzen te
maken. Voor een dichter kortom een mooie uitdaging.
In deze bijdrage wordt een aantal gedichten over Multatuli gepresenteerd uit de
periode tot en met 1887.1
Het oudste gepubliceerde gedicht over Multatuli is, voorzover mij bekend2, van Carel
Vosmaer. Het verscheen in De Nederlandsche Spectator van 20 december 1873 en
werd later in de bundel Gedichten (1888) opgenomen. In 1873 was Vosmaer in
contact gekomen met Multatuli - hoe is niet helemaal duidelijk. Vosmaers brieven
aan Multatuli zijn verloren gegaan en hetzelfde geldt voor de eerste brieven van
Multatuli aan Vosmaer. Tussen beide auteurs ontwikkelt zich een vriendschap, die
onder andere resulteert in Vosmaers artikelenreeks in Het Vaderland van 1874 en
1875 die in brochurevorm zal verschijnen onder de titel Een zaaier.
Multatuli mocht zich graag met Jezus vergelijken en hij vond ook dat de bijbel
veel uitspraken bevatte die hij graag zelf gedaan zou hebben. Vosmaer honoreert
deze voorkeuren van Multatuli door hem in zijn gedicht te vergelijken met Samson.
Vosmaer verwijst naar Richteren 15, waarin verhaald wordt dat een geboeide Samson
met de kracht van Jahweh 1000 Filistijnen doodt met behulp van een ezelskinnebak.
Multatuli duidt Samson aan als ‘zongod’, omdat zijn naam in verband werd gebracht
met het Hebreeuwse woord ‘Semes’ dat ‘zon’ of ‘zonnegod’ betekent.
Multatuli's reactie op dit gedicht is niet bekend. Maar we mogen wel aannemen
dat het in goede aarde viel. Multatuli was gecharmeerd van Vosmaers niet-rijmende
gedichten. Op 21 oktober 1873 reageerde hij enthousiast op de

1
2

Het betreft een keuze. Enkele malen wordt verwezen naar verzen die zijn afgedrukt door
Atte Jongstra in De Multatulianen. Amsterdam 1985.
Het gaat mij om gedichten die als huldebetoon bedoeld waren; spotversjes worden dus terzijde
gelaten.
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vrije verzen van ‘Zondagmorgen aan 't strand’, dat met een opdracht aan Jozef Israels
was opgenomen in de eerste bundel Vogels van diverse pluimage (Leiden 1872):
‘Dat stukje aan Israels, is heerlyk schoon. Zie, ik wou dat ten Kate - 'n handig
verzenmaker - het in maat of op rym zette, om te doen in 't oog vallen hoe jammer
dat wezen zou!’3
De tijdgenoot die Multatuli het vaakst bezongen heeft is Willem Levinus Penning4
(1840-1924), die zijn vroege werk publiceerde onder het pseudoniem M. Coens. In
zijn eerste bundel Tienden van den oogst (1882) komt het nogal stroeve gedicht ‘Aan
den dichter Multatuli’ voor, pal achter een huldegedicht voor Johannes van Vloten.
Het vers op Multatuli werd waarschijnlijk voor het eerst gepubliceerd in het tweede
deel van de volgens de titelpagina door A.J. Berman maar in werkelijkheid door Cd.
Busken Huet samengestelde verzamelbundel proza en poëzie Landjuweel (1878). In
die versie volgt het hierachter als specimen van Pennings dichtkunst.
Coens troost Multatuli met zijn moeilijke dichterlot en dankt hem voor wat hij
deed en nog zal doen. De gepensioneerde generaal-majoor G. Kuyper Hz zag dat
anders. Hij kwam in De Tijdspiegel met alle mogelijke ernst op tegen dit gedicht,
‘niet zoozeer om den even verwarden als duisteren en opgeschroefden gedachtengang,
als om het onpassende eener openbare hulde aan den persoon, die zich achter den
gevierden pseudonym Multatuli verbergt’. Men moet een genie waarderen om wat
het tot stand brengt en zijn menselijke zwakheden buiten spel laten. Maar - en daar
blijkt zonneklaar invloed van Van Vlotens Onkruid onder de tarwe - omdat Multatuli
die zwakheden zo ten toon draagt, vordert de moraliteit dat hij gebrandmerkt wordt
als een toonbeeld van ergerlijke zelfmisleiding en door en door verwerpelijk, stuitend
cynisme: ‘Zulk een individu in 't openbaar te vieren, anders dan als een zielskrank
genie, is meer dan een onbezonnenheid, meer dan een gemis aan fijngevoeligheid;
het is, ook met het oog op de onwraakbare rechten eener welgeordende maatschappij,
eene afkeurenswaardige handeling. Het genie te bewonderen, dan man om zijn
zelfverkankering te beklagen: dit is de eenig waardige rol van een onafhankelijke,
naar veredeling van allen in alles strevende drukpers.’5
Coens liet zich hierdoor niet ontmoedigen. In 1886 publiceerde hij de bundel
Schakeering, waarin de afdeling ‘Sprankels’ twee versjes over Multatuli bevat. In
het eerste schetst hij de auteur als vat vol tegenstrijdigheid:

3
4
5

VW XVI, p. 250.
Zie over hem: Jac. Visser, Willem Levinus Penning Jr. De mensch en de dichter. Amsterdam
1933.
G. Kuyper Hz., ‘Van geen zuiver water’, in De Tijdspiegel (1879) I, p. 206-211.
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Multatuli
Een wijdvertakte boom, bij storm- en onweersluchten
U zweepend met zijn vruchten!
Een bloemenhart, waaruit zich Femke en Wouter beurt,
La Sainte Vierge lacht, en Fancy's Wereld geurt!

Eigenlijk vormden de twee versjes in Schakeering de eerste en de laatste strofen van
een langer gedicht. Het verscheen in zijn geheel in De Leeswijzer bij gelegenheid
van Multatuli's overlijden.6 Ook later werd het nog herdrukt.7
Ook na Multatuli's dood blijft Penning hem gedenken. In de bundel Sintjans-lot
(1906) publiceerde hij het vers ‘Toen Multatuli nog voordrachten hield’. Het evoceert
Pennings herinnering aan een voordracht van Multatuli op 18 januari 1881 in
Schiedam. Blijkens Pennings aantekeningen leerde hij Multatuli persoonlijk kennen
in 1868, toen Multatuli her en der in het land Vorstenschool voordroeg.
De Amsterdamse jurist en vrijdenker H. Cosman (1862-1921) bezong Multatuli in
zijn bundel Wilde halmen (1884). Collega-dichter en criticus W. Gosler noemde de
derde strofe ‘homerisch’ in De Nederlandsche Spectator van 20 december 1884. Het
vers wordt echter ontsierd door de duistere en gewrongen regel ‘Laster
vleêrmuisvlerken klept’: ‘Zeer jammer. Want inderdaad is dit vers een der schoonste,
zoo niet het schoonste uit den bundel. Verontwaardiging heeft den dichter welsprekend
gemaakt en hem vuur en verbeelding ingestort. Zij heeft hem aan den anderen kant
ook tot eenzijdigheid en overdrijving verlokt: Er zijn meer “goede en groote”
menschen dan alleen de heer Dekker - doch zulke buitensporigheden zien we gaarne
ter wille van de strekkingt voorbij.’
Ook in het nummer van De Dageraad bij gelegenheid van Multatuli's dood schreef
Cosman een gedicht: ‘Multatuli's graf’.8
De vrijdenker, classicus en literatuurkundige H.C. Muller9 (1855-1927) wijdde een
gedicht aan Multatuli in zijn bundel Wachter, wat is er van den nacht? Zangen des

6
7
8

9

De Leeswijzer 15 maart 1887. Atte Jongstra drukte dit gedicht af in De Multatulianen, p. 86.
In De Ploeg 2 (1909/1910), p. 328-329 verscheen het met enige toelichting van Penning.
Het gedicht werd ook opgenomen in de bundel Levensavond (1921).
Atte Jongstra drukte de tekst af op p. 92 van De Multatulianen. Op p. 85 van De Multatulianen
is nog een gedicht uit De Dageraad gereproduceerd: een hulde gedicht van C. van der Zeyde
bij gelegenheid van Multatuli's 65e verjaardag in 1882.
Zie over hem het artikel in deel I van het Biografisch woordenboek van het socialisme en de
arbeidersbeweging in Nederland. Amsterdam 1986, p. 85-87.
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tijds (1886). Muller, die evenals Cosman betrokken was bij de letterkundige
vereniging Flanor, zou later nog actief zijn bij diverse Multatuli-herdenkingen. Muller
ziet het volk in beweging komen voor Multatuli's idealen.
Tot besluit een gedicht van de schilder-schrijver Jacobus van Looy (1855-1930). Hij
was in Parijs toen hij het bericht van Multatuli's overlijden ontving. Aan Willem
Kloos schreef hij op 21 februari 1887 de volgende brief. Hij refereert daarin aan de
omstandigheid dat Multatuli overleed op 19 februari, de dag waarop de zeventigste
verjaardag van Willem III werd gevierd:
Zooeven lees ik in de Temps, dat Multatuli dood is. Malheur, malheur.
Fancy, fancy, hebt ge de zon gezien... zijt ge een steen die stof is.
Waar zal Holland er weêr één vinden, die zal zeggen kunnen ik heb veel
geleden. We waren zoo'n man niet waard, in ons krummelig Holland. Ik
geloof het vast, die schijnheilige Oranje-kreten hebben het hem gedaan,
hij zal er een beroerte van gekregen hebben. Wat heeft hij gezien van zijn
werken zijn leven, niets, helemaal niets.
Schijnheiligheid overal, klein gefrummel en gekriemmel. Waarom is hij
niet gebleven bij zijn fancy waarom haar zijn heele leven lang niet omvat
met de linkerarm, om haar te streelen met de rechterhand. Malheur,
malheur, en waren wij veel beter dan de rest, wij!
Waarschijnlijk nog op dezelfde 21e februari schreef Van Looy het gedicht ‘Fancy's
klacht’. Hij stuurde het naar Kloos om het - naamloos - in De Nieuwe Gids op te
nemen, als hij het goed vond. Kloos heeft het gedicht niet geplaatst.10

10

Brief en gedicht zijn ontleend aan: G.H. 's-Gravesande, ‘Multatuli, van Eeden en van Looy’,
in Het Boek van Nu (1954/1955), p. 202-203.
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Aan Multatuli
De zongod Samson vond het ezelskaakbeen
Waarmee hij 't Filistijnenheer versloeg. Er zijn maar weinig Samsons; des te grooter
't Getal van ezels en van Filistijnen,
Oneindig vruchtbaar beiden; maar men vindt
Geen ezels dood meer langs den weg, wier kaak
Een nieuwen Samson 't wapen geeft; - zij leven
En staan hem in den weg; - men klaag dus niet
Als gene om 't Filistijnendom te vellen,
Eerst, om hun kaak, soms ezels dood moet slaan.
C. Vosmaer

Nov. '73

C. Vosmaer
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Aan den dichter Multatuli
Geen dichtergeest wordt doodgezwegen,
Geen heldenhart vergeefs beproefd:
Waar' 't wreed miskend, waar' 't diep bedroefd,
- Zijn taak erkennende als een zegen
Gaat immer jong de dichter op;
Elke' andren boei dan 't lot ontstegen,
Beproeft hij eigen steile wegen
Naar 't licht dat afstraalt van den top.
Een damp verberge soms die stralen,
En 't storme vaak, - hem geurt een hof
Omhoog: daarheen! met wat hem trof
In 't vriendlijk veld, in woel'ge dalen,
In 't eenzaam woud bij starrenpracht,
Wat donkre waatren hem verhalen,
Wat heldre hemelen herhalen
Van schoonheid, liefde, moed, en kracht.
En almeer ligt hem 't schouwspel open
Der wereld - bovenal van 't hart;
Al wat er arbeidt, wat er wart:
Haar juichen, schreien, en weer hopen,
Scherp onderscheidend van omhoog Hoe ook door meegevoel beslopen Weet hij zijn geest tot rust te nopen,
Bezingt hij wat hem diep bewoog;
In zangen strooit hij allerwegen
Zooveel hij vruchten zaamlen mag,
En kweekt wat onrijp nederlag,
En zaait met lust op hoop van zegen;
In zangen streelt hij, schokt en boeit,
Totdat zijn volk komt nagestegen...
Of, luistrend nog terneergelegen,
Voor eigen zielsbehoefte ontgloeit!
Die jubel zal veel leeds vergoeden
En binden wat gescheiden ging,
U, koninklijke zwerveling,
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Wel vaak gefolterd tot den bloede,
Aan 't volk dat opzag langs uw baan:
‘Verhoog, verheug ons! Wát er woede,
Geef harpzang na den striem der roede...’
- Dank! die veel droeg, heeft veel gedaan.
Maar nog zooveel blijft uitterichten
Voor uwe ons toegestoken hand;
Zij, die weer hartlijk volk en land
Tot meedoen weer den Mensch verplichtte.
Zij leven - werken - u vergund:
Al zaagt-ge ook stoute droomen zwichten,
Uw geest zal door veel eeuwen lichten
Wanneer gij doet zoo schoon ge kunt!
M. Coens

