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[Nummer 34]
Jan Paul Hinrichs
Paustovskij en Multatuli
In Rusland verschenen in boekvorm tenminste tweeëntwintig vertalingen uit het werk
van Multatuli, herdrukken niet meegerekend. Dit blijkt niet uit de Nederlandse
Multatuli-bibliografieën: bij De Mare (1948) vond ik verwijzingen naar drie
vertalingen, Van der Plank (1987) noemt er vijf. Dat laatste aantal bevreemdt omdat
Van der Plank wél de in 1971 in Moskou verschenen Multatuli-bibliografie van
Os is1 vermeldt - waarin die tweeëntwintig vertalingen zijn opgesomd - en zelfs
gegevens aan dit boekje ontleent.
De Multatuli-titels van Os is betreffen Russische vertalingen uit de periode
1907-1959. Niet noemt Os is de Multatuli-bloemlezing die volgens De Mare in
1920 verscheen; wel noemt hij een bloemlezing uit 1919. Wat de secundaire literatuur
betreft, die in het Russisch ook omvangrijk is, vermeldt Van der Plank op gezag van
Os is een schets van het leven van Multatuli die de schrijver Konstantin Paustovskij
(1892-1968) opnam in zijn boek Zolotaja roza (De gouden roos).2
Weinig Russische schrijvers zijn in het hedendaagse Nederland zo populair als
Paustovskij. Van zijn kant heeft Paustovskij ook belangstelling voor Nederland aan
de dag gelegd. Hij schreef in 1929 een verhaal ‘C ernye seti’ (Zwarte netten3) dat
in Vlissingen speelt en hij wijdde in 1955 een essay aan Vincent van Gogh.4 De
Multatuli-bibliografie van Os is vermeldt van Paustovskij enkel de passages uit De
gouden roos. In werkelijkheid heeft Paustovskij ruim dertig jaar daarvoor reeds over
Multatuli geschreven. De Russische Paustovskij-monografie van S c elokova
(1982) verwijst naar een stuk getiteld ‘Mnogostradal'nyj Mul'tatuli’ (Multatuli die
veel geleden heeft) dat in april of mei 1923 in de krant Gudok Zakavkaz'ja (De hoorn
van Transkaukasië) zou zijn verschenen.5 De schrijfster meldt dat Paustovskij hierin
een vonnis uitspreekt over het volgens hem ‘verdorven en kwaadaardige Holland’
dat het Javaanse volk knechtte.6
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V.V. Os is, Mul'tatuli. Biobibliografic eskij ukazatel', Moskou: Kniga, 1971.
Konstantin Paustovskij, De gouden roos (vertaald door Wim Hartog), Amsterdam: De
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Vermoedelijk heeft zij zich gebaseerd op een knipselverzameling en de juiste
vindplaats van het in de periferie verschenen artikel niet gevonden of opgezocht. In
ieder geval ken ik geen andere plaatsen in de Paustovskij-literatuur waar naar dit
stuk wordt verwezen. Ik heb het zelf niet gelezen.
Kort daarop, in 1925, ontstond in Moskou het korte verhaal ‘Gollandskaja koroleva’
(‘De koningin van Holland’). Het werd in 1926 gepubliceerd in de te Odessa
verschijnende krant Morjak (De zeeman). Vervolgens heeft Paustovkij het in de jaren
twintig en dertig in verhalenbundels opgenomen (nu onder de titel ‘Koroleva
gollandskaja’). Het verhaal staat niet in het verzameld werk van Paustovskij dat in
de jaren 1957-1958 in zes delen verscheen. Pas in een na Paustovskij's dood
gepubliceerde verzamelbundel dook ‘De koningin van Holland’ weer op.7 Vond
Paustovskij het verhaal, dat in de Multatuli-bibliografie van Os is ontbreekt,
uiteindelijk zelf te licht en tendentieus?
‘De koningin van Holland’ doet denken aan het Vlissingse verhaal ‘Zwarte netten’.
In beide verhalen is een Russische reiziger er in Nederland getuige van hoe een
eenling uit woede tegen sociale wantoestanden in opstand komt. Waar in ‘Zwarte
netten’ een krankzinnige vissersvrouw met een keukenmes een moord op een
gefortuneerde Vlissinger pleegt, is ‘De koningin van Holland’ het verhaal van een
matroos die uit woede over het lot van Multatuli een steen naar het rijtuig van koningin
Wilhelmina gooit. Een anti-kolonialistische, anti-monarchistische en
anti-kapitalistische teneur is hier nadrukkelijk aanwezig.
Het verhaal bevat voor Nederlandse ogen drie opmerkelijke beschrijvingen: van
het leven van Multatuli, van Nederland als ‘een oude hutkoffer’ en van koningin
Wilhelmina als een in luxe badende, hautaine dame. De beschrijving van een gure
paasavond in Amsterdam ontleent Paustovskij niet aan een bezoek aan ons land: pas
in 1956, meer dan dertig jaar na het schrijven van het verhaal, maakte hij zijn eerste
buitenlandse reis. Als passagier op een Sovjet-schip heeft hij toen onder meer
Rotterdam bezocht.
De levensbeschrijving van Multatuli die de matroos, alvorens tot zijn daad over
te gaan, zijn gehoor in een Amsterdamse kroeg voorhoudt is sterk geromantiseerd
en gepolitiseerd. Dertig jaar later houdt Paustovskij aan zijn oude beeld van Multatuli
vast als hij Multatuli's leven schetst in De gouden roos (1956). Hoe Paustovskij met
Multatuli's werk in contact is gekomen, weet ik overigens niet. Het lijkt het meest
waarschijnlijk dat hij Multatuli kende van Russische vertalingen van Max Havelaar
en Minnebrieven. In De gouden roos maakt hij duidelijk beide boeken te kennen.
Hoe dan ook, Paustovskij's werk over Multatuli is een zeldzaam voorbeeld van
wisselwerking tussen een prominent Russisch en Nederlands auteur. Het is ook
opvallend dat Paustovskij's belangstelling voor
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Multatuli zich over zo'n lange periode in zijn leven uitstrekte.
Misschien heeft Paustovskij zelf niet beseft wat voor prachtige knipoog hij naar
Multatuli gaf wanneer hij in ‘De koningin van Holland’ Wilhelmina sloffend en
kauwend de kerk uit laat komen en daarna slechts één publieksreactie registreert:
‘De koffiehandelaren namen hun bolhoeden af [..]’. Alsof alleen koffiehandelaren
hun bolhoed afnamen, of het samengestroomde publiek enkel uit koffiehandelaren
bestond. De weerslag van de ideologie van de klassestrijd op Paustovskij's proza
zorgt in ‘De koningin van Holland’ voor tal van groteske beelden waaraan het verhaal
zijn gedateerdheid maar tevens een groot deel van zijn charme ontleent.
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Konstantin Paustovskij
De koningin van Holland
- Ik heb spijt dat ik heb leren lezen!
Ik keek om om te zien wie die idiote woorden zei. Het stond blauw van de rook
en het water liep langs de ramen. De tot op de draad doorweekte nacht ruiste verveeld
van de regen over de hoge daken. Paasavond in Holland.
De grijze dag maakte plaats voor een grauwe avond, een grauwe avond ging over
in een miezerige nacht.
Als buitenlander was ik aangewezen op matrozenkroegen, waar ik naar hartelust
kon kletsen over de prijs van de wodka, de vangst van sardines en de
onaantrekkelijkheid van koningin Wilhelmina.
Voor mij als buitenlander was Holland een oude hutkoffer die rook naar lak en
vol zat met verlokkelijke rijkdommen. Blauwe Japanse zijde, zwaarporceleinen
kopjes met rode bloemen, zoete cacao, koffie en rijkdommen uit vele overzeese
landen lagen in buikkastjes naar vroeger te ruiken.
Die gedachten over Holland maakten slaperig als de geurige damp uit een nikkelen
koffiepot, en zonder die onzinnig barbaarse uitroep zou ik zeker aan mijn tafeltje in
slaap gevallen zijn:
- Ja, ik heb spijt dat ik heb leren lezen.
Een matroos met een natte pet. Hij roerde met zijn vinger zout door zijn bier, een
ijzeren oorring hing eenzaam boven zijn jukbeen.
- Als ik niet had kunnen lezen, - zei hij en slokte zijn zoute bier, - als ik niet had
kunnen lezen, zou ik vredig kunnen sterven. Hans, wat vind jij ervan? Want nu zit
ik me te bekommeren om zo'n zonderling als jij.
Hans - een invalide met een houten been - sloeg zijn ogen schuldbewust neer.
- We beginnen bij het begin, - zei de matroos en tikte met zijn vinger tegen het
glas. Die oude schuit van ons is gisteren met koffie en suiker van Java teruggekomen.
Op Java heb jij als soldaat je been verloren, Hans. Afijn, ik heb daar een Javaan leren
kennen. Hij poetste witte schoenen op straat in Soerabaja. Hij vertelde mij over een
groot man, een blanke Hollander. Ik heb de hele nacht bij die schoenpoetser gezeten,
en ben pas 's ochtends bij zonsopgang weggegaan. Mijn kleding werd nog vochtig
van de dauw. De matroos van de wacht vond het vreemd dat ik niet dronken was.
Er kwamen matrozen bij de verteller zitten. De waard ook - een papperige man
met touwige bakkebaarden, ziekelijk en zwijgzaam. Ik ook. Zelfs de boemelende
stuurman met een gouden galon op zijn pet.
- Slechts één Hollander, - zei de schoenpoetser tegen mij, - slechts één
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blanke bleek geen hond te zijn. Dat was een heilige, alle Javaanse kinderen kennen
zijn naam, de naam van Eduard Dekker, de resident van een zuidelijke provincie.
De koning heeft hem uitgehongerd, zijn jonge vrouwtje is gek geworden. Hij was
als jonge man naar Java gekomen. Hij had gezien hoe de opzichters met zwepen
vrouwen afranselden, hoe de overheid de armoede bevorderde en de hele oogst van
de Javanen afnam, en dat er aan iedere korrel rijst donker Javaans bloed kleefde. Hij
had zich onze prachtige manieren om alle sappen uit de koloniën te persen, eigen
gemaakt.
Hij koos de kant van de Javanen. Hij schafte eigenmachtig belastingen en misdadige
wetten af. Hij eiste van het parlement en de onderkoning de onmiddellijke beëindiging
van de beestachtigheden. Hij schreeuwde het van de daken, noemde schurkerij bij
haar naam en wees onverbloemd naar de grootste schurk op het eiland - de
onderkoning.
Zijn roem ging over heel Java. 's Nachts dromden de Javanen met honderden
klachten samen bij zijn huis. De boeren kwamen uit de bergen, uit andere residenties,
met tranen van verdriet, en vertrokken weer met tranen van opluchting. Hij sprak
recht en legde strenge straffen op aan veldwachters en opzichters voor elke klap aan
een Javaan, hij beknotte de inkomsten van de kooplieden, en bestreed de omkoperij.
- In mijn residentie zijn de Javanen veilig voor de smerige poten van de regering,
- zei hij tegen de onderkoning en bij het verlaten van de kamer wist hij dat hem
berechting en dwangarbeid stonden te wachten.
Hij werd op staande voet van zijn functie ontheven. De regering gaf bevel om hem
direct van het eiland te sturen. Maar het was al te laat. Hij was naar zijn residentie
teruggekeerd, riep de oudsten bijeen en zei:
- Als u in vrijheid een goed leven wilt leiden, als u niet afgeranseld wilt worden
en uw land terug wilt hebben, - moet u de Hollanders verjagen. Alleen de kogel kan
de Hollandse hebzucht doden. Roept allen op tot de opstand, bewapent u! Ik sta
achter u. De regering zit met speurhonden achter mij aan, ik ben al geen resident
meer.
Hij bracht een oproer tot stand. Twee weken lang vochten de Javanen, ze stortten
zich met hun kromme messen op de Winchesters van de Hollandse soldaten. De
koffieplantages dropen van het bloed, de palmen waren doorzeefd van kogels, en de
dorpen die de soldaten hadden aangestoken, brandden als honderden kaarsen. Het
was toen, dat jij je been verloor, Hans.
Het houten been van Hans tikte ritmisch op de vloer.
- De opstand werd onderdrukt. Dekker week uit naar Europa en werd schrijver.
Hij schreef onder de naam Multatuli. Ik heb zijn boeken gelezen. Daarin vervloekt
hij Holland - dat land van rovers. Hij eist vrijheid voor de Javanen en schrijft openlijk
waar de gouden guldens van de koffiehandelaren naar ruiken. Hij drijft de spot met
God.
Als antwoord daarop kocht de regering via een uitgever al zijn manuscrip-
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ten op en verbrandde die. Hij stierf in Amsterdam ‘gegratieëerd’ door de koning
zaliger, hij stierf van honger en armoe onder verwensing van dominees, kooplui en
parlement. Nog voor zijn dood had hij een brief aan zijn vrouw geschreven, die hij
zonder postzegel had opgestuurd. Hier heb je hem, die brief.
We schoven onze stoelen dichterbij. Hij haalde een boekje uit zijn zak, opende
het voorzichtig, hield het ver van zich af en las voor:
‘Huil maar niet. We zijn zo eenzaam op deze wereld. Ik ben in het menselijk kwaad
gestikt als in een hartaanval. Ik denk aan jou, aan de dood van onze dochter, en
weemoed verscheurt mijn ziel. Het is zo moeilijk je alleen te laten, maar er moet nu
eindelijk eens een eind komen aan het kwellen van mensen en het beroven van armen’.
- Toen ik alles gelezen had wat die man geschreven had, - zei de matroos terwijl
hij zijn boek opborg, - kreeg ik spijt dat ik had leren lezen!
- Waarom? - vroeg de waard.
- Waarom? Daarom! Ja, waarom? - riep hij uit en hij legde zijn vuisten op tafel. Nou, omdat het menselijk leed me de keel uitkomt. Omdat de tijd nu is aangebroken
dat alles anders moet en alles nog hetzelfde is, en wij hier in de kroeg zitten rond te
hangen. 't Is mooi geweest!
De kroeg werd rumoerig. Het regende maar door. Door de open deur drong de
scheepswalm naar binnen. In de verte begonnen klokken te luiden.
- Koningin Wilhelmina gaat ter kerke, - zei de waard en keek naar buiten. Paasavond.
- De pot op met de koningin! - riep de dronken stoker bij de bar vandaan. De pot
op met dat ouwe wijf! Wat moet jij toch met koninginnen? Dat is niet onze soort.
Ik herinnerde mij koningin Wilhelmina - die vrome feeks. Ik had haar op de boot
gezien. Het regende, de soldaten stonden in de modder en het water, maar de koningin
liep over speciaal voor haar gemaakte plankieren, met haar zware rokken opgehouden
en haar droge lippen opeengeperst. Ze keek naar de soldaten, met de lege ogen van
een dode.
Ik herinnerde me de verhalen over de rijkdom van die vrouw, haar
spreekwoordelijke schraperigheid, haar propere paleisje, waar haar saaie, kwaaie
leventje zich afspeelde temidden van de Japanse Mopshondjes, en tenslotte schoot
me goddomme dat hete, geteisterde Java te binnen, waar in politiebureaus portretten
van die droge tante hingen als ikonen van kooplui en ambtenaren, dominees en
officieren.
Het natte zilveren gelui van de kerken stroomde de grachten in, de zwarte straten
in, strooide zich uit als waterstofjes op onze jekkers, op de ijzeren railingen van de
schepen, de donkere haven.
In de haven schommelden op de maat van het gelui honderden lantaarns mee, en
stevige matrozenfluimen gaven blijk van ongenoegen met het leven.
Ik liep naar de kerk. Het asfalt van de hoofdstraten gloeide van zwarte
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meren. De kerk vlamde op, en de wind joeg de groene tongen van de gaslantaarns
zuidwaarts. Het zwarte loof liet ijzige druppels in mijn kraag vallen.
Ik zag hoe de koningin de kerk uitliep, met een glimlach op haar gezicht, en met
haar hangwangen. Lakeien stonden verstijfd bij het open portier van een zwarte
automobiel. Ze liep met de sloffende gang van een oude vrouw, haar mond maakte
kauwbewegingen. De koffiehandelaren namen hun bolhoeden af, en langs het natte
asfalt ontstonden twee verblindende rivieren van het licht van de automobiel. De
deur sloeg dicht, de wagen zong melodieus met zijn hoorn en reed paleiswaarts. Toen
zag ik, hoe uit de schaduw van een boom de matroos tevoorschijn kwam die de brief
van Multatuli had voorgelezen. Hij bleef staan, wankelend een liedje fluitend. Hij
was dronken. Hij had zijn handen tot zijn ellebogen in zijn zakken.
- Vangen, oud wijf! - schreeuwde hij toen de wagen langs hem reed. Hij haalde
zijn hand uit zijn zak en wierp een steen naar de koningin.
De ruit versplinterde onder luid gekraak, de wagen maakte een scherpe bocht en
kwam tot stilstand. Glibberend over het wegdek snelden politieagenten toe, driftig
klepperden de hoeven van de aanstormende ruiterij, de menigte dromde samen in
een rumoerige kring.
Met moeite kregen ze hem te pakken. Hij greep een kruk van Hans en sloeg de
politie van zich af als een meute honden. Hans viel. Automobielen reden te hoop en
toeterden verontwaardigd, een groenig licht verspreidend.
De politieagenten sloegen hem, hij hield zijn hoofd met zijn handen bedekt, en de
koningin zag dat alles toen ze uit de wagen stapte. Haar wangen trilden en ze piepte
als een muis. Ze doorboorde met haar kleine oogjes de menigte agenten, op zoek
naar de matroos. Haar hand - die grote kippepoot, was bezeerd door de steen, en ze
bedekte hem met een kanten zakdoekje.
Ik keerde terug naar mijn schip. Amsterdam sliep in onder de eentonige nachtelijke
regen. De noordenwind van zee verfriste mijn hoofd.
Moskou 1925
Vertaling Petra Couvée en Jan Timmers
Leiden, najaar 1994
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P.G.E.I.J. van der Velde
De infernale knak van een kampioen van belang, de relatie tussen
Multatuli en P.J. Veth
Toen P.J. Veth (1814-1895) eind mei 1860 tijdens een redactievergadering van De
Gids door E.J. Potgieter gevraagd werd een recensie te schrijven over een boek van
een zekere Multatuli, deed Potgieter dat niet zonder reden. Immers, het was hem na
vluchtige lezing gebleken dat het boek naast een literaire onmiskenbaar een Indische
strekking had. En wie was er beter toegerust het boek te recenseren dan Veth, die
sinds hij lid werd van de redactie van De Gids in 1843 menig literair werk had
besproken en haast vanaf zijn aantreden gold als de Indisch specialist in de redactie?
Veth moet zich na lezing van Max Havelaar onmiddellijk de portee van het nog
geheime wapen gerealiseerd hebben dat de liberalen in de strijd tegen het cultuurstelsel
in de schoot was geworpen.
De koppeling, verdrukking Javaan-Max Havelaar, die Veth in zijn recensie duidelijk
accentueerde, betekende voor Multatuli instant bekendheid en bracht de discussie
over de koloniale verhouding weer volop op gang:
Om het belang daarvan te beseffen, moeten wij ons voorstellen dat de
Havelaar nog maar nauwelijks bestaat, en dat geen mens weet wie Multatuli
is. Veth zet de ‘zaak’ in het centrum en konstateert onomwonden het
feitelijk gelijk van Multatuli [...].1
De receptiegeschiedenis van Max Havelaar stond in de tijd toen Oversteegen deze
woorden aan het papier toevertrouwde nog in de kinderschoenen, maar onlangs werd
die volledig in kaart gebracht.2 Ook de recensie van Veth krijgt daarin de nodige
aandacht, want die markeerde volgens de auteur het moment waarop Multatuli bij
de koloniale oppositie werd ingelijfd. Voordat op Veth's recensie en vooral op de
stormachtige relatie tussen Multatuli en Veth wordt ingegaan, is een nadere introductie
van de man die door Multatuli zowel een ‘lief en solied mensch’ als een ‘ellendeling’
werd genoemd op zijn plaats.
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J.J. Oversteegen, Multatuli en de kritiek, Amsterdam, 1970, p. 15.
Nop Maas, ‘Dat boek is meer dan een boek - het is een mensch. Reacties op Max Havelaar
in 1860’, in: Over Multatuli, 29 (1993), p. 13-60.
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Prof. Veth

Een dapper strijder3
Wanneer de naam Pieter Johannes Veth valt, zweeft wellicht een van zijn portretten
u voor ogen gemaakt door zijn veel bekendere neef, de schilder en kunst-

3

P.G.E.I.J. van der Velde, ‘De projectie van een Groter Nederland. P.J. Veth en de
popularisering van Nederlands-Indië, 1848-1895’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 105
(1992), p. 367-382, passim.
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historicus J.P. Veth, die J. Huizinga in een biografie vereeuwigde. Geboren in
Dordrecht in een hervormd burgerlijk milieu leek Veth door zijn studieuze aanleg
voorbestemd om predikant te worden.4 In 1832 schreef hij zich aan de Leidse
Hogeschool in als student in de theologie, maar hij verliet in 1838 zijn alma mater
om leraar Engels en Maleis te worden aan de Koninklijke Militaire Akademie in
Breda. In de zes tussenliggende jaren was hij onder invloed van de romantiek
belangstelling gaan koesteren voor de Oosterse talen. Dat was noodlottig voor zijn
roeping als predikant, want de lessen die hij bij de geniale oriëntalist H.A. Hamaker
volgde, brachten bij hem een kritische houding teweeg ten opzichte van de historiciteit
van de Heilige Schrift. Die kritische houding werd nog versterkt, doordat hij zich
als een van de eerste Nederlanders verdiepte in de geschriften van de moderne Duitse
theoloog D.F. Strauss, die in zijn boek Das Leben Jesu grote vraagtekens zette achter
de historiciteit van de bijbelse verhalen. Veth trok hieruit zijn conclusies en nam de
hoogst ongebruikelijke stap om af te zien van het proponents-examen. De
beroepsmogelijkheden voor een theoloog waren buiten het predikanten-ambt zeer
beperkt maar gelukkig voor Veth kreeg hij door tussenkomst van zijn beschermer
de literator J. Geel de bovengenoemde positie aangeboden.5
In Breda werd hij assistent van de grondlegger van de studie Javaans en Maleis
in Nederland, P.P. Roorda van Eysinga. De verhouding met deze kleurrijke figuur
was niet in alle opzichten goed te noemen en Veth stak dat niet onder stoelen of
banken: ‘Bij eene methode, als die door den heer Roorda van Eysinga gevolgd, leert
men spoedig wat maar nooit iets goed’.6 Veth maakte zich het Maleis en Javaans
vooral zelf eigen en werd in 1841, nadat hij van de Leidse Hogeschool een doctoraat
honoris causa had gekregen, hoogleraar in de Oosterse Letterkunde aan het Athenaeum
in Franeker. Hier sloot hij vriendschap met de eerste moderne theoloog in Nederland
J.H. Scholten. Deze zag de christelijke religie, in navolging van Strauss, niet langer
als een geopenbaarde religie maar legde meer de nadruk op de culturele en ethische
waarden van het christendom. De invloed van deze denkbeelden is in Veth's latere
zienswijze op de verhouding tot de inheemse bevolking van Nederlands-Indië duidelijk
terug te vinden. Vlak voor de opheffing van het Athenaeum werd hij eind 1842
benoemd tot opvolger van T. Roorda als hoogleraar Oosterse talen aan het Athenaeum
Illustre in Amsterdam.7
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In dit voorportaal van Indië kwam hij spoedig in liberale en op Nederlands-Indië
georienteerde milieus terecht. Hij werd qualitate qua lid van het bestuur van het
Nederlandsch Bijbel Genootschap en spande zich in die hoedanigheid meer dan 20
jaar in voor vertalingen van de bijbel in de talen van de archipel. Zijn belangstelling
voor Nederlands-Indië was in het begin van de jaren veertig overwegend van
linguïstische aard en zijn eerste artikel in De Gids handelde over de Maleise literatuur.8
Het oogstte hem de waardering van de redactie van De Gids, waartoe hij in 1843 zou
toetreden. In 1846 legde hij zijn eerste directe contacten met Nederlands-Indië door
lid te worden van het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen.
Hij trad in correspondentie met de radicale liberaal W.R. baron van Hoëvell, de
oprichter van het Tijdschrift voor Nederlands-Indië, die verheugd was ‘dat er door
uwen invloed en uwe bemoeijingen vooruitzigt bestaat, dat weldra in de Gids van
het ontwaken van wetenschappelijk en Christelijk leven in Indië zal worden melding
gemaakt’.9 Van Hoëvell kritiseerde openlijk het cultuurstelsel en werd in 1848 uit
Nederlands-Indië verbannen vanwege zijn rol in de anti-regerings demonstratie in
Batavia van dat jaar. In 1849 bezorgde Veth het eerste deel van Van Hoevell's
reisverslagen, waarin de excessen van het cultuurstelsel zonder enige reserve aan de
kaak werden gesteld.10
Vanaf 1846 was Veth een prominent lid van de Amstel Sociëteit, die een grote rol
speelde bij de liberale omwenteling van 1848. Veth's politieke activisme kwam tot
uitdrukking in pamfletten waarin hij pleitte voor liberalisering van de verhouding
tussen Nederland en Nederlands-Indië. Pas na de omwenteling stond hem niets meer
in de weg zijn zienswijzen in het openbaar te verkondigen. Met zijn geruchtmakende
Gidsartikel in 1848, ‘De openbaarheid in koloniale aangelegenheden’, werd Veth de
buitenparlementaire spreekbuis van de liberalen ten aanzien van koloniale zaken. In
dit artikel ontvouwde hij een drie punten tellend koloniaal ontwikkelingsbeleid. Hij
drong aan op vrijheid van drukpers, openbaarhied in koloniale aangelegenheden en
de afschaffing van het cultuurstelsel, dat zijns inziens het voornaamste obstakel was
in de verwezenlijking van een wederzijds voordelige relatie tussen moederland en
kolonie.11 Veth bewerkte dit artikel in populaire vorm onder de titel Een blik op den
Indischen Archipel (1849). Hierin geeft hij op kernachtige wijze het levensbelang
van Nederlands-Indië
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voor Nederland op staatkundig, economisch en wetenschappelijk gebied aan. Hij
besloot het pamflet met de volgende opwekkende woorden:
Welaan dan, Nederlanders! nu de handen ineengeslagen, en door zedelijke
weldaden de dure schuld gekweten voor stoffelijke schatten, u gedurende
twee eeuwen uit gindsche rijke gewesten toegevloeid! Maar ook, opdat
de weldaden van zuivere Godsdienst en Christelijke beschaving aan dien
archipel kunnen worden meegedeeld, is grondige kennis der bevolking en
harer instellingen een eerst en onmischbaar vereiste. Alleen daardoor kan
eene zedelijke omwenteling geleidelijk...tot stand worden gebracht.12
Een van de manieren om zo'n omwenteling tot stand te brengen was beter onderwijs
voor de Javanen. Veth die vele jaren lid van het hoofdbestuur van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen was, zag in 1850 zijn kans schoon dit onderwerp aan te
snijden tijdens de zesenzestigste algemene vergadering van de Maatschappij. In zijn
toespraak ‘Over den toestand en de behoeften van het onderwijs der jeugd in
Nederlandsch Indie’ pleitte hij voor de oprichting van departementen van de
Maatschappij in Nederlands-Indië die het beschavingswerk onder andere via dessa
scholen ter hand zouden kunnen nemen.13 De gouverneur-generaal A.J. Duymaer
van Twist steunde het initiatief van de Maatschappij, maar na zijn vertrek liep het
na een veelbelovende start op niets uit. Voor de liberale Duymaer van Twist had
Veth een grote sympathie, te meer omdat deze ook het wetenschappelijk onderzoek
in Nederlands-Indië stimuleerde. Die sympathie voor Duymaer van Twist zou later
in zijn verhouding met Multatuli een belangrijke rol gaan spelen.
Aanvankelijk leek het alsof de liberale principes moeiteloos zouden triomferen
maar de April-beweging veroorzaakte in 1853 de val van het kabinet Thorbecke
waardoor de hervormingen van de verhouding met de kolonie een kleine tien jaar
vertraagd werden. In die tussenliggende jaren zat Veth niet stil. Hij schreef Borneo's
Wester-afdeeling, geographisch, statistisch, historisch (1854-1856), een werk dat
lang als het standaardwerk over dat gebied werd beschouwd, en in talloze artikelen
in De Gids en het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië kritiseerde hij de conservatieve
koloniale politiek. Toen in het midden van de jaren vijftig de kwestie van de
afschaffing van de slavernij hoog op de agenda stond, was het Veth die naar aanleiding
van onder andere de publicatie van W.R. van Hoëvell, Slaven en vrijen onder de
Nederlandsche wet, een vlammend protest schreef tegen de slavernij in West-Indië
waarin hij de Nederlandse plantage-eigenaren scherp op de korrel nam:
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Wat maakt den Nederlander, die in het moederland veel prijs stelt op de
eerbaarheid en zoo veel mededoogen toont met het lot van ongelukkigen,
aan de andere zijde der zee tot een barbaar, die menschelijkheid en
schaamte schijnt te hebben uitgeschud?14
Vijf jaar na zijn artikel over Suriname maakte Veth zich in 1860 op voor een aanval
op de aartsconservatief J.C. Baud. Twee afleveringen voor de geruchtmakende
recensie in De Gids van juli leverde hij een bespreking van een biografie van Baud.15
Het aangekondigde vervolg, het eerste deel behandelde slechts de jeugd van Baud,
bleef uit en daarmee verviel de aanleiding tot een kritische bespreking van handel
en wandel van een van de grondleggers van het cultuurstelsel. De Max Havelaar
echter bood de dappere strijder nieuwe en veel meer munitie voor een frontale aanval
op het gehate stelsel.

Een magtig protest tegen de verdrukking der Javanen
‘Prof. Veth zal mij in de Gids recenseren. Ik ben daar nieuwgierig naar’, schreef
Multatuli op 14 juni 1860 aan zijn vrouw Tine.16 Dit was op zijn zachtst gezegd een
understatement, want Multatuli wist hoeveel er afhing van de bespreking door deze
autoriteit op het gebied van Indische zaken. Het zou immers de eerste bespreking
zijn van een zwaargewicht in een gezaghebbend tijdschrift. Op 1 juli verscheen De
Gids met de recensie van Veth: ‘Multatuli versus Droogstoppel, Slijmering en Co’.17
Multatuli was buiten zichzelf van vreugde:
De Gids is heden verschenen,- die is prachtig, ik heb geen woorden om
uittedrukken hoe mooi! Dat is een advokaat! Ik geef die recensie niet voor
fl. 1000! Die recensie is my borg dat ik myn zaak winnen zal. 't Is prachtig
in een woord. En het boek en de zaak worden verheven boven de wolken,
en op een manier die aantoont, dat ik niet alleen sta...Het is onbeschryfelijk
mooi, ferm en forsch. De recensie is als mijn boek. Kortom ik heb hoop.
Na zulk een recensie kan men my niet in den steek laten...ik was zo
aangedaan door de recensie dat ik niet laten kon u dadelyk te schrijven.
Die Prof. Veth is een dapper stryder! Een kampioen van belang, hoor, ik zal weinig meer te zeggen hebben, vooral daar er nog een vervolg komt.
't Is heerlyk, prachtig...Hy begrypt alles in mijn boek, zelfs alle dingen
waarvan een ander zeggen zou: wat doet dat er by? Hy zegt dat de dingen
die
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eigenlijk niet deugen, toch juist zoo zyn moeten en zegt hy men kan geen
bloemlezing van letterl. uitgeven zonder Saidjah. Hy zegt wel vier keer
dat of dat is nooit zoo beschreven, etc.18
Multatuli's ego zal niet weinig gestreeld zijn door Veth's woorden:
En ik kom er voor uit, dat ik Multatuli, alias Havelaar, voor een eerlijk
man houd, voor wien ik, zoo ik hem ooit ontmoeten mogt, gaarne eerbiedig
den hoed zou afnemen, en daarom, en om de bewonderenswaardige
letterkundige verdiensten van zijn boek, en bovenal om de groote heilige
zaak die hij bepleit heeft in zijn leven en voortgaat te bepleiten in zijn
werk; de regten van een verdrukt en vertrapt volk. Het is een magtig protest
tegen de verdrukking der Javanen, door de inlandsche Regenten zelve wel
is waar, maar waartoe het Nederlandsche Gouvernement de behulpzame
hand leent.19
Multatuli werd door Veth al dan niet zonder het te beseffen ingelijfd bij de koloniale
oppositie. Wanneer dat niet gebeurd was, zou het boek nooit zo snel in het middelpunt
van de koloniale discussie zijn komen te staan.
Op dezelfde bladzijde noteerde Veth dat de schrijver hem persoonlijk onbekend
was. Het lijkt alsof hij zichzelf bij voorbaat een alibi verschafte om eventuele
beschuldigingen van de conservatieven van de hand te wijzen. Die wisten maar al
te goed hoe Veth altijd handig gebruik had gemaakt van:
de onweerstaanbaren invloed welken de pers al meer en meer uitoefent
op het bedrijf en instellingen van elke natie en van haar vermogen om de
denkbeelden des tijdsgeest te wijzigen en te richten [...].20
Dat ze elkaar nog niet ontmoet hadden bleek ook uit een schrijven van Multatuli: ‘Ik
heb aan prof. Veth geschreven. Maar ik wil hem niet spreken voor het vervolg in 't
licht is’.21 Multatuli's brief heb ik helaas in de omvangrijke brievencollectie van Veth
niet terug kunnen vinden.22
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Prof. Veth. Dat is een lief en solied mensch
Het vervolg van Veth's recensie kwam uit op 1 augustus. Multatuli is er op 3 augustus
kort over: ‘De Gids (vervolg) van Veth is goed’.23 Niet lang daarna hebben de
excentriekeling en de radicale liberaal elkaar ontmoet want op 12 augustus noteerde
Multatuli: ‘Met Prof. Veth ben ik zeer wel. Die man bevalt mij uitnemend! ... Gister
heb ik weer bij hem theegedronken’.24 Waarom was Multatuli zo kort over het tweede
stuk van Veth? Vreesde hij dat de door Veth altijd met verve aangewende ironie, die
als stijlmiddel in humorloos Holland zo weinig bekend was, verkeerd begrepen zou
worden? Of twijfelde hij zelf ook? Als dat zo was zullen de gesprekken met Veth
ongetwijfeld verhelderend hebben gewerkt. Hij schreef dan ook aan Tine op 19
augustus:
Het slot van Veth's stuk in de Gids wordt door sommigen verkeerd opgevat.
Het is een infaam scherpe ironie tegen 't publiek, en voor mij. Laat u niet
door oppervlakkige lezing tot het denkbeeld brengen dat hij tegen mij is
[...].25
In het tweede gedeelte van zijn recensie zette Veth Multatuli in een rijtje van auteurs
die zich tegen de misstanden in de kolonie hadden uitgesproken. Zo voerde hij Vitalis,
Brumund maar vooral zijn grote vriend Van Hoëvell op, ‘de strijder voor de
verdrukten’, en tot 1862 de leider van liberale oppositie in de Tweede Kamer. In een
recensie in het oktobernummer van De Gids over Uit het Indisch leven, geschreven
door Van Hoëvell, zou Veth Max Havelaar ‘intusschen meer eene daad dan een
boek’ noemen.26
De laatste twee weken van augustus bracht Veth zoals gebruikelijk door in de
omgeving van het kasteel Rosendael bij Arnhem dat in die tijd zeer in trek was bij
de gegoede burgerij vanwege de romantische tuin waarin zich de wereldberoemde
bedriegertjes bevonden. Geïnspireerd keerde Veth naar Amsterdam terug waar hij,
waarschijnlijk onder invloed van de nawerking van zijn succesvolle aanval op de
conservatieven, het Athenaeum Illustre verrijkte met een college
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Maleis. In de almanak van het Amsterdamsch Studenten Corps werd het initiatief
van Veth geprezen:
Groot was de deelneming van het klein aantal deelnemers...tegen het einde
van het jaar waren zij dan ook reeds in staat om zich te goed te doen aan
de vruchten van het Maleisch genie.27
Het andere genie legde op 13 of 14 oktober weer een bezoek aan Veth af: ‘Ik moet
uit naar Prof. Veth. Dat is een lief en solied mensch’.28 Het lieve en solide van Veth
school in zijn toezegging om een brief aan Van Lennep te schrijven over de tweede
druk van Max Havelaar. Van Lennep immers had vanwege zijn hulp bij de uitgave
van het boek het kopijrecht ervan verworven. Dit was een kolfje naar Veth's hand,
hoewel de aanhef van de brief van 16 oktober aan Van Lennep anders doet vermoeden:
Ik ben niet gewoon mij met zaken van anderen te bemoeijen, en zou het
ook nu niet doen, ingeval ik er niet toe was aangezocht door een man in
wiens persoon en zaak ik evenzeer belang stel.29
Veth pleitte voor een goedkope uitgave zodat het boek bij een breder publiek bekend
zou kunnen worden:
Hij (Multatuli) wilde een beroep doen op het Nederlandsche volk: de wijze
waarop het werk werd in het licht gegeven en, zoo het schijnt, andermaal
bij den herdruk verschijnen zal, maakt het tot een beroep op die weinige
uitverkorenen, die voor de lezing van zulk een boekske vier gulden kunnen
overhebben...Een onbelemmerde verspreiding eener onkostbare tweede
uitgave, ziedaar de billijke wensch van den auteur.30
Het is duidelijk dat de wens van de auteur met die van de welwillende brievenschrijver
samenviel.
Het antwoord van Van Lennep aan Veth laat aan duidelijkheid niets te wensen
over:
In hoe beleefde en gepaste bewoordingen uw brief van gisteren ook moge
zijn ingekleed, de slotsom komt hierop neder, dat ik zou misbruik gemaakt
hebben
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van iemands ongelukkige pozitie om zijn werk tot een voorwerp van
speculatie te maken en jegens zijn persoon verraad te plegen.31
Van Lennep weigerde medewerking aan een goedkope uitgave zeker nadat hem
gebleken was dat het doel van de liberalen niet was het bekendmaken van bestaande
misbruiken om ze te kunnen bestrijden, maar het opwekken van ontevredenheid en
blinde hartstochten. Veth's brief had dus niet de gewenste uitwerking op Van Lennep
en Multatuli was diep teleurgesteld. De enige weg die Multatuli open stond was te
procederen tegen Van Lennep en hij probeerde steun voor dat denkbeeld te vinden
bij zijn vriend Veth: ‘Prof. Veth is het met mij eens dat hij (Van Lennep) mij infaam
behandeld heeft’.32 Dat Veth als raadgever optrad in Multatuli's conflict met Van
Lennep is overduidelijk. Op 25 oktober schreef Multatuli: ‘Dan moet ik Veth spreken,
dan v. Lennep, dan twee advocaten...mijn hoofd loopt om’.33 Twee dagen later moest
hij al weer naar Veth: ‘Ik ben ook ten achteren bij prof. Veth, doch ik moet er weldra
heen, om nog eens te praten over Van Lennep. Ik gis dat ik zal moeten procederen’.34
Veth probeerde in de tussentijd tevergeefs de partijen tot elkaar te brengen.35