Maart 1875

M. Coens [pseudoniem van W.L. Penning]
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Aan Multatuli
Gij alleen waart goed en groot!
Waarheidszoeker, denker, dichter,
Onmeêdoogend strenge richter,
Waar ge't misbruik nederstoot!
Gij alleen hebt den‘smaragd’,
't Heerlijk rijk van Insulinde,
Aan den draak gepoogd te ontwinden,
Met Apolloons helle kracht.
Verre Treffer waart ge wel,
Gij, die zwervend durfdet strijden
Voor de duizenden, die lijden
In den schoonen Archipel.
Multatuli! Gij dorst meer,
Dorst alleen den strijd aanvaarden
Tegen lage, laffe ontaarden,
Schenders onzer Hollandsche eer.
Dorst alleen uw eerlijk zwaard
Tegen eigenbaat ontblooten,
Tegen zoogenaamde grooten,
Groot van geldkist, klein van aard.
Was het wonder, dat uw moed
Dra met honger werd vergolden,
Dat er lasterwoorden rolden
Uit den muil van laag gebroed?
Neen, want gij kost goed en groot
In een tijd vol kleinheid wezen,
Hebt, als Seraph opgerezen,
't Vlammend zwaard des Lichts ontbloot.
Laster vleêrmuisvlerken klept,
Laat zijn valsche tonen klinken! ...
Lethe zal uw naam niet drinken,
Gij, die veel gedragen hebt!
H. Cosman
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Aan Multatuli
Gij hebt eenmaal moed getoond,
Hoe men ook uw naam verachte,
Gij, een koning der gedachte,
In wiens hart geen onrecht woont!
Toen gij optradt, Havelaar,
Tegen Insulinde's schande,
Voer een rilling door den lande,
Beefde menig woekeraar.
Als een zaaier gingt gij voort
Uw Ideën te verspreiden,
Al wat laag is te bestrijden
Met den adel van uw woord.
Geldzucht en gelooverij,
Leugens en bekrompenheden,
Heel den vloek hebt gij bestreden
Der verrotte maatschappij.
Voor een oogwenk ging de zon
Van de waarheid op, vol luister,
Maar de leugen loerde in 't duister,
Of zij soms u treffen kon.
En met gift en met venijn
Werd uw schoone naam gelasterd,
Werd uw schoonste woord verbasterd,
Maakte men uw grootheid klein.
Al wie woekert, al wie steelt,
Al wie Java uit durft zuigen,
Al wie voor den geldzak buigen
Staarden siddrend op uw beeld.
En het volk? Getrapt, versmaad,
Dat niets leerde dan ellende,
Dat geen Multatuli kende,
Bleef berusten in zijn staat.
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Gij streedt verder, streedt altoos,
Vaandeldrager, denker, dichter,
Leugenvijand, waarheidstichter Werdt gij nimmer moedeloos?
Grijze zanger, zie dan rond,
Want het volk begint t'ontwaken,
't Volk begint zijn boei te slaken
Op uws levens avondstond.
't Volk, dat thans uw naam vermeldt,
Zal bij 't strijden voor zijn rechten
In de toekomst kransen vlechten
Voor den mart'laar en den held.
H.C. Muller

1886
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Fancy's klacht
bij de dood van Multatuli
Wee mij! mijn liefste is henengegaan,
ik dool om de poorten met klagen
ik zal aan de wachten gaan vragen:
‘Waar is mijn liefste gegaan?’ Maar de wachten, ze wisten het niet
En ik waar rond met mijn groot verdriet...
Zonne, starren en maan
Waar is mijn liefste gegaan?
Wee mij! de zon is verdwenen
Al wat licht was ging henen...
... Wie zou mijn klagen verstaan?
Wie weêr als hij mijn leven deelen?
Mij de wangen met de linkerhand streelen,
En om mijn heupen de rechter slaan.
Wie zal weêr mijn lokken warren.
Koozen met mij in de sprake der starren
Wie zal mij biddend in de ogen weêr zien.
‘Fancy, hebt gij de zonne gezien?’
Wee mij, de zonne ging henen
't is alles duister, 't is alles verdwenen
Zonne, sterren en maan
Wáár is mijn liefste gegaan.
Jac. van Looy

Jac van Looy
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Tjasse Bruintjes en Dik van der Meulen
Het ziekbed van Multatuli
Het ziekbed en het overlijden van Multatuli zijn bijna saai, vergeleken met zijn
bewogen levensloop als Indisch ambtenaar en schrijver. In 1882 werd het vermoeden
bevestigd dat hij astma had. Vijf jaar later ‘stikte Multatuli inderdaad’, om W.F.
Hermans te citeren, ‘nog niet echt heel oud en afgezien van zijn astma, goed gezond’.1
Ongeveer alles wat Multatuli dacht, schreef, deed en meemaakte is wel eens ter
discussie gesteld, maar niet dat hij overleed aan zuurstofgebrek, veroorzaakt door
een astma-aanval.
Over Multatuli's ziekte is opvallend weinig geschreven. Men kan opmerken dat
dit nu eenmaal weinig te maken heeft met zijn werk, maar dat is niet helemaal waar.
Zijn voornemen om een vervolg te schrijven op de Minnebrieven (resulterend in de
‘Onafgewerkte blaadjes’) en Woutertje Pieterse af te maken, werd door zijn kwaal
voorgoed verijdeld. En op zijn brieven, tegenwoordig door iedereen beschouwd als
een deel van zijn werk, was de aandoening wel degelijk van invloed: het is of Dekker
zijn klachten over gebrek aan geld en erkenning verving door klachten over zijn
gezondheid.
De enige die er wat dieper op is ingegaan, is P. Spigt. Hij heeft geprobeerd van
het sterfbed toch nog iets spannends te maken door te zeggen dat Multatuli, gelijk
Diogenes, zichzelf dwong te overlijden, zoals hij alles in zijn leven naar zijn hand
zou hebben gezet.2
Er is een goede reden om nu deze zaak op te rakelen: onlangs heeft het Multatuli
Museum een interessante brief van Mimi aan Mansholt verworven, kort na Multatuli's
dood geschreven. Zij beschrijft hierin uitgebreider dan elders Dekkers laatste uren.
Wat is astma? In de geneeskunde wordt het, tezamen met longemfyseem en chronische
bronchitis, gerekend tot een verzameling luchtwegaandoeningen, bekend onder de
naam CARA (= chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen). Bij CARA is er
altijd sprake van luchtwegvernauwing, maar verder verschillen de ziektes enigszins.
Zo kan men al op betrekkelijk jonge leeftijd astma krijgen, terwijl het vooral ouderen
zijn die door longemfyseem worden lastiggevallen.
En dit stelt ons meteen voor de vraag: was het wel astma waaraan

1
2

W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli, Amsterdam 1976, p. 188.
P. Spigt, ‘De dood van Multatuli’, in: Keurig in de kontramine, Amsterdam 1975, p. 204-214.
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Multatuli gestorven is? Hij had immers pas op latere leeftijd veel last van
benauwdheid. (Dat wil zeggen: tot kort voor z'n zestigste werd hij er niet wezenlijk
door gehinderd. Er zijn brieven van hemzelf en getuigenissen van derden te vinden,
waaruit blijkt dat hij wel eens benauwd was, zoals een opmerking van Marie
Anderson: ‘'n 25 jaar voor zijn dood reeds placht hij zóo diep te zuchten alsof hij
dan den adem kwijt was.’3 Maar eerst tijdens de lezingentournees (1878-1880) namen
de klachten toe.)

Multatuli rookt een sigaar. Tekening door C. Vosmaer

3

Marie Anderson, Uit Multatuli's leven, 3de druk, Amsterdam [1902], p. 43.
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Een ander verschil tussen astma en longemfyseem zit hem in het klachtenpatroon.
De astmalijder heeft meestal aanvallen van kortademigheid, vooral 's nachts, maar
ook bij het inhaleren van prikkelende stoffen zoals rook. Tussen die aanvallen is hij,
zoals dat heet, symptoomvrij. De benauwdheid van de longemfyseem-patiënt is
permanent. Voor Multatuli gold dit in zijn laatste levensjaren zeker. In die tijd was
hij zelden meer symptoomvrij, 's nachts noch overdag. Bij alle inspanning, op het
laatst zelfs de geringste, schoot hij in de hoest. Van rook leek hij echter weinig last
te hebben. Een week voor zijn dood heeft hij nog veel genoegen beleefd aan de
sigaren die Nederlandse vrienden voor hem hadden meegebracht. Dat het roken zijn
gezondheid overigens geen goed zal hebben gedaan, behoeft geen betoog.
Er is nog iets anders wat erop zou kunnen wijzen dat Dekker longemfyseem had.
Zowel Julius Pée als Spigt hebben uitgebreid geciteerd uit een verslag van de Vlaming
Willem de Bom, die Multatuli enkele maanden voor diens dood in Nieder-Ingelheim
bezocht. De Bom schrok van de aanblik die de schrijver bood.
Fel aamborstig was hij, hetgeen dan ook zekeren invloed op zijne manier
van spreken oefende; zijne blauwachtige oogen trok hij meermalen wijd
open, geweldig en herhaaldelijk hijgende, als snakte hij naar lucht.
Onwillekeurig sprong hij soms van zijnen stoel op, zichtbaar door de
borstkwaal geplaagd.
Gansch Multatuli's uiterlijk maakte op mij dien indruk als van iemand, bij
wien aanhoudend geesteswroeten het lichaam ondermijnd en de physieke
krachten verzwakt heeft.4
Dat naar lucht happen, die haast visachtige ademhaling, kan goed bij longemfyseem
passen.
Dit alles betekent niet dat Multuli geen astma kan hebben gehad. Het eindstadium
van zijn ziekte is vrijwel zeker longemfyseem geweest, maar deze kan zich hebben
ontwikkeld uit een reeds bestaande astma. Of Dekker daadwerkelijk aan CARA is
overleden is overigens niet duidelijk; de uiteindelijke doodsoorzaak kan een
longontsteking geweest zijn of hartfalen. In elk geval is het op z'n minst onzorgvuldig
om alleen van astma te spreken. Maar zelfs de mogelijkheid dat hij in het geheel
geen CARA had, doch een andere aandoening, mag niet worden uitgesloten, omdat
er nu eenmaal geen autopsie op het lijk is verricht.
Welke ziekte Multatuli ook gehad heeft, hij werd behandeld als een astmapatiënt en
slikte daarvoor medicijnen.

4

Geciteerd naar De kleine Gazet, 1 mei 1887. Een halve eeuw later heeft De Bom om
zijn verhaal nog eens gedaan, tegenover Julius Pée (Multatuli en de zijnen, Amsterdam
1937, p. 301-303).
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In 1881 was het hem wel duidelijk dat het met zijn longen niet in orde was. ‘M'n
physiek laat veel te wenschen over. 't Minste vermoeit me en belet me m'n
ademhaling,’ schreef hij op 3 mei. En op 31 augustus: ‘Ja, smorgens heb ik kramp
op de borst, (asthma?) maar 's avends voel ik ruimte. Hoofdzaak is dat ik vóór den
middag niet spreek. Vroege drukte maakt my den heelen dag onwel.’
Pas anderhalf jaar later, in december 1882, verklaarde de Amsterdamse arts Hendrik
de Vries dat Dekker inderdaad astma had - een vaststelling waaraan niemand
naderhand meer getwijfeld heeft, behalve, een enkele keer, de lijder zelf. Uit een
brief van Multatuli aan De Vries blijkt dat de dokter geloofde de ziekte met medicijnen
te kunnen verhelpen. Niet dat Multatuli daar op dat moment (het zogenaamde
Huldeblyk is zojuist op een mislukking uitgelopen) op zat te wachten:
De kwaal is niet dodelyk, zegt men. Jammer genoeg! Ik zou by 't gebruiken
van Uw arsenicaal middel meer neiging voelen de grens van 't
voorgeschrevene te overschryden, dan me toe te leggen op voorzichtigheid.
Zou 't niet jammer zyn Uw kunde en uw groot offer ten koste te leggen
aan zóó'n patient?
Genezing door arsenicum. Acidum arsenicosum, ook bekend als arseen of rattenkruit,
werd vroeger dikwijls gebruikt als opwekkend middel bij vele ziekten, hoewel het
ook toen al een bekend vergif was. Ook Multatuli wist dat. Desondanks begon hij
aan een arsenicum-kuur, die voorafgegaan werd door het slikken van ijzerchloride,
ter bestrijding van ‘bloedparasieten’.5 Aanvankelijk had hij de indruk dat het hielp.
‘Ik verbeeld me dat m'n asthma iets minder is, en zal u trouw m'n bevinding
meedeelen, vooral ook omdat het u van nut kan zyn by de behandeling van andere
lyders.’6 Maar op 8 april 1883 schreef Mimi aan mevrouw Bremer-Snelleman: ‘O
neen, de medicyn van dr de V helpt hem niet! Het asthma is en blyft zoo als 't was.’
Wat was de samenstelling van de arseenpillen? Beter gezegd: hoeveel arsenicum
zat er in? En heeft Multatuli ze tot het einde toe geslikt? Waarschijnlijk niet, want
hij had het land aan medicijnen en geloofde niet dat daarmee

5

In een brief van Multatuli aan De Vries, 12 januari 1883 (VW XXII, p. 523) staat een vers
op de adressant, waaruit blijkt wat die Dekker te slikken gaf:
Wat de geloovery is voor 't gemoed
Dat zyn de schimmeltjes in je bloed
Die laat men door Chl. ferri verkassen
Maar tegen die andere kwaal is geen kruid gewassen.

6

Multatuli aan De Vries, 12 februari 1883, VW XXII, p. 547. De redactie van de Volledige
Werken tekent hierbij aan: ‘De behandeling van astma met staaldruppels en arsenicum wordt
tegenwoordig geheel ineffektief geacht.’ Sterker nog: men beschouwt het als hoogst ongezond!
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iets te verhelpen was; de arseenkuur zal dat voor hem hebben bevestigd. Maar toch,
als we zien waartoe arseenvergiftiging kan leiden: een bleek en door benauwdheid
misvormd gelaat met blauwe ringen om de ogen en blauwe lippen, vermoeidheid,
gewrichtspijnen, en dit vergelijken met de beschrijving van Willem de Bom... Toeval?
Hoewel verre van waterdicht, is er een manier om hierover meer aan de weet te
komen.
Zoals bekend werd Multatuli op 23 februari 1887, vier dagen na zijn dood, in het
crematorium van Gotha verast. In 1930 werd ook Mimi gecremeerd. Nadat de as van
Dekker en zijn vrouw in 1990 was verbust, kwamen de oude zinken asbussen in het
Multatuli Museum terecht. Mét inhoud, nog steeds, hoewel niet veel; kennelijk zijn
de nieuwe asbussen, die weer in het Multatuli-monument in Velsen zijn bijgezet,
een beetje kleiner dan de oude. Zoals Jaap van der Does in Over Multatuli 26 al
schreef, werd de as vroeger niet vermalen, en zo komt het dat we een paar botsplinters
van Multatuli en Mimi (ter vergelijking) op arsenicum konden laten onderzoeken.
Reeds vooraf was duidelijk dat de resultaten van het onderzoek met de nodige
omzichtigheid moesten worden benaderd: ieder gezond mens heeft arsenicum in zijn
lichaam, en bovendien wordt arsenicum vooral aangetroffen in de weke delen van
een mens, dat wil zeggen, de delen die de crematie in elk geval niet doorstaan. Toch
wordt arsenicum ook in het bot ingebouwd, en wel in het anorganische deel daarvan,
dat de meeste kans heeft de lijkverbranding te overleven.
Bij het onderzoek (waarbij gebruik is gemaakt van de zgn. Proton Induced X-ray
Emission) is noch in het bot van Multatuli, noch in dat van Mimi arsenicum
aangetroffen. Volgens drs. R.G.A.M. Panhuysen, die het onderzoek coördineerde,
wil dit niet zeggen dat zij abnormaal weinig arsenicum hadden; wel betekent het dat
de arsenicum-concentratie niet erg hoog zal zijn geweest. Kennelijk heeft Multatuli
niet zoveel arsenicum binnengekregen, dat het in al zijn botten terug te vinden is.7
Behalve arsenicum vermelden de brieven van Multatuli en Mimi broomkali, chloral,
morfine en, heel bijzonder, een stoommachine. ‘Ik brand dikwyls 's avonds voor dek
het bewuste stoommachinetje dat hem heel goed bevalt,’ schreef Mimi op 20
november 1886. ‘hy vangt de stoom dan wat op. Zyn asthma is anders niet zoo
byzonder erg. dat kan ik niet zeggen.’
Broomkali, beter gezegd brometum kalicum, en chloralhydraat zijn kalmerende
middelen. Chloralhydraat is het oudste synthetische slaapmiddel en wordt nog steeds
als zodanig gebruikt.

7

Het onderzoek is uitgevoerd door L. de Folter en B. Verhoef, medewerkers aan het
PIXE-onderzoek door de Groep Kernfysische Technieken van de Faculteit Technische
Natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven, in samenwerking met R.G.A.M. Panhuysen
van het Sint Servaas-project in Maastricht.
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Multatuli gebruikte morfine eveneens als slaapmiddel. Op 7 december 1873, toen
hij ook al eens door hoestbuien de slaap niet kon vatten, schreef hij aan Vosmaer:
‘Die slapeloosheid moet verdreven worden met 'n ander kwaad: morphine (op 't
oogenblik ben ik er weer af.)’ Ook tegenwoordig wordt het nog voorgeschreven,
maar dan als pijnbestrijdend middel. Maar liever niet bij CARA, al zal het gevoel van
kortademigheid erdoor verminderen.
Het meest gedetailleerde recept voor astma vinden we in Multatuli's Memoriaal,
op bladzijde 23. Wanneer Dekker het heeft opgeschreven is niet te achterhalen.
asthma Aqua destill. 200 gr
Ammonia benzoica 10 gr
tinct. Lobelia inflata 15 gr
alle 2 uur een eetlepel
Gedestilleerd water, ammonia benzoica, lobeliatinctuur - het is een van de vele
dranken geweest waarmee astma-symptomen werden bestreden. Let wel: symptomen,
want beter werd men er niet van, evenmin als van de hiervoor genoemde middelen.
Ammonia benzoica bevat bestanddelen die als slijmverdunner werken, en bevordert
aldus het ophoesten van sputum. Lobeliatinctuur is gemaakt van de Herba Lobeliae.
Men had het idee dat Lobeline de ademhaling prikkelde en verwerkte het in een groot
aantal astma-dranken.
In de teruggevonden brief van Mimi aan Mansholt van 19 maart 1887 wordt een
geneesmiddel genoemd waarvan tot nu niet bekend was dat Dekker het gebruikte.
We laten het eerste deel van de brief hier volgen.8

Saturdag 19 Maart
Het is dus juist een maand geleden, en juist 4 weken - dat hy gestorven is, 's middags
om 5 uurO beste heer Mansholt, het is me zoo ongelooflyk dat hy weg is. weg, het is niet
te vatten! Ik zoek hem overal en elke leege plek waar ik gewoon was hem te vinden
vervult me met wanhoop. ik wou dood zijn als hy.
Het kwam onverwacht. Zyn asthma plaagde hem, nu ja sinds jaren! en aan die
kwaal sterft men niet, dat zeiden ze allen. ook was het zoo erg niet. In oktober was
ik nog in Holland. hij voelde zich toen heel wel. Tegen kersmis werd hy verkouden,
maar we hadden toen nog bezoek, wat hem de laatste dagen toch ver-

8

De brief zal in zijn geheel worden afgedrukt in deel 24 van Multatuli's Volledige Werken.
De tekst tussen schuine strepen (/) is naderhand door Mimi tussengevoegd.
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moeide. Toen begon het dat hy 's nachts meer last van zyn asthma had, en dan dikwyls
een uur of een half uur moest verzitten en dan hygen. maar ook sommige nachten
sliep hy goed, helemaal door. - ook dit was zoo erg nog niet, toch begon ik my
ongerust te maken - ik geloof het meest omdat zyn stemming zoo heel goed en zacht
was. hy at daarby weinig - zooals altyd - maar daar hy zich slap voelde, speet het me
erg. intusschen, daar was niets aan te doen, ook wilde hy nooit een glas wyn nemen.
Hy was heel tevreden en roemde er soms op dat hy - als hy maar niet benauwd was,
zich zoo wel voelde. ‘kyk, nu mankeert me toch eigenlyk niets, kon hy dan zeggen,
wat is dat toch gelukkig! andere menschen op myn leeftyd hebben kwalen, en pynen
en ik niets dan dat asthma, en dat zyn maar buien!’ Ik schreef aan eenige goede
vrienden - dat ik my verontrustte. En de heer en Mevr Oberius verzonnen een reden
om eens hier te komen om hem zelf te zien /zy waren er nog toen hy stierf/ - Zy
kwamen begin februari en begrepen myn ongerustheid niet goed. dek viel hun zeer
mee. Als dek soms merkte dat ik angstig was, lachte hy my uit. ‘Heeft de dokter je
bang gemaakt? nu geloof my, er is geen kwaad by. ik ben wat verkouden, en meer
niet. dat gaat weer voorby!’ Wouter had geelzucht gehad, voor hem haalden we den
dokter en zoo smokkelde ik dien ook by dek binnen - maar hy kwam zelden, om de
5, 6 dagen en dek zei: ik wil dien goeden man nu niet voor 't hoofd stooten, maar
ronduit gezegd kind, ik souffreer alleen aan den dokter. dat is myn grootste kwaal.’
Den 10den tot 12den febr. kwam dokter de Vries uit Amsterdam, die ik ook had laten
weten dat dek my niet beviel. Die dagen was dek uitsteekend wel. sprak veel bewoog
zich makkelyk, was niet tot rusten te krygen en sliep 's nachts goed. - Ik had een
gevoel alsof ik gek was met myn zorg. de Vries stelde me ook gerust. Maar de nacht
van woensdag op donderdag sliep dek weinig /dat was 16 op 17/ en van toen aan
ging hy achter uit. Donderdags middags om 5 uur stelde hy my gerust, dat het niets
was, maar van toen aan werd het al erger. Vrydags heeft hy voor 't eerst by zich zelf
gedacht - dat deze bui het einde zou zyn. en saterdags 's morgens heeft hy het my
gezegd. De lieve engel! hy was goed en moedig tot het laatst en ook by kennis.
Saturdags 's morgens is hy nog zelf geloopen van de slaapkamer nr zyn studeerkamer.
leunende op myn schouder. ik wilde hem dragen op een stoel met de meid maar hy
vond dit makkelyker. en op zyn sofatje is hy gestorven. De dokter gaf ons nog hoop
dat als de bui voorby was, hy weer wat beter zou worden. hy bezorgde een
slaapmiddel. ik gaf hem die om half drie nog met hoop. ik geloof hy zelf hoopte ook
nog. want al had hy moed genoeg om te sterven, hy zou graag nog wat geleefd hebben.
Hy viel zeer snel in slaap en ik lag gekweld by hem en rookte stramonium sigaren
en blies hem de rook in. een uur lang. toen stond ik op en schreef een paar briefjes
met hoop. Ik hoorde hem ademen voortdurend en toen het 5 uur was en donker werd
en ik begon te vinden dat het lang duurde - toen hield het ademen op - eensklaps, en
was hy dood.
[...]
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De Cigaretta Stramonii, beter bekend als astmasigaret, was in de negentiende eeuw
populair bij astmapatiënten. Al in 1862 werd ‘het rooken van stramoniumbladen’
aanbevolen, ‘welk geneesmiddel echter zeer in werkzaamheid wisselt, zoodat S.
[schrijver] het wenschelijk acht dat asthmatici hun stramonium zelven kweeken het inademen van de witte dampen, die bij het verbranden van salpeterpapier
ontstaan.’9

9

J.P.G. [Gildemeester], ‘Over asthma’, in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, jrg.
6 (1862), p. 354-359.
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De Locomotief, 24 II '85

De bladeren van de Doornappel (Datura Stramonium) werden geacht de
benauwdheid te verlichten, en werden als bestanddeel in een groot aantal
antiastmamiddelen gebruikt. Hoewel afgeleiden van de Folia Stramonii tot op de
huidige dag nog worden gebruikt, en de astmasigaret nog in het
Pharmacotherapeutisch Vademecum van 1951 is opgenomen, was men het in de
vorige eeuw al niet eens over de heilzame werking van het middel. In 1899 gaf de
keel-, neus- en oorarts A.A.G. Guye in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
uiting aan zijn twijfel:
Wat het rooken en branden van stramonium en dergelijke betreft, dat heb
ik mijn patiënten nooit geraden; zij hadden allen dat reeds gedaan, en hetzij
van asthmacigaretten of van ‘poudre Cléry’ reeds de voor- en ook de
nadelen ondervonden.10
Hebben de medicijnen geholpen? Het is zeer te betwijfelen. Behalve de morfine zijn
alle middelen die Multatuli gebruikte in de loop van de tijd in onbruik geraakt. De
stramoniumrook die Mimi hem in het gezicht heeft geblazen, kan hem ook geen goed
hebben gedaan. Het is overigens niet duidelijk of Dekker de stramoniumsigaren zelf
heeft gerookt; er staat niets van in de brieven, maar kennelijk waren ze wel in huis.
En zou Multatuli het langer hebben volgehouden, als hij niet in 1820 maar in 1920
was geboren? Men hoeft geen arts te zijn om op deze vraag een bevestigend antwoord
te kunnen geven. Niet alleen zou de artsenij hem terstond het roken van sigaren
hebben verboden, maar ook zijn er tegenwoordig geneesmiddelen die de kwaal wel
degelijk bestrijden, al kan er ook nu van genezing geen sprake zijn. Toch zou
Multatuli, ware hij honderd jaar later geboren, misschien niet de behoefte, maar
vermoedelijk wel de tijd hebben gehad om het verhaal van Woutertje Pieterse te
voltooien.

10

Prof. A.A.G. Guye: ‘Over bronchiaal-asthma en ademhalingsgymnastiek’, in:
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, jrg. 35 (1899), p. 37-41.
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Olf Praamstra
Het kastekort van Menado
Toen gouverneur-generaal A.J. Duymaer van Twist op 4 januari 1856 E. Douwes
Dekker benoemde tot assistent-resident van Lebak, legde hij een tijdbom onder
Dekkers carrière als Indisch ambtenaar. De misstanden die Dekker in Lebak zou
aantreffen, in combinatie met zijn opvattingen over rechtvaardigheid en
plichtsvervulling, brachten hem tot een reeks van handelingen die niet in
overeenstemming waren met de door het gouvernement van een Indisch ambtenaar
verlangde bedachtzaamheid. Nog geen drie maanden na zijn benoeming, op 29 maart
1856, voelde Dekker zich genoodzaakt om ontslag uit 's lands dienst aan te vragen,
wat hem op 4 april verleend werd. Over de beweegredenen van Dekkers overhaaste
en weinig tactvolle optreden in Lebak is een kleine bibliotheek volgeschreven. Door
voor- en tegenstanders zijn de meest uiteenlopende argumenten aangevoerd om
Dekkers gedrag te verklaren, te veroordelen of te verdedigen. Er is gewezen op zijn
karakter en temperament, op zijn angst om vergiftigd te worden, op zijn gebrek aan
kennis van de adat, op de gemoedstoestand waarin hij als gevolg van zijn Europees
verlof (van 1852 tot 1855) kort voor zijn benoeming in Lebak verkeerde, op zijn al
dan niet vertrouwelijke relatie met de gouverneur-generaal - en dan nog is deze
opsomming niet volledig. Een argument echter dat in de vele discussies over de
affaire Lebak ontbreekt en dat zeker in deze opsomming thuishoort, is het kastekort
dat Dekker als secretaris van de residentie Menado (van 1849-1852) heeft
achtergelaten. Ongeveer gelijktijdig met zijn benoeming in Lebak wordt hij van de
schuld van ruim f3000.- die het gevolg is van dit tekort, op de hoogte gebracht.
In het algemeen bestaat de indruk dat Dekkers Indische carrière er een is van vallen
en opstaan, met als dieptepunt het kastekort van ruim f 2000.- in Natal, waar hij als
controleur werkzaam was - deze affaire werpt hem als ambtenaar ettelijke dienstjaren
terug - en als hoogtepunt zijn werkzaamheden als secretaris van de residentie van
Menado. Ook Dekker zelf moet het zo gezien hebben. Nooit heeft hij zich meer op
zijn werk als Indisch ambtenaar laten voorstaan dan in een brief aan zijn broer Pieter,
geschreven in Menado op 15 januari 1851, als hij daar ruim twee jaar in functie is.
‘Mijn betrekking’, schrijft hij, ‘is zeer notabel’. Als secretaris is hij ‘de regterhand
van den resident’ en om het belang van zijn positie te onderstrepen tekent hij aan dat
hij beschikt over ‘een doorloopende kas van ± drie ton [en] voorts drie onderkassen
in de binnenlanden die ik nooit zie, doch die op maandelijksche kasrekening bij mijne
hoofdverantwoording verhandeld worden. Daarbij de geldelijke administratie over
dertien pakhuizen waar koffie &c van de bevolking wordt ingekocht’. Bovendien is
hij
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president van de wees- en boedelkamer, notaris en griffier en is hij als vendumeester
betrokken bij de financiële afwikkeling van de veilingen in Menado; en dat laatste
was geen sinecure, want schrijft hij: ‘er wordt hier voor f150 a f200/m sjaars op
publieke vendutie verkocht.’1
Wie ook maar enigszins op de hoogte is van Dekkers omgang met geld en wie
weet hoeveel Dekker met de veel eenvoudiger en, wat hoeveelheid geld betreft,
zoveel kleinere kas van Natal te stellen had, kan zulke opmerkingen niet lezen zonder
zich af te vragen, of dit wel goed kon gaan.
Het ging dus niet goed. Maar het duurde jaren voordat iemand erachter kwam.
Zijn carrière te Menado bleef er voorspoedig uitzien en in oktober 1851 werd hij
benoemd tot assistent-resident te Ambon: een overplaatsing die beschouwd kan
worden als een promotie. Kort na die benoeming echter wordt hij ziek en vertrekt
hij met verlof naar Nederland. Pas als hij in september 1855, na een verlof dat enkele
keren verlengd werd, terugkeert in Nederlands-Indië, wordt hij geconfronteerd met
de administratieve tekortkomingen in de kas van Menado.
In het Arsip Nasional te Jakarta is in het archief van het Departement van Financien
een dossier bewaard bebleven met het opschrift: ‘Schulden E. Douwes Dekker, 1855
tot 1862’.2 Het merendeel van de stukken in dit dossier bevindt zich ook in het
Algemeen Rijksarchief in Den Haag en is in die instelling geraadpleegd en vervolgens
opgenomen in de verzameling brieven en documenten in Multatuli's Volledige Werken.
Zelfs zijn er in het Rijksarchief documenten en brieven over deze zaak aanwezig die
in het Arsip Nasional ontbreken. Niettemin biedt het dossier in Jakarta ten opzichte
van de verzameling in de Volledige Werken nog enkele aanvullingen die niet
onbelangrijk zijn. Bovendien werpt het raadplegen van alle documenten die op deze
zaak betrekking hebben, de vraag op wat deze schulden voor Dekker betekend hebben.
De bestaande biografieën gaan hieraan voorbij of doen ze af als van geen belang.3
Maar het moet voor Dekker
1
2
3