Commissie voor de nationale inschrijving
Multatuli's hoofd zal wel in toenemende mate zijn omgelopen, want niet alleen raakte
hij verwikkeld in een proces met zijn uitgever, ook de berg schulden begon hem zo
langzamerhand boven het hoofd te groeien. Het zal dan ook een opluchting geweest
zijn toen hij vernam dat zich een commissie aan het formeren was die zich ten doel
had gesteld gelden in te zamelen om het genie te ondersteunen:
Kortom de jonge van Straten [...] trekt zich mijner aan, en ik ben bezig
hem en Veth voorop te stellen voor een nationale inschrijving. Dat heeft
voeten in de aard, maar als het lukt zijn we geholpen.36
Tot de commissie zouden naast de koopman-assuradeur B.W. Starkenborgh van
Straten en Veth ook Veth's jeugdvriend Johannes van Vloten en Veth's goede kennis,
de ichtoloog Pieter Bleeker toetreden. Het zou inderdaad voeten in aarde
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hebben, want na verloop van tijd begon de steun voor Multatuli af te kalven en de
belangstelling voor het fenomeen Max Havelaar weg te ebben. Aan de conservatieven
was het te wijten dat er een verwijdering ontstond tussen Multatuli en de liberalen,
doordat zij de beschuldigde in Max Havelaar, de Gouverneur-Generaal Duymaer
van Twist, een liberaal, en Multatuli tegen elkaar uit wisten te spelen. Dit was voor
Veth die zoals we gezien hebben een grote bewondering voor Duymaer van Twist
koesterde, hoewel hij niet blind was voor diens feilen, een teer punt in zijn verhouding
met Multatuli. Voorlopig leek er nog geen vuiltje aan de lucht: ‘Mijn wensch is om
thuis te komen en stil thuis te blijven om die commissie (Veth, v. Straten enz) haar
gang te laten gaan’.37 Veth had volgens Multatuli gezegd dat hij bezig was met het
opstellen van een adres aan de natie om Multatuli financieel te ondersteunen. Multatuli
was zoals hij 10 jaar later schreef: ‘wachtende op de verschijning van 't beroep op
de natie waarmee Prof. Veth mij geleurreerd had’.38
Begin januari informeerde Multatuli bij Bleeker hoe het er met de inschrijving
voorstond. Uit het antwoord van Bleeker van eind januari bleek dat er op initiatief
van Veth een vergadering in Amsterdam was belegd: ‘Ik heb aan zijn uitnodiging
voldaan om te Amsterdam te komen en met de HH Van Vloten, Van Staten enz, te
bespreken wat in uw belang te doen zou zijn’.39 De uitkomst van die bespreking
kwam voor Multatuli hard aan. De belangstelling voor zijn werk was verflauwd en
een beroep op de natie doen was nu niet opportuun. Enerzijds werd er druk geld
ingezameld voor de slachtoffers van de overstroming in de Bommelerwaard,
anderzijds hadden artikelen in het Bataviaasch Handelsblad de sympathie voor
Multatuli verder uitgehold. De commissieleden raadden hem dan ook aan terug te
keren in koloniale dienst, zodat hij mee kon helpen richting en aard van het koloniaal
bestuur in de door hen gewenste richting om te buigen. Als Multatuli het wenselijk
achtte zou de commissie zich inspannen om hem terug te krijgen in koloniale dienst,
met als grote voordeel dat zijn financiële problemen zich op die manier vanzelf
zouden oplossen.40 Het was niet direct de oplossing die Multatuli voor ogen stond.
Hij wilde het artikel in het Bataviaasch Handelblad waarin hij onder andere laaghartig
genoemd werd, niet weerleggen: ‘Prof. Veth bijv. kan zeer goed weten dat ik dat
artikel bondig weerleggen kan...ik ben geïndigneerd op Veth en van Straten’.41 Een
dag later trok Veth zich uit de commissie terug:

37
38
39
40
41

VW, X, p. 364.
VW, XIV, p. 111. Ik heb het adres in de diverse nagelaten papieren van Veth niet kunnen
ontdekken.
VW, X, p. 387.
VW, X, p. 387-389.
VW, X, p. 394.

Over Multatuli. Delen 34-35

21
Ik heb vandaag uitvoerig aan v. Vloten geschreven, vooral over het lafhartig
terugtrekken van Veth en van Straten...die heeren hebben zichzelf te hoog
geschat door te menen dat zij Dekker ter zijde staan. Bij de eerste schijn
van gevaar loopen zij weg.42

Veth is een ellendeling
Zo was de stand van zaken medio februari. Tot eind maart werkten de commissieleden,
ook zij van wie Multatuli beweerde dat ze laffelijk waren weggelopen, zich uit de
naad om de inschrijving van de grond te krijgen en uit een brief van Multatuli van
eind maart wordt duidelijk dat het maar een haar gescheeld had, of het door Veth
geredigeerde adres aan de natie was toch gepubliceerd:
Volgens van Straten...is de schuld van 't uitstellen der inschrijving te wijten
aan van Vloten, die, toen alles klaar was, en den dag toen het stuk in zee
zou gaan, op eens nog eerst wilde confereren. Van Straten is er kwaad om.
Hij wil nog altijd. Heden spreekt hij met Veth.43
Twee weken later drong het tot Multatuli door dat de inschrijving nooit van de grond
zou komen:
Ik ben heel verdrietig. Veth is een ellendeling, hij durft niet om D. v. T
(Duymaer van Twist) niet te stooten. Enfin ik zie wel wat mij te doen
staat.44
Dat was met het oog op zijn verlies in het proces tegen Van Lennep vrijwel
ondoendelijk en Multatuli wond zich nog meer op over het verraad van zijn eens
goede vriend: ‘Die Veth! 't is schande. Je hebt geen begrip van de beroerdheid der
mensch’.45 Vijfentwintig jaar later, zijn financiële positie is nog immer precair
(misschien had hij toch beter gedaan om naar de wijze raad van de commissieleden
te luisteren), staat in een brief aan Busken Huet dat de ‘streek’ van Veth hem nog
zeer hoog zit:
't getal keeren dat ik in Holland ben teleurgesteld is legio (te beginnen met
de infernale knak die Prof. Veth me gaf door my 6 maanden schuldmakend
te doen wachten op 't ‘adres aan de natie’ dat door hem geredigeerd was
maar nooit verscheen).46
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VW, X, p. 396.
VW, X, p. 422.
VW, X, p. 428.
VW, X, p. 433.
VW, XI, p. 623.
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Veth was in Multatuli's perceptie uitgegroeid tot de kwaaie peer, alle eerdere
inspanningen van Veth voor Douwes Dekker ten spijt.
S.E.W. Roorda van Eysinga de dertig jaar jongere halfbroer van P.P. Roorda van
Eysinga, die vanwege de aanvallen van Veth op zijn halfbroer nog een appeltje met
Veth te schillen had, liet in zijn correspondentie met Multatuli niet na olie op het
vuur van de verstoorde relatie te gooien: ‘Veth is een zedelijke eunuque of een
hermaphrodiet’.47 Dat Veth hem infaam behandeld had stond voor Multatuli als een
paal boven water maar zijn bewondering voor Veth's werk bleef. Veth op zijn beurt
schreef lovende woorden over Multatuli in zijn artikel over Java dat in 1883 in de
Encyclopedia Brittanica opgenomen werd. De bewondering van Veth is verder uit
correspondentie op te maken. Zo schreef E. Selenka, een Duitse bioloog die een tijd
hoogleraar in Leiden was aan Veth: ‘Niemals werde ich vergessen wie sie mir aus
Max Havelaar die reizende Ge-schichte von Saidjah und Adinda vorlasen’.48

Wie niet verbaasd staat over de kennis van Prof. Veth heeft geen verstand
van kennis
Ter gelegenheid van het vierentachtigste lustrum van de Rijksuniversiteit Leiden zal
met de tentoonstelling ‘Nederlands-Indië op papier. P.J. Veth en tijdgenoten over
Insulinde’ in de universiteitsbibliotheek op passende wijze aandacht worden besteed
aan de honderdste sterfdag van Veth. Op de plaquette die op 11 april onthuld zal
worden, staat onder de beeldenaar van Veth een spreuk van Multatuli uit 1872 waarin
diens waardering voor Veth tot uitdrukking wordt gebracht: ‘Wie niet verbaasd staat
over de kennis van Prof. Veth heeft geen verstand van kennis’.49 Veth werd in 1864
hoogleraar land- en volkenkunde van Nederlands-Indië in Leiden. In die hoedanigheid
voltooide hij in 1882 zijn drie delen tellende meesterwerk Java, geographisch,
ethnologisch, historisch waarvoor hij de prestigieuze Thorbecke-penning kreeg. In
1895 overleed hij te Arnhem. De dichter P.A.M. Boele van Hensbroek vatte in zijn
gedicht ‘Insulinde's Groet’, waarvan tot slot twee strofes volgen, Veth's betrokkenheid
op poëtische wijze samen.50
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VW, XIX, p. 566.
UBL, BPL 1756. Brief van E. Selenka aan P.J. Veth van 21 februari 1884, Erlangen.
VW, III, p. 444.
Feestbundel ter gelegenheid van zijn 80ste geboortedag aan Dr. P.J. Veth, Leiden, 1994,
1994.

Over Multatuli. Delen 34-35

23
Zag nimmer ook zijn oog mijn schoon
hij heeft mij lief gehad als geen;
hij kende mij, mijn land, mijn woon,
mijn hart, mijn lachen en geween.
Mijn spel, mijn zang heeft hem bekoord.
Hij baadde in mijnen zonneschijn.
Uit zijnen mond heeft 't West gehoord
den lof van heel mijn zonnig zijn.
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H.H.J. de Leeuwe
Studiën over Multatuli's Millioenenstudiën
III. Het bezoek aan de onderwereld1
Multatuli - de ik-verteller - heeft zijn bezoek aan de ruïne Sonnenberg beëindigd en
wil de toren verlaten, maar: ‘Fancy lichtte het valluik op, wees met de ene hand naar
de donkere diepte, greep met de andere my fors aan, en smeet me erin’ (35-36). Dit
onverwachte en zonderlinge gebeuren heeft de auteur tevoren bij de lezer ingeleid
door de kunstenaar te prijzen als ‘den schepper uit het niets, den bevolker der
ongeziene ruimte’ (35). Dit is weliswaar in tegenspraak met de definitie in Idee 2442
(‘Lasteraars en dichters scheppen niet. Zy rangschikken’), maar in dit geval is Fancy
blijkbaar de sterkste.
Zo begint dan de reis naar het ondergrondse; een der oudste fantasieën der
mensheid3 wordt door de schrijver nieuw leven ingeblazen. Alle mythologieën
(oosters, klassiek, christelijk en germaans-keltisch) kennen de afdaling naar het
dodenrijk, diep, diep onder de aardbodem, een reis verbonden met vele gevaren. Er
is moed voor nodig, onstilbare dorst naar kennis, het verlangen om de gestorvenen
terug te halen of op mijn minst te ondervragen. Doch van de daarmee verbonden
schrikwekkende ervaringen - de hellehond Kerberos met zijn drie koppen die de
toegang bewaakt en, wie er toch binnengekomen is, er niet meer uitlaat - de vier
rivieren die de Hades afgrenzen - de dodenrechters die onvermurwbaar en onkreukbaar
zijn - van al die afgrijselijkheden heeft Multatuli geen last. Met sneltreinvaart bereikt
hij een vrij ruim lokaal - een granieten zaal met uitgehouwen banken - waar hij
vriendelijk ontvangen wordt (36, 38, 63). Niet door schimmen, maar door dwergen.
Multatuli herkent ze. Immers hij heeft ze als jongen al op het toneel gezien in de
opera Hans Heiling van Heinrich

1

2
3

Volledige Werken V, Amsterdam 1962, 35-100, bevattende de hoofdstukken: Onder den
grond; De auteur wordt gekapitteld, en verzoekt den lezer daarvan het zyne te nemen;
Monarchologie; Demologie; Alles is in alles. Deze teksten zijn zo bont, zo ingewikkeld, de
motieven zijn zo in elkaar verstrengeld dat het schrijver dezes onmogelijk voorkwam om in
kort bestek daarop uitvoerig in te gaan. Hij wilde de lezer alleen een handreiking doen.
Volledige Werken II, 459.
Elisabeth Frenzel: Motive der Weltliteratur. Stuttgart 31988: ‘Unterweltsbesuch’, 713-728.
Zie ook Rudi van der Paardt: Mythe en metamorfose. Klassieke thema's en motieven in de
moderne literatuur. Amsterdam 1991.
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Marschner.4 Die kaboutertjes zijn goedaardig en hulpvaardig. Hij ziet zijn gastheren
- producten van het Germaanse volksgeloof5 - van de meest positieve zijde. Ze zijn
allen netjes in het grijs gekleed en dragen brandende kaarsjes op het hoofd en hebben
- hoewel klein - een sierlijk figuurtje. Het volksgeloof kent immers ook lelijke,
mismaakte en in lompen geklede kabouters. Ze verzetten zich niet tegen het
plotselinge verschijnen van een vreemde, ze bestraffen zijn nieuwsgierigheid niet,
wat andere binnendringers wèl gebeurt. Integendeel, zij delen hun kennis graag aan
hem mee. Ze dragen ook geen lachwekkende namen zoals Repelsteeltje, maar worden
aangeduid met cijfers of met begrippen die ontleend zijn aan de wis- en natuurkunde
zoals Half-dertien, %, plus a2 en min a2, Logarithmos, Binomium, Pi, Semi-ur enz.
(44, 97). Zij hebben een geleerde akademie, aan de zitting waarvan de verteller straks
zal mogen deelnemen. Want hij wil iets belangrijks te weten komen. Zijn dorst naar
kennis wordt niet zoals bij de ongelukkige en vervloekte Doctor Faustus bestraft met
een hellevaart waarvan geen terugkeer mogelijk is.
Zijn eigenlijke gesprekspartner is echter een figuur uit de geschiedenis, de in de
Sonnenberg vertoevende keizer Adolf van Nassau die het kasteel in de 13de eeuw
gebouwd heeft en er nu verblijft zoals keizer Frederik Barbarossa in de Kyffhäuserberg
in Thüringen en keizer Karel de Grote in de Untersberg aan de Beiers-Oostenrijkse
grens.
Dit element uit de volkssage ontleent Multatuli waarschijnlijk aan Heinrich Heine
die aan zijn essay Elementargeister van 18346 het verhaal toevoegt van de grote
keizer die na zijn dood voortleeft in een berg en ééns, als de tijd er rijp voor is, te
voorschijn zal treden om het volk te bevrijden. Aan Heine heeft Multatuli
vermoedelijk ook de aanduiding gnomen voor het kleine volkje te danken, dat hij in
verband brengt met het Griekse woord voor kennis: gnosis. Het kan toch geen toeval
zijn dat dadelijk bij de eerste kennismaking daar beneden Heines naam als een der
vorige bezoekers valt. ‘'t Was een zonderling wezen. Hy schreide lachend, en zijn
vrolykheid stemde ons treurig. Hy leerde ons spot verstaan’ zegt keizer Adolf van
hem (36-37).
Dat deze vorst juist hier optreedt is niet alleen een toespeling op het verleden, het
is ook - Multatuli schrijft dit boek in het begin der jaren zeventig - nog een verwijzing
naar een actuele gebeurtenis. Een late nakomeling van de Sonnenbergkeizer was de
laatste hertog van Nassau, Adolf Wilhelm August Karl

4
5
6

G.W. Huygens: ‘Hans Heiling, Dekkers eerste opera’, in: Over Multatuli 8, 1981, 24-33.
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens IX, Berlin 1938-41: ‘Zwerge und Riesen’
(Spalte 1008 ff.).
Heinrich Heine's sämtliche Werke, herausgegeben von Otto F. Lachmann III, Leipzig o.J.
298-349, speciaal 346-349.
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Friedrich, wiens rijkje in 1866 door Pruisen geannexeerd werd.7
Adolf nu, de oude heerser, wordt niet zoals te verwachten met Majesteit
aangesproken maar met Meester. Als er dan in het vervolg sprake is van voorzittende
meesters - want ‘in de onderwereld gaan die dingen by periodieke electie’ - is de
lezer geneigd om de hierarchie der vrijmetselaars en de weg die de zoekenden moeten
afleggen, mede als inspiratiebron te vermoeden. De gast mag met recht ‘leerling’
genoemd worden: hij wil iets leren (37), hij wil onderwezen worden (44) hij vraagt
hem te doen onderrichten (46).
Met Adolf nu voert Multatuli lange gesprekken, ernstig van aard, maar niet zonder
humor, vol kritiek, satire en ironie. Om beurten vrágen zij, om beurten geven zij
antwoord. Het gaat om kwesties die zowel algemeen als actueel zijn. De auteur maakt
gebruik van een oud literair genre: de dodengesprekken,8 een procédé dat vaak tot
bloei komt in tijden waarin auteurs bezorgd zijn om het morele en sociale welzijn
van hun tijdgenoten en de vraag trachten te beantwoorden: wat zouden onze
voorouders ervan gezegd hebben? Het genre werd geïntroduceerd door de Griek
Lukianos in de tweede na-christelijke eeuw. Omstreeks 1700 met het begin van de
Verlichting werd deze tak van literatuur hervat door Franse schrijvers zoals Boileau,
Fontenelle en Fénelon met hun Dialogues des Morts. Maar Multatuli heeft een eigen
soort dialoog bedacht. Er spreken geen dóden met elkaar, neen, hij de levende
schrijver, is het zelf die spreekt met een dode uit de Middeleeuwen.
Het blijkt echter snel dat boven die dode monarch en eigenlijk boven àllen een
meester-knecht staat die Logos heet. Logos is jong en krachtig, zijn werkkleding is
onversleten (48). Want zijn opzienerschap dateert van de aanvang, zegt Adolf vol
respect. Hij stond altijd aan het hoofd van de zaken, ja hij is de zaak zèlf. Met
instemming citeert de Meester de evangelist Johannes die zijn Jezusbiografie begint
met de bekende woorden: In den beginne was - zo staat het in het Grieks - de Logos.
Van de talrijke mogelijke betekenissen die deze term heeft, heeft Multatuli niet
gekozen voor getal, verhaal, woord of scheppende gedachte van God (zoals deze
plaats bij Johannes meestal geïnterpreteerd wordt), maar voor rede, voor het denken
als functie.
Evenveel ontzag echter heeft de Meester voor Fancy, de spontane inval, de intuïtie,
de fantasie, de verbeeldingskracht. Zij heeft er goed aan gedaan om de verteller
hierheen te sturen. Want er bestaat tussen fantasie en verstand een soort
overeenstemming waarvan de mensen zich zelden rekenschap geven (46).
Die twee abstracta, Logos en Fancy, heeft Multatuli vermenselijkt. Logos is een
flinke jongeman, Fancy een gesluierde dame, soms ook een jong meisje. De dichter
kon niet anders dan van gedachten figuren van vlees en bloed

7

In 1890 werd hij als opvolger van Willem III Groothertog van Luxemburg. Maar dat kon
Multatuli toen nog niet weten.

8

Gero von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart 31961: ‘Totengespräche’ 643.
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te maken: ook bij hem is het Woord vlees geworden (Johannes 1, 14).
De Meester nu meent dat de verbeelding van zijn leerling verder door zal dringen
in de kansrekening dan zijn verstand (49). De kansrekening immers is het die hij
begeert te doorgronden. Waarom? Omdat hij geld nodig heeft, miljoenen: ‘Ik wil
door uw gnomen onderwezen worden in de kunst van rijkworden’, roept hij (44).
Dit lijkt alleen mogelijk door het kansspel, de roulette. Doch waarvoor zal hij dat
geld, d.w.z. macht, gebruiken? Voor de poging om het sociale en economische onrecht
in de wereld te bestrijden.
De Meester denkt dat zijn bezoeker wel geholpen kan worden, maar van roulettespel
heeft hij nog nooit gehoord. Maar - wonderlijk genoeg, o Fancy! - terwijl hij toch
diep onder de aardkost zit, hoort hij geheimzinnige geluiden, korte opmerkingen in
de Franse taal, het rollen van muntstukken, het geschuifel van bankbiljetten, soms
het gekibbel van spelers. Hij hoort de echo van de speelbank te Wiesbaden (45).
Multatuli licht dit toe en de Meester geeft opdracht aan een kabouter om wat
ertsblokken in orde te zetten, want er is een akademievergadering vanavond (46).
Erts, ja, de kabouters die Multatuli daar beneden aantreft, houden zich niet meer
zoals in de opera Hans Heiling bezig met het delven van goud, maar ze zorgen voor
ijzer, salpeter, kwarts en andere nuttige grondstoffen (36). Als de Meester hoort dat
er op aarde gebrek geleden wordt biedt hij aan wat ijzer naar boven te zenden, maar
zijn bezoeker ontraadt dit ten stelligste, want de mensen zouden er maar kogels van
maken (37). Ook de van ijzer gemaakte stalen pennen worden misbruikt. Een slimme
gnoom onderkent ze als werktuigen waarmee men zijn gedachten verbergen kan of
zich kan aanstellen alsof men ze heeft (89).
Voordat de zitting geopend wordt (Multatuli wordt al ongeduldig want hij moet
nog een feuilleton schrijven!) voeren Meester en leerling nog een langdurig gesprek.
Het gaat om het welzijn van de staat en zijn bewoners. Wie moeten hem besturen en
hoe? Wat is het beste: de alleenheerschappij van de koning of de alleenheerschappij
van het volk? De auteur noemt de hoofdstukken waarin dit behandeld wordt:
monarchologie en demologie. Hij voelt niet veel voor het ene noch voor het andere
en een beslissing blijft uit.
Wat de monarchologie betreft: hij gaat uit van een actueel feit. Nadat de Hertog
van Nassau vertrokken en zijn land geannexeerd was werd de achtergebleven Hertogin
ongemoeid gelaten. Waarom? Omdat zij een nakomeling is van Melchizedek, de
gezalfde koning van Salem. Bijgelovige traditie heeft haar getabouiseerd: ‘Die Malek
Zadok is de Aartskoning van wien elk rechtschapen heerser zijn heerlijkheid afleidt.
Bygeloof en baasspelen gaan altyd hand-aan-hand. Dat aanbidden van 't gezag als
een heiligheid is 'n fout die de geschiedenis ontsiert’, aldus keizer Adolf (65).
Maar voordat die conclusie getrokken is, zijn er heel wat namen van dynastieën
en heersers genoemd. Adolf is anderhalve pagina lang aan het woord en Multatuli
gaat op zijn dringend en dwingend verzoek voort tot in het zotte.
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Hij krijgt geen tijd om uit te hoesten, hij wanhoopt, hij is òp. Van wie is de Hertogin
een nicht? Eindelijk helpt Fancy, die altijd bij-de-hand is, als er iets onmogelijks
gedaan moet worden, ze roept uit zijn mond met luider stem (wat wij al geciteerd
hebben): van Melchizedek, den gezalfden koning van Salem!’ (60-65).
Dat het torenhoge opeenstapelen van woorden een Multatuliaans stijlkenmerk is,
hier tot omvallens toe opgevoerd, mag als bekend worden verondersteld. In dit geval
moet tevens opgemerkt worden dat er gebruik gemaakt is van een aloude, vaak literair
gebruikte vorm: het raadsel.9 De ondervraagde moet de oplossing vinden, soms
bedreigd met de dood zoals de prins die verliefd is op Turandot, of Oedipus die de
drie existentiële vragen van de Sfinx moet beantwoorden. Multatuli komt er nog
schappelijk af. Nadat hij omstandig op het spoor gezet is en er een beroep gedaan is
op zijn scherpzinnigheid komt hij na veel misraden op de juiste naam, hoewel dit
niet lukt door zijn intelligentie en kennis maar dankzij een spontane ingeving.
Dit procédé wordt nog een keer toegepast. De leerling moet nu raden wat er
beneden een Hertog staat. Want, vindt de Meester, Nassau is toegewezen aan Pruisen
‘door Logos die 't niet verdragen kon dat ze daar hertogje-speelden en niet Herzog
wáren, toen 't er op aankwam iets wezenlijks te heirtogen. Ze lieten vechten... en 't
Volk vocht en bloedde en betaalde’ (75). Dus: ‘Wat staat er beneden zo'n Hertog,
spreek!’ (76) En de leerling aan het raden, bang dat er weer een Melchizedek verlangd
zal worden. Een Hertogin? probeert hij. Neen. De hovelingen? Neen. De Meester
introduceert nu een beoordeling van drie Duitse dichters uit de Bevrijdingsoorlogen
(1813-1815) - een typisch Multatuliaanse uitweiding. Het zijn Arndt, Körner en
Schenkendorf die hij ‘leveranciers van ongerijmd Patriotismus op rijm’ noemt (78).
Aan het eind van dit intermezzo10 begint de leerling het antwoord op de vraag te
raden: wie lager staat dan een Hertog die tekort schiet, benevens zijn hovelingen?
Dat is het volk dat vechtend en bloedend betaalt, daarbij aangevuurd door prulpoëten
met als gevolg: verlies van mannelijkheid, mens-zijn, karakter, waardigheid en gezond
verstand (76). Douwes Dekker die de parlementaire democratie volstrekt afwijst (ze
wordt ‘doodverhandeld’ (91) - snàkt naar een flink, zelfbewust en zelfstandig volk.
Multatuli, parabeldichter bij uitstek, heeft - het zal de lezer niet verbazen - ook
hier van gelijkenissen gebruik gemaakt om zijn gedachten te belichamen. Het is
Adolf die ze vertelt. Het eerste vertellinkje (72-73) brengt twee koetsiers ten tonele,
Tom en Billy, die hun meesters haten, Lord Fitz-William en Lord Fitz-James. Ze
luchten hun woede bij de eerste keer dat beider rijtuigen elkaar

9
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Sachwörterbuch: ‘Rätsel’ 488-489.
Ernst Moritz Arndt 1769-1860, wegens zijn democratische gezindheid als hoogleraar van
1820 tot 1840 uit zijn ambt ontzet. - Theodor Körner 1791-1813, sneuvelde tijdens de oorlog
tegen Napoleon I: ‘Zyn schoonste rym was zyn dood’ zegt Multatuli van hem (V 77). - Max
von Schenkendorf 1783-1817.
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ontmoeten, door - dit is onderling afgesproken - elkaars bazen met hun zwepen af te
tuigen, alsof ze hun meesters willen wreken: ‘Sla jij mijn Lord, dan sla ik jouw Lord.’
De bedoeling van dit verhaal - ontleend aan een vertelsel van de Duitse schrijver
Johann Peter Hebei uit 1811: Die zwei Postillione - wordt pas duidelijk door de
toelichting die Adolf ervan geeft. De koetsiers zijn de Koningen, de Lords zijn de
Volkeren. De heersers laten hun conflicten door hun legers uitvechten en noemen
zich na afloop nog de redders van de wederzijdse vaderlanden, ‘op wier rug de
striemen neerkwamen’ (72-73). Dit is een parabel die verklaard moet worden, die
niet schokachtig een inzicht veroorzaakt. Bovendien bevreemdt het dat de koningen
als bedienden verschijnen en de volkeren als leden van de aristocratie.
Aan alle eisen die men aan dit soort literatuur mag stellen voldoet echter de andere
parabel, eveneens door Adolf verteld, die men niet moet parafraseren maar die men
onverkort moet lezen (86).
‘Weet ge hoe Theseus aan z'n end gekomen is? Ik zal 't u zeggen. Die Aegeus had
volkomen gelyk toen-i in zee sprong. Zyn zoon was inderdaad niet aan boord, al
vertellen uw mythologieboekjes dit anders... uit schaamte zeker. Theseus werd na 't
verslaan van den Minotaurus voor den rechter geroepen, om zich te verantwoorden
over 't stelen van een klosje garen uit Ariadne's naaidoosje. Men martelde hem zo
lang met verhoren en contra-verhoren dat hy zwak werd, en gaf hem toen te
verscheuren aan de burgers van Creta, die 't niet verdragen konden dat hy hen van 't
monster verlost had. Zó is uw Volk!’ (86).
Dit is wel het bitterste dat de Man van Lebak ooit geschreven heeft.
Nog weer een andere proef moet de leerling afleggen. Hij is immers schrijver
(Adolf spreekt dit woord met onbeschrijfelijke minachting uit (72)) en ontvangt na
een korte inleiding de opdracht zonder pathos te beschrijven ‘hoe 't den luchtschipper
te moede is, als hy alle bestuur over 't dalen of ryzen van z'n ballon verloren heeft.’
Multatuli slaagt, maar de Meester reageert nogal droog, al doet het hem genoegen
dat de auteur in zijn verhaal ‘meer optica gebracht heeft dan gevoelighedens’ (82).
Inderdaad. Natuurlijk zijn er emotionele passages, maar wat opvalt is de natuurkundige
nauwkeurigheid waarmee de waarnemingen van de vallende ballonvaarder
weergegeven worden.11
Die beschrijving blijft, zoals zo vaak bij Multatuli, niet op zichzelf staan. Ze wordt
toegepast op de leerling-verteller. Als deze op zijn desolate toestand wijst - kranten
tasten zijn karakter aan, verbitteren zijn leven door laster, maken

11

Bron hiervoor is waarschijnlijk het verhaaltje van een onvrijwillige luchtvaart in Kassei,
afgedrukt in Volledige Werken X 24-25. Keizer Adolf vult het aan. De luchtvaarder komt
terecht op het dak van de hofschouwburg en wordt daarover ernstig berispt wegens
beschadiging van keurvorstelijke eigendom (83). Zie van schrijver dezes: ‘Multatuli und
Kassel’ in: Duitse Kroniek 29, 1977, 125-141.
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zijn leven onmogelijk zodat hij zelden van zijn onderhoud verzekerd is en niet
behoorlijk kan werken - beveelt keizer Adolf hem, zich aan die luchtschipper te
spiegelen en wel in positieve zin: ‘Klim dan naar boven, en sluit de gasklep, en zorg
dat ge uw been niet verwart in de strikken van het schuitje, en houd je vast als je
ergens te land komt...’ (87).
Zo schijnt in dit boek alles met alles op de een of andere manier samen te hangen,
en het is misschien in dit licht niet verwonderlijk dat het wachtwoord waarmee de
verteller eindelijk tot de geleerde vergadering toegelaten wordt, luidt: ‘Alles is in
alles.’
‘Alles is in alles! riep ik en de wachthebbende koboldjes lieten my door’ (88).
Deze bijeenkomst waar de gast met bijzondere égards behandeld wordt, heeft een
zonderling verloop. Een der gnomen heeft een bezoek aan de aarde gebracht en stelt
nu proefondervindelijk onderzoek voor naar de vraag of Duitse badplaatskellners
mènsen zijn. Vóór hem ligt een bundel als sprotjes bijeengebonden mensjes die
geheel gekleed zijn als oben en die nu ontleed en ontkleed worden. Het resultaat van
deze groteske onderneming is ‘dat zulke kellners niet onder de mensen behoren
gerangschikt te worden, maar - aldus spreker - zéker is dat niet, want hij heeft bij
gebreke aan een voldoende aantal kellnertjes zijn proeven ook met andere exemplaren
genomen die naar zijn mening voor het doel genoegzaam op kellners geleken: kooplui,
bankiers, staatslieden, advocaten, schrijvers enz. (94). De ironie, het sarcasme, is
duidelijk, al doet het wat geforceerd aan.
Op het experiment volgen theoretische bespiegelingen (95-100). Een groot aantal
sprekers betoogt steeds hetzelfde, nl. dat twee maal twee vier is en dat van deze
grondwaarheid alle andere dingen afhangen. Dat verklaart als eerste het
Heelalmannetje, waarop de gnoom % van het woord afziet omdat de vorige spreker
hem het gras voor de voeten heeft weggemaaid. Dan heeft er een heuse twist plaats
tussen plus a2 en min a2 die tenslotte toch beiden hetzelfde stellen: twee maal twee
is vier, hetzij positief, hetzij negatief. En daarop berust al wat bestaat. Ook een
incompleet figuur zoals gnoom 7: 22 komt tot dezelfde slotsom, terwijl gnoom 113:
355 naar zijn zeggen beter in orde zou zijn als twee maal twee niet gelijk vier zou
zijn, maar die grondwaarheid moest nu eenmaal geëerbiedigd worden.
Zo gaat het door en Multatuli begint ongeduldig en ontevreden te worden. Hoe
staat het nu toch met de beloofde toelichting op de kansrekening, vraagt hij zich af.
Doch ook een vermaarde specialiteit op het gebied van de wisen natuurkunde
concludeert niet anders: de kansrekening is de eenvoudigste zaak van de wereld,
want zij berust op de grondwaarheid dat twee keer twee vier is.
Tenslotte gaat Semi-ur, in de regel belast met het proces van de kristallisatie, al
wat er die avond gezegd is, kort samenvatten. Maar de bezoeker is inmiddels zo
geprikkeld geraakt dat hij hem voortdurend in de rede valt. Als Semi-ur het woord
grondwaarheid in de mond neemt, roept Multatuli: ‘Dat twee maal
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twee gelijk is aan vier’ en als Semi-ur wil vermelden dat het ijzerworden, de
schepping, het leven, prostitutie, geschiedenis, liefde, hoop, vrees, darwinisme,
millioenenstudiën, kansrekening enz. enz. allereenvoudigste zaken zijn, behoeft híj
het niet te zeggen, want Multatuli roept het. En als Semi-ur betoogt dat die eenvoudige
zaak berust op de even eenvoudige grondwaarheid, vult Multatuli schreeuwend aan:
dat twee maal twee gelijk vier is. Semi-ur die al die interrupties gelijkmoedig heeft
aangehoord met de telkens herhaalde woorden: ‘De mens heeft het gezegd’, besluit
zijn voordracht met het uitspreken van de hoop dat de vereerde gast nu ook zal inzien
‘hoe alles in alles is’ (99).
De voorzitter sluit de vergadering: ‘De hamer viel en ik zat in nachtbroek en kabaai
te ontbyten in kamer No. 32 van het hotel Zum gelben Adler te Wiesbaden.’
Multatuli herleidt dus de grondslag van de kosmos (dat wat Goethe12 bedoelde met
de vraag naar ‘was die Welt im Innersten zusammenhält’) tot een simpele
arithmetische formule, voor hem de basis van de exacte wetenschappen die hij
evenwel ook van toepassing acht op de geestes- en menswetenschappen. Natuur en
mens vormen een organisch geheel: alles is in alles. Wie zou hem deze paradox
voorgezegd hebben: Logos of Fancy? De onverbiddelijke rationalist of de in allerlei
gedaanten verschijnende Fancy die pleit voor de waarde van het gevoel, het instinct,
de intuïtie, de fantasie - product van het romantische denken. Beíden zeker, maar
Multatuli is een zo goede leerling van Logos dat hij zich niet zal verliezen in mystiek
en sprookjesachtige irrealiteit. Het slot van dit hoofdstuk bewijst het. Alles wat hij
daarnet verteld heeft was fictie, hij zit in zijn hotelkamer in pyjama te ontbijten alsof
hij nooit een bezoek aan de onderwereld gebracht heeft, alsof hij nooit de gast van
een keizer en van zeergeleerde dwergen geweest is. Het grappige aan deze wending
is alleen dat zij typerend is voor de Duitse romantische literatuur. Heinrich Heine13
vertelt een erotische droom: het meisje weent en haar ‘Tränen überfluteten mich,
während ich das holde Bild immer gewaltiger mit meinen Armen umschlang. Da
hörte ich plötzlich die keifende Stimme meiner Hauswirtin, und erwachte aus meinem
Traum. Nie hatte ich sie so hässlich gesehen.’
Die ruwe werkelijkheid verdrijft plotseling de ideale wereld van de droom. Bij
Multatuli verloopt dat ontwaken niet zo dramatisch. Hij ìs al wakker en doet wat elk
verstandig mens 's ochtends doet: hij neemt iets tot zich.
De schepper uit het niets, de bevolker der ongeziene ruimte, de dichter,

12
13

Goethes Faust I, verzen 382-383.
Heinrich Heine t.a.p. III: ‘Aus den Memoiren des Herrn v. Schnabelewopski’ (1831), 578-621,
speciaal 613. Andere voorbeelden in Der goldene Topf van E.Th.A. Hoffmann, Phantasien
im Bremer Ratskeller van Wilhelm Hauff en Meister Dietrich van C.W. Salice-Contessa.
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heeft niet geschapen: hij heeft het door de literaire traditie ter beschikking gestelde
materiaal naar eigen smaak gerangschikt.14

14

Vergelijke Bertolt Brecht: Flüchtlingsgespräche. Berlin-Frankfurt 1961, 43. De schrijver
Ziffel heeft aan de arbeider Kalle voorgelezen wat hij zojuist opgetekend heeft en Kalle
vraagt: ‘Wie machen Sie das, dass das zusammengeht? Schreiben Sie einfach auf, was Ihnen
in den Kopf kommt?’ Ziffel antwoordt: ‘Keine Rede. Ich arrangiere. Aber mit dem Material.’
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Nop Maas
Portfolio: Schouder aan schouder met de onderdrukte broedervolkeren
In 1949 verscheen in Moskou een geromantiseerde biografie van Eduard Douwes
Dekker over de periode 1830-1860.1 Het boek was door de auteur, E. Vygodskaja,
bedoeld voor jeugdigen vanaf twaalf jaar. In 1953 verscheen bij Der Kinderbuchverlag
een Duitse uitgave2 onder de titel Flamme des Zorns. Die Geschichte des Eduard
Dekker. De Duitse vertaling was van de hand van Nadja Ludwig. De illustraties
werden verzorgd door Ernst Jazdewski. De plaatjes van dit portfolio zijn ontleend
aan de derde Duitse oplage, bestaande uit het 41e tot 60e duizendtal. Er zijn dus heel
wat jeugdige oostblokkers in kennis gekomen met het verhaal van Multatuli.
Het eerste deel van de roman, ‘Die Inseln der Gewürze’, behandelt de periode in
Natal. De jonge en energieke ambtenaar Dekker legt aan generaal Michels uit dat
het mogelijk is om heel Padang in tien of vijftien jaar in een bloeiende tuin te
veranderen. Al snel begint Dekker misstanden tegen te gaan. Zo berispt hij een
opzichter die een zieke inlander slaat en beveelt hij zelfs deze inlander naar het
ziekenhuis te brengen.
De Maleiers omringden Eduard. Vol hoop en vertrouwen keken zij hem
aan. Het was dus waar wat men over de nieuwe ambtenaar vertelde, hij
zette zich inderdaad in voor de inlanders.
Maar generaal Michels bevalt dat in het geheel niet. Temeer omdat deze Michels
zich verrijkt met behulp van zijn ondergeschikten. Dekkers voorganger stond de
generaal daarbij ijverig terzijde, hetgeen hem kwam te staan op een vergiftigde pijl
in zijn bast. Tijdens het proces tegen de daders worden de verdachten gemarteld.
Dekker weigert het protokol te ondertekenen. Michels zint op wraak. Hij stuurt
Dekker naar de opstandige Bataks, zogenaamd om over vrede te onderhandelen.
Tegelijkertijd stuurt hij troepen met minder vreedzame bedoelingen. Op het nippertje
ontsnapt Dekker aan de Bataks die hem natuurlijk als een verrader beschouwen.
Vanaf dat moment is Dekker ervan overtuigd dat hij eigenlijk aan de kant van de
inlanders moet strijden. Van de afwezigheid van Dekker heeft Michels intussen
gebruik gemaakt om een tekort te creëren in de kas van Dekker.