Multatuli, Volledige werken, dl. IX, Amsterdam, 1956, p. 105-112.
Dossier schulden E. Douwes Dekker, 1855-1862, in: Archieven van Financien, inv. nr. 280,
in: Arsip Nasional R.I. te Jakarta.
Vergl. J. de Gruyter, Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli),
Amsterdam, 1920 (2 dln); J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren,
Rotterdam, 1937; G. Brom, Multatuli, Utrecht/Antwerpen, 1958; F.W. Driessen, Multatuli,
aanklager, strijder, realist, zijn leven, werk en betekenis, Amsterdam, 1960; G. Stuiveling,
‘Kroniek van een bewogen leven’, in: Multatuli, met bijdragen van H.A. Ett, H.S. Haasse,
G.W. Huygens e.a., Hasselt, 1970, p. 7-52. In bovenstaande biografieën wordt met geen
woord over deze schulden gesproken. W.F. Hermans schrijft in zijn biografie over deze
periode in Multatuli's leven: ‘Dekker's kastekort bedraagt ditmaal nog geen vierhonderd
gulden en kan geruisloos worden aangezuiverd.’ W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli,
2e dr., Amsterdam, 1987, p. 30. J. van den Bergh van Eysinga noemt de schuld wel en ook
het juiste bedrag, maar zonder daar conclusies aan te verbinden. J. van den Bergh van
Eysinga-Elias, Multatuli, Amsterdam, 1920, p. 54. Ook P. van 't Veer signaleert de schuld,
maar hij voegt eraan toe: ‘Drukken mocht het hem niet, die schuld aan het gouvernement’.
P. van 't Veer, Het leven van Multatuli, Amsterdam, 1979, p. 379-380. E. du Perron is dezelfde
mening toegedaan: ‘En nauwelijks in Indië terug ontving hij, het ene na het andere, de
getuigenissen van zijn als altijd slordige administratie van Menado.’ Maar: ‘Men kan er
althans zeker van zijn dat deze schuld hem het lichtst gewogen heeft van alle [schulden].’
E. du Perron, ‘De man van Lebak, anecdoten en documenten betreffende Multatuli’, in: E.
du Perron, Verzameld werk, dl. IV, Amsterdam, 1956, p. 224-225. Beiden geven zij overigens
geen bron voor deze veronderstelling.

Over Multatuli. Delen 30-31

46
toch buitengewoon onaangenaam zijn geweest, toen hij er vlak voor zijn benoeming
te Lebak mee geconfronteerd werd, temeer omdat hij op dat moment al geplaagd
werd door de vele schulden die hij tijdens zijn verlofperiode had gemaakt.
Die verlofperiode is in financieel opzicht een dieptepunt geweest in Dekkers leven.
Toen hij in Nederland arriveerde, had hij ruim voldoende geld om er goed van te
kunnen leven, maar het was niet genoeg voor de vorstelijke levenswijze die hij erop
na hield. Intussen droomde hij van een rijke erfenis die Tine ten deel zou vallen.
Maar na een jaar verlof kon hij zijn rekeningen niet meer betalen en zag hij zich
genoodzaakt om ruim f1400.- te lenen van zijn broer Pieter, terwijl hij eerder al
f3000.- had geleend van twee tantes van Tine. Naast deze particuliere schulden had
hij van de minister van Koloniën na lang aandringen en pas nadat twee bevriende
collega-ambtenaren, die evenals hij met verlof in Nederland waren, zich voor het
bedrag borg gesteld hadden, nog een voorschot gekregen op zijn salaris van f2000.-.
Al deze schulden moest hij afbetalen van het salaris dat hij als assistent-resident
van Lebak zou gaan verdienen: f500.- per maand. Het verleende voorschot van f2000.werd daarop overigens al in termijnen vanaf gehouden. En daar kwamen nu nog eens
de voor hem ongetwijfeld geheel onverwachte schulden uit Menado bovenop. Op
die manier bleef van zijn inkomen steeds minder over. Het is aannemelijk dat de
aankondiging van deze nieuwe schulden van invloed is geweest op zijn optreden in
Lebak en dat deze situatie het hem gemakkelijker heeft gemaakt om ontslag te vragen:
voor wat hij nodig had, bracht deze betrekking lang niet genoeg geld op. Los daarvan
biedt het bestaan van deze schulden een verklaring voor zijn overhaaste vertrek uit
Nederlands-Indië.
De eerste keer dat Dekker van het kastekort van Menado hoort, is in een schrijven
gedateerd 31 oktober 1855. Hij is dan ruim een maand terug van verlof en bevindt
zich, in afwachting van een nieuwe standplaats, in Batavia. Deze brief is niet bewaard
gebleven, maar een afschrift ervan bevindt zich in het dossier in het Arsip Nasional.
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No. 7740
Batavia, 31 October 1855
De Directeur Generaal, waarn. Directeur van Financien, gelezen hebbende de missive
der Algemeene Rekenkamer dd. 23 dezer no. 3755/88, heeft besloten te schrijven de
volgende missive aan den gew. Secretaris van Menado laatst Adsistent Resident en
Magistraat te Amboina E. Douwes Dekker:
Ik heb de eer UwEd. Gestr. kennis te geven, dat de Algemeene Rekenkamer, bij haar
Besluit van den 23 dezer No. 88 UwEd. Gestr. heeft belast met f 2.084: 44, twee
duizend vier en tachtig gulden en vier en veertig duiten, nader omschreven in het
afschrift van opgemeld Besluit hier annex.
Ik verzoek UwEd. Gestr. mij ten spoedigste te willen mededeelen, of UwEd. Gestr.
tegen de voormelde belasting eenig bezwaar heeft intebrengen, in welk geval ik de
vrijheid neem, met overwijzing tot Art. 49 van het Reglement op het beheer van 's
Lands geld middelen (Staatsblad 1831, No. 71), UwEd. Gestr. ten overvloede
optemerken, dat het daarbij bedoelde beroep, door tusschenkomst van het
Gouvernement, op de commissie van revisie zal moeten plaats vinden, binnen den
tijd van drie maanden, en hieraan geen gevolg door UwEd. Gestr. gegeven wordende,
eene nadere beslissing van het Gouvernement tot voldoening aan het besluit der
kamer, zal worden geprovoceerd.
Ingeval, met betrekking tot de bedoelde belasting, geen bezwaar bij UwEd. Gestr.
mogt bestaan, zal ik door de toezending eener ordonnancie van storting, UwEd.
Gestr. in de gelegenheid stellen gemelde som in 's Lands kas te voldoen.
De Directeur Generaal, waarn. Directeur van Financiën,
[paraaf].
Het besluit nr. 88 is het eerste van vijf van zulke besluiten, waarin hij in totaal wordt
aangeslagen voor een bedrag van 3230 gulden en 66 1/2 cent. Van elk besluit ontvangt
hij een soortgelijke brief als hierboven en wel op 31 oktober (twee brieven op één
dag dus) en 7 november 1855 en 11 en 26 januari 1856. Steeds krijgt hij drie maanden
de tijd om tegen deze besluiten van de Algemeene Rekenkamer beroep aan te tekenen.
Dat moet hem zinloos geleken hebben. Uit de besluiten die hem voor het genoemde
bedrag schuldig verklaarden, blijkt dat het gaat om tekorten in de kas in zijn functie
als secretaris, als president van de wees- en boedelkamer en als vendumeester te
Menado, die de Algemeene Rekenkamer bij controle van zijn administratie had
geconstateerd.4 Dekker heeft op geen van deze missiven gereageerd.5 Wel zal hij
beseft hebben dat zij een

4
5

Vergl. Multatuli, Volledige werken, dl. IX, Amsterdam, 1956, p. 399-407.
Vergl. Multatuli, Volledige werken, dl. X, Amsterdam, 1960, p. 287-288.
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nieuwe aanslag op zijn inkomsten betekenden, omdat het gouvernement naar gewoonte
deze schulden zou innen door inhoudingen op zijn salaris. Het maakte het terugbetalen
van zijn privé-schulden er niet eenvoudiger op. Dit verklaart mogelijk ook uitlatingen
in zijn aantekeningen voor een memorandum aan de gouverneur-generaal als ‘Schuld
in Holland, - Kon geld krijgen door schrijven. - Niet gedaan’, ‘arme plaats, onveilig.
geen procenten’ en ‘Te weinig tractement’.6
Na het ontslag in april 1856 reist Dekker naar Batavia, waar hij vergeefs werk
zoekt. In oktober en november probeert hij een rijstpelmolen te kopen in de Preanger,
maar tot zijn grote ergernis wil niemand hem de f70.000.- lenen die hij daarvoor
nodig heeft. Eind dat jaar reist hij naar zijn broer Jan, tabaksplanter in de residentie
Rembang. Ook die kan of wil hem niet aan een baan helpen.
Van de schulden aan het gouvernement lijkt hij voorlopig verlost. Over het
voorschot van f2000.-, waarvan hij nog maar f375.- heeft terugbetaald, hoeft hij zich
niet langer zorgen te maken. Op 11 november 1856 besluit de gouverneur-generaal
om de borgen, de Indische ambtenaren C.G. Coorengel en R. Zellner, die dan net
van hun Europees verlof zijn teruggekeerd, voor het resterende bedrag aansprakelijk
te stellen; zij moeten f 1625.- betalen.7 De particuliere schulden aan zijn broer en aan
de tantes van Tine heeft hij evenmin terugbetaald.
Maar van zijn Menadose schulden komt hij minder gemakkelijk af. Op 2 december
1856 herinnert de Algemeene Rekenkamer het departement van Financien aan Dekkers
schulden en vraagt om maatregelen. Daarop richt Financien - bijna drie maanden
later, op 18 februari 1857 - zich tot de resident van Batavia, met de vraag of die weet
waar Dekker zich ophoudt. De resident antwoordt, dat voor zover hem bekend Dekker
in Soerabaja of in de residentie Rembang is. Vervolgens vraagt - weer een maand
later - Financien aan de residenten van Soerabaja en Rembang of Dekker zich daar
bevindt. Op 3 april 1857 schrijft de resident van Rembang terug dat Dekker daar niet
is.8 Een dag eerder had de resident van Soerabaja geantwoord, dat Dekker op het
moment van schrijven nog in Soerabaja was, maar dat hij juist die ochtend een pas
had genomen om de volgende dag met het stoomschip de Koningin der Nederlanden
eerst naar Batavia en vervolgens naar Singapore te reizen om vandaar met de mailboot
naar Europa te vertrekken.9
Het heeft er alle schijn van dat de nasporingen van Financien Dekker ter ore zijn
gekomen. Daar moet hij van geschrokken zijn, want hij wist dat het gouvernement
het hem bijzonder lastig kon maken. Weigerde hij de schuld van

6
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Vergl. Multatuli, Volledige werken, dl. IX, Amsterdam, 1956, p. 599-600.
Vergl. Multatuli, Volledige werken, dl. IX, Amsterdam, 1956, p. 666-667.
Zie brief van de Resident van Rembang aan de Directeur van Financien, dd. 3 april 1857,
in: Dossier schulden E. Douwes Dekker, 1855-1862, in: Archieven van Financien, inv. nr.
280, in: Arsip Nasional R.I. te Jakarta.
Vergl. Multatuli, Volledige werken, dl. X, Amsterdam, 1960, p. 289.
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ruim f3000.- te betalen, dan kon men hem in gijzeling nemen of beslag laten leggen
op zijn bezittingen en alles wat hij nog aan geld had. Leverde dat niet genoeg op om
de schuld te vereffenen, dan kon hij ‘in staat van kennelijk onvermogen’ worden
verklaard, wat er op neer kwam dat hij min of meer onder curatele gesteld werd. Het
was voor hem dan praktisch onmogelijk geworden om in Nederlands-Indië nog een
bestaan op te bouwen.10
Het is natuurlijk de vraag of het zover zou zijn gekomen. Waarschijnlijk hadden
in dat geval zijn broer Jan of de familie van Tine wel ingegrepen, maar Dekker heeft
het er niet op laten aankomen. Wat dat betreft, kwam het hem goed uit dat de
ambtenaren van Financien zo ruim de tijd namen om hem op te sporen. Zo kreeg hij
de kans om te ontsnappen. Alleen was het onmogelijk om zonder enig bericht uit
Nederlands-Indië te vertrekken. Men was verplicht om zijn vertrek zes weken van
te voren in de krant aan te kondigen; dit met het oog op eventuele schuldeisers.11
Voor wie dit niet wilde - en het zal duidelijk zijn, dat Dekker hier niets voor voelde
- bestond de mogelijkheid om in plaats daarvan twee borgen te stellen. Van die uitweg
maakte Dekker gebruik. In het dossier in Jakarta bevindt zich een ‘Acte van Borgtogt’
die de namen onthult van de personen die zo roekeloos waren om zich voor hem
borg te stellen. De tekst van deze akte luidt:
S.E.W. Roorda van Eysinga, wonende te Wiedang, tabaksondernemer, en
J. Hageman JCz., griffier van de landraad te Soerabaja, stellen zich borg
ter voldoening aan de wet, die het voorgenomen vertrek uit Nederlandsch
Indie gebiedt 6 weken van te voren bekend te maken.
Get. Soerabaja, 2 April 1857.12
De eerste, Roorda van Eysinga, is later bekend geworden als de auteur van het gedicht
‘De laatste dag der Hollanders op Java’ (‘De vloekzang’), dat Multatuli opnam in
de ‘Aanteekeningen en Ophelderingen’ bij de vierde en vijfde druk van de Max
Havelaar. Vanaf 1870 onderhouden zij een geregelde briefwisseling. In 1857 is
Roorda nog administrateur van een tabaksonderneming in Rembang, een
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Vergl. het ‘Reglement op de burgerlijke regtsvordering voor de raden van justitie en het
hoog-geregtshof van Nederlandsch Indië’, art. 443-476, 491-543, 580-606 en 899-914, in:
W.A. Engelbrecht, De Nederlandsch-Indische wetboeken (...), Semarang, 1890.
Vergl. het Staatsblad van Nederlandsch Indië voor 1818, 's-Gravenhage, 1839, p. 125-128.
Deze akte bevindt zich als bijlage bij een schrijven van de Directeur van Financien
aan de Algemeene Rekenkamer, dd. 13 oktober 1857, in: Dossier schulden E. Douwes
Dekker, 1855-1862, in: Archieven van Financien, inv. nr. 280, in: Arsip Nasional R.I.
te Jakarta.
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collega en buurman van Dekkers broer Jan. Via hem komt hij in contact met Dekker,
met wie hij onmiddellijk vriendschap sluit.13 De tweede borg, Johannes Hageman
JCzn. (1817-1871), is een onbekende naam in de Multatuli-literatuur. Op hem kom
ik straks terug.
Het gebruik maken van borgen in plaats van een aankondiging zes weken vóór
het vertrek is een aanwijzing dat Dekker plotseling vertrekt. In die richting wijst ook
het achterlaten van vrouw en kind, die, schrijft de resident, in Soerabaja blijven
wonen.14 Dat wekt, samen met de mededeling in de Javasche Courant van 15 april
1857 dat ‘E. Douwes Dekker voor korten tijd naar Europa’ is vertrokken, de indruk
dat dit vertrek slechts tijdelijk is en hij spoedig zal terugkeren. Maar hij komt niet
terug. Ook niet als Tine twee maanden later, op 1 juni, in Soerabaja bevalt van een
dochter. Dekker had Nederlands-Indië voorgoed verlaten.
Dat stelde Financien voor het probleem hoe nu deze schuld van ruim f 3000.- te
incasseren. Zo gauw de brief van de resident van Soerabaja in Batavia binnenkomt
en duidelijk is dat Dekker ontsnapt is, schrijven de ambtenaren van Financien met
kerende post, op 10 april, aan de resident, dat nu de borgen de schuld moeten betalen.15
Als zij op 4 mei op die brief nog geen antwoord hebben ontvangen schrijven zij
opnieuw aan de resident, nu met het verzoek om mededeling of de borgen het
verschuldigde bedrag al hebben betaald.16 Op 20 mei antwoordt de resident daarop
met de mededeling dat de borgen weigeren te betalen.17 Daarop ontstaat een uitvoerige
correspondentie tussen Financien, de Algemeene Rekenkamer en de
procureur-generaal van het Hooggerechtshof te Batavia over de vraag of men de
borgen volgens de wet tot betaling kan verplichten. De conclusie is uiteindelijk, dat
dat niet kan.18 Maar intussen heeft vooral de tweede borg, Hageman, het knap benauwd
gehad, zoals jaren later blijkt uit een ingezonden stuk in het Handelsblad voor
Passoeroewan en Omstreken. Als er in 1870 en 1871 in de Indische dagbladen
artikelen verschijnen waarin Multatuli als een martelaar wordt voorgesteld en de
lezers worden opgeroepen om geld voor hem in te zamelen, reageert hij met een
verontwaardigd verslag van wat er die
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Vergl. Multatuli, Volledige werken, dl. XIV, Amsterdam, 1982, p. 536.
Vergl. Multatuli, Volledige werken, dl. X, Amsterdam, 1960, p. 289.
Missive van de Directeur van Financien aan de Resident van Soerabaja, dd. 7 april 1857, in:
Dossier schulden E. Douwes Dekker, 1855-1862, in: Archieven van Financien, inv. nr. 280,
in: Arsip Nasional R.I. te Jakarta.
Missive van de Directeur van Financien aan de Resident van Soerabaja, dd. 4 mei 1857, in:
Dossier schulden E. Douwes Dekker, 1855-1862, in: Archieven van Financien, inv. nr. 280,
in: Arsip Nasional R.I. te Jakarta.
Missive van de Resident van Soerabaja aan de Directeur van Financien, dd. 20 mei 1857,
in: Dossier schulden E. Douwes Dekker, 1855-1862, in: Archieven van Financien, inv. nr.
280, in: Arsip Nasional R.I. te Jakarta.
Vergl. Multatuli, Volledige werken, dl. X, Amsterdam, 1960, p. 290.
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tweede april 1857 in Soerabaja is voorgevallen:
Op zekeren Julij-dag [moet zijn: april] ten kantore van den Ass. Resident
voor de politie te Soerabaya, PIETER SWERVER zijnde, kwam dáár een mij
onbekend heer, die bijzonder veel haast scheen te hebben, een valen rok
en muts met zilver galon droeg, - dus een ambtenaar van rang scheen te
zijn, waarom dan ook de wachthebbende oppasser dien heer binnen liet,
bij voorrang van anderen.
Niet lang daarna deed de heer SWERVER mij binnen komen, stelde mij
voor: de heer DOUWES DEKKER, Assistent Resident, broeder van den
Tabaksondernemer, dito gebuig, gegroet, - handdruk.
Daarna begon het volgende gesprek:
S. Mijnheer DOUWES DEKKER wenscht naar Europa te gaan.
Ik. Daar heb ik niets tegen.
S. Ja maar, mijnheer wil met de mail gaan.
Ik. Geen bezwaar; als schutterij en vendukantoor voldaan zijn.
D.D. Ik woon hier niet, en heb hier geene schulden.
Ik. Dan nog minder bezwaar.
Sw. Ja maar, mijnheer wil nu dadelijk gaan.
D.D. Weet U, ik wou den keizer Nap. gaan spreken en de keizerin eens
zien, en passant onder weg.
Ik. Ook dáártegen kan ik niets inbrengen.
Sw. Ja maar, mijnheer moet een pas hebben.
Ik. Welnu, u is bevoegd om die uittereiken.
Sw. Ja maar, mijnheer heeft nog niet geannonceerd voor vertrek.
Ik. Mijnheer zal toch eerst over Batavia gaan: laat ZEd. dáár een pas nemen.
D.D. Ik heb haast, weet u; zoudt u maar niet voor mij borg of gemachtigde
willen zijn volgens gewoonte, dan kan ik nu hier een pas krijgen.
Sw. Als gij dit wilt doen, dan zal ik de pas uitreiken.
Ik. Goed; hoeveel schulden heeft U?
D.D. Och niet veel, misschien vierduizend gulden; ik moet absoluut in
Europa wezen en kom terug.
Ik. En wie zal de andere borg zijn?
D.D. De heer ROORDA VAN EYSINGA te Wiedang in Bodjonegoro.
Ik. Zend mij dan maar een zegel van een gulden, ik zal u zoo een borgtogt
schrijven.
Sw. Nu dan zal ik de pas maar vast schrijven.
En de heer SWERVER sneed uit het mailpassen-boek eene fransche formule,
vulde het in, met het signalement van den heer D.D. en toen het stuk gereed,
en ook door D.D. geteekend was, ontving D.D. den pas, ging er mede weg,
- en men zag hem te Soerabaya nimmer weder, wijl hij des anderen daags
aan boord
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naar Batavia ging, - den vierden Augustus [moet zijn: 8 april] te Batavia
aankwam, den achtsten Augustus [moet zijn: 12 april] per mailstoomer
van dáár vertrok, volgens de Javasche Courant.
De zoogenaamde borgtogt werd dus eerst nader geschreven, geteekend en
aan 't politie-bureau te Soerabaya bezorgd ter bewaring, zonder dat de
heer E.D.D. gemarteld werd of moeite had, of zelfs het zegel betaalde.
Het was nog vóór den tijd der telegraafdraden, dus 1858 of 1857. Eenige
dagen later kwam er van den Direkteur Generaal aan den Resident, - toen
de heer PIETER VREEDE BIK, in 1858 afgetreden, - een brief, gedagteekend
Batavia 5 Augustus [moet zijn: 28 maart], houdende navraag naar den
heer E.D.D. - dus precies op den tijd toen deze te Batavia aanwezig was.
Nadat het antwoord te Batavia ontvangen was, was de heer E.D.D. dus
goed en wel op weg, - op Pinang of Singapore, - vertrokken van Batavia
zonder martelarij, zonder hinder, en men zocht naar hem te Soerabaya,
toen hij visites maakte te Batavia. [...]
Maar nu kwam er navraag, hoe men aan den heer E.D.D. een pas had
gegeven; en dáárop ontving een der borgmannen een soerat [brief] van
den Resident, met soerat van den Directeur Generaal, met bevel om
‘vooreerst’ drieduizend twee honderd guldens in 's Lands kas te storten,
zijnde onvoldane of absent geblevene penningen in 's Lands kas te Menado,
- onder bedreiging van Prokureur Generaals handen, enz., enz., enz.19
Van de in dit stuk genoemde data klopt niet veel, maar voor het overige lijkt het,
gelet op de hierboven genoemde feiten, een betrouwbaar verslag van wat er gebeurd
is. Een verslag dat uitwijst, dat Multatuli in 1857 halsoverkop Nederlands-Indië heeft
verlaten, en dat hij door te doen alsof hij nog steeds assistent-resident was, de arme
Hageman ertoe heeft verleid om zich voor hem borg te stellen. Duidelijk is ook dat
Hageman veertien jaar later nog woedend is over de manier waarop hij er toen is
ingeluisd.
Op dit artikel van Hageman reageert een paar maanden later Roorda van Eysinga.
Hij ontkent niet wat Hageman hier over Dekkers vertrek meedeelt, maar hij vindt
zijn boosheid overdreven. Hageman moet zich niet aanstellen, is de teneur van
Roorda's reactie. Iedereen immers wist dat zo'n borgstelling een loze formaliteit was,
dat men nooit op grond daarvan gedwongen kon worden om iemands schulden te
betalen. Daarom had hij zelf geen ogenblik geaarzeld om voor Dekker borg te staan,
toen hem dat gevraagd werd, hoewel hij wist dat Dekker schulden had.
Opmerkelijk in deze ingezonden brief van Roorda is, dat Dekker tegenover hem
eveneens aankondigt van plan te zijn om een bezoek te brengen
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Handelsblad voor Passoeroewan en Omstreken, 11 januari 1871; dit artikel is
overgenomen in De Locomotief van 17 januari 1871 en daaruit overgedrukt in:
Multatuli, Volledige werken, dl. XIV, Amsterdam, 1982, p. 379-382.
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aan Napoleon III. Wat Dekker daarmee beoogde, is onduidelijk, maar zeker is dat
hij er veel van verwachtte. Tegen Roorda zei hij:
Als gij eene schuldvordering krijgt, antwoord dan maar, dat gij er mij over
schrijven zult. Over zes maanden kom ik terug als millionair. Wij zullen
dan samen het gemeste kalf slachten. Als ik u eerder gekend had, zouden
wij reeds nu samen doen. Maar ik heb mijn plan alleen uitgewerkt en ga
nu alleen naar Napoleon en Victoria. - Met die lamme koopluî hier is niets
te beginnen.20
Roorda is overigens in zijn reactie wel erg laconiek. Dat is ook de kritiek van
Hageman, als hij deze ingezonden brief leest. Zo vanzelfsprekend was het niet, dat
zij indertijd niet voor Dekkers schulden hoefden op te draaien.21 Gezien de hiervoor
genoemde uitvoerige correspondentie tussen Financien, de Algemeene Rekenkamer
en de procureur-generaal van het Hooggerechtshof heeft Hageman daarin gelijk.
Zowel hij als Roorda hebben geluk gehad, dat het de directeur van Financien aan
rechtsgronden ontbrak om hen ook daadwerkelijk tot het betalen van het Menadose
kastekort te dwingen.
Ook Dekker zelf heeft deze schuld nooit betaald. Als in 1860 ten gevolge van de
verschijning van Max Havelaar Multatuli volop in het nieuws is en men in Batavia
in de kranten leest dat hij in Nederland gesignaleerd is, verzoekt de Algemeene
Rekenkamer aan Financien om nog eens een poging te doen deze uitstaande schuld
te innen. Daarop schrijft de directeur van Financien aan de gouverneur-generaal een
uitvoerig verslag van de gang van zaken, waarin hij meedeelt dat Dekker f3230.66
½ schuldig is, dat er evenwel een bedrag van f832.- aanwezig is, dat Dekker in
verband met het beheer van de kas in Menado indertijd als borgstelling gestort had,
welk bedrag op de schuld in mindering gebracht zou kunnen worden, maar dat het
restant nu in Nederland van hem gevorderd moet worden. Vervolgens schrijft op 7
september de gouverneur-generaal aan de minister van Koloniën met het verzoek
die schuld op de gewezen ambtenaar Douwes Dekker te verhalen.22 De minister
antwoord op 7 mei 1861 dat er op dat ogenblik op Dekker geen verhaal mogelijk is
vanwege ‘den hoogst ongunstigen geldelijken toestand waarin hij verkeert’, maar
dat hij hem zal berichten, dat hij voor een som van f2398.66 ½ ‘'s lands debiteur’
blijft. Intussen adviseert hij de gouverneur-generaal dat die ‘som (...) om alvast tot
afsluiting der betrokkene boeken te kunnen geraken, daarin [zou] kunnen worden
afgeschreven als ware