1
2

Zie Van der Plank nr 186, 193, 284, 285, 304, 305.
Van der Plank nr 332, 361. Mijn dank gaat uit naar Tristan Haan, die het boek beschikbaar
stelde.
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Dekker wordt gearresteerd en enkele maanden lang opgesloten. In die tijd denkt hij
terug aan vroeger: eerst zou hij koopman worden, maar het eerste kantoor waar hij
als leerling werkzaam was, ging bankroet. Op het tweede kantoor moest hij zo
langdurig en haastig berekeningen maken bij te weinig licht (zodat hij de getallen
uit het hoofd moest optellen), dat hij zich vergiste. Hij werd ontslagen en de
familieraad besloot dat hij naar Indië zou gaan. Ook herinnert hij zich hoe hij het
meisje Caroline Versteegh uit het water van een gracht redde. In de Padangse
gevangenis schrijft Dekker het stuk De eerloze, waarmee hij de Javanen en Maleiers
een wapen in de hand wil geven. De Hollanders in Indië beschouwen hem als een
verrader. Zijn ambtelijke carrière lijkt ten einde.
Deel twee, ‘Der Radhen von Lebak’, begint in Batavia. Als Everdine van
Wijnbergen daar met het schip aankomt is er niemand om haar op te halen en ontfermt
Dekker zich over haar. Zij betaalt voor hem op het laatste moment de termijn die hij
schuldig is in verband met zijn Natalse tekort. Daardoor krijgt hij nieuwe kansen.
Dertien jaar later komen ze aan in Lebak, waar Dekker eerst zijn tuin in orde brengt.
Al snel vragen de inlanders hem om hulp tegen de Raden Adipatti, maar de klagers
wordt het zwijgen opgelegd. Bij toeval luistert Dekker een opstandige meute
inboorlingen af. Hij wil bloedvergieten voorkomen en dient een klacht in tegen het
inlandse hoofd. Maar deze functionaris zit niet stil. Hij laat vergiftigde pijlen
afschieten die onze held rakelings missen; hij laat giftige slangen in de tuin zetten;
hij stuurt iemand met brood dat een langzaam werkend vergift bevat dat ook een
eind maakte aan het leven van Dekkers voorganger. Dekkers chef Brest van Kempen
rapporteert Dekkers overhaaste acties aan de gouverneur-generaal. Ondertussen
worden in Lebak kleine kinderen geroofd voor de plantage van de koffieplanter Van
Gronius. Die kinderen moeten daar zelfs 's nachts werken bij het licht van lampionnen.
Een moeder wier kind 's nachts gestorven is, wordt door de opzichters geslagen en
aan een paal gebonden in het moeras. Na een dag komt een grote krokodil die haar
been afscheurt, zodat ze dood bloedt. Op deze plantage ontstaat een opstand, die in
het derde deel van de roman voortwoedt.
Deel drie, ‘Der Aufstand’, heeft vooral aandacht voor deze opstand. De Dekkers
spelen een marginale rol. Op weg naar Batavia worden ze nog door opstandelingen
gered als hun rijtuig in de rivier strandt. Verder wordt in een tussenhoofdstuk gemeld
dat Duymaer van Twist weigert Dekker te ontvangen. Als het om een betere post of
om meer salaris was gegaan, dan had Van Twist nog wel met hem willen praten,
maar Dekker verzette zich tegen het hele koloniale systeem, en daarom wil hij hem
niet zien. Een fijne scène is die van de onderhandelingen tussen opstandelingen en
een Nederlands regiment. De opstandelingen willen vrijheid, brood en vrede; zij
willen Dat Batavia Djokjakarta gaat heten en ze zijn de rust en de redelijkheid zelve,
terwijl de vertegenwoordigers van het dappere Nederlandse leger vloeken en zich
opwinden en vervolgens smadelijk op de vlucht worden gejaagd.
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Deel vier, ‘Max Havelaar’ toont ons het gezin Dekker in België, rondtrekkend zonder
geld. Dekker schrijft zijn brief aan de gouverneur-generaal in ruste en, als daar geen
antwoord op komt, de Max Havelaar. Intussen worden in Indië de opstandelingen
terechtgesteld. Van Lennep en Rochussen zijn doodsbang dat het boek gepubliceerd
wordt. Ze proberen Dekker eerst te paaien met een baantje, maar deze dreigt het werk
in Frankrijk te publiceren. Van Lennep belooft dan het boek te publiceren en koopt
het van de naïeve Dekker. In feite wil Van Lennep een zo klein mogelijke oplage
maken voor een zo hoog mogelijke verkoopprijs, zodat alleen vertrouwde elementen
het in handen zullen krijgen. Hij rekent echter buiten de waard. De publikatie wordt
een donderslag die in het hele land te horen is. Iedereen beseft dat de Nederlandse
welvaart steunt op roof uit Indië. En ook het buitenland slaat alarm:
Zo kwamen de Hollanders dus aan hun cacao! België vergat zijn Congo,
Frankrijk - Indochina, Engeland - Brits-Indië. De pers van Londen, Parijs
en Brussel was verontrust. Nu wist men hoe Holland, dat kaas- en
haringland, de eerste plaats in de cacao- en suikerhandel kon bereiken.
Interessant, zeer interessant, hoe de Hollanders de bevolking van Insulinde
behandelden.
Het voorlaatste hoofdstuk toont het nog immer armoedige gezin Dekker op het
moment dat het bericht van Van Lenneps dood binnenkomt. De uitgever ‘Schadde’
heeft het boek gekocht van de erven en belooft Dekker de helft van de opbrengst van
de nieuwe druk. In het laatste hoofdstuk merkt de koffieplanter Van Gronius dat een
deel van zijn inlandse personeel samenschoolt bij de voorlezing van de Max Havelaar.
Het wordt hem bang om het hart, als hij zich realiseert dat het virus van de opstand
onuitroeibaar zal zijn. De zin over de klewangwettende krijgsgezangen die Multatuli
zal slingeren in de gemoederen van de arme martelaren aan wie hij hulp heeft
toegezegd, wil Van Gronius niet meer uit het hoofd:
Hij had plotseling het gevoel, alsof onder zijn plantage, onder zijn
broeikassen, onder zijn witte huis in Hollandse stijl een lading dynamiet
lag.
‘Van dag tot dag brandt de vlam van de toorn heller’ luidt de titel van het nawoordje
van ene E.Kr. bij de roman. Gewezen wordt op het historische karakter van de figuur
van Dekker, die als eerste de koloniale uitbuiting aan de orde stelde. De ideeën van
Dekker werden echter niet verwezenlijkt omdat hij alleen stond en vertrouwde op
het inzicht van zijn medeburgers. Maar dergelijk inzicht was niet te verwachten als
het ging om de eigen winsten. Dekker besefte niet dat slechts in de
gemeenschappelijke georganiseerde strijd van de onderdrukten de vrijheid veroverd
kan worden. Het Indonesische volk liet zich niet ontmoedigen en pleegde opstand
na opstand. ‘De leer van Marx, Engels, Lenin en Stalin en de
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zegerijke socialistische oktoberrevolutie wezen de Indonesiërs nieuwe wegen.’ Na
de tweede wereldoorlog werden ze eindelijk baas in eigen huis. Even later slaagden
de Nederlanders er met de hulp van de Verenigde Staten in om de vooruitstrevende
democratische regering ten val te brengen en de macht in handen te spelen van
reactionaire kapitalistische partijen. Nederland kreeg zijn kolonie niet terug, maar
het maakte slechts plaats voor de imperialistische uitbuiters uit Amerika. De
vrijheidsstrijd van de Indonesiërs gaat daarom door:
En zij staan niet alleen. Zij scheppen moed uit de overwinningen van de
Sowjet-Unie, uit het succes van alle onderdrukte volkeren en vooral uit
de zegerijke strijd van het Chinese volk. Van dag tot dag brandt de vlam
van de toorn heller.
De volgende bladzijden bevatten een aantal illustraties uit deze
socialistisch-realistische historische jeugdroman. Als bijschriften zijn bijpassende
fragmenten uit de tekst gebruikt.

De jonge Eduard Dekker meldt zich bij generaal Michels in Padang, terwijl deze zijn ochtendtoilet
maakt: ‘Een ongeveer negentienjarige jongeman met verwaaide blonde haren trad binnen. Zijn
benen staken in een nauwe grijze broek, hij droeg een rugzak en in plaats van een jas had hij een
grijze deken om zijn schouders geslagen.’
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Een herinnering aan Eduards jeugd op het kantoor van Simpel en Kronenkamp: ‘We kunnen
onder de poten van de kruk boeken leggen, zei Simpel, zo zijn we allemaal begonnen’.
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Generaal Michels verhoort een oproerling door hem op zijn voetzolen te laten slaan. In het midden
met aktentas de machteloos toeziende Dekker.

De gevangenis in Padang waar Dekker enige tijd opgesloten wordt in verband met het kastekort:
‘Een bamboekooi op hoge palen met een gevlochten dak vol reten waardoorheen de wolkenloze
hemel te zien was. Elke morgen en elke avond werd de gevangenis gekontroleerd.’ Michels had
orders gegeven Dekker streng te bewaken omdat hij gevaarlijker was dan een Maleier.
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Dekker vraagt Everdine van Wijnbergen ten huwelijk: ‘Hij nam haar bij de hand en voerde haar
in een stille, ongeplaveide straat. Hier groeide zelfs nog gras. Hij ging naast Everdine op de grond
zitten.’

Dekker hoort in Lebak de klachten van de inlander Kassim aan over het afnemen van zijn buffels.
Dekker is veranderd in vergelijking met zijn Padangse tijd: ‘Toen was hij onstuimig, schuchter en
opvliegend tegelijk, nu was hij langzaam en bedachtzaam in zijn bewegingen. Wie zijn vader, de
kapitein Dekker, gekend had, had nu kunnen vaststellen, dat Eduard zeer op zijn vader leek.’
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Dekker wijst een militair terecht door wiens toedoen een riksja-rijder zich doodgelopen heeft.
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Eduard bij een dode grijsaard die door de regent vermoord is. Familieleden proberen zijn
kleindochter ervan te weerhouden haar beklag te doen, uit angst voor represailles.
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Van Lennep en Rochussen overleggen over het smoren van Dekkers boek: ‘De beide heren stonden
tegenover elkaar. Ze leken in geen enkel opzicht op elkaar. Van Lennep was een oudere heer met
bakkebaarden, rotting en paardetanden, hij droeg een geruite jas met lange panden, zoals oude
grondbezitters plachten te dragen. Rochussen was iets jonger, glad geschoren, met bolle wangen,
hij droeg meer stadse kleding en had een hoge hoed op, die ondernemingslustig op zijn rechteroor
geschoven was.’
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Afb. 11. Het dappere Hollandse leger wordt op de vlucht gejaagd door gemotiveerde inlanders:
‘Het was alsof een windvlaag de soldaten van de straatweg veegde. Men dreef ze met de lansen
vooruit, jaagde hen met de bajonetten, rolde hen van de weg af, viel hen aan met de dolken, joeg
ze het woud in, het moeras in, dreef ze naar de zee.’

Inlandse werkers op Van Gronius' plantage luisteren naar Max Havelaar: ‘Van Gronius boog de
twijgen verder uit elkaar, hij wilde meer zien. Dakunti las voor, de arbeidster Dakunti, die vele
jaren geleden uit Lebak weggebracht was, Dakunti, die in het huis van de assistent-resident Dekker
lezen geleerd had. [...] De mensen durfden niet te ademen. De arbeiders wendden hun blik niet
Dakunti af. Van Gronius verbleekte. Nog niet eens zo heel lang geleden, misschien zes jaar, zagen
de gezichten van de Maleise arbeiders er net zo uit als vandaag. Toen hadden ze zijn plantage in
brand gestoken en waren ze gevlucht.
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Nop Maas
Navolgers van de Ideën
I. Quintillianus (N. Braunius Oeberius)
‘Myn Ideën zijn de Times van myn ziel’, noteerde Multatuli als nummer 34 in zijn
eerste bundel Ideën. Wie in maart 1862 de eerste aflevering van Multatuli's nieuwe
werk las, kon uit deze programmatische uitspraak opmaken dat het hier ging om de
persoonlijke reactie van de schrijver op de actualiteit; snel, fragmentarisch en
ongesorteerd gepresenteerd zoals in een krant gebruikelijk was.
We mogen aannemen dat Multatuli niet de uitvinder was van deze vorm, die zo
wonderwel paste bij zijn temperament en zijn universele aanleg. Maar het lijdt geen
twijfel dat hij haar populair maakte. Menigeen had de indruk dat hij dit óók kon en
menigeen zal haar met open armen ontvangen hebben als een welkome oplossing
voor het immer nijpende compositieprobleem. Vaak maken de navolgers ook geen
geheim van hun inspiratiebron. Dat geldt natuurlijk voor de bestrijders van Multatuli,
maar ook voor bewonderaars. Als de term ‘ideeën’ al niet in hun titel voorkomt, dan
is er in ieder geval de nummering van de onderdelen en natuurlijk het fragmentarische
en aforistische karakter van de teksten.
In dit en de volgende nummers van Over Multatuli zal een aantal navolgers van
de Ideën de revue passeren. De eerste afleveringen zijn gewijd aan auteurs in het vrij
denkersblad De Dageraad. Vooral in dat tijdschrift doet zich na 1862 een explosie
voor van ideeënschrijvers. Hier zitten de geestverwanten van Multatuli. Als hij in
Idee 482 de namen noemt van mensen ‘die smaad verdragen om den wille der
waarheid’, vermeldt Multatuli o.a. Laçhmé, Titus, Van der Valk, Van der Voo en
Quintillianus, die allen Ideën-achtige bijdragen leveren aan De Dageraad. Hoe groot
Multatuli's verwantschap is met de Dageraad-mannen blijkt ook uit de aanhef van
Idee 127:
Ik heb daar drie en twintig nummers Ideën verscheurd die allen begonnen
met: ik lees in den Dageraad...
Wat drommel, zoek ze in den Dageraad.

Quintillianus
Quintillianus was het pseudoniem waarvan N. Braunius Oeberius zich tussen 1863
en 1870 bediende voor zijn serie ‘Ideën van Quintillianus’.1 Braunius Oeberius werd
in 1832 geboren in Bolsward. Van zijn levensloop is mij niet veel

1

De ‘Ideën van Quintillianus’ verschenen in De Dageraad deel 15 (1863), p. 264-272; 359-364;
543-548; deel 16 (1863), p. 383-394; 477-489; deel 17 (1864), p. 363-377; deel 18 (1864),
p. 191-200; deel 19 (1865), p. 244-257; deel 20 (1865), p. 187-192; 251-254; (1869), p.
66-67; 122-124; (1870), p. 12-14; 155-156.
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bekend. Hij overleed, enkele uren na zijn vrouw, op 18 september 1894 te Ellekom.
In de zeer korte overlijdensberichten in de kranten wordt niet zozeer aandacht besteed
aan hem, als wel aan zijn echtgenote Ymkje Meyer die onder het pseudoniem Una
romans vertaalde uit de Scandinavische talen. Waarom Braunius Oeberius zich juist
van het pseudoniem Quintillianus bediende, is mij onbekend.

Quintillianus is door Multatuli vereeuwigd in een aan hem gerichte brief.2 In De
Dageraad van 1862 verscheen een ‘Brief van Quintillianus’, waarin Braunius
Oeberius opriep om adhesie te betuigen aan Multatuli en een comité te vormen om
hem een bestaan te verzekeren. Multatuli antwoordde met een ‘Brief aan
Quintillianus’. Multatuli dankte hem ‘met innige dankbaarheid en met vaste
weigering’. Uit de plaatsnaamaanduiding ‘B.’ van Bolsward leidde Multatuli overigens
af dat Quintillianus vanuit Batavia schreef, wat hem zeer verheugde. Hij legde
Quintillianus uit dat hij in het verre Batavia de voeling verloren had met het
Nederlandse ‘publiek’. Anders zou hij die oproep niet geschreven hebben. Het
Nederlandse publiek zou daarop alleen maar reageren met de beschuldiging dat
Multatuli dat stuk zelf geschreven had. Multatuli wilde niet geholpen worden met
geld. Wel moest men bij de koning aandringen op onderzoek van de ‘zeer
onaangename dingen’ die Multatuli aan Nederland verweet.
De contacten tussen Multatuli en Braunius Oeberius zouden nauwer worden vanaf
1878. Tijdens de voordrachtentournees die Multatuli in dat en in de volgende jaren
ondernam logeerde hij enkele malen bij Oeberius en zijn vrouw. En de Oeberiussen
waren ook te gast bij Multatuli en Mimi. Ze logeerden in Nieder-Ingelheim toen
Multatuli in 1887 overleed.

2
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Vrouw en kuisheid
De eerste afleveringen van de ‘Ideën van Quintillianus’ openen steeds met een motto
uit de Ideën van Multatuli:3
Het teregt brengen van al 't verkeerde is onmogelijk, maar 't berusten in
verkeerdheden, omdat wij ze niet alle kunnen veranderen, is af te keuren,
en naar mijne opvatting der roeping van den mens, misdadig. - Daar rust
op ieder lid van 't groote reisgezelschap des menschelijken geslachts 'n
dure verpligting, den kant des wegs dien i langs ging, te merken met
weggeruimde hindernissen, opdat die eervolle gedenkteekenen van zijne
arbeid aan latere reizigers strekke tot voordeel, hen opwekke tot
dankbaarheid en aanspore tot navolging. Wie een steen op zijn weg vindt,
die oorzaak wezen kan van struikeling van wien na hem komt, kantele
dien ter zijde.
Kennelijk wil Quintillianus Multatuli terzijde staan bij deze arbeid. In de eerste
afleveringen zijn de ideeën nog niet genummerd.
Quintillianus' eerste idee klinkt ietwat duister: ‘Er is veel in het leven, dat men
niet begrijpt; maar 't onbegrepene wordt te veel op rekening gesteld van een
geheimzinnig onbegrijpelijk.’ Wat hij met dat ‘geheimzinnig onbegrijpelijk’ bedoelt,
kan men afleiden uit het tweede idee: ‘De meeste godsdiensten maken nadenken
overbodig.’
Een aantal ideeën van zijn eerste aflevering wijdt Quintillianus aan de
rechteloosheid van de vrouw en in verband daarmee kwesties van huwelijk en
echtscheiding. Hij begint de behandeling van dit thema met: ‘Ik vind het onbillijk,
onkuischheid in de vrouw zóó streng te veroordeelen en onkuischheid in den man
zoo gemakkelijk te verontschuldigen.’ De christenen eisen ten allen tijde kuisheid
van de vrouw. De bijbel spreekt alleen maar van de plichten en nergens van de rechten
van de vrouw. En ondersteund door de bijbel eisen de mannen des te brutaler de
onderdanigheid van de vrouw op. Quintillianus tekent ook verzet aan tegen de
Nederlandse echtscheidingswetgeving, die vooral allerlei belemmeringen opwerpt
in het belang van gewenste orde en zedelijkheid. Typisch Multatuliaans klinkt een
idee als: ‘'t Is merkwaardig, hoe weinig huwelijken er gevonden worden onder
getrouwde personen.’ Als de heersende belemmeringen zouden worden opgeheven,
zou het aantal echtscheidingen toenemen, en de maatschappij zou daarbij kunnen
winnen. Ook voor de kinderen uit een slecht huwelijk zou dat beter zijn. Dat brengt
hem op enkele meer algemene stellingen over opvoeding. Veel kinderen die geboren
worden uit een christelijk huwelijk worden door christelijke ouders op christelijke
wijze verwaarloosd. En:

3

Dit motto heb ik overigens niet teruggevonden.
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Een gouverneur of gouvernante, de school, en de dominé zijn de meest
gewone middelen tot verwaarloozing van de opvoeding der kinderen.
Vervolgens gaat hij weer terug naar de christen en de vrouw:
't Is niet waar, wat Christenen beweren, dat zij kuischheid hoogschatten
in de vrouw. - Zij verlangen enkel deugd, uit berekening, in eene vrouw,
welke zij wenschen te bezitten; in die vrouw, waarmede zij officieel zich
willen verbinden.
Maar dat ze voorgeven, kuischheid in de vrouw te waarderen, is waar. Indien ze maar begrepen, dat hunne beweerde hoogachting en geëischte
vrouwendeugd niet best is te rijmen met zekere vrijheden, welke den man
uit een ‘zeker oogpunt’ kunnen worden vergund.

God en zijn trawanten
Typisch Multatuliaans klinkt weer een aforisme als: ‘Misschien is er waarheid in
elke dwaling, en dwaling in veel, wat wij aannemen, wáár te zijn.’
Maar het belangrijkste thema in de ideeën van Quintillianus is natuurlijk God en
godsdienst. Zoals veel van de Dageraad-scribenten bevindt Quintillianus zich ergens
op de schaal tussen het geloof in een persoonlijke God en het volstrekte atheïsme.
Waar precies hij zich echter bevindt, is moeilijk uit te maken.
‘Iedere ernstige gedachte aan God - hoe men zich de Godheid dan ook denke - is
een gebed; in goede en schoone gedachten en daden ligt de ware godsvereering’
merkt hij op. In de volgende ideeën maakt hij duidelijk, dat de bestemming van de
mens op deze wereld is en niet in enig hiernamaals. De mens moet zich toeleggen
op mens zijn en op kennis van de natuur, dat is: kennis van haar wetten. We kunnen
de natuur niet beheersen, vindt Quintillianus, maar we kunnen haar wel in zekere
mate dienstbaar maken aan onze wil.
In de zedeleer van Jezus is veel moois, maar hij was lang niet de eerste die deze
denkbeelden verwoordde. Kan Jezus ermee door (hoewel onduidelijk is of hij ooit
bestaan heeft), met de god (met kleine letter) van het oude testament heeft hij niets
op:
Kwaadaardig, trouweloos, leugenachtig, onregtvaardig, schandelijk wreed,
onhandelbaar, inconsequent en vergeetachtig zonder voorbeeld is die god.
Tallozen zijn als het ware krankzinnig gemaakt omdat hun rede ‘door heillooze
opvoeding en priesterleer verduisterd’ is en zij ‘hopeloos zijn afgedwaald van de
schoone heirbaan van 't gezond verstand’. En diverse ideeën verkondigen dat de leer
van Jezus een stuk minder tolerant en menslievend is dan die van andere godsdiensten.
Zodra het de godsdienst betreft blijken allerlei intelligente mensen een duidelijke
aanleg voor waanzin te vertonen.
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Quintillianus wijst erop dat de christelijke beschaving overal bijdraagt tot het uitroeien
van de arme wilden. Hij geeft het voorbeeld van de Indianen in Amerika.
Uiteraard is Quintillianus niet dol op predikanten en priesters die in zijn visie
speculeren op de menselijke zwakheid:
Ik ontken niet, dat er predikanten gevonden worden, die eerlijk, in hunne
domheid, den non-sens en de godslasteringen, die zij de gemeente
opdisschen, gelooven, als eeuwige waarheden, en hunne verkondigde leer
als den eenigen weg ten leven; maar ik ontken, dat het meerendeel der
predikanten uit overtuiging die walgelijke, God- en mensch-onteerende
bloed- en schuldenleer prediken, die men nog dagelijks van den kansel
hoort.
Inconsequent zijn de christenen ook. Ze gruwen van heidenen die mensenoffers
brengen voor hun goden, maar zelf vinden ze de folterdood van Jezus een groots en
verheven gebeuren, terwijl een deel van de christenen zelfs ‘met wellust het goddelijk
menschenvleesch van hun God’ opeten.
En die christengod zelf kan er ook niets van. Hij maakte mensen naar zijn beeld
en gelijkenis en zag dat het goed was. Maar even later blijkt er toch van alles
misgegaan te zijn.
De moderne theologie bakt er niet veel beters van. In feite maken moderne
theologen zich schuldig aan naamroof door zich christenen te noemen. En verder:
't Mag waar zijn, dat de moderne theologie, als overgangsphase tot de
redelijke godsdienst, hare nuttige zijde heeft, 't is even waar, dat het
ongelukkige hinken op twee gedachten, dat schipperen en middendoor
zeilen, in één woord, dat karakterloos plooijen, schikken en wenden, 'twelk
veelal bij die rigting wordt waargenomen, verderfelijk werkt in de
maatschappij en zoo lafhartig is als dwaas.
En verder:
De Bijbel, zoo als hij daar ligt en algemeen wordt opgevat, is een verward,
dolzinnig, onzedelijk en godslasterlijk boek, te eenemale ongeschikt voor
het volk, dat zijne zinnebeelden, legenden, geschiedenissen en fabelen
niet verstaat.
En dan allemaal dat geharrewar over het al dan niet authentiek zijn van de diverse
onderdelen van de bijbel: ‘Ik neem het den Heiligen Geest kwalijk, dat hij geen oog
in 't zeil heeft gehouden bij 't overschrijven der authentieke geschriften.’ Quintillianus
beklaagt de arme christenen die met een boek zitten waarin onduidelijk is wat nu
precies Gods woord is. Radeloos, hulpeloos en hopeloos zijn zij ten speelbal van
godgeleerden die voorgeven de wijsheid in pacht te hebben.
Het christendom is een vorm van theïsme en dat leidt onvermijdelijk tot
onverdraagzaamheid:
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't Ligt in de aard der zaak. Wie niet gelooft in den eenigen, den
waarachtigen God, is goddeloos en wordt door 't dienen van zijn God
afgodendienaar. -Afgoderij is een gruwel in de oogen van den
wraakachtigen God; de afgodendienaar, indien hij zich niet bekeert, is
reddeloos verloren; het bekeeren van zoo'n ongelukkige is eene Gode
welgevallige daad, en 't omhalsbrengen van hardnekkige afgodendienaars
wordt pligt. - Fanatisme!

Godsdienst en wetenschap
Een aambeeld waar Quintillianus voortdurend op hamert is de onverenigbaarheid
van geloof en wetenschap:
Dat ieder zich God denke en geloove, zoo als hij wil - 't staat hem vrij maar wat hem niet vrij staat, is zijn geloof te geven voor wetenschap, zijn God op te dringen aan anderen, - en te veroordeelen, en te verdoemen,
wie niet gelooft aan 't product zijner phantasie, den God dien hij aannam
op geloof en gezag.
Een christelijke zedeleer bestaat niet, zegt Quintillianus, eigenlijk is die zedeleer
overgenomen van de Joden. Om mens te zijn, om ware beschaving, verlichting en
veredeling deelachtig te worden heb je deze christelijke zedeleer niet nodig.
Een aardige formulering is deze:
Jezus zegt: ‘Wordt volmaakt gelijk uw Vader in den hemel volmaakt is!’
Met hetzelfde regt en gelijke kans op een goed gevolg had hij de menschen
kunnen recommanderen, hem de hemelvaart na te doen.
En hij laat haar meteen volgen door de Multatuliaanse stelling:
‘Niets is volmaakt op deze wereld’. Ei! ik beweer, dat dan juist de
volmaaktheid ligt in het onvolmaakte.

Nog meer God
Als Quintillianus 108 ideeën achter de rug heeft, besluit hij om ze in het vervolg te
nummeren - een idee dat hij toch al eerder bij zijn voorbeeld had kunnen opdoen.
Een behoorlijk aantal nummers besteedt hij vanaf nummer 109 aan de bestrijding
van een prekenbundel van zijn plaatsgenoot M.E. van der Meulen, predikant te
Bolsward.4 Vooral de relatie tussen godsdienst en wetenschap staat

4

Het boek heet Aan mijne vrienden. - Gedachtenis, bevattende vier preêken en een voorwoord.
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centraal. Uiteraard komen in dit verband ook de wonderen van Jezus aan de orde. In
CXXX zegt Quintillianus:
Men maakt Jezus, door hem zoogenaamde wonderen toe te dichten, tot
een soort van goochelenden kwakzalver, die op het volk impressie wil
maken, door dingen te doen, die men bewondert, omdat ze schijnbaar
aandruischen tegen de mogelijkheid - de natuur.
Echo's van Multatuli ontmoet men allerwegen. ‘Alles, wat was en is, moest en moet
zijn!’ leest men in CXLI, en in CXLIV: ‘volmaaktheid sluit nog geen volkomenheid
in; volkomenheid zonder volmaaktheid is echter niet denkbaar. Het onvolkomene is
volmaakt in zijne onvolkomenheid’. En geen lezer van De Dageraad zal de referentie
aan ‘Het gebed van den onwetende’ ontgaan zijn in CXLVIII:
Sommige schrijvers in de Dageraad ergeren zich over het onbepaalde van
het godsbegrip, bij andere schrijvers in de Dageraad.
Ik rangschik me onder die anderen, welke de ergernis zijn van sommigen.
Ik beken, dat mijne denkbeelden omtrent God bijzonder onbepaald en
vague zijn. Ik maak zelf, strikt genomen, geene aanspraak op een
zoogenaamd godsbegrip, en ben van gevoelen, dat, waar zoodanig begrip
zich kenmerkt door bepaaldheid, het zich ook nog kenmerkt door iets
anders, namelijk, door het bepaald wegcijferen van God.
Of ik geloof aan God, wat ik denk van God?
Helaas! wat zal ik u zeggen.
Er is geen God, of hij moet goed zijn! - Welnu, ik geloof... dat Hij er is en dat is ook alles, wat ik te zeggen heb over mijn godgeloof.’
Die laatste wending heeft weer iets weg van Multatuli's Idee 32: ‘De noodzakelykheid
is God. Meer weet ik van God niet te zeggen. En 't spyt me.’
Al met al heeft die God er wel een rommeltje van gemaakt. Neem bijvoorbeeld
CLII:
Door lijden tot God, zeggen de vromen. Ik vraag: waarom door lijden, en
niet door vreugde? Heeft dan de God der liefde en almagt een welbehagen
in de smart Zijner kinderen? Als ik God was! ... ja, ja, het zou anders zijn,
- maar 't is nu eenmaal zoo niet, en ik dien wel te berusten in 't geval.
In het volgende idee stelt hij overigens vast dat alle denken over God onontkoombaar
uidoopt op vermenselijking van God. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat hij
in CLVII stelt:
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Er moge dan een God zijn of niet, de natuur, de werkelijkheid, is de eenige
leerschool voor den mensch. [...] 't Is nu eenmaal Zijn wil, dat wij Hem
niet begrijpen, dat Hij onverstaanbaar voor ons is. Welnu; dat is Zijn zaak;
de onze is, te lezen en te leeren, wat er te leeren en te lezen gegeven is.
Brengt dit ons eindelijk tot ongeloof, tot het geloof ‘er is geen God’, 't zij
zoo, 't is Zijn wil, en de menschheid zal er niet slechter om zijn, - dit is
mijn idee althans.
Dan wordt het weer tijd voor enige bestrijding van predikanten. CLXI:
Er bestaat geene onmiddellijke openbaring Gods, en die 't meenen zijn òf
bedrogenen òf bedriegers.
En ook over Jezus heeft Quintillianus nog iets op zijn hart: als voorbeeld voor de
mens is hij volstrekt onbruikbaar. In zijn zondeloosheid en zijn zogenaamde
volmaaktheid staat hij op een voor de mens onbereikbare hoogte (CLXIII).
Predikanten lijken volgens Quintillianus veel op vloekers. Ze gebruiken allerlei
woorden om het effect, maar menen eigenlijk niet wat ze zeggen. CLXXVII:
Helaas! Men kan niemand meer onvoorwaardelijk gelooven, zelfs de
vloekers niet!