20
21
22

Vergl. Multatuli, Volledige werken, dl. XIV, Amsterdam, 1982, p. 536-540; het citaat
op p. 537.
Vergl. Multatuli, Volledige werken, dl. XIV, Amsterdam, 1982, p. 545-547.
Vergl. Multatuli, Volledige werken, dl. X, Amsterdam, 1960, p. 277, 287-291, 308-309,
430-431.
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dat bedrag voorloopig genomen voor rekening van den lande’.23 De minister rekent
er kennelijk niet op Dekker dit bedrag nog zal betalen. In Indië volgt men zijn advies
op, zoals blijkt uit het antwoord van de gouverneur-generaal aan de minister.24 Dit
antwoord, gedateerd 3 april 1862, is het laatste document dat op deze zaak betrekking
heeft. Vanaf dat moment behoort het kastekort van Menado tot de geschiedenis.
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Vergl. Multatuli, Volledige werken, dl. X, Amsterdam, 1960, p. 436-437.
Vergl. Multatuli, Volledige werken, dl. X, Amsterdam, 1960, p. 619-620.
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Nop Maas
Olf Praamstra
De nieuwe voorzitter van het Multatuli-genootschap, een interview met
J.J. Oversteegen
J.J. Oversteegen werd in 1926 geboren in Blaricum. Van 1945 tot 1952 studeerde
hij geschiedenis en nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen
was hij korte tijd leraar in Deventer, voordat hij directeur werd van de Stichting voor
Vertalingen. Als mede-oprichter/redacteur van het literair-kritische tijdschrift Merlyn
(1961-1966) was hij een van de voorvechters van de ergocentrische
literatuurbenadering in Nederland. In 1965 werd hij wetenschappelijk medewerker
aan de Universiteit van Amsterdam. In 1969 promoveerde hij op Vorm of Vent,
opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de
twee wereldoorlogen. Van 1973 tot 1976 was hij hoogleraar Nederlandse letterkunde
aan de Universiteit van Amsterdam en van 1976 tot 1983 hoogleraar theoretische
literatuurwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Sinds maart 1992 is hij voorzitter
van het Multatuli-genootschap. Zijn voornaamste publikaties over Multatuli zijn:
‘Multatuli in het buitenland’, in: P.H. Dubois e.a., Honderd jaar Max Havelaar,
essays over Multatuli, Rotterdam, 1962, p. 134-148; ‘De organisatie van Max
Havelaar’, in: Merlyn, 1 (1962-1963) 6 (okt. 1963), p. 20-45; Multatuli en de kritiek,
Amsterdam, 1970; De redelijke Natuur, Multatuli's literatuuropvatting, Utrecht,
1987; ‘Een literatuuropvatting in actie’, in: Over Multatuli, 23 (1989), p. 31-45;
‘Multatuli's kunstgrepen, een retorica van domme August’, in: R. Engbersen e.a.
[red], Het retorische antwoord. Verder schreef hij diverse nawoorden en inleidingen
bij vertalingen en heruitgaven van werk van Multatuli.
Uw allereerste publikatie in verband met Multatuli is, voor zover wij hebben kunnen
nagaan, een pastiche uit 1951.
Dat was voor een prijsvraag van Het Parool; je moest een stukje schrijven over
een actueel onderwerp in de stijl en de geest van Multatuli. Als ik me het goed
herinner, heb ik over Nieuw Guinea geschreven.
Dat klopt en u won de eerste prijs. We drukken het af als illustratie bij dit interview.
Om dat stukje te kunnen schrijven, moest u Multatuli natuurlijk al gelezen hebben,
en waarschijnlijk ook goed gelezen.
Ik zal u de aetiologie geven van mijn Multatuli-ziekte. Het begint al ver voor mijn
geboorte. Mijn grootouders van vaderskant waren Domela Nieuwenhuismensen. Dat
betekende in die tijd automatisch ook Multatulianen. De heren
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hadden onder elkaar ruzie, maar de aanhang was nog één geheel. Multatuli hoorde
dus tot de heiligen. Boven het bed van mijn grootmoeder, boven haar sterfbed zelfs,
hing het portret van Multatuli, dat zij waarschijnlijk zelf door hem had laten signeren.
Mijn grootouders hoorden tot de eerste generatie van Amsterdamse emanciperende
arbeiders. Klaas Ris bijvoorbeeld, die in de Ideeën voorkomt, was een kennis van
mijn grootvader. In die sfeer leefden ze.
Mijn vader was, zoals dat past voor een zoon van anarchistisch-communistische
arbeiders, een typische liberaal. Hij had een heel ambivalente houding ten opzichte
van Multatuli: hij vond hem een groot schrijver, maar had weinig waardering voor
hem als mens. Ik herinner me dat hij daar aan tafel met mijn grootmoeder zo hevig
over kon twisten, dat minstens één persoon het vertrek verliet. Door mijn vader ben
ik dus niet geënthousiasmeerd voor Multatuli. Maar ik wist al vroeg wie hij was, er
werd over hem gesproken en zijn werk stond in de boekenkast.
Toch heeft het betrekkelijk lang geduurd vóór ik hem ging lezen. Ik ben geen
Karel van het Reve die Multatuli al op zijn twaalfde las. Toen ik mij echt voor
literatuur ging interesseren, en dat zal rond mijn vijftiende jaar geweest zijn, liep ik
tegen Du Perron op en pas door hem ben ik Multatuli gaan lezen. Het eerst Max
Havelaar, daarna Over vrye arbeid dat Du Perron één van Multatuli's grootste dingen
vond. En terecht, want als compositie en schriftuur zit het prachtig in elkaar, zo
donderend heeft hij zelden geschreven. Het is mijn eerste complete overrompeling
door de literatuur geweest, enfin, na Du Perron dan.
Las u na Max Havelaar en Vrye arbeid meteen door? Greep u toen ook naar de
Ideeën? Ja, van mijn zestiende tot mijn zeventiende, dat was in het begin van de
oorlog, heb ik heel intensief Multatuli gelezen. Toen las ik trouwens alles intensief,
zoals iedereen die de literatuur plotseling ontdekt heeft. Maar ik kan me nog goed
herinneren, dat Multatuli allesoverheersend was. Dat heeft geduurd tot mijn
onderduiktijd, in 1944, vanaf toen waren het een tijd lang Dostojewski en Shakespeare;
aan één stuk door heb ik die toen gelezen. Ach, dat was zo'n heerlijke tijd. Ik zat in
een hok bij het licht van een drijvend oliepitje te lezen, niemand die je aan je kop
zeurde, geen enkele verplichting, geen ruzie met je vader, niks, alleen in een hok.
Daar heeft nooit iemand zich over uitgelaten, maar ik denk dat een hele generatie in
zulke onderduikhokken gevormd is. Eigenlijk zouden alle scholieren op die leeftijd
een jaar vrij moeten hebben.
In 1963 schreef u in Merlyn: ‘Over de roman die toch door vrijwel iedereen als het
hoogtepunt in onze literatuur wordt beschouwd, Max Havelaar, is eindeloos gepraat
en vooral gezeurd. Steeds weer worden wij vergast op literair volkomen irrelevante
discussies over de zaak van de Javaan en over het al dan niet goede ambtenaarschap
van Douwes Dekker.’ Dat is een opmerkelijk standpunt voor iemand die door Du
Perron met Multatuli in aanraking is gekomen. Du Perron immers heeft zich als geen
ander in die zaak vastgebeten.
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Hij moest wel. In die tijd verschenen nog voortdurend publikaties over Multatuli's
persoonlijke omstandigdigheden, over zijn huiselijk leven, over de slechte ambtenaar
in Lebak; maar ik denk niet dat iemand als Du Perron gegrepen is door Multatuli
vanwege de ‘zaak’. Ik denk dat hij er aanvankelijk zelfs helemaal niet erg in
geïnteresseerd was. Hij is door Multatuli bij mijn weten pas echt veroverd, toen hij
al in Europa zat. Hij had hem natuurlijk wel eerder gelezen, maar ik geloof dat hij
pas in Europa ontdekt heeft wat Multatuli voor hem betekende. Waarschijnlijk is
zijn belangstelling voor de zaak, voor de ethische kant van Multatuli pas ontwikkeld
in de discussies met zijn vrienden in Parijs; het zou mij niet verbazen als het zo is
gegaan.
Voor mij speelde de zaak in het begin nauwelijks een rol, inzover je zoiets achteraf
nog kunt vaststellen. Ik was gefascineerd door zijn stijl. En vergeet ook niet, dat we
toen wel erg gepreoccupeerd waren met de bezetting. Indië was ver weg. Pas in 1945
kwam het heel dichtbij. Toen heeft die ethische kant voor mij wel een sterke rol
gespeeld. Ik heb, toen ik in dienst moest, geweigerd om naar Indië te worden
uitgezonden. Toen werd Multatuli voor mij ook in dat opzicht belangrijk: hij werd
een argument in discussies met anderen.
Bovendien, ik wil die twee dingen, de stijl en de inhoud, niet van elkaar losmaken.
Als er iemand is in de Nederlandse literatuur bij wie levensopvatting en
literatuuropvatting samenvloeien dan is het Multatuli.
Maar om op die uitspraak in Merlyn terug te komen - Merlyn was een polemisch
tijdschrift. Forum had een hele generatie epigonen voortgebracht, die half
psychologiserend, half filosoferend steeds zochten naar ‘het persoonlijke’ in de
literatuur. Daar keerde Merlyn zich tegen. Als ik in dat stuk dus zeg, dat van die zaak
weten we nu wel, dan is dat een polemische opmerking, met de bedoeling: nu niet
gaan zeuren, Nieuwenhuys nu even je mond houden; dat Multatuli een slecht
ambtenaar was, dat weten we nu wel, daar gaan we nu even niet over praten. Maar
dat wil helemaal niet zeggen, dat je die zaken niet van belang vindt. Het was alleen
op dat moment niet opportuun, omdat ik een andere kant naar voren wilde brengen.
Maar wat vindt u dan van de polemiek over de zaak-Lebak?
Ik moet eerlijk zeggen, dat ik die oude discussie inderdaad oninteressant vind. Ik
heb, denk ik, wel zowat alles gelezen, wat er over geschreven is. Als student heb ik
in 1949 met mijn vriendin/vrouw nog een jaar lang in het Multatuli-Museum gewerkt
om het knipsel-archief te ordenen voor vijftig gulden. Die knipsels lagen niet in
laden, ze waren grotendeels in kasten gepropt; dus als je een deurtje opendeed dan
donderden daar al die knipsels uit. Dat was niets voor mij. Ik heb dus - alle secundaire
literatuur stond daar immers ter beschikking - aan een stuk door zitten lezen. In het
weekend mocht ik de boeken zelfs mee naar huis nemen. Dat waren heerlijke tijden.
Ik heb zelfs een weekend het Havelaar-handschrift mee naar huis genomen, lekker
op schoot gehad. Ik ril nu, als ik eraan denk. Maar
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de conservator, Henri Ett vond het goed; hij zei: als je maar voorzichtig bent. Maar
goed, in die tijd heb ik voortdurend over Multatuli gelezen en toen werd het mij
duidelijk, dat mensen als De Kock niets gezegd hadden wat mij werkelijk
interesseerde. Iets anders is dat het heel mooi zou zijn, als iemand in staat was om
over diezelfde kwestie weer zo te schrijven alsof er nog niets over geschreven was.
Dat leek bij Nieuwenhuys even het geval, maar die ging door wat hij aan tegenstand
verwachtte, tegenstand die voor een deel alleen in zijn fantasie bestond, in hoog
tempo een zo bekrompen standpunt innemen, dat je daar ook niets meer aan hebt.
Hij ging op De Kock lijken.
Misschien kan je het schrijven hierover beter aan Indonesiërs overlaten. Die zouden
zeer behartenswaardige dingen kunnen schrijven over Multatuli en de adat en
Multatuli gezien vanuit een traditioneel Indonesisch standpunt. Er is een Indonesiër
in Den Haag, Sitor Situmorang, die is daar heel goed in thuis is en hij heeft er ook
wel eens iets over gezegd. Als je hem hoort, krijg je een heel andere kijk op Multatuli
en zijn houding in Lebak, die dan niet meer alleen vanuit een Nederlands
administratief standpunt beschouwd wordt, maar die vervlochten raakt met iets dat
binnen de Indonesische wereld zelf in discussie was, of waarover tegenstellingen
bestonden. Multatuli komt dan in een ander veld terecht en dat geeft een nieuwe kijk
op zijn politieke functioneren. Hij staat dichter bij de Indonesiërs dan de meeste
andere ambtenaren. Hij is Indonesischer dan wij denken. Snouck Hurgronje heeft
zulke dingen al gezegd, maar die is daar verder niet op doorgegaan; ook Van
Vollenhoven wist, dat Multatuli een kijk had die veel meer van binnenuit was dan
die van de gemiddelde ambtenaar.
U zegt, die uitspraak is polemisch, maar is niet de keuze om Max Havelaar in Merlyn
op die manier te behandelen op zichzelf al polemisch? Merlyn hield zich toch bij
voorkeur bezig met literatuur, die een autonome wereld vormde, die gesloten was,
terwijl Multatuli juist een bijzonder open auteur is, die voortdurend naar de wereld
buiten het boek verwijst.
Op gevaar af dat ik nu mijn eigen standpunt van toen aan het vervalsen ben, maar
ik doe het dan te goeder trouw moet u maar denken, dat stuk is geschreven om te
laten zien dat er ook bij een zogenaamd open auteur als Multatuli een andere
benadering dan de gebruikelijke mogelijk was. Zo'n stuk is natuurlijk mede bedoeld
om je eigen houding tegenover de literatuur uit te drukken, om anderen erop te wijzen
dat ze verkeerd, of in elk geval heel eenzijdig, lezen. Je demonstreert aan de hand
van een historisch boek een actuelere literatuurbeschouwing.
Het is trouwens mijn overtuiging, dat je ook Multatuli alleen maar echt kan leren
kennen via zijn werk. In een eerder stuk in Merlyn heb ik over Vestdijk geschreven:
de persoonlijkheid van Vestdijk zit niet in Doorn, maar in zijn werk. Dat geldt voor
Multatuli ook.
Maar is het niet veel eenvoudiger om de persoonlijkheid van Multatuli uit de talloze
brieven en documenten te halen?
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Nee, misschien wel als het gaat om zulke tot in de puntjes formuleerbare zaken als
een politiek standpunt. Maar daar heb ik het hier niet over. In zijn werk heeft Multatuli
het in mijn ogen over buitengewoon ingewikkelde dingen en die zijn niet meer
rechtstreeks in puur rationele of betogende vorm uiteen te zetten. In het werk ontvouwt
hij zijn werkelijke houding tegenover het bestaan. Als schrijver schept hij een nieuwe
wereld die een analogie is van de ons bekende wereld. Op die manier kan hij
doordringen in domeinen die niet op een andere wijze gekend kunnen worden. Dat
is de betekenis van een uitspraak als ‘poëzie is waarheid’. Die kanten van de
werkelijkheid, die zich onttrekken aan rationele ordeningscategorieën kunnen alleen
door het oproepen van een beeld benaderd worden. Dat klinkt nogal symbolistisch,
maar het is expliciet door Multatuli zelf zo gezegd. Voor mij is die denkwijze precies
de aantrekkingskracht van zo'n auteur. Eerst werkt het intuïtief, maar geleidelijk ga
je het steeds preciezer zien.
Maar vindt u een biografische benadering van Multatuli dan nog wel interessant?
Ja zeker. Ik heb zelf net een biografie over Cola Debrot geschreven, die is twee
delen dik geworden. Ik bedoel, dat doe je niet, als je het niet interessant vindt. Over
Multatuli durf ik geen biografie te schrijven, dat is te moeilijk. Maar wat ik over
Multatuli denk, zou u voor een deel uit mijn biografie van Debrot kunnen halen. Juist
omdat je daar precies hetzelfde soort probleem aantreft: dat kunst iets kan doen wat
met andere middelen niet kan. Wetenschap gaat een heel eind, maar kan dan de
sprong niet maken en als je niet religieus bent, dan komt daar een gebied waar je
moeilijk in door kunt dringen, maar dat essentieel is voor het leven. Daar kan in
literatuur over gesproken worden.
Is dat wat u bedoelt wanneer u Multatuli een filosoof noemt?
Zo is het. In De redelijke Natuur heb ik geprobeerd dat aspect van Multatuli naar
voren te halen. In Merlyn heb ik, door iets te zeggen over de compositie van Max
Havelaar, uiting willen geven aan een nieuwe zienswijze op de literatuur. Iets
dergelijks doe ik in De redelijke Natuur. Multatuli is voor mij een ideale schrijver
om ontwikkelingen in mezelf uit te spreken. In De redelijke Natuur zit niet alleen
dat ontvouwen van een kijk op Multatuli, die overigens in de kern altijd al aanwezig
was al was dat niet zo bewust, maar voor een deel is het ook het onder woorden
brengen van een eigen levenshouding, die ik in zijn werk kan projecteren.
Kunt u dat uitleggen?
Zoals ik in De redelijke Natuur uiteenzet, streeft Multatuli ernaar om uiteindelijk
zijn hele oeuvre zo op te bouwen, dat het de tweeëenheid van de werkelijkheid
weerspiegelt, de oppervlakkige chaos, de natuur met de kleine n, en de onverbiddelijke
logica, de onmenselijke Natuur die daaronder zit. Ik gebruik met opzet dat woord
onmenselijk, ik bedoel dat heel letterlijk, de mens speelt daarin geen rol. Ik denk
daar precies zo over. De dagelijkse werkelijkheid ervaar ik als een
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chaos, maar daaronder zit een kern die maakt dat alles wat in mijn leven gebeurt op
een merkwaardige wijze een soort innerlijke logica kent, het klopt allemaal. Ik zal
u een voorbeeld geven: ik heb indertijd boos en impulsief ontslag genomen bij de
Stichting voor Vertalingen. Dezelfde dag ging ik naar Zweden, intussen nadenkend
over wat ik hierna zou gaan doen, want daar had ik eigenlijk geen idee van. Toen ik
terugkwam, lag er een briefje van Nico Donkersloot met de vraag of ik aan de
universiteit wilde komen werken. Het voorbeeld is een beetje lullig, maar daar gaat
het mij ook niet om. Ik ervaar blijkbaar mijn leven uiteindelijk zo: de dingen kloppen.
En zulke ervaringen leiden dan tot het inzicht dat er een samenhang is waarop je
persoonlijk geen vat hebt, en waaraan je geen naam wilt geven.
U herkent dat in uzelf en u ziet dat ook terug in Multatuli?
Ja, die ontwikkeling in mijn opinies over Multatuli is autobiografisch. Het
weerspiegelt mijn eigen levenshouding, mijn levensgevoel.
U beschouwt Multatuli dus als een filosoof, maar daarin bent u ongetwijfeld een van
de weinigen. Vindt u dat men Multatuli tekort heeft gedaan door hem niet als filosoof
te erkennen?
Ach, tekort gedaan. Men heeft in Nederland een heel beperkte opvatting van
filosofie, daar gaat het om. Ik houd niet erg van Mulisch, maar in zijn Compositie
van de wereld heeft hij in ieder geval de moed opgebracht om te filosoferen. Een
Amerikaanse romancier als Pirsig gaat in discussie met Plato en Aristoteles alsof die
om de hoek wonen. In Nederland is filosofie een afgesloten terrein, alleen toegankelijk
via de handboeken. Het concept van filosofie bij ons is absurd. Een schrijver is hier
per definitie geen filosoof. Mijn opvatting van filosofie is anders. Ik denk dat iedere
schrijver die ook maar een beetje de moeite waard is, een filosofische kant heeft.
Iemand als Hermans, dat is een filosoof. Niet zozeer vanwege zijn stukken over
Wittgenstein, die maken hem hoogstens tot een vakfilosoof, maar vanwege zijn
literaire oeuvre. In zijn romans schept hij een wereld en daar schuilt een wereldbeeld
achter, dat duidelijker wordt naarmate hij langer schrijft. Iedereen die een
literatuuropvatting probeert vorm te geven, is filosofisch bezig.
Echte literatuur heeft een cognitief doel. Het vitale belang van literatuur voor een
schrijver is om zichzelf en de wereld te leren kennen, te ontdekken; dat is precies
waar het voor mij ook om gaat. Als ik dat niet in een schrijver aantref, dan valt mijn
aandacht weg. Ik zoek een wereldbeeld dat mij schokt, dat mij na doet denken en
daardoor mijn kijk op de werkelijkheid verruimt. Dat is de functie van literatuur.
Als ik dat nu bij Multatuli probeer te beschijven, dan kom ik al snel in aanraking
met de kennistheorie van de fenomenologen. Ik wil daarmee niet zeggen dat hij een
fenomenoloog is en nog minder dat hij een voorloper is van Husserl, maar als je wilt
beschrijven wat het uitzonderlijke, het bijzondere aan de ideeën
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van Multatuli is, dan merk je dat je met opvattingen te maken krijgt, die sterke
verwantschap vertonen met de fenomenologische kennistheorie. Om zijn ideeën goed
te kunnen beschrijven, moet je gebruik maken van categorieën die pas veel later in
systematische richting uitgewerkt zijn. Ik had op deze kwestie nog wel dieper willen
ingaan; ik zou die confrontatie met de fenomenologie wel willen uitwerken, maar
wie in Nederland weet, op twintig filosofen en wetenschappers na, wat de
kennistheorie van Husserl is? Het heeft dus weinig zin om daar op door te gaan. Zelf
vind ik het heel interessant, maar er is geen publiek voor. Ik zeg dat niet om te zeuren,
het hoort nu eenmaal bij de Hollandse constellatie.
Multatuli en de filosofie is dus nog een braak liggend gebied en niet het enige, als
we u mogen geloven. In 1989 eindigde u uw lezing voor het Multatuli-genootschap
met de uitspraak ‘dat de Multatuli-studie eigenlijk nog beginnen moet.’ Waar denkt
u dan aan en welke rol kan het genootschap, waarvan u nu een jaar voorzitter bent,
daarin spelen?
Het genootschap zou meer dan vroeger een stimulerende rol kunnen spelen in het
Multatuli-onderzoek. Eén van de programmapunten van het bestuur is onderwerpen
leveren, waar jonge mensen wat mee gaan doen. En ze daarbij helpen door kennis
beschikbaar te stellen, door zulk onderzoek te begeleiden, bijvoorbeeld als
medebegeleider van scripties. Er gaat een nieuwsbrief voor de leden van het
genootschap komen en daarin kunnen zulke onderzoek-suggesties opgenomen worden.
Op die manier proberen we het onderzoek te stimuleren naar al die onderwerpen die
zijn blijven liggen.
En aan welke onderwerpen denkt u dan?
Er zijn er genoeg. Heel belangrijk zou een onderzoek naar Multatuli's stijl zijn,
naar zijn retorica. Wat ook nog steeds ontbreekt zijn comparatistische studies; het
bekijken van Multatuli in internationaal verband moet nog beginnen! Verder zijn er
onderwerpen als Multatuli's opvattingen over de positie van de vrouw, zijn ideeën
over opvoeding - dat zou allemaal hoognodig eens precies bekeken moeten worden.
Maar dan wel door mensen die het kunnen plaatsen in de context van de tijd en die
zich niet eerst een half jaar moeten inlezen voordat ze er iets van afweten.
Dat geldt ook voor een studie over Multatuli en de politiek. Daar had ik indertijd
zelf een boek over willen maken, voor Arthur Lehning. Maar toen mijn uitgever bij
De redelijke Natuur al begon te miauwen, heb ik dat plan moeten opgeven. Ik zou
dolgraag willen dat iemand eens de verhouding tussen Multatuli en Thorbecke zou
onderzoeken, en dan niet van: wat zegt Multatuli over Thorbecke, nee: welke werelden
confronteren hier elkaar. Maar dan moet je de wereld van Thorbecke natuurlijk ook
goed kennen.
Aan dat soort onderwerpen denk ik dus. Dan komen er veel fundamentelere vragen
aan de orde dan dat eeuwige gezeur over Lebak.
Maar het grootste probleem is - ben ik erg zeikerig als ik dat zeg? - het
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kweken van erudiete jonge mensen. Ik heb soms de neiging om te zeggen, zullen we
met een stuk of tien mensen een academie gaan beginnen, waar mensen welkom zijn
die overstroomd willen worden met indrukken en gedachten, die zich breed willen
ontwikkelen. Onze universitaire opleidingen zijn programmatisch zo verschrikkelijk
smal aan het worden. Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die een breed
terrein kunnen overzien.
Verder denkt het bestuur van het genootschap aan een aantal praktische zaken.
We willen - we kan ik eigenlijk niet zeggen, want ik ben pas een jaar lid...
U bent pas een jaar lid? En toen meteen voorzitter geworden?
Ik ben lid geworden, toen ik voorzitter werd.
Maar waarom was u daarvoor geen lid?
Heel vroeger ben ik lid geweest, maar na een conflict met de dierbare Garmt heb
ik mijn lidmaatschap opgezegd. Stuiveling was ontzettend boos op iemand die in
Podium had geschreven, ik geloof dat het Hans van Straten was, of Hofland, dat
Stuiveling ‘op zijn manier een Multatuliaan was’. Toen heeft Stuiveling op een
vergadering geëist, dat Gerrit Borgers - Borgers was redacteur van Podium - uit het
bestuur zou treden; anders zou hij zelf opstappen. Toen de rest van het bestuur zich
achter hem opstelde, zei Borgers: dan ga ik er wel uit. Dat werd door de vergadering
geaccepteerd. Dat is het moment dat Arthur Lehning, Karel van Boeschoten en ik,
maar er waren nog meer, er mèt Borgers uit zijn gestapt; en ik heb er nooit aan gedacht
om terug te komen. Totdat mij gevraagd werd of ik bereid zou zijn om voorzitter te
worden. En als je dan, zoals ik, een leven lang door Multatuli geboeid bent geweest
en er regelmatig over geschreven hebt, en je wordt voor zoiets gevraagd, dan kun je
eigenlijk moeilijk nee zeggen. Het is overigens voor het eerst dat ik ergens voorzitter
van ben, behalve natuurlijk van universitaire grapjasserijen, beroepsmatig.
Maar ziet u eigenlijk wel iets in zo'n genootschap?
Waarom zou ik daar sceptisch over doen? Het genootschap bestaat. Je ziet dat er
mensen zijn die er behoefte aan hebben. Vanuit die situatie kun je zien, wat er van
te maken valt. Je kunt, zoals ik hiervoor al zei, het onderzoek stimuleren. En we
willen dus - dat wilde ik zeggen, toen u me onderbrak - het werk van Multatuli
toegankelijker maken voor het onderzoek. Toen ik voor het eerst met het bestuur
vergaderde, kwam ik met het voorstel van een register op de Ideeën, het liefst op het
hele werk maar om te beginnen de Ideeën. Ik bleek achter te lopen. Nu zijn we bezig
met plannen om de hele Multatuli op CD-ROM te zetten. Dat zal ons wel vijf jaar
bezig houden. De bedoeling is dat het materiaal ter beschikking gesteld wordt van
degene die het nodig heeft. Er zullen zelfs ongetwijfeld instituten zijn die het willen