Weduwe Pruimers
Vervolgens neemt Quintillianus weer uitgebreid de moderne theologie onder handen;
vooral de predikanten die aanblijven uit baatzucht. Voorzichtig probeert Quintillianus
deze kwestie in de vorm van een parabel te gieten (CLXXIX). Deze vorm zal hij
later vaker gebruiken. Maar voor het zover is, neemt hij eerst nog de verdediging
van de mens op tegen de beschuldiging van zondigheid. De mens is zo slecht nog
niet als hij door de theologen afgeschilderd wordt (CCIV) en:
Verzoening van den mensch met God, De mensch moet zich met God
verzoenen. -Ik heb er niets tegen. Maar eilieve... wat heeft de mensch toch
gedaan, om God reden te geven tot zoo'n verzoening eischende
ontevredenheid?
Integendeel vindt Quintillianus dat het veeleer aan God is het goed te maken met de
mens (CCVII). En waarom moeten wij die Jezus eigenlijk dankbaar zijn? Hij liet
ons een geloof na dat misschien wel mooi en troostend is, maar dat ‘de menschheid
geen stap verder heeft gebragt op den weg van vooruitgang, ontwikkeling en
volksgeluk’ (CCX). En ook de bewering dat het christendom liefde en humaniteit
bracht is niet waar:
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Ja, ja, toen Jezus gesproken had, en het geloof aan de liefde Gods in de
menschheid was ontwaakt, toen was alles goed... Hoopen van lijken werden
de mijlpalen op den weg der zaligheid, door 'n geloofs-lievende menschheid
bewandeld; brandstapels de signaalvuren van den vooruitgang, en het gegil
van gemartelden, de vreugdekreeten van den zich ‘Gods liefde’ bewust
wordenden mensch. (CCXII)
In CCXX verdedigt Quintillianus Multatuli tegen degenen die zijn brief aan de
weduwe Pruimers samenvatten als ‘de leer van dierlijke vrijheid, in schaamtelooze
verkrachting van de heiligste wetten in eene geordende maatschappij’.
Multatuli opende zijn tweede bundel Ideën met een brief aan de weduwe Pruimers
te Zwolle. De zeggenschap over haar wettig kind was haar ontnomen, nadat ze een
tweede kind gebaard had in een buiten-huwelijkse relatie. Multatuli verzet zich tegen
de heersende wetten en zedelijkheidsopvattingen en houdt een pleidooi voor vrije
liefde. Quintillianus verdedigt Multatuli, maar heeft ook een aanmerking:
Maar wàt hebt ge dan toch eigentlijk gezegd, geschreven en uitgesproken
of geleerd in uw' brief aan 'n mevrouwelijke deelgenoot in
buiten-maatschappelijkheid? -Predikt ge echtbreuk, bigamie, ontucht,
liederlijkheid? - ‘Men’ zegt het. - Verdedigd ge 't onvrouwelijke en
laaghartige in een' Hoog Geboren h...r. - ‘Men’ zegt het. - Drukt ge 't zegel
uwer goedkeuring op 't schandelijk' gedrag eener onwaardige wel
eerwaarde? -‘Men’ zegt het. - En als gij nu zegt, dat ge publiek veracht,
waarin ge gelijk hebt bij zekere opvatting van 't woord ‘publiek’, en als
gij nu beweert dat publiek niet lézen kan, waarvan 'k het tegendeel niet
wil beweren, moet ik u toch zeggen, dat gij 't doel van uw schrijven
misschien niet zoudt benadeelen, door in 't algemeen, wat minder reden
te geven tot misverstaan.
Na dit gezegd te hebben geeft Quintillianus zich over aan de creatie van een drietal
parabels over het huwelijksleven. Loyalus en Adorate voelen zich tot elkaar
aangetrokken. Zij huwen voordat zij trouwen en leven gelukkig met Décentia als
vriendin (CCXXI). Animalus en zijn vrouw daarentegen leven ongelukkig, omdat
ze niet gehuwd waren voor hun trouwen. Hun vriendin is Lubrice (CCXXII). De
christelijke Hypokritus verovert Sentiména en leeft een tijd met haar in onwettige
gemeenschap.
Toen de Diffumiliërs dit vernamen, ontstaken ze in braafheids-razernij
tegen Sentiména en steenigden haar, zoo als dit gebruikelijk is in
Diffimuléa. Maar Hypokritus lieten ze, - daargelaten de chicanes van 'n
partij; - ongemoeid ter wille van zijn manslagtigheid [...]. (CCXXIII).
Vervolgens formuleert Quintillianus nog enkele meer directe stellingen over het
huwelijk, zoals:
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Waar 'n huwelijk bestaat bij echtvereeniging, zijn de echtgenooten de een'
voor de ander voorwerpen van besliste vóórkeur; - waar die voórkeur niet
bestaat, kan van 'n huwelijk geen spraak zijn. (CCXXV)
En:
Wie getrouwd is en tevens gehuwd buiten wettelijken echt, is niet schuldig;
maar schuldig is de echtgenoot, die in ongehuwdheid zich aanstelt, als
was hij getrouwd met 'n ander.
Het getuigt van zelfkennis dat Quintillianus in zijn volgende idee concludeert:
Multatuli! Na lezing van 't geen ik op voorgaande bladzijden schreef, komt
het me voor, dat ik maar geen' aanmerking had moeten maken op uw
schrijven. - Ik betwijfel het, of 'k zelf - in mijn laatste idéen vooral, - geen
reden gaf tot misverstaan. -Misschien zou 'k me op zommige punten
duidelijker kunnen uitdrukken, als ik 't beproefde, maar 'k gevoel er voor
het oogenblik waarachtig geen lust toe. - Wie me niet begrijpt, moet het
maar zeggen. Tot ziens! -

Krachtige dageraad
Nadat hij aangeraden heeft het woord ‘fatsoen’ uit het lexikon te schrappen
(CCXXXIII) en hij de hoogmoed om waar te durven zijn aangeprezen heeft
(CCXXXIV), neemt Quintillianus de predikanten à faire die koketteren met
natuurkunde (CCXXXV e.v.). In CCXLII vertelt Quintillianus dat zijn ‘vriend’ de
apotheker hem verweet dat hij niets produceert, terwijl hij toch zo knap is.
Quintillianus wees toen op zijn bijdragen aan De Dageraad. Maar niemand las dat
verfoeilijke blad, kreeg hij ten antwoord. Hij moest iets produceren zodat het publiek
er wat aan had, verhandelingen voor het Nut bijvoorbeeld. Maar Quintillianus ziet
er geen kans toe. Hij vindt zichzelf niet knap en weet bijna niets (en het weinige dat
hij ‘geleerd’ heeft, is hij gelukkig weer vergeten) (CCXLII e.v.). De betreffende
apotheker zei ook, dat men niet onder een valse naam behoort te schrijven. Daar zit
iets in, vindt Quintillianus. Het is ridderlijk te strijden met open vizier, ‘maar wie de
doornen, distelen en giftplanten wil uitroeijen, die den groei van iets beters
belemmeren, doet wèl zich te hoeden tegen onnoodige verwonding.’
Quintilianus is groots op zijn medewerking op De Dageraad. Maar om het publiek
tegemoet te komen zal hij enkele sprookjes vertellen. Kennelijk geïnspireerd op
Multatuli's sprookjes en geschiedenissen van gezag in Minnebrieven stelt hij
mechanismen in het licht die de kerkelijken bezigen om hun gezag te handhaven. In
het eerste sprookje creëren de duisterlingen eenheid in de gelederen door een
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algemene vijand te fingeren. In het tweede sprookje beraadslagen personen over ‘een
nieuwe behoefte, die in de behoefte van zekere personen, zou moeten voorzien’. Er
ontstaan twee partijen. De een gaat in het offensief, waarna de ander de overwinning
behaalt door te protesteren tegen iedere nieuwe behoefte (lees: modernen en
orthodoxen). In het derde sprookje ontstaat een derde partij die het volk wil ontheffen
van ‘den druk der behoeften, waaronder het bijna bezweek’. Deze derde partij wordt
tot gezamenlijke vijand verklaard bij het volk, dat ontzenuwd is ‘door langdurig
gebruik van jenever en Evangelie’. Maar die derde partij krijgt toch steeds meer
invloed. Het vierde sprookje lijkt een toekomstvisioen te worden waarin in het zeer
laaglandige land van moeras en water eindelijk menselijkheid en recht, deugd en eer
en gevoel een hoofdrol gaan spelen, maar... de auteur breekt af met een verwijzing
naar toekomstige ideeën. Een truc die ook wel weer aan Multatuli ontleend zal zijn.
Op die toekomstige ideeën moest de lezer overigens enkele jaren wachten. In de
jaren 1866-1868 heeft Quintillianus kennelijk geen ideeën. Pas in 1869 treedt hij
weer op. Niet met de in het vooruitzicht gestelde getuigenissen van een betere
toekomst, maar met meer van hetzelfde. Meteen CCLI is weer een soort ‘geschiedenis
van gezag’, waarin God optreedt als de ontbrekende vader van een huisgezin. Iemand
die lijdt aan een krankzinnigheid van zeer beminnelijke aard werpt zich op als gezant
van de vader in het vaderloze gezin. Dit wordt een uitgangspunt voor de speculanten
in de familie.
En wie opstonden, tegen de valschheid van haat en tweedracht zaaiende
misdadigers en de gezanterigheid van speculanten in Vaderwil
verkondigende leugenleer - werden de paria's in de familie. En dat alles
is zóó gebleven tot op dezen dag.
In de ideeën die Quintillianus in 1869 en 1870 publiceert, echoot Multatuli's werk
nog op diverse plaatsen. Eén keer komt Multatuli nog rechtstreeks ter sprake
(CCLXV). In de Bolswarder afdeling van de Maatschappij tot Nut van den Javaan
werd Multatuli beschuldigd van zelfvergoding, cynisme en sensualisme. Quintillianus
registreert deze uitval tegen Multatuli als persoon omdat men de spreker kan
beschouwen als ‘woordvoerder eener heerschende meening en als tolk eener partij,
waarvan men heil verwacht voor Nederland!’
Het laatste idee dat Quintillianus publiceert is nummer CCLXVIII. Het handelt
over de talrijke liefdadige stichtingen op christelijke grondslag in Nederland en of
die nu in het vervolg modern of orthodox geëxploiteerd moeten worden. Daarna is
de bron kennelijk opgedroogd.
Quintillianus was een enthousiaste en respectabele navolger van Multatuli. Het
niveau van zijn voorbeeld haalt hij natuurlijk nooit, stilistisch noch inhoudelijk. Maar
hij laat wel zien dat Multatuli's zaad in vruchtbare aarde viel en aanzette tot
medewerking in de strijd voor de waarheid.
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W. van den Berg
Multatuli in het rederijkersmilieu. Een documentatie.
Inleiding
De rederijkerskamers voor uiterlijke welsprekendheid mogen nu vrijwel uit het
collectieve culturele geheugen zijn weggezakt, ruim een eeuw geleden vormden zij
een hoofdmoment van de literaire bedrijvigheid. Reciteren werd tot een rage in
genootschappelijke kringen. Aanvankelijk opgezet om de leden te trainen in de
voordrachtskunst, verkleurden vele van die rederijkerskamers na kortere of langere
tijd tot ‘liefhebberij’-toneelgezelschappen. Verkennend onderzoek heeft uitgewezen,
dat in de vorige eeuw meer dan 900 van dit type verenigingen actief zijn geweest.
Als men bedenkt, dat elke kamer ongeveer 12 zogenaamde ‘werkende’ leden telde
en meestal kon bogen op honderden ‘kunstlievende’ leden, is het duidelijk, dat het
hier gaat om een een genootschappelijk verschijnsel van gigantische afmetingen.1
De bloeitijd van dit curieuze fenomeen is globaal te situeren tussen 1860 en 1890.
Dat betekent dat de rederijkers zich roerden in dezelfde periode, waarin Multatuli's
eigenzinnig schrijverschap zich manifesteerde en de pennen van voor- en
tegenstanders in beweging bracht.
Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen, dat ook in het rederijkersmilieu
Multatuli reacties heeft losgemaakt. Met zijn befaamde improvisaties tijdens zijn
voordrachtentoernees, moet hij voor veel schutterende rederijkers een lichtend
voorbeeld zijn geweest, al liet hij zich bij mijn weten nooit strikken om op een
rederijkersavond op te treden.2 Ook de toneelschrijver Multatuli zal de rederijkers
aangesproken hebben. Er was in die kringen nu eenmaal een schreeuwend tekort aan
speelbaar repertoire en met een stuk van Multatuli kon men als rederijkerskamer in
ieder geval eer inleggen.
Hoe men in rederijkerskringen over Multatuli dacht, kan men redelijk aflezen aan
de reacties in een aantal speciaal op de rederijkers toegesneden tijdschriften. In
aanmerking komen hier het Rederijkers weekblad (1864-1875),

1
2

Zie voor een voorlopige inventaris het themanummer Rederijkers op rij van De negentiende
eeuw 16 (1992), 4.
Zie voor de voordrachten van Multatuli Nop Maas, ‘“Wat ik doe, is geen kunst, helaas, 't
zyn maar kunstjes!”. De voordrachtentournees van Multatuli, 1878-1881’. In: Over Multatuli
9 (1982), pp. 9-40; in bekorte versie ook verschenen in W. van den Berg en Peter van
Zonneveld (red.), Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw, Utrecht 1986, pp. 200-225.
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Euphonia (1877-1879), Eloquentia (1881-1883) en De gids voor leesgezelschappen
en rederijkerskamers (1887-1893), die op enkele hiaten na de periode 1864-1893
afdekken.3 In de tot nu toe bijeengebrachte Multatuli-documenten, verzameld in het
Volledig werk (in het vervolg afgekort als VW) zijn uit die rederijkerstijdschriften
alleen gegevens ontleend aan het Rederijkers weekblad. In de hier na volgende
documentatie neem ik alle Multatuliana op die ik in de rederijkerstijdschriften ben
tegengekomen, echter met uitzondering van die teksten uit het Rederijkers weekblad
die reeds in het VW staan afgedrukt. Ik geef de voorkeur aan een chronologische
presentatie boven een thematische, omdat zo zichtbaar wordt welke facetten van
Multatuli's werk en persoon in de loop der tijd aandacht getrokken hebben in het
rederijkersmilieu. Al met al is het een bonte rij van Multatuli-referenties geworden:
van persoonlijke herinneringen tot opvoeringsgevens, van op Multatuli geïnspireerde
pseudoniemen tot oeuvre-typeringen, van commentaren op vertalingen tot
vergelijkingen met andere auteurs. Bij elkaar genomen geven zij enige indruk hoe
er in rederijkerskringen op Multatuli gereageerd werd.
Per tijdschrift geef ik eerst het jaar en het nummer van de aflevering. Daarna
volgen, indien vermeld, de naam of de initialen van de auteur en de eventuele titel
of rubrieksaanduiding. De geciteerde teksten staan tussen enkele aanhalingstekens.
Weglating van minder relevante passages wordt gemarkeerd door vierkante haken.
Zo nu en dan vat ik een al te omslachtig betoog samen. Ik onthoud mij, op één
uitzondering na, van commentaar of nadere toelichting. Deze documentatie heeft
slechts de pretentie enige aanvulling te geven op de Multatuliana die in het VW zijn
of worden samengebracht.

Rederijkers weekblad.
1 (1864), 15
Multafero
Iets over het tooneel

1 (1864), 18
Multafero
Aan Marie

1 (1864), 22
Multafero
Rederijk
3

Zie voor een korte karakteristiek van deze rederijkerstijdschriften W. van den Berg, ‘Op weg
naar welsprekendheid: een beredeneerd overzicht van negentiende-eeuwse geschriften rond
de (uiterlijke) welsprekendheid’. In Rederijkers op rij, pp. 217-222.
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1 (1864), 24
J.B.
De rederijkerskamer van Multafero nader bekeken
‘Multafero, waarschijnlijk de vader van Multatuli [...]’.

1 1864), 30
Lastdier
Aan en van Marie
‘Multafero, bevallige variant op Multatuli, zoowel in vorm als in beteekenis, vertaal
ik platweg door lastdier [...]’.

1 (1864), 32
De Leeuw
Aan de redactie van het Rederijkers weekblad
‘Daarentegen schijnt de heer J.B. er bijzonder op gesteld te zijn te weten, wie ik ben.
Getuige de niets afdoende, derhalve geheel overbodige, maar ook weinig beleefde
phrase: “Multafero, waarschijnlijk de vader van Multatuli”. Kan hem dit genoegen
verschaffen, dan wil ik hem gaarne ten dienste staan. Daartoe zie ik af van elk anoniem
geschrijf in dit blad en noem mij met achting De Leeuw.’

2 (1865), 25
T.
Multatuli's Ideeën
‘Met belangstelling hebben wij nu en dan kennis gemaakt met de “Ideeën”, van den
schrijver van Max Havelaar. Als eene merkwaardige verschijning ook op letterkundig
gebied, gelooven wij ze voor onze lezers ter sprake te moeten brengen. Uit een
letterkundig oogpunt alleen, is het dan ook dat wij daarover gewagen.
Wat de Inhoud aangaat, we vergenoegen ons hier met onze meening daarvan te
zeggen, dat ze de maatschappij beschouwen als verre van te zijn zamengesteld uit
engelen (eene beschouwing, die inderdaad niet nieuw is). Zou de Ideale inrigting
der maatschappij, die de schrijver zich voorstelt, doorgaan, dan moesten de menschen
genomen worden, zoo als ze behoorden te wezen en niet zooals ze werkelijk zijn.
Schijnbaar is al wat er in staat, waar; maar evenzeer onbestaanbaar met orde en
wet. Dat enkele aanmerkingen b.v., dat sommige wetsartikelen geheel of ten deele
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in onverstaanbare taal zijn uitgedrukt; dat de Maatsch. T.N.v.A. niet ALTIJD tot nut
VAN 'T ALGEMEEN werkzaam is, en andere aanmerkingen, niet van grond ontbloot
zijn, zal niemand betwisten.
Als letterkundig produkt aarzelen wij niet, de Ideeën een merkwaardig verschijnsel
te noemen.
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Wij laten daar, de aardigheid (meer is het o.i. niet) om alle, neen niet alle, maar
sommige woorden naar de uitspraak te spellen in strijd met afleiding, analogie of
welluidendheid. In “de Bruid daarboven” merken wij dit niet. Dit stuk werd misschien
gedrukt naar de Padangsche copy, en toen die geschreven werd, was de nieuwe
spelling welligt nog niet door den schrijver aangenomen.
Maar ter zake.
Multatuli heeft eene allerbelangrijkste schrede gewaagd: hij heeft de Poësie te
hulp geroepen ter verklaring, ter uitlegging, ter verdediging.
De natuurlijke taal, de eerste, de oudste, de Ursprache kon oudtijds beter dan hare
jongere zuster bepleiten en overtuigen. Dat zij 't nu niet meer doet... à qui la faute.
Dichterlijke alleenspraak (hoewel eenigzins obscène) als in den brief aan Mevr.
P. is ons in lang niet voorgekomen. Wat er in staat is waarheid, heilige waarheid,
overtuigend, overredend! Geen koud proza, al was het op rijm, kon zoo duidelijk
grievend, en daarom verborgen leed schilderen, dan dat dichterlijk proza.
Waar het oude zoo vaak uitmuntend in een nieuw kleed is gestoken; daar
verwondert het ons als men nieuwe voorvallen in oude vormen kleeden wil; m.a.w.,
waar wij zooveel oude zaken die Voltaire, Jan Jacques, Montesquieu, Chateaubriand
en wie weet hoeveel anderen vroeger gezegd hebben, in den stijl onzer dagen en bij
gebeurtenissen uit onzen tijd hooren aangeven, daar verwondert het ons als wij hooren
beweeren, dat de dichter eigentlijk maar ambachtsman is. Is de stof het laken, de
dichter maakt er redenaarsmantel van. Dit gelooven wij niet.
De dichter kon vervormen, zoolang de wereld in hare kindschheid was; maar zal
hij nu dichter zijn, dan moet hij schepper wezen en kan dan hopen, dat de wereld
zich naar zijne scheppingen hervormen of vervormen zal. Dit is moeijelijk en weinigen
gegeven. Het aantal verzenmakers is legio. Het aantal dichters? .....
Wij gelooven met Bilderdijk, dat de ware dichter schrijft om te voldoen aan de
inspraak, aan de behoefte van zijn gemoed; en dat zulk werk evenmin gekocht en
gelezen zal worden, dan door die ware dichters welke met hem eenstemmig denken.
Een ding is zeker, (en ook in dit opzigt zijn de “Ideeën” voor velen belangrijk),
Multatuli heeft steeds de groote les van Bulwer voor oogen: Schrijf nooit eene
zinsnede, voor dat gij wel overwogen hebt wat gij er door wilt uitdrukken, en welke
woorden gij daartoe wilt bezigen’.

2 (1865), 39
Taco
Het doel der rederijkerskamers
‘De vrouwe van Waardenburg, door Van Lennep
De bruid daarboven, door Multatuli
Boer en edelman, door Cremer
De vrouw van den vrijbuiter, door Hofdijk
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Ziedaar, zoo ver ik weet, de eenige oorspronkelijke prozastukken die in de laatste
jaren ten tooneele zijn gevoerd’.

3 (1866), 6
[Berigten]
‘Ulrum. - Vrijdag 2 Februari gaf de rederijkerskamer Asinga alhier hare openlijke
voorstelling, bestaande in het opvoeren van het tooneelstuk: De Bruid daarboven,
door Multatuli en het blijspel met zang: Een bankbiljet van duizend gulden, door A.
Ruysch. Een talrijk en uitgelezen publiek woonde de voorstelling bij, en deed
herhaaldelijk door een daverend applaudissement van hunnen bijval blijken’.

3 (1866), 7
[Overgenomen uit de Nieuwe Utrechtsche Courant]
Noblesse oblige. Multatuli of Douwes Dekker? Overdrijving en nog eens
overdrijving. Een voortdurende ergernis
‘Men schrijft niet ongestraft een meesterstuk als de Max Havelaar. Niet om niet
verovert men, als met éénen sprong eene plaats onder de eerste vernuften, waarop
onze letterkunde roem mag dragen. Adel verpligt. De adel van den geest niet minder
dan die der geboorte.
En toch gaf Douwes Dekker, de schrijver van Max Havelaar en der Geschiedenis
van Wouter in de Ideën - twee meesterstukken - in 1864 zijn Bruid daarboven uit.
En toch werd dit tooneelspel herhaalde malen met den meesten bijval opgevoerd;
toch werd de schrijver na de eerste voorstelling hier ter stede, nu een jaar geleden,
in triomf op het tooneel gesleept, met geestdrift toegejuicht, en vielen hem eerbewijzen
ten deel, zooals ze alleen aan koningen en prinsen - zij 't dan soms ook aan koningen
en prinsen op het gebied van letteren of kunst - plegen te beurt te vallen. Gold dit
alles Multatuli den schrijver van Max Havelaar, den onverschrokken strijder voor
hetgeen hij waarheid denkt - wij hebben er vrede meê; gold het alleen Douwes Dekker,
den schrijver van de Bruid daarboven, dan was die hulde stellig overdreven, zoo niet
geheel onverdiend.
“Men moet geschriften naar hunnen datum beoordeelen” roept men ons toe, en
men wijst ons naar de laatste bladzijde van het tooneelspel, waar het jaartal 1843 het
ons als een pennevrucht uit “schrijvers jongelingstijd doet kennen. Doch men vergeve
het ons, indien wij ons hierdoor niet uit het veld laten slaan. In 1864 zond Dekker
zijn tooneelspel voor het eerst in het licht en gaf daardoor te kennen, dat het volgens
zijne meening het licht niet behoefde te schromen. Ware het anders geweest, hij had
het omgewerkt of achterwege gehouden.
Wij gaven het reeds niet onduidelijk te kennen, ons oordeel over de Bruid
daarboven is verre van gunstig. Wel is de uiterlijke bouw van het stuk - la charpente
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zeggen de Franschen - volstrekt niet zonder verdienste, de verschillende scênes sluiten
goed in elkaâr en de dialoog is vloeijend. Maar zijn deze eigenschappen op zich
zelven ook niet te verwerpen, welke waarde hebben zij, wanneer de gedachte, de
kern van het stuk, niet deugt?
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En dat die gedachte valsch is - wie zal het ons na eenig nadenken niet toestemmen?
Die Gustaaf Huser, die om de schuld van een vader uit te wisschen, en den eed, aan
dezen op zijn sterfbed gedaan, gestand te doen, alles opoffert, alles, niet slechts zijn
liefde, maar tot zelfs zijn eer; die, alleen uit zucht om zich op te offeren, zich zelven
voor eerloos uitgeeft, en toeziet dat Caroline, die hij zielsliefheeft, de vrouw zal
worden van een schurk - het is geen menschelijke figuur, die de auteur ons te zien
gaf, het is een onnatuurlijk wezen, waarvoor wij een oogenblik medelijden kunnen
gevoelen, maar dat op den duur onze sympathie niet kan opwekken.
Met de overige personen gaat het niet veel beter. Caroline, die op het punt van een
ander te huwen, een bezoek brengt aan haren vroegeren minnaar, om hem te zeggen
dat zij, wien zij ook op aarde moge toebehooren, zijn verloofde voor den hemel, zijn
Bruid daarboven, is, schijnt ons ook al zeer vreemde begrippen te zijn toegedaan.
Althans haar stelsel om er twee echtgenooten op na te houden, een voor hier beneden
en een voor daarboven, achten wij, op zijn zachtst uitgedrukt, een hoogst gevaarlijk
stelsel. Gelukkig dat onze hollandsche jonge meisjes solide genoeg zijn, om zich
niet door dit voorbeeld te laten meêslepen.
Mevr. van Wachler is door overdrijving een bepaalde karikatuur geworden en ook
Frans, de knecht van den Jonker van Bergen, een knecht, die in groot liverei de
intiemste huiselijke tafereelen bijwoont en zich zelfs in 't gesprek mengt, moge in
Molière's Comédies op zijn plaats zijn, in een modern adellijk Hollandsch huishouden
is hij eene onmogelijkheid.
Onzes inziens lijdt het geheele stuk aan de meest ergerlijke overdrijving, en dat
de taal hiervan mede niet is vrij gebleven, kan men ligt denken. Niet zelden wordt
een overigens boeijende scène door holle declamatie en bombast ontsierd; vooral
het 4de bedrijf gaat aan dit euvel mank.’

3 (1866), 11
[Onze letterkunde]
Naar aanleiding van Hummel, die in 1865 niet ongelukkig debuteerde met Als de
oppositie regeert!, wordt opgemerkt:
‘Wij verwachten van hem meer dan van de wilde natuurdrift van Multatuli, die
thans in Duitschland we weten niet welke rol speelt. Willen onze dramatici in de
menigte trekken, en dat is toch een gewigtig punt, dan moeten zij in het volle leven
grijpen en onder anderen eens nagaan, waaraan de opgang van de bekende klucht
van Onzin eenige jaren geleden te danken was. Kan men niet de Fransche Hollander
als eens de Spaansche Brabander vertoonen; neem dan de Lion of de publieke
moraliteit, Multatuli of 't miskend genie, al zou Douwes Dekker deze ook zelf op 't
tooneel brengen, wat misschien het beste was; want al bezit deze de gave van de
inventie niet, hij kan uitnemend copiëren, wat hij gezien of ondervonden heeft’.
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3 (1866), 37
[Berigten]
‘Amsterdam. - Door het genootschap Rhetorica et amicitia alhier, zal op zaterdag
den 15 september aanst. eene buitengewone vergadering worden gehouden en als
dan worden opgevoerd: De Bruid daarboven, tooneelspel in 5 bedrijven van Multatuli,
voor dit genootschap bewerkt door den heer J. Meijer.[...] Na afloop zal er gelegenheid
tot dansen gegeven worden!’

3 (1866), 42
[Berigten]
‘Naarden. - Den 13 october jl. had alhier eene buitengewone vergadering plaats door
de werkende leden der rederijkerskamer Rhetorica et amicitia van Amsterdam, door
het bestuur der zangvereeniging alhier vriendschappelijk uitgenoodigd, welke geopend
werd met eene toespraak [...] waarna werd opgevoerd: De bruid daarboven, van
Multatuli’.

4 (1867), 7
Catalogus van stukken voorrederijkers. Bijeengebracht door A.J. Le Gras
In de lijst van rond de 50 toneelschrijvers komt ook Multatuli voor met De bruid
daarboven.

4 (1867), 13
T.H. de Beer
[Letterkundige kamerkout]
De Beer diagnosticeert een gebrek aan humoristen in de Nederlandse literatuur en
vervolgt dan:
‘Multatuli is zeker een goed humorist; maar anders dan Jean Paul beweert, is de
humor bij hem niet het omgekeerd - verhevene; het is bij hem de waarheid die, in
tegenstelling van haar gesluierde of versierde(!) naamgenoot, zulk een komisch effect
te weeg brengt, dat wij die waarheid zelve humoristisch vinden’.

4 (1867), 14
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Tooneel-correspondentie
De correspondent informeert over een samenwerking tussen de rederijkerskamer
Asinga te Ulrum en Tollens te Hoogezand en Sappemeer, resulterend in een
gemeenschappelijke opvoering op 25 maart 1867. Hij vervolgt dan:
‘Gij zult wel verlangende zijn te vernemen, welke stukken opgevoerd werden.
Misschien wekt het eenigzins uwe bevreemding, als ik schrijf: “de bruid daarboven”
van

Over Multatuli. Delen 34-35

63
Multatuli, den man die veel gedragen heeft en “de bemoeïal”. Gij zult wellicht denken,
dat dit te veel is voor één avond, en dat met zoo veel bedrijven van die lengte, èn
van de talenten en den goeden wil der kamer, èn van de aandacht van het publiek
wat al te veel gevergd werd. [...]
Gij kent “de bruid daarboven”? Een door taal, stijl en gedachten uitmuntend, maar
in zijne hoofdidee excentriek, onwaarschijnlijk, onnatuurlijk stuk. Ik beweer, dat de
muzikant Holm, wat men noemt een geestdrijver en dus geen verstandig mensch is.
Dat hij zijne Caroline, die hij liefheeft en die hem liefheeft, wil afstaan aan een
berooiden lichtmis, is eene geestdrijverij van de ergste soort, of liever eene zielkundige
onmogelijkheid. Deze idee van loochenende liefde is valsch gedacht. Hij zal uit het
beginsel van liefde het liefste, 't welk hij bezit wegschenken om het... diep ellendig
te maken, dat is eene psychologische tegenstrijdigheid en in het werkelijke leven
onbestaanbaar. Gij werpt mij tegen: maar hij stelde de voorwaarde, dat jonker Karel
zich moest bekeeren, en eerst dan het meisje zou bezitten. Goed, gesteld al, dat een
schurk in een jaar tijds een goed en edel mensch kan worden, dan houd ik nog vol,
dat Holm zulk een aanbod nooit had mogen, kunnen en moeten doen, omdat hij wist
en de bewustheid had, dat Caroline hem en hem alleen beminde, in 't bezit van jonker
Karel dieprampzalig zou worden, en alleen als de zijne gelukkig kon zijn. Zijn voorstel
werd dus niet slechts door niets gerechtvaardigd, maar door de gevolgen, die het
noodzakelijk voor het beminde voorwerp hebben moest, ten strengste veroordeeld,
en zijne eigene diep gevoelde en levendig beantwoordde liefde, moest hem immer
voor zulk een aanbod behoed hebben. De excentriciteit, waardoor het stuk zich
kenmerkt, hoeveel schoonheden het overigens moge bezitten, is ongetwijfeld de
voornaamste oorzaak, dat het nooit populair zal worden. Dat de opvoering dezer
tragedie lang geen gemakkelijke taak is, kunt gij zelf nagaan. Van wege de diepe en
hevige hartstochten, waardoor de verschillende karakters in hunne woorden en daden
beheerscht worden, is er veel studie noodig, om aan de eischen eener goede opvoering
te voldoen’.

4 (1867), 15
T.H. de Beer
[Letterkundige kamerkout]
‘De vrede is gesloten - tussen Cd. Busken Huet en Multatuli! Getuige de bladzijde
van Nederland No. 4 waarin Huet op de hem eigene welsprekende wijze den schrijver
van Max Havelaar lof toezwaait. Het deed mij genoegen te zien, hoe mijn oordeel
uit No. 12 van dit blad [moet zijn 13!] daar onderschreven werd. De mensch vindt
toch gaarne zijns gelijke in beeld of in gedachte. Het is lang geleden, dat wij iets van
Huet zagen en moesten wij er het Letterkundig Intermezzo ditmaal (misschien) voor
missen, het is een welkom bewijs dat onze geestige kritikus zich nog beweegt op het
gebied der bellettrie, al is het ook min of meer politiek van kleur. Hij roemt Multatuli's
kracht, zijn geest, zijn humor, hij noemt hem “de virtuoos van het sarcasme”,
inderdaad een naam, dien men karakteristiek, ja karakteriseerend kan noemen. Huet
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maakt eene vergelijking tusschen den Max Havelaar en de Camera Obscura, die ons
op menige bijzonderheid opmerkzaam maakt; waar
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Huet tevens de gelegenheid heeft op het “burgerlijke” van Beets terug te komen. Het
doet mij denken aan zijne recensie van Het huis Lauernesse enz. van het eenvoudige
“Alkmaarsche meisje” of “burgerdochter” ofiets van dien aard. Juist dit gaf hem veel
vijanden. Ik vraag, is ons land een land van aristocratie? Het zijn metselaars, bakkers,
mandemakers, vellekoopers, klompemakers, molenaars en dergelijken, die in de
“Gouden Eeuw der Republiek” de hoofdstad regeerden en zich een wapen lieten
snijden. Het waren rijke kooplieden, die ons land bestuurden en adellijke families
waren er zeldzaam’.

5 (1868), 2
[Overgenomen uit de Nieuwe Utrechtsche Courant]
A. Buys
Ons nationaal tooneel
De auteur houdt een pleidooi voor natuurlijk taalgebruik op het toneel: ‘die taal, die
onze liefde zoo volkomen waardig is, doch door onze schoolmeesters, we zeggen 't
Multatuli [in noot: ‘Niet onaardig heeft Multatuli zich dienaangaande uitgedrukt in
zijne Ideën no. XLI: “Ik leg mij toe op 't schrijven van levend Hollandsch. Maar ik
heb schoolgegaan”.] volmondig na, langzamerhand is vermoord geworden, even als
de godsdienst door de theologen’. Een toneelspeelster wordt door Buys aangeraden
‘Idée XLV van onzen genialen Multatuli eens van buiten te leeren, en, gedachtig aan
't spreekwoord beter laat dan nooit, van stonde aan in toepassing te brengen: “We
hebben n's te veel als slotletter [....]. Hij zal gelooven dat ge een vervelend mensCH
zijt”’. Buys eindigt met de woorden: ‘Zoo zeg ik dan met Multatuli: ik geef WENKEN,
GEEN REGELS, doch wil u en allen, die in 't openbaar als redenaar optreden ten slotte
nog dezen raad op 't harte binden: denkt, denkt om de spreuk der oudheid: Pectus
est quod disertos facit, en vergeet het nooit, dat de heerschappij over de taal het
beginsel der ware welsprekendheid is.’

5 (1868), 4
[Berichten]
‘Arumer. - De rederijkerskamer de Korenbloem alhier, hield zondag 12 januari j.l.,
ten voordeele der 31 weezen en weduwen van Terschelling, wier vaders en
echtgenooten bij den jongsten december - storm een prooi der golven zijn geworden,
eene openbare buitengewone vergadering met het volgende programma:
1. Opening der vergadering door den president.
2. De Bruid daarboven, toneelspel in 5 bedrijven, van Multatuli [...].’

Over Multatuli. Delen 34-35

5 (1868), 6
T.H. de Beer
[Letterkundige kamerkout]
‘De Heer Huet heeft nog onlangs een voortbrengsel zijner pen het licht doen zien,
getiteld:
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Multatuli. Zoo iemand, dan is de heer Huet in staat Multatuli, vooral ook als mensch
te schetsen. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest dit werkje in te zien. Dat de
heer B.H. voor eenigen tijd in Nederland zoo zeer de lofbazuin stak over den man,
dien hij thans een boek wijdt, dat hij hèm roemde als schrijver over wien hij als
mensch inderdaad geen reden had zich te verheugen of zelfs tevreden te zijn, - dat
voorzeker pleit voor het onpartijdig vonnis dat in dezen geveld werd. [...]
Wij spraken straks van Multatuli. Wellicht zult gij uit het Alg. Handelsbl. vernomen
hebben, dat Baron Nahuijs den Max Havelaar in het Engelsch vertaald heeft en dien
te Londen uitgeeft. Zou de schrijver van het oorspronkelijke dit nu beschouwen als
eene onderscheiding aan zijn werk ten deel gevallen? (Zie hierover Multatuli, Iets
over Bosscha's Pruisen en Nederland)’.

5 (1868), 12
T.H. de Beer
[Letterkundige kamerkout]
‘De Spectator van 7 Maart doet mij zien, dat ik mij in no. 6 al te voorbarig over
den Engelschen Max Havelaar heb uitgelaten. De vertaler plaatst in gemeld weekblad
een stuk waarin hij meldt, dat de vertaling plaats had naar het oorspronkelijk
handschrift, verrijkt met noten. Het is bekend, dat de Max Havelaar min of meer
gewijzigd is uitgegeven. Het eigendomsrecht op het onveranderde handschrift verbleef
dus aan Douwes Dekker en thans zal eene volkseditie, uit het Engelsch vertaald, het
licht zien. Meer dan ooit heeft thans deze uitgave eene politieke kleur’.

5 (1868), 18
[Letterkundige kamerkout]
‘Met geestdrift is de Max Havelaar in Engeland ontvangen en Multatuli met Sterne
gelijk gesteld. Zoo gaat het. Voortaan schrijve Multatuli in 't Engelsch, opdat het
Nederlandsche volk zich haaste om de vertalingen der werken van den
Nederlandschen satiricus te lezen. - Niet dat Nederland den Max Havelaar met minder
geestdrift ontvangen heeft, - maar zoo groot heeft men den schrijver niet geschat.
Heeft deze geringschatting eene politieke beteekenis? Of is het bij werk der schrijvers
oorzaak daarvan. Immers de schrijvers zelven worden hier niet vergood, veeleer
vergeten, maar men heeft toch altijd meer lof voor sommige middelmatigheden dan
voor Multatuli’.

5 (1868), 23
[Letterkundige kamerkout]
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‘Wat hebben van Lennep, Schimmel, Hofdijk, de Bull, Ruysch en zoovele anderen
genoten voor de stukken die zij aan het Nederlandsche tooneel hebben geschonken?
Wat voordeel bracht het Multatuli, dat zijn Bruid daarboven door het geheele land
werd opgevoerd?’
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5 (1868), 27
[Letterkundige kamerkout]
‘Heeft men Multatuli verweten, dat men eene maatschappij als de zijne slechts in
Utopia zou vinden, met meer recht past dit verwijt op Bilderdijk, die den vorsten als
een plicht oplegt te zorgen, dat alle menschen “voedsel, deksel en wederpaar” vinden’.

5 (1868), 28
[Letterkundige kamerkout]
‘De Engelsche vertaling van Max Havelaar is niet, zooals sommige bladen hier
beweerden, algemeen met dankbaarheid ontvangen. Ik heb het tegendeel opgemerkt
en terwijl enkele tijdschriften zich uitputten in lof over den schrijver, hebben vele
andere (o.a. Saturday Review) op verre na niet met lof over dit werk uitgeweid en
terwijl ik vele hoofden van groote warenhuizen sprak, die het niet gelezen hadden,
ontmoette ik er enkelen die het wel hadden gelezen, maar het niet onder hunne beste
lectuur rekenden’.

5 (1868), 31
[Letterkundige kamerkout]
Naar aanleiding van een recensie van de Lidewyde wordt opgemerkt: ‘Is Huet de
man om zonder enig doel een roman in twee delen te schrijven? Of moet Andre's
verleiding en Ruardi's zegepraal eene parodie zijn op de philosophie van den dag,
die wij vaak zonder ernstige repliek aanhooren en goedkeuren, philosophie zoals
Heine en Multatuli en anderen verkondigen’.