kopen.
Dan staat er op de agenda van het bestuur nog een punt dat op de korte
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baan speelt en dat is de presentatie van Multatuli op de Frankfurter Buchmesse. In
het algemeen zullen we meer aandacht gaan besteden aan het bevorderen van
vertalingen. In Duitsland komt nog vóór de Buchmesse een nieuwe vertaling van
Minnebrieven uit. Ook in andere landen hopen we de belangstelling voor Multatuli
aan te wakkeren.
We begrijpen dat u de toekomst van het Multatuli-genootschap vol vertrouwen
tegemoet ziet?
Ik vind het zinvol genoeg om er mee door te gaan. Er is een behoorlijk aantal leden
en er komen nog steeds nieuwe bij. De oude generatie vrijdenkers is nu zo goed als
verdwenen; er is een ander publiek gekomen, meer gericht op de studie van literatuur.
Voor die groep is er, zoals ik eerder al zei, genoeg te doen, genoeg om het genootschap
in stand te houden.
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Eep Francken
Multatuli over de literatuur en de waarheid
Multatuli: Minnebrieven, ed. Nop Maas, Amsterdam-Antwerpen, L.J.
Veen 1992. Amstel-klassiek.
Een nieuwe uitgave van de Minnebrieven, bedoeld voor een breed publiek, is toe te
juichen. Minnebrieven is voor lezers aan het eind van de twintigste eeuw het
verrassendste Nederlandse boek van de negentiende, maar blijft tot nu toe te veel in
de schaduw van Max Havelaar. Juist in Minnebrieven blijkt immers hoe ver Multatuli
in zijn zelfidealisering gaat zonder zijn overtuigingskracht te verspelen. Juist in dit
boek komt naar voren, wat die Multatuli nu eigenlijk voorstelt.
Ik zal ingaan op drie kanten van deze editie: de tekstverzorging, het nawoord en
de aantekeningen. (Ik denk dat Maas alle drie geleverd heeft, maar de titelpagina
schrijft hem alleen het nawoord toe.)
Bij leven van Multatuli zijn van dit boek zeven drukken verschenen, die nogal van
elkaar verschillen. Zijn er verschillende versies van één boek, dan moeten de
verzorgers van latere uitgaven keuzes maken. Stuiveling neemt voor Minnebrieven
(in de Volledige werken deel 2) de vierde druk als uitgangspunt maar componeert,
zoals in de V.w. gebruikelijk, een ‘ideale’ nieuwe versie door stukjes uit andere
drukken (als ze beter zijn dan hun variant in de vierde druk) op die vierde druk te
transplanteren.
Zijn overwegend esthetische aanpak is sindsdien uit de mode geraakt.
Tekstverzorgers hangen over het algemeen een historisch standpunt aan en verheffen
dit tegenwoordig wel tot de wetenschappelijke visie bij uitsluiting. Volgens deze
historische opvatting is het vermengen van verschillende versies (zoals Stuiveling
doet) een doodzonde, moet een tekstverzorger onvervaard kiezen voor één van de
bestaande versies en die in een nieuwe uitgave zoveel mogelijk volgen. Het is
natuurlijk wel de bedoeling daarbij de fouten in de gekozen versie op te sporen en
te corrigeren.
Meestal neemt een tekstverzorger daarvoor de laatste druk waarbij de schrijver
zelf betrokken geweest is. Zeker bij een schrijver als Multatuli, die bleef proberen
zijn boeken te verbeteren en in de loop van de tijd hele hoofdstukken toevoegde, is
dat begrijpelijk.
De tekstkeus van Maas wijkt in twee opzichten af van het gebruik. Hij kiest niet
voor de laatste maar voor de eerste druk; hij gaat radicaal historisch te werk doordat
hij van die eerste druk een fotoversie geeft. Zijn argument is de opvallende typografie
van die eerste druk, die volgens hem de boodschap van het boek ondersteunt. Een
bijkomend voordeel is natuurlijk de kostenbesparing.
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De typografie van Minnebrieven is inderdaad opvallend; er is door J.J. Oversteegen
en Chantal Keijsper kort geleden over geschreven in Over Multatuli. Dit geldt
overigens niet alleen voor de eerste druk, al gaat die in het overvloedig gebruik van
typografische middelen het verste. Ook in dit opzicht brachten Multatuli en zijn
uitgevers in latere drukken verbeteringen aan.
Tegen de woeste typografie van de eerste druk kan een hedendaagse lezer zijn
esthetische bezwaren hebben. Aan de andere kant is het op zichzelf aardig dat deze
kant van het boek weer eens onder de aandacht komt. Maar de fotografische aanpak,
die zo eenvoudig lijkt (wie kan er tegenwoordig niet fotograferen?), stelt toch ook
eigen eisen.
De typografie in de nieuwe uitgave is veel opdringeriger dan die van 1861, doordat
het formaat van de Amstelserie veel kleiner is dan dat van de eerste druk. Het formaat
van het oorspronkelijke zetsel is overgenomen, dus moest de marge verkleind worden.
Was Multatuli's typografische lawaai in de concertzaal van 1861 goed te verdragen,
in 1992 belanden we onder leiding van Maas in een overladen disco. Dit is niet alleen
een esthetisch, maar ook een historisch bezwaar: bij een fotografische herdruk ‘op
ware grootte’ hoort de oorspronkelijke bladspiegel.
Ook in ander opzicht zal een fotografische herdruk in de praktijk bijna altijd minder
historisch uitvallen dan mogelijk is. Zeker bij uitgaven voor een groot publiek moet
het boek er voor de verkoop immers juist modern uitzien. Er komt een modern omslag
en een nieuwe, wervende tekst op de achterkant. De oorspronkelijke aankondiging
van ‘Fancy, een zederoman door Multatuli’, achterop de eerste druk, is dan ook
vervallen. De lezer heeft die aankondiging nodig om te begrijpen wat Multatuli
bedoelt met Fancy die in een koffer ligt in Laken; Maas heeft hier nu dan ook een
extra noot aan moeten besteden. (Jammer genoeg is de nieuwe tekst achterop
overigens het tegendeel van wervend. Er staat zo ongeveer dat Minnebrieven een
warrige herhaling van Max Havelaar is.)
Kiezen voor een fotoherdruk geeft elke drukfout eeuwigheidswaarde. Gewone
correctie is onmogelijk. De tekstverzorger gaat wel foutjes sprokkelen, maar kan zijn
oogst alleen kwijt buiten de tekst. Ook Maas volgt deze ongeriefelijke weg, en ziet
dan ook nog veel over het hoofd. Twee voorbeelden. Op zichzelf onbelangrijk maar
irritant door hardnekkigheid is de verwarring tussen ‘word’ en ‘wordt’ (p. 9, 61, 83
en 134). Hinderlijker is de bewering van de hoofdfiguur Max op p. 77: ‘dat de
Hollanders zoovéél halen uit Indië, als maar eenigzins onmogelijk is.’ Wie deze
absurditeit even over het hoofd mocht zien, wordt er trouwens door Stuiveling in
V.w. 2 op gewezen. Besluit: als tekstverzorger laat Maas steken vallen.
Het uiteraard korte nawoord geeft zakelijke informatie over een paar belangrijke
kanten van de Minnebrieven. Maas gaat in op de reacties in 1861 en later. Hij
bespreekt de verhouding van het boek tot de werkelijkheid en wijst op actualiteiten
en op aspecten van Multatuli's privéleven die in het boek hun neerslag krijgen.
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Hij laat zien hoe Multatuli in Minnebrieven in de eerste plaats schrijft over zijn lastige
verhouding tot het schrijverschap, en uiteindelijk zijn grote struikelblok, de
tegenstelling tussen fantasie en werkelijkheid, literair uit de weg ruimt. Hier
onderbouwt Multatuli zijn leus: ‘niets poëtischer dan de waarheid.’ Echte literatuur
blijkt juist die literatuur te zijn waar fantasie en werkelijkheid niet meer tegenover
elkaar staan: waar de verbeeldingskracht van de schrijver niet van de waarheid afleidt,
maar de waarheid onthult. Alleen de fantasie die zo werkt, is ware fantasie; alleen
de waarheid die op deze manier achterhaald wordt, is de echte waarheid.
Terecht besteedt Maas ook veel aandacht aan de provocerende kant van Multatuli's
schrijverschap, die in Minnebrieven op het eerste plan komt. Over de compositie,
vooral die van de Minnebrieven maar ook over Multatuli's kijk op dat
schrijversprobleem, zou meer gezegd moeten worden. Maar ik geef graag toe dat
Maas woekert met de paar bladzijden die hij ter beschikking heeft en in dat bestek
veel aan de orde stelt.
Het is jammer dat Maas ‘de megalomanie die Havelaar eigen is’ aansnijdt, zonder
te wijzen op de keerzij ervan. Havelaar/Multatuli bewijst immers met zijn werk dat
zijn grote drijfveer, zijn verregaande zelfidealisering, wel degelijk iets te betekenen
heeft. Wie Minnebrieven uitgeeft, moet het daarmee wel eens zijn, maar maakt zich
met een karakterisering als ‘megalomanie’ dan toch te makkelijk van Multatuli af.
Hier ligt een goede kans om Minnebrieven nader te karakteriseren.
Een paar keer raakt het nawoord verzeild in literatuurwetenschappersjargon
(thematiseren, authentificerend effect, context) maar gelukkig niet vaak.
De sterkste kant van de uitgave zijn de aantekeningen, waar Maas zich laat kennen
als hardnekkige literairhistorische speurder. Zijn Minnebrieven-editie bevat veel
meer dan in Nederlandse populaire uitgaven helaas gebruikelijk is. En zijn
toelichtingen zijn bijna steeds verhelderend en ter zake.
Zijn mooiste vondsten liggen bij de verwijzingen naar de actualiteit die voor ons
inmiddels onherkenbaar zijn geworden, maar van Maas hun functie terugkrijgen.
Als Fancy haar vriend Max beklaagt met de woorden: ‘Te vergeefs hebt gij u beroepen
op staatslieden en koningen, te vergeefs op Christenen en menschelijkheid. Koningen
houden zich bezig met de gesp van de buikbanden hunner officieren,’ dan komt Maas
laconiek aanzetten met een krantebericht van 6 juni 1861, vlak voordat Multatuli aan
zijn boek begon, dat de beschuldiging aan de koningen midden in de realiteit van de
dag plaatst:
Z.M. de Koning heeft gelieven goed te keuren, dat de thans gebruikelijke
sjerpgesp, met zoogenaamden doorn, waardoor de sjerp meestal wordt
beschadigd, worde vervangen door twee schuifpassanten van wit metaal,
waarvan de eene met een sluitoog of kram en de andere met twee haken
is voorzien; blijvende het
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niettemin aan de officieren vergund, de sjerp met de gesp, waarvan zij
thans zijn voorzien, voortdurend te dragen.
Maas geeft geen expliciete verantwoording van zijn werkwijze in de aantekeningen.
Hij is geen aanhanger van de meest zuinige opvatting, die wil dat uitsluitend verteld
wordt wat destijds wel aan de lezer bekend was, maar nu niet meer. Hij geeft gelukkig
ook informatie die toen absoluut niet bekend was, maar wel beter begrip oplevert
van de Minnebrieven.
Overigens zit ook hij natuurlijk met het eeuwige probleem van de notenmaker,
hoe de kennis van de lezers te schatten. Maas heeft een hoge dunk van zijn lezer.
Hoewel de grote hoeveelheid noten anders doet vermoeden, laat hij nog heel wat aan
de lezer over. Zonder toelichting blijven, toch wel ten onrechte: ‘vormleer’ (p. 21),
‘bon op de schatkist van Insulinde’ (p. 24), ‘Ook zweette men niet meer’ (p. 31),
‘deftig’ (p. 64), ‘obstineren’ (p. 83), ‘wissels’ (p. 94) en ‘huishoudelijk’ (p. 107),
terwijl de verklaring van het cultuurstelsel (p. 205) te onvolledig is.
Ook over de vraag, hoever de interpretatie in de noten het terrein van
woordverklaring en historische feiten te buiten moet of mag gaan, zal altijd
meningsverschil blijven. Maas blijft nadrukkelijk buiten de discussie over de waarde
van de lijst van gestolen buffels en wat daarop volgt, waarmee hij de bescheidenheid
erg ver voert.
Volstrekt overbodige noten zijn er weinig. Ik zie er vier: de voorlichting aan wie
brieven wil versturen zonder postzegels (p. 209; Maas denkt dat dit tegenwoordig
anders gaat dan in de negentiende eeuw, maar dat is niet zo), de opsomming van
filosofen met hun jaartallen (p. 227; wie heeft daar iets aan?), de uitleg wie met
‘oud-landvoogd’ bedoeld wordt (p. 229; Multatuli geeft diezelfde uitleg twee regels
verder) en ‘wisselen: tanden wisselen’ (p. 230).
Maas heeft voor zijn nijvere recensent een paar details ter verbetering overgelaten:
Lebak was geen district (p. 217), ‘prêche’ is niet ‘bekeert’ maar: bepreekt (p. 222).
De verklaring van: ‘eene Seitenhiebe’ (p. 230) met ‘zijdelingse aanval’ is te stijf
(schimpscheut). Volgens een Duitse neerlandicus rammelt het Duits van Multatuli
hier en had er: ‘een Seitenhieb’ moeten staan. Uit doorgaans betrouwbare bron hoorde
ik ook dat Multatuli's vertaling van het Hebreeuwse ‘hanootzri’ als: timmerman, die
Maas overneemt, niet door de beugel kan. Het woord betekent in feite: ‘Nazarener’,
zodat meer uitleg gewenst is.
Maar over het algemeen is de annotatie uitstekend; mijn waardering voor hetgeen
Maas hier levert, overstemt met gemak mijn gepruttel over de tekstverzorging.
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