5 (1868), 35
[Letterkundige kamerkout]
‘Allermerkwaardigst is in de Tijdspiegel een stuk van den heer Roorda van Eijsinga
getiteld Cremer en zijn roman; vooral troffen mij daarin deze regelen: “d'Esquiros
spreekt met zeker medelijden van onze Hollandsche poëzie, en wijst op onze
waterwerken, onze monumenten tegen zee en rivieren, die eeuwigdurende buiten en
binnenlandsche vijanden, als de ware gedenkstukken van den Nederlandschen
dichtgeest. Met geen minder recht noem ik de liefdadigheid de poëzie van Nederland.
En de drie grootste gruwelen van onzen tijd, onze koloniale politiek, de slavernij der
fabriekskinderen, de ontucht hebben ook het onsterfelijk protest van drie onzer
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grootste dichters te voorschijn geroepen, de Max Havelaar van Multatuli, Cremers
Fabriekskinderen, van Lenneps Beschrijving van het huis Mont-Athos”’.

7 (1870), 14
[Berichten]
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‘Grouw. - De rederijkerskamer Apollo alhier, hield, donderdag 30 maart ll., eene
openbare vergadering met dames. Het programma was als volgt: 1. De bruid
daarboven, van Multatuli [...], 2. Kort van memorie[...]’.

7 (1870), 22
D.L.P.Z.
Uit hun werken geschetst!
De auteur onderscheidt een tweetal typen ‘eersterang-auteurs’: ‘Zij, die al hun
geestelijke werkzaamheid bepaalden tot het bereiken van één doel of met al hun
werken een zelfde doel beoogden’, zoals de romanciers Bosboom-Toussaint en
Schimmel naast anderen die zich bij het ‘het scheppen van een nieuw gewrocht, zich
ook telkens een nieuw doel stellen’, bijv. Cremer en Multatuli.

7 (1870), 31
Don Leandro
Brochures, critiek en anti-critiek
‘Heeft niet Dr. Jan ten Brink zich ten vorigen jare op gelijke wijze in de Spectator
uitgelaten, als de heer Gorter in de Gids: “Waarom wordt Bilderdijk gekocht en niet
gelezen en waarom wordt Max Havelaar wel gelezen, maar niet gekocht”?’

8 (1871), 2
[Berichten]
‘Leiden. - De Vereeniging Borger alhier zal, vrijdag 13 jan. a.s., eene buitengewone
vergadering met dames houden, naar het volgende programma:
1. Max Havelaar, van Multatuli, voor te dragen door het eerelid M.W. Bakker.
2. Eerste sermoen van pater Brom, van W.J. van Zeggelen, voor te dragen door
het lid J.H. Giezen. [...]’

8 (1871), 18
[Berichten]
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‘Amsterdam. - De Vereeniging Rhetorica et amicitia alhier zal, zaterdag 6 mei a.s.,
hare 17de buitengewone vergadering met dames houden, naar 't volgende programma:
1. Openingsrede van den voorzitter
2. Schillers jeugd, (4e bedrijf), [...] naar het Hoogd. van H. Laube,[...].
3. De Bruid daar boven, (2e bedrijf), tooneelspel van Multatuli, bewerkt door den
heer J. Meijer [...]’.
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8 (1871), 50
[Advertentie]
‘Heden verschijnt: MAX HAVELAAR, een strijder voor recht en billijkheid. Tooneelspel
in vijf tafereelen, naar Multatuli's meesterstuk. Voor rederijkers bewerkt, door A.A.
van der Stempel Jr. Prijs 90 cent, bij G. Theod. Bom, Kalverstraat E 10 Amsterdam’.
[De aankondiging wordt in volgende nummers enkele malen herhaald]. Opvallend
is, dat deze toneelbewerking van Van der Stempel - een auteur die meer dan 30
blijspelen op zijn naam heeft staan - niet besproken werd in het Rederijkers weekblad,
terwijl gewoonlijk het rederijkersrepertoire omstandig gerecenseerd werd. Mogelijk
houdt dit stilzwijgen een impliciete veroordeling in van een bewerking, die een
recensent in De locomotief van 9 febmari 1872 tot de uitspraak bracht: ‘Curieuzer
product van de schandelijke onkunde der Hollanders aangaande Indië is wel nooit
gezien’. Gegevens over eventuele opvoeringen van Stempels toneelbewerking ben
ik niet tegengekomen, al doet de slotzin van de recensie in De locomotief anders
vermoeden: ‘Arme MULTATULI! Veel hebt gij reeds geleden, maar dat aldus door
stumperts als de VAN STEMPELS onder toejuiching van het brave Nederland
[cursivering van mij] het heerlijk gedenkboek van uw genie verschacherd, verknoeid
en verknutseld kan worden - dat is van de talrijke martelingen welke gij te verduren
hadt zeker de geringste niet! -’ [zie voor de gehele recensie VW, deel 15, pp. 85-88].

9 (1872), 16
[Berichten]
‘Amsterdam. - De letterlievende vereeniging Hooger zij ons doel zal zondag den 21.
dezer haar vierde tooneelvoorstelling geven in Frascati: als dan zal worden opgevoerd
De Bruid Daarboven, tooneelspel in 5 bedrijven, door Multatuli. Na afloop bal’.

9 (1872), 17
[Berichten (overgenomen uit het Handelsblad)]
‘Wat het stuk betreft, Multatuli zelfs heeft reeds zooveel ten kwade zijner “Bruid
daarboven” gezegd, dat wij - hoewel ons grootelijks met dat oordeel vereenigende
- bijna geneigd waren de goede plaatsen er van in het licht te stellen. Het tooneel
bijv. tusschen den generaal, zijn oppasser en Frans is uitmuntend geslaagd. De groote
fout van het stuk is echter, dat de hoofdpersoon eene onmogelijkheid is. Een man,
die den geheelen avond staat te jammeren en met wien men toch maar geen medelijden
kan krijgen, wegens zijn sentimentaliteit tot in het akelige toe, is eene even
onaangename als denkbeeldige verschijning. De man schermt met de goden en de
schim zijns vaders gelijk een door het noodlot vervolgde held in het Grieksche
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treurspel, terwijl hem daarentegen al de weekheid aankleeft van een ziekelijken
romanheld uit de laatste helft der achttiende eeuw. De stelligste kritiek op Multatuli's
stuk - een uitspanning zijner jeugd - is dan ook wel gelijk hij zelf zegt, dat hij uit
boeken geput en niet naar het leven geschilderd heeft. Zij die de “Bruid
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daarboven” kennen en weten dat het voor den tooneelist geen zeer dankbare taak is
ellenlange clausen en alleenspraken op te zeggen, zullen voorwaar der verdiensten
van dezen kring een tamelijk zekeren maatstaf kunnen aanleggen, indien wij verklaren
dat ieder der medespelenden zijn rol derwijze machtig was en vertolkte, dat de schier
onvermijdelijke eentonigheid niet vervelend op den toeschouwer terugwerkte’.

9 (1872), 42 en 43
Multatuli's ‘Vorstenschool’
Integrale overname van de beoordeling over Vorstenschool uit de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 12 oktober 1872. Afgedrukt in VW, deel 15, p. 402-412,
maar zonder de vermelding van opneming in het Rederijkers weekblad.

10 (1873), 13, 14 en 15
Multatuli's drama
Integrale overname van de bespreking van Vorstenschool door C. Vosmaer in De
Nederlandsche Spectator van 23 november 1872. Opgenomen in VW, deel 15, pp.
462-473, zonder verwijzing naar de publikatie in het Rederijkers weekblad. Aan het
stuk van Vosmaer voegt de redactie van het Rederijkers weekblad ter inleiding het
volgende voor:
‘Een oorspronkelijk tooneelstuk, een stuk van de hand eens schrijvers als Multatuli,
wekt te recht de belangstelling van het letterlievend en in het vaderlandsch tooneel
belangstellend publiek. Wat Multatuli geeft is geen alledaagsche kost, en zoo kan
het ons dan ook niet verwonderen dat de beoordeelingen uiteenloopen.
In onze nummers 42 en 43 van den vorigen jaargang gaven wij het oordeel van
den criticus der Nieuwe Rott. Ct., die, hoewel de geniale grepen in de “Vorstenschool”
erkennende, over het stuk, als tooneelwerk, een minder gunstig oordeel velde. Tegen
die beoordeeling is de heer S.E.W. Roorda van Eijsinga in het blad de Telegraaf met
groote hevigheid in verzet gekomen. Die schrijver is echter, dunkt ons, te zeer met
den persoon en de politieke richting van den heer Douwes Dekker ingenomen, dan
dat zijn oordeel geheel onpartijdig mag geacht worden. In de beoordeeling van een
lettervrucht van Multatuli doet zich zoo licht de minder of meer gunstige indruk
bemerken, dien de persoon en denkwijze van den schrijver op den criticus maakte.
Verklaarbaar moge dit wezen, doordien de auteur zijne scherp geuite, van de
heerschende denkbeelden zeer afwijkende gevoelens nergens, zelfs in zijn arbeid
voor het tooneel niet verzwijgt, maar ze integendeel met voorliefde doet uitkomen:
toch moet bij de beoordeeling van een letterkundig product de persoon des schrijvers
niet meer ter sprake komen, dan tot recht verstand van zijn werk noodig is.
Een onpartijdig oordeel mogen wij verwachten van een bekend letterkundige als
de heer C. Vosmaer. Wij hebben daarom gemeend onzen lezers geen ondienst te
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doen, met zijn voortreffelijke ontleding van gemeld tooneelstuk in zijn geheel uit de
Spectator over te nemen’.
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11 (1874), 35
[Berichten]
‘In 't jongste nummer van de Nederlandsche Spectator wordt als zeker bericht, dat
het tooneelgezelschap van de H.H. Albregt en Van Ollefen nog in dit najaar het
drama “Een huwelijk in Indië” van Mejuffrouw M. Kruseman zal opvoeren en dat
de schrijfster zelve de rol van Louise daarin zal vervullen. Op Mejufrouw Kruseman's
aansporen zouden voorts de HH. A. en V.O. kennis gemaakt hebben met Multatuli's
“Vorstenschool” en er zou aan gedacht worden ook dit stuk op het tooneel te brengen’.

11 (1874), 44
-N
Uit 't parterre
‘De heer Vosmaer heeft een dankbare taak volbracht door in zijne grondige studiën
over Multatuli's werken nog eens op diens “Vorstenschool” te wijzen. Waarom wordt
dit stuk niet opgevoerd, zoo vragen we met hem. Ja waarom? En als we 't dan, even
als die scherpzinnige criticus bij die vraag laten, komt ons toch de verzuchting van
de lippen, wat heeft in Nederland toch alles een langen tijd noodig, eer 't van den
nieuwen zuurdesem doortrokken is!’

12 (1875), 3
- N.
Eindelijk
Auteur informeert de lezer over een voorgenomen toneelopvoering van Vorstenschool.
Opgenomen in VW, deel 17, pp. 287-288.

12 (1875), 3
[Berichten]
‘Rotterdam - Niet alleen mejuffrouw Kruseman, maar ook, naar men verneemt,
mejuffrouw Elize Baart heeft met de heeren le Gras, van Zuylen en Haspels een
overeenkomst aangegaan om in Vorstenschool op te treden. De repetitiën zullen
waarschijnlijk door den heer Douwes Dekker worden bijgewoond, en de eerste
opvoering zal in de laatste helft van Februari a.s. plaats hebben’.
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12 (1875), 10 en 11
P. Haverkorn van Rijsewijk
Multatuli's ‘Vorstenschool’
Integrale overname van de recensie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 4
maart 1875, waaraan in no. 11 nog een gedeelte uit de bespreking in de Leidsche
Courant wordt toege-
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voegd. Beide teksten zijn opgenomen in VW, deel 17, op respectievelijk pp. 459-471
en pp. 486-489. Ten onrechte wordt daar overigens gesteld, dat de tweede recensie
in het Rederijkers weekblad integraal zou zijn overgenomen.

12 (1875), 12
Désijderius
Nogeens Vorstenschool
Deze speciaal voor het Rederijkers weekblad geschreven bijdrage staat afgedrukt in
VW, deel 17, pp. 568-572.

12 (1875), 14
[Berichten]
‘Multatuli's Vorstenschool werd woensdag j.l. [7 april 1875] voor 't eerst te
Amsterdam opgevoerd. De indruk, dien het daar heeft te weeg gebracht, was ook
even als te Utrecht middelmatig. 't Spel lokte niettemin vele warme toejuichingen
uit. De heer D. Haspels ontving zelfs een lauwerkrans. Toen na het vierde bedrijfde
heer Douwes Dekker ten tooneele werd geroepen, betuigde deze voor die eerbewijzing
zijn dank, maar bracht hij tevens lof aan de heeren le Gras, v. Zuylen en Haspels,
die van zijn werk meer hadden gemaakt, als hij er in gelegd had. Maar te Amsterdam
evennmin als te Utrecht was Multatuli zoo loyaal, om althans Mej. Kruseman ook
de eer te geven, die haar toekomt, daar hij het toch grootendeels aan haar heeft te
danken, dat zijn stuk is opgevoerd en zijn naam thans op aller lippen zweeft.’

12 (1875), 15
De poëzie
Vrijwel integrale overname van het verslag uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 7 april over Multatuli's voordracht te Rotterdam op 5 april, afgedrukt in VW,
deel 17, pp. 619-622, maar zonder vermelding van citering in het Rederijkers
weekblad. Ter inleiding op dit stuk informeert de redactie de lezer aldus:
‘Zoowel te Utrecht als te Rotterdam hield de heer E. Douwes Dekker (Multatuli)
dezer dagen eene voordracht over bovenstaand onderwerp althans zou hij trachten
zich zoo veel mogelijk tot dit onderwerp te bepalen, al wist hij ook en waarschuwde
hij zijne hoorders vooraf, dat hij zeker telkens zou afdwalen’.
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12 (1875), 15
[Berichten]
‘Multatuli's Vorstenschool werd te Amsterdam in de gepasseerde week voor 't eerst
opge-
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voerd, zooals wij in ons vorig nommer reeds mededeelden. Bij die gelegenheid werd
den schrijver eene ovatie gebracht, waaromtrent aan het Vaderland het volgende
wordt geschreven: ‘Zoodra het zeker was, dat ook te Amsterdam Multatuli's
Vorstenschool zou worden opgevoerd, vormde zich uit de leden van het Amsterdamsch
Studentenkorps een commissie, die zich ten doel stelde, den genialen dichter en
denker een blijk van waardeering te schenken. Deze commissie bestond uit de heeren
S. Katz, praeses, C.N. Wijbrands, quaestor, W. Geesink en J.H. Rössing, ab-actis. Zij
ontving den heer Douwes Dekker met een groote schare van studenten aan 't station
van den Rijnspoorweg, waar hij Woensdag jl. ten 1.5. ure arriveerde, en sprak hem
bij monde van haar voorzitter in de wachtkamer 2de klasse een hartelijk woord van
welkom in zijn geboorteplaats toe, waarop Multatuli, blijkbaar diep getroffen met
een keurige improvisatie antwoordde. Hij vergeleek zich daarbij met den spreeuw
uit 't gedicht, die, na aan de ruwe doornhagen des levens zoo menige veer te hebben
verloren, eindelijk met vreugde terugkeert in het ouderlijk nest, en sprak zijn innige
erkentelijkheid uit voor de goede bedoelingen der commissie. Daarop bracht deze
hem en de directie van 't Rotterdamsche Tooneelgezelschap in open rijtuigen eerst
naar 't Haasje, waar de artiesten logeeren en de eerewijn werd geschonken; vervolgens
naar het Amstelhotel, waar de heer Dekker met zijne echtgenoote verblijf had gekozen.
's Avonds werd hem, toen hij ten tooneele was geroepen aan 't einde van 't vijfde
bedrijf, door de jonge heden een sierlijke lauwerkrans toegeworpen en na afloop der
voorstelling bood de commissie hem en de hh.: Le Gras, Van Zuijlen en Haspels, in
de Karseboom, een vriendschappelijk souper aan, waaraan tal van studenten van alle
faculteiten, warme vereerders van Multatuli, deelnamen. Tal van toasten werden
uitgebracht. Multatuli zelf voerde geestig en met pit bij herhaling het woord en
ontving den volgenden dag al de deelnemers in het Amstelhotel ten zijnent, waar
mevrouw Douwes Dekker de honneurs waarnam.
Voor allen, die aan deze ovatie deelnamen, zal de dag en de nacht van 7 April ll.
ongetwijfeld onvergetelijk zijn’.

12 (1875), 18
[Berichten]
‘Goes. - Ook alhier heeft Multatuli een voordracht gehouden, na afloop is hem namens
eenige vereerders een prachtexemplaar van Dore's Dante aangeboden. Van zijn
gehouden voordracht hopen wij in 't volgende nommer een en ander mede te deelen’.

12 (1875), 19
Multatuli in Goes
Integrale citering van het verslag in de Goesche Courant van begin mei over
Multatuli's voordracht op 1 mei te Goes. Opgenomen in VW., deel 17, pp. 699-706.
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[Berichten]
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‘Rotterdam. - Naar wij vernemen, zal het tooneelgezelschap van de firma Le Gras,
van Zuylen en Haspels alhier gedurende de kermis te Enkhuizen in eene nieuwe
schouwburgtent ook voorstellingen geven van Multatuli's Vorstenschool, zoodat de
bewoners van Noord-Holland's Oosthoek thans mede in de gelegenheid zullen komen,
dat veel besproken stuk te zien opvoeren. De rol van Louise wordt sedert Mei door
Mevr. ten Hagen in plaats van door Mej. Mina Krüseman vervuld. In Groningen en
Friesland, waar het drama thans door genoemd gezelschap wordt gegeven, is de
aandrang van 't belangstellend publiek, naar gemeld wordt, bijzonder groot geweest’.

12 (1875), 32
[Berichten]
‘De heer Douwes Dekker heeft voor 't hem aangeboden lidmaatschap der Maatschappij
van Nederlandsche Letterkunde bedankt’.

12 (1875), 37
[Berichten, (Verslag van de Nieuwe Schouwburgvereeniging)]
‘Rotterdam. - [...]. Er zijn 259 voorstellingen gegeven waarvan 151 binnen Rotterdam.
De stukken “Twee Weezen” en “Vorstenschool”, respectievelijk 68 en 38 maal
opgevoerd, hebben de financiëel goede uitkomst veroorzaakt. Eenige nieuwe werken
zijn in studie; de kopij van een door dit gezelschap op te voeren nieuw blijspel, van
den heer Douwes Dekker, wordt verwacht.’
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Jos van Waterschoot
Kroniek
Voor het Multatuli Museum was 1994 een belangrijkjaar. Er werden enkele topstukken
verworven uit de nalatenschap van de heer N.A. Douwes Dekker, een nazaat van
Multatuli's broer Jan. De topstukken die ik bedoel zijn de door Opten Noort
geschilderde portretten van Jan Douwes Dekker en zijn tweede vrouw Louise Marie
Bousquet. De weduwe van de heer Douwes Dekker heeft de schilderijen, alvorens
ze persoonlijk bij het Museum af te leveren, laten schoonmaken, zodat er nu twee
prachtige panelen te bezichtigen zijn in de tentoonstellingsruimte van het Multatuli
Museum. Behalve deze twee portretten bracht de weduwe Douwes Dekker een vijftal
speelfiches mee van parelmoer. Aan de voorzijde van elk van de fiches staat een
Chinees tafereeltje, aan de achterzijde de initialen E.D.D. Volgens de
familieoverlevering zijn de fiches ooit aan de assistent-resident Eduard Douwes
Dekker geschonken door een dankbare regent, maar waar en wanneer dat heeft
plaatsgehad meldt de overlevering niet.
Multatuli's reliëfglobe is dit jaar gerestaureerd door studenten van de
restauratorenopleiding in Haarlem. De uit gips en papier-maché samengestelde globe
verkeerde sedert tientallen jaren in ernstige staat van verval. Na de restauratie staat
de bol weer stevig op zijn poot en zijn het noordelijk en zuidelijk halfrond weer vast
op elkaar gezet.
Een bijzondere dag in de geschiedenis van het Multatuli Museum was zaterdag
10 september. Op die Open Monumenten-dag overschreden ongeveer 450 mensen
de drempel van het museum, dat eigenlijk op zo'n horde niet berekend is. Maar ook
zonder deze dag werd het museum goed bezocht: dit jaar 1183 bezoekers.
Bijna had boven dit artikel gestaan Chronik, de Duitse variant van dit Europese
woord, want Multatuli is weer helemaal terug in Duitsland, ruim 107 jaar na zijn
overlijden aldaar. Werd in de vorige Kroniek nog melding gemaakt van het
verschijnen van Multatuli's Max Havelaar en Minnebrieven in een nieuwe Duitse
vertaling, thans kan gemeld worden dat de Havelaar aan de derde druk toe is, dat
wil zeggen dat er in ruim anderhalf jaar vierduizend exemplaren zijn verkocht.
Hoewel men dit jaar op de Frankfurter Buchmesse, waar ook het Multatuli Museum
met een stand aanwezig was, beduidend minder belangstelling had voor Multatuli,
is er buiten de Messe om van afnemende belangstelling geenszins sprake. Zo nam
schrijver dezes begin september deel aan een literatuurfestival in Eutin, gelegen in
de buurt van Lübeck, met een voordracht uit Multatuli's werken. Begin november
kwamen daar nog twee voordrachten in Keulen en Aken bij, waar een geïnteresseerd
publiek na voorlezing van enkele
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fragmenten uit Max Havelaar en Minnebrieven, vragen kon stellen over leven en
werk. De Nederlandse ambassade in Bonn deed er bij dit alles nog een schepje
bovenop door de jubileumaflevering van het tijdschrift Nachbarn (bestaat 25 jaar)
te wijden aan Multatuli. In dit uiterlijk wat saai aandoende tijdschrift vindt de lezer
artikelen van de hand van Erwin Leibfried (een biografisch artikel), Bernd Schenk
(over de receptie van Multatuli's werk in Duitsland), Rüdiger Siebert (sporen van
Multatuli in Indonesië) en ondergetekende (over Multatuli's aktualiteit). De
medewerkster onderwijsprojecten van de ambassade, mevrouw Diny Tieleman,
interviewde voor het tijdschrift Arnold Thünker, de uitgever van de nieuwe Duitse
vertalingen. Exemplaren van dit tijdschrift zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de
ambassade in Bonn en in beperkte mate bij het Multatuli Museum.
Ook in Duitsland verscheen in februari vorig jaar, naar aanleiding van een
symposium in Nieder Ingelheim, de tweede aflevering van de Mitteilungen der
Internationalen Multatuli-Gesellschaft Ingelheim. Daarin staan bijdragen van de
hand van professor Bernard Dahm (‘Die Multatuli-Rezeption in Indonesien’), Bernd
Schenk (‘Gerstäcker: “Unter dem Äquator” - Multatuli: “Max Havelaar”. Versuch
einer vergleichenden Werkbetrachtung’), Erwin Leibfried (‘Multatulis Aktualität
II’), Rüdiger Siebert (‘Auf Joseph Conrads Spuren in Südostasien’) en Leonie en
Loet Abell (‘Tine und Stéphanie’).
Niet alleen in Duitsland was er aandacht voor Multatuli. In Polen kwam een nieuwe
vertaling van Max Havelaar uit van de hand van Jerzy Koch. Opvallend is dat de
inleiding bij deze vertaling 170 pagina's beslaat, maar kenners hebben laten weten
dat het dan ook een erg goede inleiding is.
Ook de Koreaanse vertaling van Max Havelaar is inmiddels verschenen. Het
Multatuli Museum verleende hieraan medewerking door illustraties te leveren.
In Zwitserland tenslotte verscheen in een van de belangrijkste kranten, Die Neue
Zürcher Zeitung, een éénpagina-artikel van Beatrice von Matt over Multatuli en het
Museum. Het gevolg was dat in de weken erna enkele Zwitsers het Museum
bezochten.
Goed nieuws voor zowel Nederlanders als buitenlanders is de oprichting op 11
augustus 1993 in Amsterdam van Hotel Multatuli, dat gesierd is met een groot en
opvallend portret van de schrijver. Desgevraagd meldt de eigenaar van het hotel,
Samir Haridy, dat de naam gekozen is, omdat hij zo mooi klinkt en het hotel op
loopafstand gelegen is van Multatuli's geboortehuis en zijn borstbeeld op de
Torensluis. Kamers zijn ongeveer f 60. - pp, inclusief ontbijt; het adres is Prins
Hendrikkade 12.
Opvallend aan 1994 is dat er niet één boek over Multatuli is verschenen, zelfs
geen deel deel van de Volledige Werken. We zullen het er maar op houden dat alles
wordt bewaard voor 1995, het jaar waarin we Deks 175ste geboortedag herdenken.
Het Multatuli Genootschap telde aan het eind van het jaar 311 leden. Dat is iets
minder dan vorig jaar (319).
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Redactioneel
Deze aflevering van Over Multatuli staat geheel in het teken van de voltooiing van
Multatuli's Volledige Werken. Na vijfenveertig jaar is deze grootse onderneming
eindelijk voltooid. Op 5 maart werden de eerste exemplaren van de laatste twee delen
in een volle Amsterdamse Stadsschouwburg overhandigd aan prins Willem-Alexander.
In dit nummer treft u de toespraken aan die deze avond zijn gehouden. Hans van den
Bergh heeft voor deze gelegenheid zijn toespraak geheel herzien en er een afzonderlijk
artikel van gemaakt.
Prominent aanwezig die avond was Willem Frederik Hermans. Hij hield een korte
lezing en voerde een nog korter gesprek met één van de twee redacteuren van dit
blad. Nog geen twee maanden later, op 27 april, is hij onverwachts in Utrecht
overleden.
Willem Frederik Hermans is vanaf het allereerste nummer van Over Multatuli een
trouw en gewaardeerd medewerker geweest en ook om die reden betreurt de redactie
zijn overlijden. De tekst van de lezing die hij op 5 maart in Amsterdam heeft
uitgesproken, had hij al aan ons toegezegd. Bovendien heeft hij, omdat het gesprek
met hem die avond wel erg kort uitviel, erin toegestemd dat gesprek bij hem thuis
in Brussel nog eens uitgebreid over te doen. Een uitgewerkte versie van dit interview,
dat op 26 maart plaatsvond, treft u eveneens in dit nummer aan. Hierdoor krijgt deze
aflevering tevens het karakter van een speciaal nummer over de relatie tussen deze
twee grote schrijvers uit het Nederlandse taalgebied, Multatuli en Hermans.
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[Nummer 35]

Tekening van Siegried Woldhek bij de recensie van Hans van Stratens Multatuli. Van Blanke radja
tot bedelman in Vrij Nederland van 22 april 1995.
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Wouter van Oorschot
Toespraak bij de voltooiing van Multatuli's Volledige Werken
Koninklijke Hoogheid, Meneer de Loco-Burgemeester, Mevrouw de
Loco-Commissaris der Koningin, Dames en Heren,
Vanavond zijn wij allen te gast van directie en medewerkers van de Stadsschouwburg,
die er hun enige vrije maart-avond voor hebben opgeofferd om ons in staat te stellen
de voltooiing van de Volledige werken van Multatuli met elkaar te vieren. En zeg nu
zelf: hoeveel gezelliger is het niet in deze goede, honderd jaar oude Schouwburg in
het kloppend hart van Amsterdam, dan in een gasfabriek aan de rand van de stad?
Op deze bijzondere avond zou ik u vanaf dit podium graag allemaal, een voor een,
persoonlijk welkom heten. Maar omdat de wellevendheid dat verbiedt, zal ik trachten
die geen geweld aan te doen, iets wat volgens sommigen voor de uitgevers onder de
Van Oorschotten al moeilijk genoeg is. Bovendien zijn er onder u velen die niet eens
persoonlijk toegeroepen wénsen te worden, dus ik pas wel op.
Dezelfde wellevendheid gebiedt mij echter enkele personen met name te
verwelkomen.
Onze eregast vanavond is de heer Van Oranje, goedenavond mijnheer! Ik spreek
mede namens het bestuur van het Multatuli Genootschap als ik zeg dat wij uw komst
zeer op prijs stellen. De relatie tussen de schrijver Multatuli en uw familie mag zo
langzamerhand bijzonder worden genoemd. Om te beginnen werd uw
betovergrootvader door de schrijver vereeuwigd in zijn roman Max Havelaar. Ik
maak mij sterk dat dit, sinds jaar en dag door zovele middelbare scholieren met
gekreun en gezucht doorworstelde prachtboek, tenminste één keer per generatie
gelezen wordt vanwege RAISON D'ÉTAT en, naar te hopen valt mét plezier om
Multatuli's ‘levend Nederlands’.
Vervolgens beliefde het in 1949 uw grootmoeder, als eerste in te tekenen op de
luxe editie van de Volledige Werken. Dat was een daad van betekenis omdat het mijn
vader destijds aan voldoende middelen ontbrak om deze reeks te financieren. Hij
had bedacht dat, als hij de vorstin eenmaal bereid gevonden had om aan de
totstandkoming van de editie haar koninklijke instemming te verlenen, anderen wel
zouden volgen. En dat was ook zo: tientallen volgden haar voorbeeld en daarmee
was het aanvangskapitaal dat voor de editie noodzakelijk was, verzekerd.
In 1987 was het vervolgens uw moeder in eigen persoon die het prachtige
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standbeeld van Multatuli door Hans Bayens onthulde, dat nog altijd te pronken staat
op de Torensluis te Amsterdam. En nu bent u hier om straks het eerste exemplaar in
ontvangst te nemen van dat andere monument, de Volledige Werken in 25 delen
dundruk. Men kan dus met recht vaststellen dat Multatuli en het huis van Oranje
elkaar gevonden hebben, en het definitieve bewijs daarvan levert u met uw
aanwezigheid: daarvoor onze hartelijke dank.
De voltooiing van de Volledige Werken zelf, heeft intussen 45 jaar geduurd en dat
is erg lang voor een gewoon mens. Er zijn dan ook niet meer dan enkele tientallen
intekenaren op de luxe-editie over, die indertijd dezelfde daad van belang hebben
gepleegd als onze toenmalige vorstin. Ook zij, dan wel hun vertegenwoordigers,
behoren vanavond tot de gasten wie een speciaal woord van welkom past.
Ja en dan, dames en heren: nadenkend over wie ik niet ongenoemd wil laten, rijgt
zich de ene naam aan de andere. Ik zal mij niettemin beperken tot twee mensen die
er in 1945 al bij waren. De twee mannen die een halve eeuw geleden de handen ineen
sloegen om de Volledige Werken te realiseren, de uitgever en de bezorger, Garmt
Stuiveling, zijn beiden overleden, maar mevrouw Stuiveling is hier: van harte welkom,
mevrouw.
Mijn vader zou destijds zonder Stuiveling weinig hebben kunnen beginnen. Hij
had immers ‘geen verstand van poëzie’, laat staan van letterkunde - en was dus
aangewezen op de man die al voor de Tweede Wereldoorlog, met de door mijn vader
zo bewonderde schrijver Du Perron, een eerste opzet voor de Volledige Werken had
gemaakt. Garmt Stuiveling en mijn vader hadden tegengestelde karakters, maar in
de opzet van de Volledige Werken vonden zij elkaar en hoeveel mot zij bij tijd en
wijle ook hebben gehad: uw man, mevrouw, heeft zich tot aan zijn dood - op zijn
Amsterdams: voor noppes - ingezet voor de Volledige werken en dat mag nog wel
eens gezegd worden. Het is dus goed dat u hier vanavond bent.
Graag had ik ook Helmut Salden verwelkomd. Verreweg de meeste boeken die
mijn vader uitgaf, dragen het keurmerk van Salden. Voor zover ik weet is zijn ontwerp
voor Multatuli's Volledige werken nooit apart bekroond, maar het feit alleen al dat
het, 45 jaar na de verschijning van deel 1, nog steeds staat als een huis, kan voor alle
liefhebbers van boeken maar één ding betekenen, namelijk dat wij bij Salden niet te
maken hebben met toegepaste kunst, maar met echte kunst. Ik vraag zijn vrouw, hier
aanwezig, mijn saluut aan hem over te brengen in de verwachting dat al degenen die
zijn werk kennen mij daarin bij zullen vallen.
Dames en heren, voor mijn probleem met de verwelkoming van u allen heb ik een
oplossing gevonden.
Het speciale karakter van deze avond geldt in het bijzonder voor de leden van het
Multatuli Genootschap. Eindelijk, 175 jaar na de geboorte van Eduard Douwes
Dekker, zijn de Volledige werken voltooid en voor hen is dat een knots van een
mijlpaal, immers: het leven en de werken van hun held vormen de RAI-SON D'ETRE
van dit illustere genootschap. Moet ik nog eens zeggen dat werkelijk alle leden,
zonder één uitzondering, zijn uitgenodigd? Zij konden niet allemaal komen, dat is
waar, maar tot ons genoegen zijn zij hier toch in groten getale aanwezig en ik groet
hen allen zeer. [uitlichten]
De bezorging van 25 delen dundruk kan het werk van één man niet zijn. Zowel
professor Stuiveling als zijn opvolger sinds 1985, de beminnelijke, altijd optimistische
en geduldige, kortom de onvolprezen Hans van den Bergh, heeft altijd kunnen bogen
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op deskundige medewerkers. Het zijn de mensen die beide bezorgers jaar-in-jaar-uit
een ongelooflijke hoeveelheid praktisch werk uit handen hebben genomen: en dan
niet zoiets futiels als míjn enige bijdrage op een stille middag in een Hilversums
lyceum, waar ik professor Stuiveling bijstond met het fotokopiëren van Multatuli's
artikelen in de Opregte Haarlemsche Courant, maar met waarachtig literair-historisch
onderzoek en het persklaar maken van de kopij van 19.000 bladzijden dundruk. En
het zijn ook de redactieraadsleden, en medewerkers van de letteren-afdeling van de
ministeries van Cultuur en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek in Den Haag, die er door hun niet aflatende pleidooien in geslaagd zijn
om de financiering van het onderzoek en een forse subsidie op de produktiekosten
van alle 25 delen, zeker te stellen. Als u de voltooiing van de Volledige werken voor
één moment met mij wilt opvatten als een geslaagde vliegreis, dan zit hier de vrijwel
complete bemanning die daarvoor verantwoordelijk is. Groot is onze opluchting en
onze dank voor de zachte landing en de behouden thuiskomst. [uitlichten]
Dames en heren, mijn opvoeding in het geloof bestond uit welgeteld één zin en
wel Multatuli's Idee nummer 1: Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet.
Vandaag is de vicieuze cirkel die in dit prikkelende Idee besloten ligt voor één keer
doorbroken: het is misschien niet geheel waar dat wij allemaal de Volledige werken
van Multatuli in ons bezit hebben, maar toch is dat vanaf vanavond wel zo.
Niettemin is er ten minste één groep die al sinds jaar en dag met ijzeren volharding
op de voltooiing van de Volledige werken heeft gewacht: de trouwe intekenaars. Zij
zijn het die, in tegenstelling tot de meesten van ons, meestal heel lang geleden, naar
een Nederlandse boekhandelaar zijn gestapt met de mededeling; ‘ik moet en zal alle
delen hebben en wel direkt bij verschijning: ik teken in op de gehele reeks en het
kan me niet schelen wat het kost’. Wij zijn erin geslaagd de meesten van hen te
achterhalen en zijn daarbij geholpen door een aantal boekhandelaars die voor dit
soort trouwe klanten nog een zwak hebben. Deze laatsten behoren tot het vrijwel
verdwenen gilde waar nog enige consideratie bestaat met lastige uitgevers. Beide
groepen: de trouwe intekenaars en hun boekverkopers, verwelkom ik met groot
plezier. [uitlichten]
Een avond als deze - en wij zijn, eenmaal verdiept in onze lectuur, maar al te gauw
geneigd dit te vergeten - is ook al ondenkbaar zonder al diegenen die het toch maar
voor elkaar hebben geschopt: met al het vakmanschap waar de
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Nederlandse boekverzorging internationaal beroemd om is: mooi papier, zetten,
drukken en binden. Daarom mogen ook de papiermakers, drukkers en binders van
de Volledige werken niet ontbreken. Zij hebben de afgelopen 45 jaar heel wat te
stellen gehad met hun opdrachtgever, tot en met eergisteren aan toe. Het was een
race tegen de klok en het feit dat alle 25 delen werkelijk voltooid zijn vanavond, is
hun verdienste. [uitlichten]
Tenslotte: vele van onze persoonlijke vrienden en vriendinnen, schrijvers, vertalers
en vakgenoten zitten vanavond op de balkons, tot in de nok van het gebouw. Met
jullie letterlijk hoge placering hebben wij, vanavond kon dat niet anders zoals jullie
begrijpen zult, willen uitdrukken hoe fijn we het vinden dat jullie gekomen zijn. Van
harte welkom allemaal.
Dames en heren: wij onderbreken vanavond voor enkele uren onze continue
aandacht voor het wereldleed, en wel tot ongeveer middernacht, om ons gezamenlijk
bezig te houden met een schrijver die dit ondermaanse alweer ruim honderd jaar
geleden verlaten heeft.
Er wordt gezegd dat Multatuli onsterfelijk is, en misschien is dat geheel waar,
maar toch ook niet, want hij is toch maar hartstikke dood. Althans, dat dacht ik tot
voor eergisteren. Toen namelijk, stond op één hele pagina van een veelgelezen
avondblad een ‘open brief’ van Multatuli, gericht aan onze toekomstige koning, die
ons vanavond met zijn aanwezigheid vereert. Diegenen onder u die er kennis van
genomen hebben, weten dat mijnheer de kroonprins in die brief, aan de vooravond
van ons feestelijk samenzijn, voor een constitutioneel blok gezet wordt. Even had ik
danig de pest in, maar ik ben erg opgeknapt van de brief die ìk afgelopen middag
van mijn ouders ontving, uit het hiernamaals, en waar ik u een stukje uit zal voorlezen,
het is maar kort:
‘Lieve...’ enzovoort, u kent dat wel, dat ze hopen dat het ons allemaal goed gaat en
dat we straks maar het glas moeten heffen op de gelukkige afloop en zo..., en dit
stukje is van Geert:
‘... die brief in de krant van vrijdag is natuurlijk onzin: bij de onthulling van het
Multatuli-standbeeld heb ik al tegen koningin Beatrix gezegd hoe gelukkigmakend
het is dat zij de eerste vorstin van Nederland is, van Oranje, die niet de last en de
schande hoeft te dragen van een koloniaal bewind. Die “quaestie” is voorbij. Laat
niemand zich dus druk maken over die brief, en de kroonprins al helemaal niet! Dat
ding is door een verongelijkt man geschreven, die er niet eens voor uit durft komen
dat hij die brief zelf geschreven heeft, die Multatuli's naam misbruikt en die zelf nog
in de vorige eeuw leeft omdat hij een jongeman, die in de 21ste eeuw constitutioneel
vorst zal zijn, verwart met een negentiende eeuwse monarch.’
Dan volgen er nog een paar wijze raadgevingen over de toekomst van het
boekenvak en..., o ja, dit is ook wel aardig: Hilly mijn moeder schrijft: ‘als je Hermans
spreekt, wil je hem dan zeggen dat ik zijn jongste boek met plezier gele-
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zen heb? De titel ben ik even kwijt maar je weet wel, dat boek met dat schattige
apekoppie erop.’
Einde citaat.
Na de pauze, dames en heren, worden fragmenten uit het dramatisch oeuvre van
Multatuli ten tonele gebracht, en vlak voor de pauze vinden de officiële handelingen
plaats. Maar eerst nog even dit: tot ons genoegen hebben wij Olf Praamstra, redacteur
van het tijdschrift Over Multatuli, bereid gevonden om, over een minuut of tien, aan
deze tafel plaats te nemen en een gesprek te voeren over Multatuli met de man die
zo meteen het podium zal betreden. Vrijwel iedereen hier aanwezig, weet dat hij
jaren geleden grote conflicten met mijn vader heeft gehad, die tot een onherstelbare
breuk hebben geleid. En hoewel hij sindsdien nooit meer dan een strikt zakelijk
kontakt met Van Oorschot heeft willen onderhouden, heeft hij mij persoonlijk nooit
belast met het feit dat ik, door zijn tot vijand geworden vriend van vroeger, ben
verwekt. Nu ben ik aan dat feit ook geenszins schuldig. U zult misschien dan ook
zeggen: dat spreekt toch vanzelf, en dat doet het ook. Wat echter niet vanzelf sprak
is dat hij niettemin vanavond hier zou zijn, eerst om u toe te spreken over Multatuli
en zijn Volledige werken en daarna om met Olf Praamstra dieper op zijn eigen
fascinatie voor Multatuli in te gaan. Dat hij hier is, heeft dus een speciale betekenis
voor mij.
Dames en heren, ik wens u een genoeglijke avond en geef graag het woord aan
Willem Frederik Hermans.
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Willem Frederik Hermans
Toespraak bij de voltooiing van Multatuli's Volledige Werken
Koninklijke Hoogheid, Dames en Heren,
De uitgave van Multatuli's Volledige Werken in vijfentwintig delen, is gereedgekomen
in vijfenveertig jaar. Derhalve, door gedurende vijfenveertig jaar gemiddeld elke
twee jaar een deel te doen verschijnen, overtreft het tempo waarin de ongeduldige
lezer ze in handen heeft gekregen, gemakkelijk de snelheid waarmee het Woordenboek
der Nederlandsche Taal nog altijd de eindstreep niet bereikt.
Ons zou mogelijk een minuut stilte passen ter herdenking van al diegenen die, een
jaar of veertig oud, vijfenveertig jaar geleden op de Volledige Werken van Multatuli
hebben ingetekend en het slot, dat wil zeggen het zo hoogst noodzakelijke en zo
smartelijk verlangde register op de vijfentwintig delen, niet hebben mogen
aanschouwen.
Je moest jong zijn in 1950, om in geestdrift voor Multatuli's Volledige Werken te
raken en er een spaarcentje voor opzij te leggen.
Maar dit betekent niet dat Multatuli een schrijver is alleen voor inmiddels oud, tot
zeer oud geworden bewonderaars. Zijn Volledige Werken zijn evenmin juist bestemd
voor hèn, als het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Ik denk dat de Muze er geen twijfel over heeft willen laten bestaan, dat deze twee
reuzenboeken, het Woordenboek en de Volledige Werken van Multatuli, samen de
top vormden van de piramide die alles bevat wat ooit in het Nederlandse taaleigen
geschreven is. Hoe incompleet ook, het Woordenboek is deel van de top van die
piramide en u weet allen dat toppen van piramiden zelden volledig zijn. Maar, fier
en sterk wappert vàn deze top nu het volledige oeuvre van Multatuli vrolijk in de
vaderlandse rukwinden.
Geen dag in de lange geschiedenis van deze editie is zo bijzonder als de dag van
vandaag, nu de priesters van dit heiligdom, zich in de loop der decenniën menigmaal
terecht afvragend of hun krachten voor het volbrengen van deze herculestaak niet te
kort schoten, er toch in zijn geslaagd de eindstreep te halen en eindelijk vergrootglas,
potlood, vlakelastiek, schaar en tekstverwerker hebben kunnen laten voor wat zij
waren, en de vermoeide leden uitstrekken op het zachte gestoelte van deze
Amsterdamse Stadsschouwburg. Onvermijdelijk maar verdrietig is het dat de
bedenkers van de onderneming, E. du Perron en Garmt Stuiveling, dit ogenblik niet
hebben kunnen bijwonen.
Nederland was, toen Multatuli een honderdvijfendertig jaar geleden voor het eerst
van zich spreken deed, nog niet zo lang een echt volwassen natie: te vergelij-
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ken met Spanje, Frankrijk, Groot Brittannië, Denemarken of Zweden. Eeuwenlang
had het eigenlijk de meeste overeenkomst vertoond met een rijke stadsrepubliek als
Venetië, Genua of Florence, geregeerd, niet zoals het een volwassen staat betaamt,
door een keizer, koning, of desnoods een groothertog, maar door een machthebber
met een buitenissige benaming, als doge of gonfaloniere, in ons geval een stadhouder.
Stadhouders, door de Fransen met een t geschreven en uitgesproken stathoudèr, dat
wil zeggen door iedereen zo uitgesproken want Frans was de wereldtaal, stadhouders
vond je nergens behalve tussen Oost-Friesland en de Schelde. De stadhouder regeerde
een republiek, nee, zelfs enkele republieken, want er was ook een Friese stadhouder.
Soms werd de stadhouder afgelost door een andere zonderling betitelde bovenbaas,
de raadpensionaris, maar als deze in het hartje van Den Haag aan kleine stukjes was
gesneden door ontevreden oranjeklanten, steeg er weer een stadhouder ten troon.

foto: T. Luiken

Aan deze staatkundige rommelwinkel kwam een begin van een einde, toen een
broer van de Franse keizer Napoleon tot koning van Holland werd benoemd. Lang
bleef hij dit niet. Ik sla nu maar een aantal verwikkelingen over. Eindelijk, eindelijk
ontpopte de voormalige republiek der zeven provinciën, vergroot met de zuidelijke
provinciën die er sinds 1579 aan ontbroken hadden, zich in 1813 tot een koninkrijk
als een ander, het Koninkrijk der Nederlanden, en dit was groter dan alles wat er een
beetje op geleken had, ooit was geweest. Het verkreeg ook de meeste overzeese
gebiedsdelen die de voormalige republiek bezeten had.
Dit Koninkrijk der Nederlanden was wel heel wat anders dan wat wij er
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nu onder verstaan. Het vormde een van de acht grootste mogendheden ter wereld.
Als gevolg van de Napoleontische oorlogen was het straatarm. En straatarm bleef
het, nadat al in 1830 de zuidelijke provincies weer afscheid van ons hadden genomen.
Wat te doen? De uit de zeventiende eeuw stammende koloniën zouden, mits bekwaam
tot ontplooiing gebracht, grote rijkdommen kunnen opleveren. In die verwachting
werd de regering van het gekleineerde en verkleinde Koninkrijk der Nederlanden
niet teleurgesteld.
En toen verscheen, in 1860, de roman Max Havelaar, onder het pseudoniem
Multatuli geschreven door Eduard Douwes Dekker, een man die vele jaren in
Oost-Indische gouvernementsdienst was geweest en dus geacht kon worden te weten
waar hij over sprak. Zijn boek bevatte een vernietigend oordeel over de wijze waarop
Nederland de gekoloniseerde Javanen behandelde en de vruchten van hun arbeid te
gelde maakte.
Nederland was toen al haast een halve eeuw geen roversnest meer of zwaar
bewapende handelsonderneming, maar een samenhangende, goed georganiseerde
staat, niet in de eerste plaats een geldfabriek, maar een organisatie die het welzijn
van al haar burgers had te dienen en te bevorderen. Deze bemoeienis strekte zich
ook uit over de Javanen, in theorie tenminste. De ex-ambtenaar die Max Havelaar
geschreven had, betoogde dat hieraan veel ontbrak. Hij meende dat zijn geschrift
nuttige lering voor Nederland bevatte, dat Nederland zijn koloniën zou verliezen,
wanneer het ze niet humaner en rechtvaardiger beheerde, even humaan en rechtvaardig
als de stand van de Europese beschaving voorschreef.
Dit ongelooflijk uitzonderlijke boek, waarin voor het eerst in de Nederlandse
literatuur een roman niet een verhaaltje voor kleine kinderen was, of een preek waarin
alles wat iedereen al lang wist nog eens werd herhaald en alles wat van het algemeen
aanvaarde afweek angstvallig vermeden, kortom een boek dat geheel buiten de
Nederlandse provinciale letterkundige gebruiken viel, ook al doordat het was
voortgebracht door iemand die vooral Frans had gelezen en bovendien in twintig
jaar zo goed als nooit in Nederland was geweest, dit boek was dan ook niet in
Nederland geschreven, maar in Brussel. Zelfs toen Douwes Dekker voorgoed naar
Europa terugkeerde, had hij toch geaarzeld zich in Nederland te vestigen en na er
een korte poos te zijn geweest, nam hij de wijk naar België. Een onschatbaar voordeel
van de Belgische afscheiding was, en is nog altijd dat Nederlandse denkers en dichters
die op hun geboortegrond de onaangenaamste gevolgen te vrezen hebben als zij
meningen verkondigen die niet binnen de griffermeerde kaders passen, in België een
niet al te uitheemse aan hun vaderland verwante omgeving kunnen vinden, waar hun
eigen taal veelvuldig gesproken wordt en zij tamelijk rustig verder kunnen schrijven.
Een gedenksteen op de gevel van het huis aan de Brusselse Arenbergstraat dat de
plaats inneemt van het hotel waar Multatuli Max Havelaar schiep, herinnert aan dit
roemruchte feit. Maar ook later verbleef Multatuli, verbleven zijn vrouw, kinderen
en vriendinnen, veelvuldig in België. Als het niet was in Brussel, dan
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wel in Spa, waar zich een speelzaal bevindt die de berooide schrijver lange tijd de
oplossing van zijn financiële moeilijkheden scheen te beloven. Scheen... verder dan
de schijn is het nooit gekomen. Maar dit was mogelijk toch meer dan niemendal.
Zelfs casino's waren er toen in Nederland niet. Nederland had hem weinig anders te
bieden dan holle complimenten, geldgebrek, gezeur en bedrog, en zijn Havelaar
werd niet algemeen geloofd.
Men achtte hem eerder een gevaar dan een weldoener en tot de staatsdienst is hij
nooit meer toegelaten. Weinig zullen de Kamerleden, ministers, gouverneurs generaal
al dan niet in ruste, beseft hebben wat de gevolgen zouden zijn van hun geringe
bereidheid naar Douwes Dekker te luisteren. Zij hebben niet begrepen dat de man
die Max Havelaar geschreven had, door woede en armoede gedreven, de pen wel
van tijd tot tijd teleurgesteld in een hoek zou gooien, maar toch dikwijls genoeg weer
zou oprapen om zijn vijanden jarenlang te overladen met zijn hoon.
Vrucht hiervan is een groot boekwerk in vijfentwintig delen. Het vieren van de
voltooide uitgave, heeft ons vandaag in deze schouwburg bijeengebracht. Deze
boeken bevatten niet alleen alle door Multatuli met het oog op publicatie geschreven
verhalen, opstellen, aforismen en zo voort, maar ook zijn particuliere brieven en
bovendien de antwoorden van zijn correspondenten. Voorts talrijke beschouwingen
over hem, die in krant en tijdschrift verschenen.
Er bestaan ter wereld ettelijke archieven die alles of zo goed als alles bevatten wat
een schrijver voortgebracht heeft, benevens alles wat zijn schrijversbestaan aan
geschriften van anderen heeft uitgelokt. Maar zelden of nooit zijn dan al die teksten
en documenten in één grote, vijfentwintig dundrukdelen omvattende uitgave alom
verkrijgbaar gesteld.
Het Nederland waarin of in de omstreken waarvan Multatuli leefde, was een ander
dan dat waarin zijn werk nu is herdrukt. Het was, alles bij elkaar groot en bezat grote
koloniën, maar thuis, in Europa, woonden niet, zoals nu, vijftien miljoen Nederlanders.
Het waren er niet meer dan vier miljoen, waarvan de helft lezen noch schrijven kon.
Grote stappen voorwaarts maakte de beschaving in de negentiende eeuw. Kanalen
werden gegraven, spoorwegen aangelegd, fabrieken gesticht, de uitbuiting van mensen
die op het land of in de fabrieken, op de schepen, een schamele boterham moesten
zien te verdienen, aan banden gelegd door nieuwe wetten. En ook de bewoners van
ons Indië konden, waar meer en meer ambtenaren de invloed van Multatuli
ondergingen, een menselijker behandeling tegemoet zien.
Was nu deze neiging tot, dit streven naar meer liefde tussen de mensen, tussen de
volkeren, tussen mens en dier, een blijvende? Werd er niet over eeuwige vrede
gedroomd, werd er niet gedacht aan verdragen die oorlog onmogelijk zouden maken?
Zeker.
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En zullen wij, die ons met deze nieuwe boekuitgave in Multatuli verdiepen, het recht
hebben te zeggen: de beschaafde wereld waarin wij nu leven, is voor een gedeelte
zijn werk geweest? Hij heeft niet voor niets geleden en gestreden?
Alvorens iets dieper op deze vraag in te gaan, moeten wij twee punten wat scherper
in het oog vatten.
Multatuli, die geen marxist was, die de geschriften van Karl Marx onzinnig en
onleesbaar vond, was lange tijd juist onder marxisten zeer bemind. Zij vergisten zich
in de betekenis van Marx, want Marx is failliet, maar zij hadden groot gelijk Multatuli
te vereren die niet van Marx hield. De geschiedenis, opperrechter van Marx, heeft
Multatuli gelijk gegeven.
Multatuli heeft er herhaaldelijk op gewezen dat hij geen antikolonialist was.
Desondanks staat Max Havelaar bekend als een antikolonialistisch boek. En al was
Multatuli geen antikolonialist, omdat hij de koloniën nog niet in staat achtte gelukkig
te zijn zonder Europese leiding, dit nam niet weg dat hij in een latere druk van Max
Havelaar de volgende dichtregels van zijn vriend Roorda opnam:
En als de zon in 't Oosten opdaagt
Knielt elk Javaan voor Mahomet,
Wijl hij het zachtste volk der aarde
Van christenhonden heeft gered.

De Javaan moge inmiddels door Mahomet gered zijn van de christenen, nu, meer
dan honderd jaar nadat Roorda deze zang ontlokte aan zijn citer, beleven wij een tijd
waarin niet alleen de schrijver Salman Rushdie, maar nog duizenden anderen van
Mahomet moeten worden gered. Maar door wie?
Het zogenaamd zachtste volk der aarde heeft zich, in de voetsporen van het
Nederlandse gezag getreden, op Oost-Timor en op Nieuw Guinea heel wat minder
zacht getoond dan Multatuli zich ooit heeft kunnen voorstellen.
Heilbegerig heeft het Nederlandse volk, toen de Portugese provincie Angola zich
losmaakte van de overige Portugese provincies, naar de profeet Sietse Bosgra
geluisterd die het bezwoer geen koffie te kopen bij Albert Heijn, want die was door
Angolese boertjes verbouwd en een rechtgeaarde antikolonialist zou daarvan dus
geen druppel door zijn keel kunnen krijgen. Sinds 1974 is Angola geen Portugese
kolonie meer, of provincie of wat dan ook, maar er groeit dan ook geen enkele
koffieboon, terwijl de telkens geschonden wapenstilstands-overeenkomsten ervoor
zorgen dat de blauwe bonen van de burgeroorlog de bevolking om de oren blijven
vliegen.
De Franse kolonie Cambodja werd in eigen beheer van de bevolking genomen en
enige miljoenen Cambodjanen hebben dientengevolge het leven gelaten.
Schandelijk was de Italiaanse overheersing van Somalië en Ethiopië, maar
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nadat daaraan een einde was gekomen, werd de bevolking niet gelukkiger.
België regeerde Ruanda en Burundi. Wie deze landen nu regeert, is niet helemaal
duidelijk, maar België in elk geval niet meer. En evenmin heeft de Nederlandse
minister Pronk er veel constructiefs te vertellen. Door middel van de televisie hebben
wij hem enkele maanden geleden kunnen aanschouwen te midden van anderhalf
miljoen Ruandezen aan de oevers van het Kiwumeer. Aan slachtpartijen thuis
ontkomen, lagen zij daar te sterven aan de cholera. En de Nederlandse minister van
ontwikkelingssamenwerking, die daar niets te zoeken had behalve reclame voor zijn
eigen baantje, sprak tot tweemaal toe, ik heb het zelf op de televisie gezien en gehoord:
‘Deze mensen moeten gemonitord worden.’
Zijn ze metterdaad gemonitord? Bange vraag. En zo ja, wat dan nog? Heeft dit
gemonitord worden hun soelaas verschaft? Ik zou het u graag vertellen, als ik maar
begrepen had wat de onvergelijkelijke bewindsman bedoelde.
Niet alleen onze medemensen worden door ons gemonitord.
Het Verenigde Europa, beschaafder dan ooit tevoren, verschaft ook aanzienlijke
weldaden aan de dierenwereld.
Alle beschaafde landen kennen wetten tegen de mishandeling van dieren, en
straffen die de dierenbeul bedreigen. Als desondanks schapen en kalveren onder
helse omstandigheden in schepen geladen worden om in niet minder dan vijfentwintig
uur zonder eten of drinken naar de slachtbank te worden gevaren, en als
dierenliefhebbers de gedachte hieraan niet kunnen verdragen en tegen de gang van
zaken protesteren, dan zijn het niet de dierenbeulen die geverbaliseerd worden, beboet
en eventueel in de gevangenis geworpen.
Neen. Juist degenen die tegen dit walgingwekkende leed protesteren, worden
afgerost door de politie en soms zelfs doodgereden.
Heeft dus Multatuli en hebben andere soortgelijke schrijvers die in woede ontstaken
bij het zien van alle onrecht voor niets geleefd? Het is moeilijk hierover een
onaantastbare uitspraak te doen, maar niet te betwijfelen valt het dat wij, zo lang hun
boeken bestaan, toch altijd nog eens kunnen nadenken over wat zij verkondigden en dat het ons troost, naar stemmen te luisteren die zich verheffen tegen de collectieve
slechtheid in de wereld.
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Prins Willem-Alexander
Toespraak bij de voltooiing van Multatuli's Volledige Werken
Dames en Heren,
Toen ik tien jaar geleden geslaagd was voor het mondelinge deel van mijn eindexamen
Nederlands, had ik het gevoel een Multatuliaan te zijn. Van de veertig minuten werden
er namelijk twintig besteed aan ‘de Havelaar’, één van de twee boeken die
gedetailleerd bestudeerd moesten worden. Nu besef ik echter, dat ik nog vierentwintig
delen dundruk te gaan heb, voordat ik mij een echte Multatuliaan mag noemen.
Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Ik
ben zeer vereerd dat ik - deskundig of niet - bij de presentatie van de uitgave van de
Volledige Werken van deze ‘denkend dichtend kunstenaar’ aanwezig mag zijn. En
- bovenal - dat ik de eerste serie in ontvangst mag nemen.
Behalve vereerd ben ik ook opgelucht. Deze uitgave komt op het moment dat ik
een nieuw en groter huis in Den Haag betrek. Ik behoor namelijk tot ‘die ontwikkelde
Hollanders’ (van E. du Perron) ‘die graag complete werken van de grote Nederlandse
schrijvers overeind gezet op hun buffet zien.’ En daarvoor was in Leiden geen plaats.
Ik wil daarmee niet zeggen dat deze vijfentwintig prachtbanden uitsluitend als
versiering zullen dienen. ‘Ik wil gelezen worden door lieden, die verplicht zijn te
letten op de tekenen des tijds’, een zin van Douwes Dekker die ik mij nog goed
herinner!
Maar: ‘Voorwaar, voorwaar, al dat geciteer is luiheid en bedrog: luiheid om het
zelfdenken te ontwijken. Bedrog om de domme menigte te doen verbaasd staan over
nagemaakte - i.e. valse - sleutels.’ (Idee nummer 159)
U vraagt zich nu natuurlijk af: Wat denkt hij te doen met deze vijfentwintig delen?
Bijvoorbeeld op vrije avonden, tussen staatsbanketten en buitenlandse reizen door,
stukken lezen uit Vorstenschool, dat befaamde pleidooi voor daadkrachtig regeren.
Of, in de verdere toekomst, van één van de ‘1200 Ideeën’ gebruik maken voor een
kerstspeech.
Bovendien ben ik erg benieuwd naar wat Douwes Dekker te zeggen had over de
dienstplicht en over ongehuwd samenwonen. Had hij niet over alles en iedereen een
mening?
Kortom: een nuttige, welkome en zeer waardevolle aanwinst, niet alleen voor mij,
maar voor iedereen die de zaak van de Nederlandse literatuur is toegedaan. Ik ben
het Multatuli-genootschap en allen die bij deze uitgave zijn betrok-
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ken dan ook zeer dankbaar. Alle hulde voor hun toewijzing en inzet.

foto: T. Luiken

Ik begon met te vertellen over mijn eindexamen. Het tweede boek dat ik voor het
onderdeel ‘detailled study’ moest bestuderen, was Nooit meer slapen. Dus, als het
volledig werk van de Heer Hermans wordt uitgegeven, kunt u mij weer bellen. Wie
weet, daarom, tot een volgende keer.
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Olf Praamstra
Bij de voltooiing van Multatuli's Volledige Werken, een gesprek met
Willem Frederik Hermans
Willem Frederik Hermans heeft zich zijn leven lang met Multatuli beziggehouden.
Op twaalfjarige leeftijd las hij Max Havelaar voor de eerste keer, in 1937 was hij,
vijftien jaar oud, aanwezig bij de festiviteiten ter gelegenheid van Multatuli's vijftigste
sterfdag en tien jaar later, toen Multatuli's zestigste sterfdag werd herdacht,
publiceerde hij zijn eerste artikel over hem: een recensie van H.A. Ett, De betekenis
van Multatuli voor onze tijd (Amsterdam, 1947), verschenen in Vrij Nederland van
20 september 1947. Dit korte stukje was het begin van een reeks van essays, recensies
en kritieken met Multatuli als onderwerp, waarvan de laatste in dit nummer van Over
Multatuli verschijnt. De belangrijkste onder die vele publikaties zijn de biografische
schets De raadselachtige Multatuli, waarvan de tweede, herziene druk in 1987
verscheen, en de in hetzelfde jaar verschenen geannoteerde uitgave van de vijfde
druk van Max Havelaar.
Aanleiding voor dit gesprek is de voltooiing van Multatuli's Volledige Werken. U
hebt aan de voltooiing van deze Volledige Werken, ook in het openbaar, wel eens
getwijfeld en in uw schattingen over het tijdstip, waarop deze onderneming af zou
zijn, kan enig pessimisme u niet ontzegd worden. In 1981 noemde u het jaar 2081
als vermoedelijke einddatum; in 1987 was u iets optimistischer en hield u het op
2021. Dat het nu zover is, moet een geweldige meevaller voor u zijn.
Ach, meevaller... ik heb niet getwijfeld aan het feit dat het af zou komen, maar
wel vaak gedacht dat ík het niet meer beleven zou. Het Volledig Werk werd
samengesteld door zulke opscheppers, dat die twijfel wel terecht was. Zo'n Hans van
den Bergh schepte op, dat het in 1987 klaar zou zijn. Nou, waar zijn we nu? Acht
jaar later. Maar goed, het meeste hebben we nu tot onze beschikking.
U hebt van jongs af aan een zeer grote bewondering gehad voor Multatuli. In 1950
schreef u een opstel over Multatuli, met de veelzeggende titel ‘Een pionier in het
vacuum’; en daarin schrijft u: Als Multatuli er niet was geweest, ‘dan zou de
letterkunde in Nederland iets zijn dat hier nu eenmaal niet beoefend wordt, zoals de
zeevisserij in de Alpen of de koffiecultuur op Newfoundland.’ Is het echt zo slecht
gesteld met de Nederlandse literatuur of steekt Multatuli er zo ver bovenuit?
Allebei, want al is Multatuli buitengewoon goed, dat betekent nog niet, dat er niet
vier of vijf andere buitengewoon goede schrijvers hadden kunnen zijn. En die zijn
er niet.
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Hoe komt dat?
Ik weet het niet. Sommigen zeggen, dat het een gevolg is van het in Nederland
overheersende calvinisme. Dat hoor je tenminste vaak. Maar een land als Schotland
heeft veel grote schrijvers en is niet minder calvinistisch dan Nederland; en Zweden,
dat dan wel niet calvinistisch maar Luthers is, maar toch ook erg streng, heeft eveneens
grote schrijvers, beroemde toneelschrijvers ook, en die hebben wij niet. Waar dat 'm
in zit, weet ik niet. Misschien omdat Nederland een importexportland is, waar de
mensen allemaal een beetje Engels en Frans kennen en denken: wat een ander heeft,
hoeven wij zelf niet te maken. Het grootste deel van de literatuur hangt op de een of
andere manier met chauvinisme samen: het is het te boek stellen van het geweten
van de natie. Daar had Nederland misschien niet zo'n behoefte aan. In de eerste helft
van de negentiende eeuw begon die behoefte een beetje te komen. Vóór die tijd
bestond Nederland uit kooplui, uit scharrelaars, die hadden daar geen belang bij.
Maar de zeventiende eeuw staat toch bekend als een bloeiperiode in de Nederlandse
geschiedenis?
Onze kooplieden hebben een bloeiperiode gekend, die hebben overal vandaan
grote schatten bij elkaar geroofd en een groot gebied beheerst.
Maar ook voor de letterkunde is de zeventiende eeuw toch een hoogtepunt geweest?

foto: T. Luiken

Een beetje wel, maar het is, jammer genoeg, allemaal zo vreselijk onleesbaar
uitgevallen. Iemand als Hooft die wou de Nederlandse Tacitus worden. Helaas, had
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hij nou gewoon net als Willem Godschalk van Focquenbroch z'n moerstaal
geschreven, dan hadden we er nu nog plezier van. Maar dat deed hij niet. Zelfs in
die tijd zagen sommigen al in, dat wat hij deed aanstellerij was; een aanstellerij, die
dus diep geworteld is in Nederland. Focquenbroch had al in de gaten dat Huygens
en Hooft zo'n gewrongen Nederlands schreven.
Aanstellerij, dat is dus ook een reden voor het ontbreken van een goede Nederlandse
literatuur?
Ja, dat is wat Multatuli bedoelt, als hij zegt: ‘ik probeer levend Hollands te
schrijven, maar ik heb schoolgegaan’. Die schoolmeesters ramden het eruit.
Verklaart die Nederlandse traditie ook, dat u weliswaar grote bewondering hebt
voor Multatuli, maar hem desondanks internationaal niet zo hoog aanslaat?
Dat doe ík niet, hij wórdt internationaal niet hoog aangeslagen. Scandinavische
schrijvers als Ibsen, Andersen, Strindberg e.d., schrijvers uit een vergelijkbaar klein
taalgebied als het onze, zijn nu eenmaal veel beroemder. Dat is niet, omdat ik het
zeg, maar dat is een feit. U kunt dat in iedere krant lezen, u kunt het zien aan de
programma's van theaters in Parijs, Londen, Berlijn, of waar dan ook: er is altijd wel
een stuk van Ibsen of Strindberg dat opgevoerd wordt. Ziet u Aleid opgevoerd worden
in Parijs? Nee toch zeker. Of Vorstenschool? Ik heb Vorstenschool één keer helemaal
gezien. Ik meen zelfs met Fie Carelsen in de hoofdrol. Nou ja, het was wel om uit
te zitten, maar het was niet van: oh, oh, wat ben ik onder de indruk. Multatuli vond
het trouwens zelf ook niet mooi. Hij heeft er jaren aan geworsteld. Goed, het is beter
dan Aleid, maar dat is dan ook zo slecht. Dat heeft hij ook niet eens af kunnen maken,
zo vervelend vond hij dat.
Nu is schrijven voor toneel ook niet zijn sterkste punt.
Maar ook Max Havelaar is geen wereldberoemd boek. Het is een goed boek, het
verveelt je niet, maar je kan niet zeggen dat het briljant in elkaar zit. Dat slot is een
potje krachtpatserij en dan die dwaze oproep aan koning Willem III. Daar klopt niets
van, want die arme koning Willem III had ook toen al niets in te brengen. Het boek
is niet doelmatig geschreven. De boodschap van Multatuli komt lang niet altijd over.
Van het begin af aan is het boek daarom verkeerd begrepen. Zo is het bijvoorbeeld
op grote schaal verspreid in de Sovjetunie als anti-kolonialistisch betoog, maar dat
was Multatuli's bedoeling helemaal niet.
Er zijn mensen die Max Havelaar vergelijken met De negerhut van oom Tom. Ten
onrechte, want die Negerhut van oom Tom is zeer doelmatig geschreven. In dat boek
wordt met alle middelen het idee erin gehakt, dat het niet kan dat de negers behandeld
worden, zoals ze in het verhaal behandeld worden. Dat heeft de schrijfster heel precies
uitgewerkt met behulp van een brave, vrome slaveneigenaar, die zijn slaven goed
behandelt, en een ander die ze stelselmatig mishandelt en uithongert, enz.; dat zit
heel systematisch in elkaar. Maar in de Havelaar is daar

Over Multatuli. Delen 34-35

21
geen sprake van. Veel mensen in Nederland schijnt dat niet uit te maken, maar in
het buitenland ergert men zich daar aan. U kunt dat lezen in de recensie van de
Engelse vertaling van de Havelaar in de Scottsman, die onlangs in deel XXIV van
de Volledige Werken is verschenen; in die recensie wordt de Havelaar gekraakt.
Terwijl Max met Tine, Verbrugge en Duclari zit te eten en grappen te maken over
de vrouwen van Arles en Nîmes, liggen de bewoners van Lebak langs de weg te
sterven. Multatuli besefte niet - trouwens veel Nederlandse schrijvers beseffen niet
- dat zoiets niet kan, dat die zaken in een verhaal met elkaar samen moeten gaan.
Daar hebben Nederlanders geen gevoel voor. Je ziet dat ook aan de PvdA: de PvdA,
de partij van de arbeid, de partij voor arme mensen die moeten arbeiden om meer
macht te krijgen. Lange tijd is die partij in de Tweede Kamer en ook in de regering
vertegenwoordigd geweest door iemand als Ien Dales: die was 125 kg zwaar! Dat
vind ik geen symbool voor zo'n partij. Men had moeten zeggen: of er gaat vijftig
kilo af, of anders niet in de Kamer. Maar Hollanders accepteren dat. Ja, zo'n aardig
mens, zeggen ze dan. Hoe kan dat nou? Er moet samenhang zijn. Er moet harmonie
zijn tussen symbolen en werkelijkheden. Ook in de Havelaar ontbreekt het daaraan.
Al die gezellige praatjes tijdens het eten, terwijl om hen heen iedereen de hongerdood
ligt te sterven. Dat kan niet.
Daarom wordt het boek vaak verkeerd begrepen en dat is de reden, dat het niet
helemaal raak is. En om dan toch de ellende in Lebak in beeld te brengen, krijg je
Saidjah en Adinda. Dat is inderdaad to the point. Alle détails zijn goed: de buffel
beschermt kleine Saidjah, en juist die buffel wordt door de regent opgegeten. Heel
goed, zo hoort het. Ik geloof dat dat het fundament is waar eigenlijk het hele boek
om draait.
Maar als u het boek zo beoordeelt, gaat u ervan uit dat het slechts één doel heeft:
verbetering brengen in het lot van de arme Javaan.
Zo is Multatuli eraan begonnen, maar naderhand merkte hij: wat drommel, het
gaat niet alleen om de onderdrukte Javaan, het gaat ook om de onderdrukte Tine en
Max! Dat schrijft hij trouwens ronduit. En dat is heel iets anders dan in De negerhut
van oom Tom. Daar blijft de schrijfster volstrekt buiten het boek, die doet niet mee,
en daarom is het boek veel meer to the point dan de Havelaar. En daarom wordt die
Negerhut van oom Tom over de hele wereld nog geregeld gelezen. Van de Havelaar
zijn er, geloof ik, wel dertig vertalingen, maar die staan bij de afdelingen Nederlands
van buitenlandse universiteiten in de kast, en dan is het afgelopen, helaas.
Maar Multatuli heeft natuurlijk meer geschreven dan alleen Max Havelaar?
Jawel, maar de Havelaar is verreweg zijn beroemdste boek. Zelf vind ik sommige
gedeelten van Woutertje Pieterse veel mooier, veel beter geschreven ook; het zit ook
beter in elkaar. Maar dat leest men niet. De Salamander-uitgave van Woutertje
Pieterse die een paar jaar geleden uitgekomen is, ligt nu al weer bij De Slegte.
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Heeft u daar een verklaring voor?
Dat ligt aan het Nederlandse onderwijs. Tegenwoordig worden Nederlandse jongens
en meisjes op school wijsgemaakt, dat alles wat je kan lezen goed is: De Privé, dat
is ook prachtige literatuur om te lezen, en weet ik wat allemaal, dat is de pest.
Was het vroeger beter?
Het onderwijs wel, al moet u niet denken dat er vóór de oorlog veel gelezen werd.
Toen ik naar het Barlaeusgymnasium ging in Amsterdam, waren er behalve ik nog
twee of drie andere jongens die boeken lazen uit wat toen de moderne literatuur was.
De meeste jongens gingen liever tennissen of hockeyen.
Mischien waren er toen wel vaker leraren op school die het lezen van literatuur
stimuleerden?
O nee, het is helemaal niet zoals nu, dat ze dachten dat leerlingen de liefde tot het
lezen moest worden bijgebracht. Ik kreeg Nederlands van een meneer Zijderveld,
dat was een geleerd man die veel wetenschappelijke artikelen schreef, maar liefde
tot het lezen bijbrengen? Geen sprake van! We moesten goede opstellen maken en
ons ervan bewust zijn wat je las, hoe vervelend het ook kon zijn, maar liefde tot het
lezen bijbrengen: dat was helemaal geen punt. Dat is ook onzin: je krijgt op school
toch ook geen wiskunde om liefde voor de wiskunde bij te brengen. Een leraar
wiskunde streeft er toch niet naar, dat leerlingen zeggen: nou dat vind ik leuk, 2 + 3
= 5, ja dat kan ik begrijpen, daar hou ik van. Dat bestaat toch helemaal niet! Dat is
alleen bij Nederlands zo, tegenwoordig; het is een moderne gekte.
Hoe kwam u er dan bij om Multatuli te lezen?
Ik had een zuster die drie jaar ouder was dan ik en die had Max Havelaar al gelezen
en er met mij over gepraat. Ik was toen nog erg jong, twaalf of dertien, denk ik, en
mijn zuster zal dus vijftien of zo geweest zijn. Maar zij was al op jeugdige leeftijd
maatschappelijk geëngageerd. Ze was zeer bevriend met Irene Vorrink - die heeft
naderhand nog van zich doen spreken -; dat was de dochter van Koos Vorrink, de
voorzitter van de SDAP. Beiden waren toen al zeer maatschappelijk begaan en dus
lazen ze Multatuli. Ik denk dat ik door haar voor het eerst van hem gehoord heb en
zin kreeg om Max Havelaar te lezen. Ik heb het boek toen van mijn vader geleend.
Mijn vader hield overigens helemaal niet van Multatuli, hij noemde hem altijd
Malletuli, en vond alles wat hij geschreven had maar onzin, maar als onderwijzer
had hij het moeten lezen, dus had hij de Max Havelaar in de uitgave van de
Wereldbibliotheek, dat herinner ik me nog goed, in zo'n ouderwets bandje van de
Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. Dat mocht ik wel van hem lenen en
toen heb ik het gelezen.
En Woutertje Pieterse las u toen ook al.
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Iets later. Toen was ik een jaar of dertien, veertien. Dát vond ik schitterend. Multatuli
is dat verhaal begonnen te schrijven in 1860 en dat is precies het geboortejaar van
mijn grootmoeder van moederszijde. Die is in die buurt geboren, in de Nieuwe
Leliestraat of zoiets, en ik was stomverbaasd om een boek te lezen, waarin iemand
sprak die precies zo praatte als iemand die ik kende. Ik had nog nooit zo'n boek
gelezen: die moeder van Woutertje Pieterse praatte net als mijn grootmoeder.
Geweldig vond ik dat.
Toen u in de jaren zeventig begon aan het schrijven van uw biografie over Multatuli,
ontkwam u er niet aan om u grondig in de zaak Lebak te verdiepen. Hebt u het idee
dat uw inspanningen op dit gebied ook tot enig resultaat geleid hebben? Of is het
zonde van de tijd geweest?
Nee, dat laatste niet. Je doet het ook niet voor je plezier, maar het kan niet anders,
als je je met Multatuli bezighoudt. Het is in feite de schuld van de mensen die zich
voor mij met deze kwestie hebben beziggehouden. Er waren er bij, die waren geweldig
anti-Multatuli, zoals jhr. W.H.W. de Kock, maar die wist lang niet alles, waardoor
wat hij schreef nu weinig waarde meer heeft; een betere tegenstander was J. Saks,
die heeft de zaak Lebak serieus en grondig onderzocht, maar ook hij heeft een paar
belangrijke fouten gemaakt; en dan heb je natuurlijk E. du Perron, die zich er eveneens
ernstig in heeft verdiept, maar ook hij heeft het een en ander over het hoofd gezien.
Ten slotte is er dan Rob Nieuwenhuys, maar die had het helemaal bij het verkeerde
eind; die Nieuwenhuys, die hadden ze assistent-resident van Lebak moeten maken!
Nee, dat was helemaal niks.
Nu heeft u er zelf het nodige over geschreven. U heeft gewezen op het belang van
bepaalde documenten, in de loop van de tijd zijn er nog nieuwe documenten
opgedoken, maar het lijkt weinig uitgehaald te hebben.
Dat ben ik niet met u eens. De laatste tijd heb ik er niet veel meer over gehoord.
Zelfs Paul van 't Veer was het vrijwel met mij eens. Hij durfde er alleen niet zo goed
voor uit te komen, want hij was bang dat Garmt Stuiveling kwaad op hem zou worden.
Voor Multatuli was de waarheid in de zaak Lebak van het grootste belang. Daarmee
stond of viel zijn zaak. Want de Havelaar was toch in de eerste plaats een pleidooi
voor eerherstel van de ambtenaar Douwes Dekker. Even heeft het erop geleken, dat
het zou lukken. Nl. als Multatuli eind 1859 het manuscript van Max Havelaar laat
lezen aan de minister van koloniën en met hem onderhandelt over een herbenoeming
als ambtenaar bij het Indische gouvernement. Die onderhandelingen mislukken en
dan, schrijft u in uw biografie, heeft Douwes Dekker ‘de beslissende veldslag in de
oorlog van zijn leven verloren’. Waarom?
Nou dat lijkt mij duidelijk. Nederland is nog steeds zo, maar in die tijd in de
zoveelste macht, d.w.z. dat iemand die zoiets doet maatschappelijk volkomen
uitgerangeerd is. Iemand neemt ontslag na herrie, hij schrijft er een boek over, hij
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gaat ermee naar deze en gene, de onderhandelingen hebben geen resultaat, en dan
werpt hij het in de openbaarheid -; ja dan ben je verloren als ambtenaar, dan kan
niemand je meer helpen. Vanaf het moment dat hij het boek publiceerde, was hij de
stok achter de deur kwijt.
Er zijn mensen die het Multatuli kwalijk nemen, dat hij onderhandeld heeft met de
minister om herplaatst te worden, in ruil voor het niet publiceren van zijn boek. U
niet. U vindt het zelfs jammer, dat de onderhandelingen mislukken. Het lijkt wel of
u het betreurt dat hij schrijver is geworden?
Dat is ook zo. Een schrijver in Nederland, en dan in die tijd, stelde toch helemaal
niets voor. Hij heeft zichzelf wel eens vergeleken met een schrijver als Dickens, die
tachtig maal zoveel honorarium voor een lezing kreeg als hij; of met Victor Hugo,
die ook veel meer verdiende. Bovendien was Hugo een man van gewicht, hij was
staatsraad en toen Napoleon III de macht greep, ging hij in ballingschap; en dat
maakte indruk op het Franse volk. Vergelijk dat eens met de verhuizing van Multatuli
naar Wiesbaden. Wie kon dat toen wat schelen? Niemand toch. En dat ligt niet aan
Multatuli, maar aan Nederland. In Nederland valt voor een schrijver niet veel te
beginnen, schrijvers worden hier niet gewaardeerd; men beschouwt ze als
maatschappelijke mislukkelingen. Dat is zelfs nu nog zo. Het is nog niet zo lang
geleden, dat A. Rinnooy Kan, toen nog professor in Rotterdam en tegenwoordig
voorzitter van de werkgevers, mij ‘de mislukte hoogleraar Hermans’ noemde. Hoe
haalt hij het in z'n kop? Toen had ik de Grote Prijs der Nederlandse letteren al
gekregen, maar nee in Nederland blijf je de ‘de mislukte hoogleraar Hermans’.
Het is toch een veel grotere prestatie om een groot schrijver te zijn dan hoogleraar?
Ja zeker, maar daar denkt men in Nederland niet zo over. Schrijvers in Nederland
staan buitenspel. Toen Multatuli zich kandidaat stelde voor de Tweede Kamer, kreeg
hij maar tien stemmen. En dan zeggen de mensen: ja maar dat kan ook niet: politicus
en schrijver, dat gaat niet samen. Maar dat is onzin, het hangt er maar van af wat
voor schrijver. Bij Jacob van Lennep kon het wel, maar bij een schrijver als Multatuli
niet, die was subversief, die schreef geen verhaaltjes voor kinderen zoals Van Lennep.
Merkt u dat zelf ook, want u bent natuurlijk ook een omstreden schrijver in Nederland?
Ja, natuurlijk. Maar voor mij is het gemakkelijk. Multatuli heeft voor mij de weg
geëffend. Daarom heb ik hem ook een ‘pionier in het vacuum’ genoemd, omdat hij
de eerste was die het zo deed.
Multatuli heeft de weg voor u geëffend, hij was subversief en omstreden, maar verder
bestaan er tussen u en hem weinig overeenkomsten.
Nee, wij zijn heel verschillende schrijvers. Ik sta ook niet zo negatief tegenover
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het schrijven als Multatuli. Hoewel het met die negatieve houding van Multatuli bij
nader inzien ook wel weer meevalt. Hij deed wel of dat schrijven allemaal flauwekul
was, maar dat was het voor hem niet. Hij had een geweldige pudeur van het schrijven.
Dat is natuurlijk ook erg Nederlands: kunstenaar zijn is iets schandelijks, daar geneer
je je voor. Dus deed hij wel uitspraken als: schrijven is hoererij, schrijven is niks,
enz., maar in werkelijkheid deed hij er zeer z'n best op. Schrijven was het enige waar
hij zich echt voor uitsloofde, waar hij heel erg hard voor werkte. Ik zal u een paar
voorbeelden geven. Als je de eerste druk van Minnebrieven vergelijkt met de druk
in de blauwe Garmond-editie, dan beginnen de Minnebrieven in de eerste druk zo:
Zijn rok was kaal, maar dat scheen hij niet te weten. Wie denkt aan zijn
eigen rok, bij zoo veel ellende van anderen?
In de volgende drukken wordt dat:
Z'n rok was kaal, maar dit scheen hy niet te weten.
Dus niet ‘dat’, maar ‘dit’ - Piet Grijs, opgelet! En zoontje van Piet Grijs, tellen! -;
en dan de volgende zin:
Wie denkt aan eigen rok, by zooveel ellende van anderen?
Hij heeft ‘zijn’ weggelaten. Dat is inderdaad beter. Ik zou dat ook weggelaten hebben.
Een ander voorbeeld, ook uit het begin van Minnebrieven:
Zoo zeggen de boeken.
Maar in de wereld is 't zoo niet, waarachtig, het is zoo niet!
Er zijn indedaad menschen, die een hevigen tegenzin hebben in kale
rokken, die niet hangen om de schouders van een ander. Er zijn geen
rampen ligter te dragen, dan de rampen van een buurman. Alleen brand
maakt eene uitzondering. Pokken ook. Dat slaat over
Dat wordt dus in de volgende druk, veel beter:
Zoo zeggen de boeken.
Maar in de wereld is 't zoo niet. Waarachtig, het is zoo niet!
Er bestaan inderdaad menschen die 'n hevigen tegenzin hebben in kale
rokken, als ze niet hangen om de schouders van 'n ander. Geen rampen
zyn lichter te dragen dan de rampen van 'n buurman. Alleen brand en
pokken maken 'n uitzondering: die dingen slaan soms over!
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Dat is veel beter, dat is ritmisch ook beter. Een ander zou met die eerste versie al
lang blij geweest zijn; hij niet: ‘dat slaat over’ vind ik houterig; ‘die dingen slaan
over’ klinkt beter en tegelijkertijd weet iedereen precies wat er met ‘die dingen’
bedoeld wordt. Die eerste versie is trouwens ook nog in de spelling Siegenbeek.
Zulke voorbeelden vind je ook in Specialiteiten; daarvan bestaan twee verschillende
drukken: de eerste verscheen in 1871, de tweede in 1879. In de editie van 1871 schrijft
Multatuli:
Later, veel later, ontvingen we uit Amerika Jonathan's raadgeving aan z'n
zoon: ‘Be honest my dear, be honest if possible, but... make money!’ (...)
Men stopt haar weg, om niet uit de school te klappen. De diepte van den
zin staat alzoo den opgang der verraderlijke klanken in den weg. Zinledige
praatjes als de aangehaalde hebben méér kans op populariteit.
In 1879 maakt hij daarvan - ik laat de eerste zin weg:
Men stopt haar weg, om niet uit de school te klappen, waaruit schynt te
blyken dat de diepte van den zin den opgang der verraderlyke klanken in
den weg staat.
Dat aan elkaar plakken maakt het hatelijker, dat maakt het sarcastischer.
En dan de volgende zin:
Zinledige praatjes als de aangehaalde, hoe flauwer hoe liever, hebben méér
kans op populariteit.
In de eerste versie ontbreekt dit ‘hoe flauwer hoe liever’. Hij heeft die teksten dus
allemaal met aandacht herlezen en waar hij het nog niet helemaal perfect vond, heeft
hij het verbeterd. Hier, nog een voorbeeld:
Lezer ik koos mijne wijze, om u voortebereiden tot het betoog dat de
uitdrukking:
the right man on the right place
ten onzent (...) etc.
En daar maakt hij later van
Lezer ik koos m'n eigen manier om u voortebereiden tot het betoog dat
enz.
Hier heeft hij dus ‘mijne wijze’ vervangen, omdat het boekentaal was, en maakt hij
ervan: ‘m'n eigen manier’.
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Ik heb natuurlijk niet de tijd gehad om het hele boek zo na te vlooien. Dat is ook
mijn soort arbeid eigenlijk niet. Maar hier, nog een laatste voorbeeld:
... tot berisping gaf hy niet meer aanleiding dan noodig was om onschuldig
te zyn aan irritante vlekkeloosheid.
Dat is in de nieuwe druk:
... tot berisping gaf hy niet meer aanleiding dan noodig was om onschuldig
te zyn aan sarrende vlekkeloosheid.
Deze verandering vind ik niet zo geslaagd. Hij was toch niet bang voor een Frans
woordje, dus had hij beter ‘irritante’ kunnen laten staan.
Dit zijn dus allemaal voorbeelden, die aantonen hoe serieus Multatuli het schrijven
nam, hoe nauwgezet hij zijn teksten corrigeerde. Dat blijkt, op een andere manier,
ook uit het mooie artikel dat Chantal Keijsper in 1993 in Over Multatuli publiceerde
over zijn bemoeienissen met de typografie. Dan zie je dus dat Multatuli zich ook in
typografisch opzicht ontzettend uitsloofde voor de correctie. Hij heeft er ook een
theorie over: ‘Oude fouten weertezien, bederft mijn oog en begrip.’ Dat kan hij niet
hebben. ‘Vooral m'n eigen flaters ontsnappen mij 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.’ Dat schrijft hij aan Funke, nota bene, in het hol van de
leeuw. Want Funke hield wel veel van hem, maar hij wou ook graag geld verdienen.
Funke zette alles zo compres mogelijk, dat spaarde een beetje papier.
Er zijn er meer die dat doen, maar dan minder consciëntieus dan Funke. Veel
werken van Multatuli zijn herdrukt als Salamander; ook de Havelaar. Nu zit Max
Havelaar bij Multatuli vol witregels, zeer veel witregels, en die zijn er in de
Salamanderuitgave allemaal uitgegooid. Dat vind ik schandelijk. Je kan wel zeggen
dat hij het misschien een beetje te dol maakte, maar als een auteur dat nu eenmaal
wil, dan hoort men dat te respecteren. Een witregel is net zo belangrijk als een gewone
regel - een Franse dichter, ik weet niet meer welke, heeft eens gezegd: ‘het woord
stilte is ook een geluid’ - en zo is een witregel ook een regel. Maar de bezorger van
die Salamanderuitgave, J.J. Oversteegen, heeft ze zomaar weggelaten; die Oversteegen
met z'n grote mond, een corrupte professor, een slecht mens, bah, die heeft ze allemaal
laten vervallen. De arme Dek had zich bont en blauw geërgerd.
Hierboven hebben we vastgesteld, dat Multatuli en u als schrijver weinig gemeen
hebben. Is dat de reden dat u zich steeds meer met z'n leven bent gaan bezighouden?
Nee, dat hoort tot die dingen die een gevolg zijn van samenlopen van
omstandigheden. Ik geloof niet in een noodlot, ik geloof meer in het rollen van
knikkers.
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Want hoe is het gegaan: ik heb in mijn jeugd veel Multatuli gelezen en later enkele
stukjes over Multatuli geschreven. Toen was er, nu al weer heel wat jaren geleden,
een man, Olivier Boelen, zoon van een rijke wijnhandelaar, die een uitgeverijtje had
en die geweldig veel geld kon opmaken. Het is een idee van hem geweest, of van
Hans Sleutelaar, om een fotoboek te maken over het leven van Multatuli met
bijschriften. Zo ben ik dus aan die Raadselachtige Multatuli gekomen, geld was geen
probleem. Anders was ik er, denk ik, nooit aan begonnen.
Toen dat boek was uitverkocht, wilde de Bezige Bij er een tweede druk van
uitgeven, samen met de door mij verzorgde editie van de Havelaar, in één cassette.
Die is nu weer bijna uitverkocht en wellicht komt er binnenkort een derde druk. Ik
hoop dat ze het doen. Dan ga ik mij er weer op werpen. Want nu met de editie van
A. Kets-Vree en de Volledige Werken, die eindelijk compleet zijn, beschik ik
natuurlijk over veel meer gegevens - die kan ik niet allemaal plunderen, maar
Kets-Vree zal ik, waar ik haar kan, plunderen, want dat heeft ze bij mij ook gedaan.
Als schrijver lijkt Multatuli niet op u, maar als mens ook niet?
Als mens helemaal niet. Nee, dat is dus het vreemde, dat hij mensen fascineerde,
die echt helemaal niet op hem leken. Want hij was altijd in de weer met gasten
ontvangen, met vrienden dit, vrienden dat, enz. Die behoefte die heb ik eigenlijk niet
of nauwelijks.
Hij was ook een wereldverbeteraar, en dat kan men van u evenmin zeggen.
Nee, dat ben ik niet en dat was ik ook nooit geworden. Ik moet wel zeggen, dat
mijn cynisme door het beleven van die Duitse bezetting zeer is toegenomen. Maar
zonder de oorlog, denk ik, was het ongeveer hetzelfde geweest, maar niet zo vehement.
Want toen zag je pas wat de mensen waard waren. Nou, neemt u van mij aan: geen
bal!
En zijn verhouding tot de vrouwen?
Hij was altijd met meisjes in de weer, hij gedroeg zich als een soort sekteleider;
ook dat heb ik helemaal niet.
U heeft uw biografie als titel meegegeven, De Raadselachtige Multatuli. Is hij voor
u in de loop der jaren, nu er steeds meer documenten verschenen en studies over
hem gepubliceerd zijn, minder raadselachtig geworden.
Hoe meer je over hem hoort of van hem leest, hoe meer tegenspraken er in dat
leven lijken te bestaan. Je krijgt geen hoogte van hem. Nee, ik ben blij dat ik hem
nooit in levende lijve gekend heb, want voor veel mensen is hij buitengewoon
onaangenaam geweest: hij was erg onberekenbaar. Als persoon kon hij vreselijk
tegenvallen. Zo schreef Mina Kruseman bijvoorbeeld: ‘Hoe kan zoiets ordinairs,
zoiets moois schrijven!’ Nu was die Mina Kruseman zelf ook een rare.
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Het is trouwens toch opvallend, dat hij zich omringde met bijzondere mensen. De
mensen met wie hij omging zijn of stapelgek, of werkelijk eersterangs. Mensen als
Van Lennep, Carel Vosmaer en Conrad Busken Huet, dat waren toch de topschrijvers
van die tijd. Hij bleef wel niet altijd even goede vrienden met hen, maar zij namen
hem toch au sérieux. Pieter Bleeker, een schoolvriendje van hem, staat nog altijd
bekend als een groot vissenkenner en zijn werken worden nog steeds herdrukt. Er
zijn nog veel meer van zulke mensen, kijk maar in het register van de Volledige
Werken. Een intrigerende man is natuurlijk ook R.J.A. Kallenberg van den Bosch,
die rentmeester van prins Frederik was. Iemand zou eens moeten uitzoeken wat voor
soort man dat was, of het echt een schatrijke man was, of dat hij niet zo rijk was en
het geld misschien voor een deel van de prins kwam, die het via een omweg naar
hem toesluisde. Want die prins Frederik schijnt een heel aardige man geweest te zijn.
Nog een voorbeeld: er zijn twee professoren Bosscha geweest. Eén was
natuurkundige, de ander, dat was de vader, was historicus, die in 1867 vanwege zijn
brochure Pruisen en Nederland door Multatuli werd aangevallen. Multatuli heeft de
jonge Bosscha als student ontmoet. Later heeft die Bosscha een dik standaardwerk
over de natuurkunde geschreven, ik geloof in twee of drie forse delen. Toen ik een
jongetje was, lag dat te koop op het Waterlooplein en heb ik er wel eens over gedacht
om het te kopen. Maar ja, dacht ik, er staat zoveel in wat ik niet nodig heb; en toen
hoorde ik later in Groningen, van de plaatselijke kristallograaf, dat dat boek van
Bosscha nog altijd goed was, dat het wel voor een groot deel verouderd was, maar
dat het voor wat betreft de optica en de kristaloptiek een prima boek was. Die jonge
Bosscha was dus ook niet de eerste de beste, want dat is een moeilijk onderwerp van
de natuurkunde.
Dat soort mensen trok hij aan. Die namen hem au sérieux. Al zal die jonge Bosscha
het niet leuk gevonden hebben, dat zijn vriend later zijn vader belachelijk heeft
gemaakt. Maar ja, ik ben blij dat hij het wel gedaan heeft, want ik vind Bosscha en
Pruisen één van zijn prachtigste boeken; het is om over de grond te rollen van het
lachen.
Hoe ziet u de toekomst van Multatuli. Op 20 september 1941 was u in Vrij Nederland
nog blij verrast, dat de Multatuli-herdenking van dat jaar zo'n ongedwongen karakter
vertoonde; er bestond nog een oprechte behoefte om hem te lezen en over hem te
spreken en te schrijven. Veertig jaar later, in 1987, lijkt dat definitief veranderd:
1987, schrijft u, is bestemd om de geschiedenis in te gaan als het laatste
Multatuli-jaar.
Toen was wat er over hem geschreven werd zo beneden alle peil. Er verschenen
boeken en stukjes in de krant, die zo vol fouten stonden, dat ik niet anders denken
kon dan dat het allemaal geschreven was door mensen die geen echte belangstelling
voor Multatuli hadden en die in elk geval niet op de hoogte waren van zijn werk.
Daar kwam bij de ellendige situatie dat ondanks alle beloften de Volledige Werken
nog steeds niet voltooid waren. Dat herdenkingsjaar was natuurlijk het
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goede moment geweest om ze te voltooien. Dat het nu pas zover is slaat nergens op.
Ik ben blij dat ze nu volledig zijn, maar toen in 1987 - het standbeeld opgericht, de
Volledige Werken klaar - dat was het moment geweest. Maar dat werd het niet, nee.
Misschien helpt het als er een nieuwe biografie verschijnt, die van Hugo Brandt
Corstius bijvoorbeeld.
Ach, die kletskoek van Brandt Corstius, dat is toch verschrikkelijk, dat is wanhopig
gewoon. Die biografie komt nooit af. De man weet nergens van. Hij zwamt dan zoiets
als: Multatuli had een keer met Flaubert moeten gaan praten. Nou, Flaubert had hem
zien aankomen. Multatuli wist helemaal van het bestaan van Flaubert niet af, want
die komt nergens voor, kijkt u maar in het register. Nu kunnen we bij alles zeggen:
kijk maar in het register. Nee, belangrijker dan die praatjes van Brandt Corstius is
de voltooiing van de Volledige Werken. Dat zou de belangstelling voor Multatuli
weer kunnen stimuleren. In elk geval moet tot alle prijs vermeden worden dat de
gemeente de subsidie aan het museum stopzet. Het Multatuli-Museum moet absoluut
blijven bestaan.
En het tijdschrift Over Multatuli natuurlijk.
Het tijdschrift ook.
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Hans van den Bergh
Twee schriften, mémoires uit het sousterrain
Twee gewone schoolschriften met harde bruine kaft waren de steunberen onder het
werk dat mijn twee (opeenvolgende) medewerkers en ik tussen 1985 en 1995 hebben
verzet om de delen XVII t/m XXV van de Volledige Werken na de dood van Garmt
Stuiveling op de markt te brengen.
Juist omdat de uitgave tussen 1950 en 1985 een solo-performance van Stuiveling
was - al had hij de laatste jaren wel steun gekregen door de 5/10e aanstelling van
Berry Dongelmans - lagen er geen duidelijke richtlijnen en principes vast, op grond
waarvan Berry en ik de kapitale onderneming moesten voortzetten en tot een goed
einde brengen.
Er was telkens (onder meer door W.F. Hermans) een waas van geheimzinnigheid
geworpen over de manier waarop er in Hilversum, bij Stuiveling thuis, gewerkt werd
aan de editie. Er was dan sprake van schoenendozen vol mysterieuze gegevens die
onder het bed van Garmt en zijn vrouw verborgen zouden zijn, en ook Geert van
Oorschot kreeg al die jaren geen definitieve greep op de werkzaamheden, zelfs niet
toen de uitgave tussen deel X en XI een aanzienlijke tijd stil kwam te liggen. Een
ander laten inspringen was ondenkbaar, want ‘Stuiveling bezat alles’.
Dongelmans en ik keken dan ook met enige spanning uit naar de voorraad materiaal
die mevrouw Stuiveling ons had toegezegd, toen we het roer eenmaal hadden
overgenomen. Wij hadden ons inmiddels genesteld op onze nieuwe werkplek: de
kelder van het Multatuli Museum, waar wij naast de drie Escaliet kluizen aan een
bureau en een houten tafel met molton kleed werden geïnstalleerd door de
onvervangbare Jacqueline Roelfsema, toenmalig conservator van het museum.
Uiteindelijk bereikten ons niets meer dan drie dozen en een paar mappen met losse
aantekeningen.
Een van die dozen, de kleinste, kon desnoods aanspraak maken op Hermans'
omschrijving ‘schoenendoos’, maar bleek slechts een reeks handgeschreven kaartjes
te bevatten met rechts boven een datum en daaronder een korte omschrijving met
vindplaats, bv. ‘eind maart '75 - M. aan Waltman. Br. W. 55’. Kortom, een collectie
fiches van de brieven en documenten die in de VW dienden te worden opgenomen.
Op de keerzijde van deze kaartjes stond overigens een aanbeveling gedrukt om
donaties te winnen voor de Henriëtte Roland Holst-Stichting, een van de talloze
letterkundige kringen en verenigingen waar Stuiveling voorzitter van was.
De tweede, veel grotere en steviger kartonnen doos zat geheel vol met enkele
honderden gedrukte formulierkaarten van het Multatuli Genootschap die

Over Multatuli. Delen 34-35

32
eveneens een beschrijving gaven van het totale bezit van het Genootschap aan brieven
en documenten betreffende Multatuli. Iemand (Ett?) had deze voorgedrukte kaarten
goeddeels met de schrijfmachine ingevuld. De kaarten waren van dun, wit en rood,
oranje geel en grijs karton, al naar gelang de aard van het document en konden
gegevens bevatten over
Datum...
Brief/document...
Eigendom van...
Gepubliceerd...
Origineel in map...
Onderwerp...
Toelichting z.o.z.
Van die laatste mogelijkheid tot toelichting op de keerzijde was op geen van deze
kaarten gebruik gemaakt. Maar het geheel bood natuurlijk een mooie
controle-mogelijkheid of wij de ooit gesignaleerde en beschreven papieren inderdaad
compleet terugvonden in de op jaar gerangschikte mappen met ‘brieven en
documenten’; deze zijn door het Genootschap ooit tot beheer ondergebracht in de
Handschriftenkamer van de Amsterdamse UB. De derde doos bevatte dezelfde soort
kaarten, maar dan met betrekking tot de periode die al was gedocumenteerd in de
delen VIII t/m XVI.
In de meegestuurde mappen zat wat correspondentie tussen Stuiveling en een
aantal informanten met vragen en antwoorden aangaande geboortedata,
verblijfplaatsen e.d. Dat waren dan de met mysterie omgeven hulpmiddelen waarmee
Stuiveling lange jaren het werk had geklaard.
Het lag voor de hand dat wij besloten voorlopig maar op de oude voet door te
gaan: Dongelmans zou op dezelfde manier mij van materiaal voorzien als hij in de
afgelopen periode voor Stuiveling had gedaan. En dat kwam neer op het fotokopiëren
van de handgeschreven documenten uit de jaarmappen in de UB en daarop in potlood
met a, b, c enz. de volgorde van de pagina's aangeven, plus zo mogelijk de datering,
als die niet al in het geval van een brief door de afzender expliciet was vermeld.
Dergelijke handschriften werden allereerst uitgetypt door Alma van Donk,
administratief medewerkster aan de VU en al lange jaren aan het project verbonden;
zij moesten vervolgens zorgvuldig worden gecollationeerd, dwz. tot op het leesteken
nauwkeurig vergeleken met de fotokopieën van het handschrift - en soms met het
handschrift zelf als er zich ontcijferingsproblemen voordeden.
Tenslotte moesten alle brieven en andere documenten van een beschrijvend ‘kopje’
en annotaties worden voorzien om als zetklaar te worden beschouwd. Maar natuurlijk
doken bij het maken van die annotaties de gebruikelijke problemen op: wie waren
de in de brief vermelde personen, wat betekenden bepaalde woorden of uitdrukkingen,
naar welke actualiteiten werd verwezen
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met destijds bekende korte vermeldingen als ‘de Delftsche moordzaak’ of ‘het
tinschandaal’? Daartoe moesten naspeuringen worden verricht in archieven of
burgerlijke standen, en alle beschikbare naslagwerken worden geraadpleegd.

foto: T. Luiken

Het eerste schrift
Stuiveling was uiteraard nog een traditionele ‘werkgever’ geweest die van het
probleemoplossend vermogen van Berry op weinig systematische wijze gebruik had
gemaakt. Van hem kreeg Dongelmans als medewerker alleen regelmatig briefjes
toegestuurd met concrete vraagpunten als:
- wat zijn de voorletters van X?
- graag geboorteplaats van Y.
- zoek artikel van Roorda in blad Z.

Soms moest Berry om dit soort vragen te beantwoorden twee maal in één week naar
Leeuwarden, want Stuiveling stuurde zijn probleemgevallen al naar ze opkwamen
en steeds onder hoge druk aan Berry door.
Al gauw ontstond dan ook bij ons de wens een paar concrete werkafspraken te
maken, waartoe het eerste bruine schrift werd aangeschaft en ingericht met de titel
‘Werkafspraken’ (niet bepaald een trouvaille) op het etiket. Omdat we allebei voor
de halve werktijd aangesteld cq. gedetacheerd waren bij het (door
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NWO betaalde) project, leek het zinvol de te verrichten taken zo scherp mogelijk in
tweeën te delen.
Onder ‘1 juli '87’ vinden we dan ook in het cahier ‘Werkafspraken’ de volgende
definitieve taakverdeling:
Berry

Hans

contacten Alma

contacten met uitgever en
drukker

fotokopiëren en dateren

collationeren

archiefonderzoek naar
materiaal voor >

kopjes en annotaties

biografica

jaaroverzichten

reizen

voorwoord,
verantwoording

correctie

correctie

raadsels oplossen

raadsels oplossen

(voor zover verder van
huis)

(voor zover dicht bij huis)
beiden: inhoudsopgave.

Daarmee waren de principes van onze samenwerking vastgelegd en daar zijn we
- ook bij evaluatiegesprekken in de naburige banketbakkerij - nooit meer van
afgeweken.
De in te leveren kopij omvatte fotokopieën van artikelen en andere gedrukte
stukken, plus de uitgetypte manuscripten met mijn handgeschreven correcties,
beschrijvingen en toelichtingen. Hoewel ik mijn best deed om leesbaar te schrijven
en een zetter bij Thieme zich geleidelijk specialiseerde in mijn handschrift, wemelde
de gezette tekst uiteraard van de fouten, die wij in drie correctieronden zoveel mogelijk
trachtten te elimineren. Stuiveling en Berry hadden steeds separaat gecorrigeerd,
waarna de door beiden gevonden fouten werden samengevoegd op één proef. Dat
was in mijn ogen deels dubbel werk en vanaf deel XVII hebben we daarom steeds
cumulatief gecorrigeerd. De tweede corrector hoeft dan immers niet meer de fouten
te verbeteren die de eerste al gevonden heeft en ziet juist daardoor meer en beter wat
er nog is blijven zitten.
Dat is een van de kleine koerswijzigingen die wij in het werk voor ‘onze’ delen
van de VW hebben doorgevoerd. Overigens moest de reeks natuurlijk zoveel mogelijk
een eenheid blijven van deel VIII tot en met het slot. Maar een paar aspecten van
Stuivelings aanpak probeerden wij toch iets systematischer uit te werken. Zo placht
Garmt in de vroege delen een aantal losse toelichtingen boven brief of document af
te drukken. Omdat wij consequenter beoogden de brieven en andere teksten even
toegankelijk te maken voor de lezer van vandaag als destijds voor de contemporaine
ontvanger van de brief of beoogde lezer van een artikel, gaven we bij sommige
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dat bracht de noodzaak mee in de brief-
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tekst de toe te lichten passages elk van een nummer te voorzien - het nadeel van de
inbreuk op het principe van de volstrekt diplomatische weergave namen we daarbij
op de koop toe; jede Konsequenz führt nu eenmaal zum Teufel.
Die spectaculaire toename aan noten werd mede veroorzaakt door ons uitgangspunt
dat zoveel mogelijk iedere handgeschreven letter van Multatuli door ons diende te
worden gereproduceerd. En dat gold naar onze mening ook voor doorgehaalde
passages. Vandaar dat wij voortaan ook alle doorgestreepte woorden en zinnen (alleen
uit zijn brieven) in de noten vermeldden en wel op deze wijze:
2. heeft: oorspr. stond er hebben.
of
17. naar binnen: oorspr. voorafgegaan door dadelyk.
Ik geloof nog steeds dat we daar goed aan gedaan hebben, niet alleen om te voldoen
aan onze volledigheidsmanie, maar ook omdat Multatuli's correcties vaak in hoge
mate illustratief zijn voor de precisie waarmee hij formuleerde en de kans op
misverstanden trachtte te vermijden. Ik heb daar voorbeelden van gegeven in Over
Multatuli 22, blz. 2/3. Een kenmerkend ander voorbeeld is een correctie in een brief
van 14 juli 1876 aan P.A. Tiele (VW XVIII, blz. 414). Multatuli bespreekt daar de
opvattingen van de Zwitserse theoloog Ernst Buss en gaat in zijn redenering zover
mogelijk met hem mee om hem binnen zijn eigen denksysteem aan te kunnen pakken.
Hij licht dat toe met de zin ‘Ik houd me nu eens aan 't standpunt van Buss’, waarbij
‘eens’ zo ongeveer ‘voor de afwisseling, op 't ogenblik’ betekent. Toch is hem dat
bij het overlezen niet duidelijk genoeg, zodat hij ‘eens’ doorstreept en er ‘voorloopig’
boven zet. In noot 21 geven wij dat op de bekende manier aan met: voorloopig:
oorspr. stond er eens.
Maar om de eenheid en de consequente doorvoering van een bepaalde aanpak te
waarborgen, legden we ook de schijnbaar onnozelste afspraken vast. Zo werd op 1
juli 1987 voor de kopjes (de beschrijvingen boven ieder document) tot regel verheven
dat de voornamen van geadresseerden, voor zover mannen, tot voorletters moeten
worden afgekort (G.L. Funke) en bij vrouwen, indien ongetrouwd, de eerste voornaam
zonder mej. (Mina Krüseman), maar indien getrouwd: mevr. + initialen + dubbele
achternaam (mevr. G.C. de Haas-Hanau).
Tegelijk werd vastgelegd dat de volgorde van de beschrijving steeds zou zijn:
datum/omschrijving (brief, telegram, etc.)/van - aan/papierbeschrijving + formaat/de
mate waarin de bladzijden volgeschreven zijn.
Onder aanvuring van de nu eenmaal uiterst boek(houd)kundige en gewetensvolle
Berry Dongelmans slepen we daarin nogal scherp: de volschrevenheid van een pagina
werd voortaan aangegeven met: 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 of 5/6.
Maar er werden uiteraard ook afspraken vastgelegd die van werkelijke
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invloed waren op de volledigheid waarmee wij het beeld van Multatuli's leven wilden
documenteren. Wij beseften uiteraard dat de reeks ergens in het jaar 1887 afgesloten
zou moeten worden. Alle documenten die binnen die periode ontstaan waren, konden
dan opgenomen worden bij de datum waarop ze geschreven waren. Maar graag
wilden we ook gebruik maken van (veel) later opgestelde dagboeken, memoranda,
reisbeschrijvingen, en dergelijke, die na Multatuli's dood door middel van een
terugblik bepaalde evenementen uit diens leven - vaak heel nauwgezet en vol
bijzonderheden - documenteerden.
Zo zijn bijvoorbeeld de contacten met Frederik van Eeden en diens bezoek aan
Nieder-Ingelheim gloedvol door Van Eeden beschreven, ten eerste in zijn Studies
van 1890 en later nog eens in een terugblik van 1920. Omdat het bezoek in de zomer
van 1884 plaatsvond, leek dat ook de natuurlijke plaats in de VW om die herinneringen
op te nemen. En dat is dan ook gebeurd in deel XXIII, blz. 181 e.v.
Maar zo'n besluit diende dan weer als ‘werkafspraak’ te worden vastgelegd, wat
op blz. 12 van het betreffende schrift dan ook als volgt gebeurde:
‘Wij publiceren documenten op de datum dat ze geschreven zijn. Maar er
is op die regel één uitzondering, nl. documenten geschreven na februari
1887 die betrekking hebben op zeer specifiek te dateren gebeurtenissen
vóór febr. '87, worden gepubliceerd bij die gebeurtenis.’
Een laatste kleine koerswijziging ten opzichte van Stuivelings mores betrof eventuele
fouten in de documenten. Net als Stuiveling corrigeerden wij drukfouten in
krantenartikelen etc.; de eis van zorgvuldig weergeven van oorspronkelijk drukwerk
lijkt doorgaans niet te hoeven inhouden dat ook zetfouten worden gereproduceerd.
Maar schrijffouten in brieven? Voor ons sprak het vanzelf dat die niet gecorrigeerd
mochten worden, omdat daarmee een hoogst persoonlijk kenmerk van een brief of
briefschrijver verloren zou gaan.
Maar het domweg laten staan van foutjes als ‘destyds vermelde hy’ brengt het
risico mee dat de lezer de editeurs op zo'n plaats van een drukfout zou verdenken.
Om dat te voorkomen hebben we zo consequent mogelijk in de annotaties al dit soort
schrijffouten opgenomen met ‘kennelijke verschrijving’ er achter.

Het tweede schrift
Het tweede Lucra-cahier met harde bruine kaft droeg als benaming ‘Problemen’ op
het etiket. Het werd daarmee een belangrijk communicatiemiddel tussen mijzelf die
de te annoteren passages van nummers voorzag en mijn beide opeenvolgende
probleemoplossers: Berry Dongelmans en Dik van der Meulen. Natuurlijk
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hadden we op het museum alle mogelijke hulpbronnen om gegevens in op te zoeken
als het biografisch woordenboek, de Encyclopedie van Nederlands Oost-Indië, en
de nagenoeg complete secundaire literatuur over Multatuli. Maar vaak leverde dat
alles mij toch niet de gegevens op die ik nodig had voor het notenapparaat. Een
dergelijke kwestie kwam dan als ‘hangend’ probleem in het schrift te staan, bv.
‘waaruit stammen de Schiller-citaten in de brief aan Waltman van 25-9-76’? Of: ‘Is
de brochure van Domela Nieuwenhuis te achterhalen waarin hij het G.v.d.O. (Gebed
van de Onwetende) citeert?’ Of: ‘Wie is mevr. Löhr (?) in de brief van 26 feb. 1878’?
Vooral als het om destijds actuele kwesties ging, had Berry ontdekt dat het
raadplegen van oude leggers van Het Nieuws van den Dag (Funke's eigen krant) vaak
baat bracht. Voor dergelijke gegevens moesten dan speurtochten worden ondernomen.
Maar om ook in de kelder van het Museum zelf meer hulpmiddelen ter beschikking
te krijgen, schafte ik me al snel de oudst verkrijgbare Winkler Prins aan, en wel de
4e druk uit 1914 in zestien delen, die mij in de jaren daarna inderdaad onschatbare
diensten heeft bewezen, omdat er in latere drukken nu eenmaal telkens talloze lemma's
gedumpt worden - die schijnbaar overbodig zijn geworden - om plaats te maken voor
nieuwe actualiteit. Maar juist destijds belangrijke personen en de brandende kwesties
uit Multatuli's dagen hadden in die vierde druk nog hoge prioriteit. Veel heb ik daar
kunnen vinden wat je in een moderne encyclopedie vergeefs zou opzoeken - vooral
als het om de eerste letters van het alfabet ging! Men verstond bij Elsevier destijds
blijkbaar nog niet zo goed de kunst om de stof bij voorbaat goed over het geplande
aantal banden te verdelen. Zo kwam men pas vér in deel 4 met de B gereed, na
A-Araucana in deel 1, Araucaria-Bedeus in deel 2 en Bedevaart-Bostra in deel 3 veel
te uitgebreid te hebben behandeld. In het laatste deel, 16, moest dan ook nog van
Trichine tot en met ZZ worden gepropt. Alleen aan die scheve verdeling had ik het
te danken dat ik in deel XIX bij een losse opmerking van Multatuli (‘Meent men nu
inderdaad dat de Emir van Afghanistan zóó'n brief aan den Sultan schryven zou?’
de achtergrond kon annoteren. Onder Afghanistan bleek een afdeling Geschiedenis
te zijn opgenomen van een haast onzinnige uitgebreidheid waarin alle politieke
verwikkelingen tot op de dag te volgen waren. Daardoor kon ik (VW XIX, 580) de
briefpassage met ongekende nauwkeurigheid toelichten:
Sedert augustus 1878 was Engeland er op uit een gezantschap in de
Afghaanse hoofdstad Kaboel te vestigen, hetgeen ook aan de Russen was
toegestaan. De onderkoning van Brits-Indië, lord Lytton, schreef daartoe
op 14 augustus een brief aan de Emir, die pas op 6 oktober een ontwijkend
antwoord gaf met klachten over de Indische ambtenaren aan de grenzen
en met de suggestie dat de Goddelijke voorzienigheid maar moest beslissen,
als Engeland een oorlog wilde.
Ook heb ik veel plezier gehad van een in in de kelder gestationeerde zesde druk
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van Van Dale uit 1924, waaruit ik dikwijls nu vergeten woordbetekenissen heb
opgevist. Zo wist die druk nog te melden dat slenter niet alleen een lap of lomp
betekende, maar ook ‘gewone gang, sleur’ en ‘loze trek, streek of uitvlucht, list’. In
die zin maakt Multatuli in zijn brieven menigeen voor slenteraar uit (= intrigant,
samenzweerder). En ook noemt hij ergens de gang van zaken traag als ‘kokanje’,
naar ik het woord meende te ontcijferen. Enig speuren in Van Dale's Groot
Woordenboek der Nederlandsche Taal leverde op dat een ‘kokinje’ inderdaad ‘een
balletje van dik en taai gekookte suiker of stroop’ is.
Bladeren in het ‘Problemenschrift’ blijft een vermakelijke bron van herinneringen.
Zo vind ik er nu een oude vraag aan Berry van 11 juli 1986: ‘Wie zijn Max en Barbara
die een kind moeten krijgen (wschl. in Wiesbaden) rond april 1878 (zie brief van 13
april aan Mimi)?’
Berry die al veel langer met het huishouden in Wiesbaden meeleefde, zal deze
vraag wel gauw hebben doorgestreept (betekende: opgelost). En in deel XIX lezen
we dan ook op blz. 473 dat Max en Barbara een kanariepaar van Mimi zijn. Natuurlijk
zijn er ook vragen mijnerzijds onbeantwoord gebleven. Zo schrijft Multatuli in een
brief aan Funke van 16 november 1876 over een brochuretje dat volgens hem zo'n
veertien jaar eerder moest zijn verschenen en dat ‘Geen overbevolking meer’ zou
hebben geheten. Dongelmans, toch werkelijk niet gauw te ontmoedigen bij het
oplossen van bibliografische raadsels, heeft deze kwestie kennelijk niet kunnen
klaren, want de titel blijft in de VW verstoken van een annotatie met de gewenste
volledige titelbeschrijving.
Natuurlijk zou op een dergelijke vraag in principe een antwoord te vinden zijn.
Maar wij stonden als bewerkers van de VW steeds voor de opdracht tijdsinvestering
en rendement tegen elkaar af te wegen. De betrokken brief aan Funke was ook zonder
de gezochte toelichting volkomen helder. Dan moesten we er soms voor kiezen liever
de beschikbare tijd te besteden aan werkelijk duistere passages. Het was nu eenmaal
onze opdracht een deel per jaar te voltooien en zelfs in dat tempo bleef het van jaar
tot jaar onzeker of NWO de kosten zou blijven dragen. In elk geval hebben wij in
de 's zomers koele en 's winters niet al te koude kelder van het M.M. steeds terdege
beseft dat het van ons afhing of de Volledige Werken óoit gereed zouden komen.
Tijdnood en geldgebrek zaten ons steeds op de hielen, zeker toen het ministerie van
WVC alle subsidiëring van literaire uitgaven overhevelde naar het onafhankelijke
‘Fonds voor literaire productie en vertalingen’; dat nieuwe fonds liet uitgeverij Van
Oorschot al gauw weten dat de VW-delen veel goedkoper moesten worden
geproduceerd. Zo'n bericht leidde al gauw weer tot maandenlang getouwtrek, spanning
en tijdverlies - in dit geval uiteindelijk leidend tot de beslissing dat de laatste twee
delen op schijf zouden worden aangeleverd; in de praktijk kwam dat er op neer dat
een deel van de zetkosten niet meer werd toegerekend aan de subsidiegever, maar
aan NWO die nu opdraaide voor veel hogere typekosten voor Alma van Donk, die
in het nieuwe systeem ook alle gedrukte documenten zetklaar moest aanleveren.
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Maar dat was nog kinderspel vergeleken bij de paniek die ontstond toen ik in 1988
terugkwam van vakantie en een uitermate botte brief van het College van Bestuur
van de Open Universiteit aantrof waarin mij te verstaan werd gegeven dat ‘besloten
is [let wel zonder enig overleg met de betrokkene] dat U vanaf 1 september [twee
weken nadien] weer uw volle werktijd dient te besteden aan het verder ontwikkelen
van het programma Cultuurwetenschappen.’
Natuurlijk werd ook deze soep uiteindelijk niet zo heet gegeten als ze werd
opgediend. Maar op dat moment wankelde toch even de hele onderneming door het
provinciaalse optreden - gespeend van ieder besef van de aard van het betrokken
project - van mijn eigen College van Bestuur, dat werkbevelen rondstrooide onder
de eigen hoogleraren op de manier van middeleeuwse potentaten.
Eerst ben ik gewoon de halve werktijd in Amsterdam blijven doorwerken door
achterstallige vakantiedagen op te nemen. Maar dat nam de dwingende noodzaak
van een definitieve oplossing niet weg. Al gauw bleek dat men in Heerlen tot zijn
boerse opstelling was gekomen omdat de boekhouding had ontdekt dat NWO niet
mijn volledige halve salaris vergoedde. Een intensieve vergaderronde en een reeks
noodlotszwangere brieven, onder meer opgesteld door de onvermoeibare Sötemann
(die het hele project steeds met vaderlijke zorg heeft omgeven) leidden tenslotte tot
het reddende besluit van ambtenaren op WVC, alwaar men bereid bleek het verschil
tussen mijn halve salaris en de inhuurvergoeding van NWO bij te passen. Toen pas
ging het OU-bestuur overstag, gepaaid door een paar onnozele centen. Blijkbaar was
vanaf dat moment mijn halve werkweek ineens weer wèl voldoende om leiding te
geven aan het programma Cultuurwetenschappen.
Alles samenvoegend ben ik ervan overtuigd dat wij alle drie de beste herinneringen
bewaren aan onze kluizenaarstijd in de krochten van het Multatuli Museum. Vooral
omdat de verschijning van ieder deel weer een geweldige beloning was voor de
periodiek (als de drukproeven gecombineerd moesten worden met het verder redigeren
van het volgende deel) zeer hectische inspanningen. Mijn voldoening bestond er
voor een belangrijk deel in dat ik telkens mocht ervaren dat vrijwel alle besprekers
weer met gulle hand geput hadden uit mijn zg. ‘jaarstukken’. In het geheim richtte
ik die biografische overzichten inderdaad met opzet zo in dat zij snelle besprekers
de weg wezen naar de meest saillante stukken in de betreffende periode. Maar de
grootste voldoening leverde natuurlijk het zelf ontraadselen van vreemde - ik zou
haast zeggen: buitenissige - problemen op. Zo citeert Multatuli in een brief aan dokter
De Vries: ‘Drum schweigt mein Mund’ en voegt er als verklaring aan toe: ‘zoals
Fortunio zingt’. Dan zit je met de vraag: wie is Fortunio en hoezo zingt hij? Je gaat
dan denken aan populaire liederen (Heine misschien, of Béranger in vertaling, met
wie Dekker nog al wat op had)? Of een operette? Omwille van het Duitse citaat zou
het dan om een Duitse negentiende-eeuwse operette-componist moeten gaan. En een
min of meer bekende - want anders zou Dekker niet zonder meer uit diens werk
kunnen citeren.
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Deze uitgangspunten leverden toch niets op. Zou Multatuli dan in Duitsland eventueel
een vertaling van een Franse operette hebben gehoord? In dat geval kwam Offenbach
- immers afkomstig uit Keulen - in het bijzonder in aanmerking. En dan volgt een
klein moment van intense voldoening: Onder de vele tientallen titels van
Offenbach-operettes bleek er wel degelijk één La chanson de Fortunio te heten.
Mooier kon het al niet en het annoteren is dan een vreugdevol fluitje van een cent
(VW XXII, blz. 546).
Dik van der Meulen en mij rest nu alleen nog de zelf opgelegde verplichting een
complete erratalijst van de complete VW te publiceren. Maar dan zijn we ook echt
klaar en zal Dik zijn handen vrij hebben om dat ‘definitieve’ magistrale biografische
proefschrift over Multatuli te schrijven. Voor mezelf heb ik bovendien het prettige
gevoel dat ik, na de voltooiing van de Volledige Werken en de daarop afgestemde
Multatuli Encyclopedie, beide in dit jaar waarin Multatuli 175 zou zijn geworden,
met een groot gevoel van opluchting en met stille trom uit de Multatuliologie mag
verdwijnen.
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Dik van der Meulen
De handschriften*
De redactie van de Volledige Werken spreekt in het laatste deel ‘met weemoed’ over
wat er niet in staat: teksten, brieven meestal, van Multatuli die verloren zijn gegaan,
zoek geraakt of (en ook dat is wel eens gebeurd is) eenvoudig over het hoofd gezien.
Eigenlijk weten we maar van een beperkt aantal brieven zeker dat ze nooit meer
in druk zullen verschijnen. Sietske Abrahamsz, bijvoorbeeld, schreef na Multatuli's
dood met onmiskenbaar leedvermaak dat ze niets meer van Douwes Dekker bezat,
niet het kleinste briefje:
Ik heb er velen gehad zoo dik als boekdeelen, maar op zijn uitdrukkelijke
last steeds na de lezing verbrand. Zijn ze slechts verscheurd, meende hij,
dan kunnen ze aan elkaar gelegd gelezen worden door wie er niets mee te
maken heeft. Ge moet alles verbranden, wat ik gedaan heb. (Aan A.S.
Kok, 18-20 dec. 1903)
Niet leuk, maar er is tenminste zekerheid.
Veel groter is de stapel brieven en documenten waarvan het lot onbekend is. Het
grootste deel zal eenmaal in een prullenbak of bij het oud papier zijn beland, maar
het lijdt geen twijfel dat er telkens weer brieven zullen opduiken. En dan zullen de
Volledige Werken niet langer volledig zijn. Als we alleen al een blik werpen op de
oogst van de afgelopen vijf jaar: de brieven aan de firma Enschedé, aan de Cohen
Stuarts, een volledig uitgeschreven lezing ‘over beschaving’ (25 dichtbeschreven
bladzijden, luttele weken voor de sluiting van de kopij gevonden), en talloze andere
brieven, briefjes en briefkaarten, waarbij we de documenten over Multatuli nog maar
vergeten... Je zou er inderdaad weemoedig van worden.
Dit alles betreft stukken waarvan de redactie van de VW niet op de hoogte was. Er
is echter ook veel dat bewust niet werd opgenomen, omdat het niet paste in de opzet
van de VW, of omdat de ruimte ervoor ontbrak.
Het meest treffende voorbeeld hiervan zijn de manuscripten van Multatuli's bij
zijn leven gepubliceerde werk. Toen Garmt Stuiveling vijftig jaar geleden met de
VW begon, hield niemand zich nog bezig met wat men nu noemt ‘tekst-kritische’
edities. P.N. van Eyck, literatuur-wetenschapper én dichter, kon

*

Dit jaar is de tentoonstelling in het Multatuli Museum gewijd aan de handschriften van
Multatuli.
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in 1935 uit nagelaten fragmenten nog Leopolds poëzie bij elkaar dichten. Dat hoefde
Stuiveling (eveneens dichter) Multatuli niet aan te doen. Toch ging het ook hem niet
in de eerste plaats om de letter, maar om de geest. Hij wilde zo dicht mogelijk bij de
bedoeling van de schrijver blijven, en nam dus (behalve bij de Havelaar) de laatste
door Multatuli verzorgde drukken tot uitgangspunt. In de verantwoording nam hij
de belangrijkste verschillen met vroegere drukken op.
Daar is niets op tegen; wel had het tot gevolg dat hij de handschriften, voor zover
al bewaard, links liet liggen. Grote uitzondering was natuurlijk Max Havelaar.
Hoe de Havelaar tot stand is gekomen is nog altijd niet duidelijk. Had Dekker, toen
hij er in oktober 1859 Tine over begon te schrijven, eigenlijk al een groot deel af?
Was hij met een pak van Sjaalman naar Brussel gekomen? Uit zijn brieven aan Tine
is bekend dat hij eerst een kladversie schreef, en daarvan een net afschrift maakte
dat voor de buitenwereld was bestemd. Dat afschrift bestaat nog en is van groot
belang voor wie wil weten hoe de eerste druk tot stand kwam, maar zegt eigenlijk
weinig over Dekkers werkwijze. Doorhalingen, aanvullingen en verbeteringen van
zijn hand staan er nauwelijks in.
Juist om dat laatste zijn sommige andere handschriften uit de collectie van het
Multatuli Museum zo de moeite waard. Ze zijn, zogezegd, voor een deel nog in
ongerepte staat: ongeordend en niet-gefolieerd, en door bijna niemand ingezien. Er
ligt genoeg materiaal om boekdelen (tekstkritische edities wellicht?) mee te vullen;
voor dit artikel beperken we ons tot enkele voorbeelden, gekozen uit
Millioenen-studiën en Duizend-en-eenige hoofdstukken over Specialiteiten, met een
klein uitstapje naar de vijfde bundel Ideën. Ze werden alle in het begin van de jaren
1870 geschreven.
De handschriftencollectie van het Multatuli Museum (bewaard in de Amsterdamse
Universiteitsbibliotheek) bevat, in de map van het jaar 1873, een omslag met
manuscripten: voorstudies van Vorstenschool (voor het eerst afgedrukt in VW XXIV),
enkele losse ideeën afkomstig uit de eerste bundel, een paar bladzijden Vrije Arbeid,
en een deel van de kopij van Millioenen-studiën. Het handschrift van Specialiteiten
wordt in een afzonderlijk omslag bewaard, in de jaarmap van 1871.
Voor en tijdens het schrijven maakte Multatuli aantekeningen. Ook bij
Millioenen-studiën en Specialiteiten is dat het geval. Hij noteerde zijn invallen op
wat hij maar bij de hand had: losse velletjes, in het Memoriaal, en zelfs op aan hem
gerichte brieven.
Op zichzelf is dit niet zo bijzonder; toch is het de vraag waarom hij dit soort punten
opschreef. Zo is er een losse strook papier van 63 cm. bewaard gebleven met, in
Multatuli's hand, enkele tientallen aantekeningen:
Adolf. (Meester, ik wilde gaarne iets leeren. blz 39: GELD!-
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Trainbuben- [...]
Fantazie en verstand, bl. 53.Paaltheorie blz. 60. Logos minder gunstig. Geen Nassauer! 69Enzovoort. Ideeën voor Millioenen-studiën, zou je zeggen, maar nee: ze moeten
geschreven zijn toen dat boek er al was. De paginanummers komen grotendeels
overeen met de eerste druk.

‘Aantekeningen voor Vrije Arbeid onder een brief van J. Waltman.’

Multatuli schreef zijn boeken in deze jaren op smalle stroken (gemiddelde breedte
een centimeter of tien). Van die stroken is meestal alleen de voorzijde beschreven;
op de achterkant bevinden zich soms latere tussenvoegingen. Ze zeggen veel over
de Multatuli's werkwijze. Vermoedelijk werkte hij bij voorkeur met stroken omdat
die hem de mogelijkheid gaven tot knippen en plakken: met behulp van schaar en
lijm kon hij stukken tekst bewaren en verplaatsen, zonder ze te hoeven overschrijven,
zoals veel schrijvers tegenwoordig op hun computers met blokken en macro's werken.
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De eerste vijf hoofdstukken van Millioenen-studiën verschenen als feuilleton in het
dagblad Het Noorden. Het handschrift is weg. Blijkbaar beschikte Multatuli er zelf
ook niet meer over, want hij heeft de stukken uit de krant geknipt en voor het boek
(dat in vier afleveringen verscheen) bewerkt. Ze worden bewaard in een wikkel
waarop Dekker ‘kopy mill. St. op vyf vel getaxeerd, schreef, een opmerking die ook
in de kopij nog twee maal opduikt, en waaruit weer eens blijkt hoezeer hij door de
nood gedwongen schreef.

Uit de VW konden we al weten dat de verschillen tussen krant en boek aanzienlijk
zijn, maar duidelijk wordt dit pas als we de gecorrigeerde bladzijden voor ons zien.
De afleveringen staan vol verbeteringen, inkortingen en toevoegingen - meer
toevoegingen dan inkortingen overigens, want de schrijver werd per vel betaald.
Niet alle veranderingen waren verbeteringen. Zo werd ‘...en dat z'n eerste beweging
in dalen zou bestaan’ vervangen door het wat moeizame ‘... en dat z'n eerste beweging
die van de kwik by slecht weer wezen zou’. Maar gewoonlijk ging de tekst er
natuurlijk wel op vooruit. De zin: ‘Hij [Adolf] wees me een uit den wand gehouwen
nis, en wenkte mij, daarin naast hem plaats te nemen op 'n steenen bankje’ werd later:
‘Hy wenkte my plaats te nemen op 'n steenen bankje in een uit den wand gehouwen
nis.’ (VW V, blz. 38) Korter, beter, maar... nu zit de schrijver niet langer naast Adolf
op het bankje.
Het is bekend dat Millioenen-studiën een moeizame ontstaansgeschiedenis had.
Multatuli schreef het slot in september 1873, drie en een half jaar nadat de eerste
aflevering in Het Noorden verscheen. Aan het handschrift zou het gezwoeg niet te
zien zijn geweest, ware het niet dat er ook fragmenten bewaard zijn geble-
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ven, die erop wijzen dat hij veel materiaal heeft weggegooid. Het grootste,
gepubliceerd in VW XXV (blz. 23-25), hoort zonder twijfel bij Millioenen-studiën,
maar past nergens tussen of achter. Ook een ander fragment, op een door Multatuli
genummerde strook (‘47’), waar een variant staat van het wachtwoord ‘alles in alles’,
valt moeilijk in te passen (vgl. VW V, blz. 88):
47- wy beiden zyn jong by Cataclysm. Hy herinnert zich als gister dat er
een stuk van de korst werd gestoten... ge weet wel? tIs het brok
metaal-aarde dat gylieden als Maan gebruikt. Ja, Cataclysm is een der
oudsten van onzen ploeg. [...]
Toen de kobold die den ingang bewaakte my ondervroeg, antwoordde ik:
ER IS. En oogenblikkelijk werd ik toegelaten.
Anders dan dat van Millioenen-studiën, is het handschrift van Duizend-en-eenige
hoofdstukken over Specialiteiten volledig bewaard gebleven. Specialiteiten is een
ingewikkeld geval, iets wat Garmt Stuiveling ook al heeft ervaren. Niet omdat
Multatuli er veel moeite mee had (hij schreef de eerste druk betrekkelijk snel, binnen
enkele maanden), maar omdat hij er naderhand zoveel aan toevoegde. De tweede
druk, die in 1879 verscheen (acht jaar na de eerste), was ingrijpend gewijzigd en met
drie hoofdstukken uitgebreid. Bovendien schreef Multatuli nog een uitwijding over
Busken Huet en een groot aantal noten, bestemd voor een aparte aflevering, maar
pas in 1910 door Mimi gepubliceerd, en door Stuiveling in VW Vovergenomen.
Multatuli's werkwijze bij Specialiteiten zal in grote lijnen niet veel anders zijn
geweest dan bij Millioenen-studiën, hoeveel sneller het boek ook tot stand kwam.
Ook hier losse aantekeningen, kopijstroken en veel knip- en plakwerk.
Wat in de eerste plaats opvalt zijn de talloze doorhalingen, verbeteringen en latere
tussenvoegingen. Vaak werd de voorkant zó vol dat hij, met verwijstekens, op de
achterkant van een strook verder moest schrijven. Multatuli schreef (in hoog tempo,
vermoedelijk) een hoofdstuk, las dat over, begon door te halen en tussen te voegen,
herschreef, sloeg vervolgens aan het knippen - en kwam tenslotte met iets voor de
dag, waarmee je tegenwoordig niet meer bij een uitgever of drukker zou hoeven
aankloppen.
Het is dan ook de vraag of hij dat deed. Er zitten in het manuscript van
Specialiteiten nauwelijks zetinstructies. Een enkele keer staat er ‘1/2 r o.’ (halve
regel open), of iets dergelijks, maar het lijkt of Multatuli dat meer voor zichzelf dan
voor de zetter noteerde. Kopij die wél voor de zetter bestemd was staat gewoonlijk
bol van zetinstructies, zoals we nog zullen zien. Van zo'n versie is in dit geval echter
niets bekend.
Op de keerzijde van sommige stroken staan passages die afwijken van de
uiteindelijke tekst. Hebben ze tot een vroegere versie behoord? Of zijn het slechts
vingeroefeningen? We lezen op de achterkant van zo'n strook:
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11) landkrabben die geen bovenbramsteng kunnen onderscheiden van 'n
zwavelstok. [...]
Dit werd uiteindelijk:
[...] landkrabben die geen marlpriem kunnen onderscheiden van 'n
borduurnaald. (VW V, blz. 536)
Wat volgt verschilt echter zo weinig van de definitieve tekst, dat we ons kunnen
afvragen waarom Multatuli hìer niet aan het knippen en plakken is gegaan. Het is
niet uitgesloten dat er aan het overgeleverde handschrift een eerdere versie is vooraf
gegaan: een oertekst, die eerst moest worden overgeschreven, voordat de schaar er
aan te pas kwam.
Oertekst of niet, het wel bewaarde manuscript ziet zwart van de doorhalingen.
Soms loont het de moeite een doorgehaalde tekst te ontcijferen, omdat daardoor het
ontstaan van een zin zichtbaar wordt:
In mynen gedachtenloop is er een nauw verband tusschen
Doorgehaald; hieronder schreef hij:
Myn sympathie voor den schryver van den Don Quichotte - die geen
schryver was
Wederom doorgehaald; uiteindelijk werd het:
Er is nauw verband tusschen myn sympathie met den lyder van den Don
Quichotte - schryver noemen we dat! - en deze filippica tegen specialiteiten.
Zo zouden er vele voorbeelden te geven zijn. Hoewel Multatuli, in de periodes dàt
hij schreef, zeer snel en geïnspireerd kon werken, was het niet altijd onmiddellijk
goed en raak wat hij maakte. Behalve misschien zijn mooiste zinnen:
Een veger die niet vegen kan en geen ander vak verstaat dan niet te kunnen
vegen, is eene Specialiteit.
In vroege en late versies, in klad en in het net, deze zin stond in één keer op papier.
Aan de rol van Mimi in het werk van Multatuli is zelden aandacht besteed. Ja, zij is
vaak geprezen én bekritiseerd om wat zij met Multatuli's nalatenschap en zijn brieven
heeft gedaan - maar ook vóór die tijd moet haar aandeel aanzienlijk zijn geweest.
Hoewel we in het grootste deel van de manuscripten de hand van Multatuli herkennen,
zijn sommige stroken door Mimi beschreven. Dictaat of afschrift, dat is
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niet altijd duidelijk, maar vermoedelijk allebei.

Bijzonder interessant is een afschrift door Mimi van het eerste hoofdstuk van
Specialiteiten, met zetinstructies van Multatuli. Het lijkt de definitieve, voor de
drukker bestemde tekst te zijn, maar dat is het niet. Het hoofdstuk eindigt aldus: ‘En
ik [...] zal antwoorden zoo goed ik kan. Maar... in een volgend hoofdstuk.’ Het laatste
zinnetje, typisch iets voor een vervolgverhaal, ontbreekt in de uiteindelijk gedrukte
tekst. Het wordt bovendien gevolgd door een signatuur (‘Multatuli’) en een kort
berichtje voor een ‘redactie’ in Dekkers handschrift (zie ook VW XXV, blz. 19):
Waarde redactie.Morgen 't vervolg. Indien 't geheel misschien in ééne afl. plaats vindt, dan
verzoek ik den laatsten regel te schrappen
Na groete DD
Ik kan waarachtig ditmaal niet frankeren. Daarom zoo'n haast.
Nu was het al bekend, dat Multatuli Specialiteiten voor het juist opgerichte tijdschrift
Onze Eeuw had bestemd. Blijkbaar stuurde hij het eerste hoofdstuk naar redacteur
H. Tiedeman. Deze maakte met de plaatsing evenwel niet al te veel
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haast, waarop Dekker de kopij terugvorderde (vgl. VW XIV, blz. 364-364). Het eerste
hoofdstuk is nooit afzonderlijk verschenen.
Het door Mimi afgeschreven hoofdstuk onderscheidt zich van de rest door zeer
expliciete wenken voor de drukker. Boven de kopij schreef Dekker:
Overal y s.v.p.i. j
is geen letter
En ergens halverwege de tekst: ‘nooit meer dan drie puntjes, drukker’.
Vanwege de rommeligheid en de schaarste aan zetinstructies veronderstelden we al
dat het bewaard gebleven manuscript van Specialiteiten niet de kopij voor de drukker
is geweest. Dit wordt duidelijker als we er een ander handschrift naast leggen: dat
van Ideën, vijfde bundel, net als Millioenen-studiën in 1873 verschenen. Ook dit
handschrift munt niet uit door netheid, maar een latere versie zal er wel niet zijn
geweest, getuige de talloze omcirkelde aanwijzingen voor de drukker (deels in
potlood).

De meest uitvoerige zetinstructies schreef Dekker op de achterkant van
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zijn Bilderdijk-persiflage (VW V, blz. 526-531). Door het midden van de tekst op de
voorkant (een afschrift van Mimi) loopt een vertikale blauwe potloodstreep. Multatuli:
De staande potloodlyn dient om 't uit- en inspringen der regels te
markeeren. Het verschil is 'n letter of drie.
Het zetten der cursief-omschryvingen eischt wat smaak. Als er plaats is
op één regel, is 't makkelyk. Maar anders, byv.
| MACHTELD,
geleerd en niet zonder jacht op emancipatie
| - Aristoteles
Ik denk dat aan de slotregel van-achter moet gelyk gezet worden.
Maar lange cursief tusschenzinnen die niet volgen op den naam van een
spreker kunnen in gewoon beginnende regels gezet worden.
En als t korte zinnen zyn, in t midden, byv.
Hy maakt 'n zeer deftige beweging.Het spreekt vanzelf dat de blz niet moet eindigen met den naam van een
der sprekers. dan liever 'n regel met omgekeerde letter zetten. Ik zal dat
invullen.
De zetter uit 1873 lijkt de schrijver redelijk te hebben gehoorzaamd. Maar met het
zetsel van de VW zou Multatuli niet gelukkig zijn geweest.
Tot zover de handschriften. Nu de Volledige Werken tot een einde zijn gekomen,
zou het goed zijn eens wat aandacht aan de collectie van het Multatuli Museum te
geven. Het Museum bestaat al meer dan tachtig jaar, maar het voornaamste bezit is
nog nauwelijks een blik waardig bevonden. Bestudering van zijn handschriften zou
niet alleen tot inzicht kunnen leiden in zijn manier van werken, maar levert, met een
beetje geluk, zelfs enkele nieuwe teksten op. En niet alleen kleine varianten of
zetinstructies: zie de concepten van Vorstenschool en Millioenen-studiën in VW
XXV, zie ook het hierboven aangehaalde briefje aan de redactie van Onze Eeuw.
Nog een laatste voorbeeld. Op de achterkant van een kopijstrook van Specialiteiten
is met veel moeite een conceptbrief van Multatuli te ontcijferen:
Ik schreef u reeds dat het antwoord aan den Rottr onder weg is. Maar die
distantie van de pers is lastig. Ik vrees daarom naar Holland te moeten.
Verbeeld u dat ik een
Aan wie gericht? Waarom? Er is nog veel werk te doen.
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Tekening van Siegfried Woldhek bij de bespreking van Willem Frederik Hermans' De raadselachtige
Multatuli in Vrij Nederland van 29 mei 1976.
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B. Luger
‘Deze fouten zyn storend’
Het Volledig Werk en Dekkers schaken.
Sinds in een der delen van het Volledig Werk mijn oog getroffen werd door een
commentaar boven een brief van of aan onze held - dat wil me zo gauw niet meer te
binnen schieten; geval van verdringing - dat een Koningsgambiet een opening is
waarin wit zijn konings pion offert, wist ik dat er voor de schaker weinig goeds van
te verwachten was. Het commentaar mag dan van een nitwit zijn, als ze de gespeelde
zetten nu maar zonder flauwekul en correct overnemen, dan is er nog niet veel aan
de hand, dacht ik nog, mezelf sussend.
Tegen beter weten in besefte ik nog dat bij een schrijver die over zoveel zijn soms
eigenwijze mening gegeven heeft - alles in alles, nietwaar!? - het nagenoeg ondoenlijk
is tientallen specialisten te raadplegen bij editie en commentaar op die duizenden
brieven: een wiskundige voor de kansberekeningen, een Liberaal voor de
Thorbecke-kunde, de heer Baksteen voor het vliegeren en ga zo maar door. Tegen
beter weten in, want eigenlijk moet en kan dat, houd ik vol.
En zo moeilijk waren die schaakkwesties nu ook weer niet, als men zich maar van
wijsneuzige commentaar onthouden had, die voor de niet-schaker weinig toevoegen
en de schaker alleen maar ergeren.
Dekker was, zoals algemeen bekend, een enthousiast correspondentieschaker; het
schaken ‘uit de hand’ lag hem minder. En omdat hij een bekende Nederlander was,
bewaarden correspondenten het een en ander. Dekker had, weten we, zich in 1861
via de toen bekende schaker A. de Lelie bij het Amsterdamse Schaakgenootschap,
het A.S.G., dat ‘op het Damrak over de Beurs’ zetelde, laten introduceren. In een
brief van 6 juli 1873 (VW XVI:72) herinnert Dekker hem aan die introductie, met de
toevoeging: ‘Het was in de dagen dat Andersen daar speelde.’ De commentator heeft
zeer juist ingezien dat het niet om H.C. gaat, maar om Adolf Anderssen, maar vervolgt
dan: ‘De simultaanpartij van deze duitse schaakmeester te Amsterdam vond plaats
in de week van 12 tot 17 juli 1861.’ Een mooi geval van klok en klepel! In de brief
is in 't geheel geen sprake van een of de simultaanpartij laat staan van een zodanige
partij, wedstrijd of match die een gehele week in beslag nam. In feite speelde
Anderssen, beroemd geworden in het eerste grote internationale schaaktoernooi, dat
in Londen in 1851 plaats vond ter gelegenheid van de Great Exhibition, gedurende
de opgegeven data in het ASG tegen een aantal plaatselijke meesters. En niet aan
het Rokin, zoals Dekker zich meende te herinneren, waar sinds 1843 de leden van
Philidor bijeenkwamen, maar aan het Damrak. De Lelie speelde voor het ASG.1

1

Deze gegevens zijn te vinden in Amsterdam schaakstad. Hoofdstukken uit de geschiedenis
van het schaakleven in Amsterdam. Red. E. Petersma e.a. Amsterdam, 1994. pp. 12-16.
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Dekker vraagt hem een correspondentieschaker voor hem te vinden. De Lelie heeft
vervolgens de Amsterdamse apotheker J.L. Switzar bereid gevonden. Kort tevoren
had Dekker een drietal partijen tegen S.E.W. Roorda van Eysinga gespeeld, maar
die was geen partij gebleken. Bij Roorda waren de stukken van het bord gevallen,
waarna hij niet in staat was gebleken de partij weer correct terug te zetten. Aan zo
iemand viel weinig eer te behalen. Met Switzar wisselde Dekker tussen 1873 en '75
zes partijen (VW XVI en XVII). In maart 1875 laat hij Switzar dan weten voorlopig
geen tijd meer voor briefschaak te hebben. Voor zover bekend is het er sindsdien
niet meer van gekomen.
Switzar bewaarde nagenoeg alle aan hem gerichte briefjes en briefkaarten, inclusief
Dekkers aan De Lelie gerichte brief. De schaker-publicist Lodewijk Prins publiceerde
ze in 1970 in het boekje Multatuli en het spel van koningen.2 Sindsdien beschikt het
Multatuli-museum over de fotokopieën. De partijen met Roorda waren onvolledig
overgeleverd; bij zijn publicatie van het bewaard gebleven materiaal reconstrueerde
Prins de ontbrekende zetten. Die zeker overtuigende reconstructie werd helaas in
VW XV niet overgenomen, waardoor de lezer geen fluit heeft aan de wèl gepubliceerde
zetten. Het boekje van Prins verscheen onder auspiciën van het Multatuli-genootschap.
In zijn voorwoord bedankte hij Stuiveling, Ett en Bij voor hun steun. Waar die steun
uit bestaan heeft, ontgaat de lezer, want zowel in het ontcijferen van de handschriften
als in het Multatuli-gerichte commentaat slopen ettelijke fouten, zoals ik aantoonde
in een bespreking van het boekje in De Gids.3 Toen Stuiveling kort daarop afscheid
nam van de Universiteit, boden (oud-)medewerkers en vrienden hem een bundel aan,
waaraan ik een opstel bijdroeg over het schaken van Multatuli.4 Met de correcte
publicatie van twee partijen van Dekker, voorzien van schaakhistorisch commentaar,
hoopte ik te zijner tijd de editeuren van het Volledig Werk van dienst te kunnen zijn.
Het ging om de zesde en laatste partij tegen Switzar, bijna gelijktijdig gespeeld met
de eerste en enige partij tegen A. van der Linde, de schaakhistoricus en
Coster-deskundige, een man die zich in zijn latere leven een tweede Multatuli, ja,
een Plurimatuli gevoeld had. Beide partijen waren overigens door Dekker gewonnen,
nota bene terwijl hij van huis was voor het bijwonen van repetities en première van
Vorstenschool. Naar de mening van Prins waren het de meest toonbare die de amateur
Dekker ooit gespeeld had.
Beide publicaties, in De Gids en in de bundel Weerwerk, bleven niet onopgemerkt.
Het Schaakbrevier5 van Frank en Ten Have vermeldde ze bij het lemma

2
3
4

5

Amsterdam, 1970.
B. Luger, ‘Prins en het spel van Multatuli’. In De Gids 1972: 1/2, pp. 118-120.
Weerwerk. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn
afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, Assen, 1973. Hierin: B. Luger,
‘Multatuli versus Plurimatuli’, pp. 101-112.
J.A. Frank, Schaakbrevier. De lof van het koninklijk spel. Een kleine geschiedenis van het
schaakspel. Voor Nederland bewerkt door J. ten Have, Rotterdam, 1980.
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‘Multatuli’. In kringen van editeuren van Multatuli's Volledig Werk moeten ze
onbekend gebleven zijn. Immers te pas en onpas kwamen Prins' commentaren in het
VW terecht, inclusief fouten in weergave en commentaren.6
Maar soms dutte ook Prins al. In een brief van (waarschijnlijk) 10 november 1873
schreef Dekker per vergissing: ‘Dat ik nu de pion E6 opgeef..’, waar alleen pion f6
bedoeld kan zijn. Prins, die de partij ongetwijfeld op het bord had, verzuimde te
corrigeren en de editeur van VW dwaalt dus in commissie.
In zijn brief van 11 februari 1874 schrijft Dekker: ‘16 f2-E3 (neemt paard)’. Dat
is correct en kan ook moeilijk anders, want het is een reactie op 15. g4-e3, zoals in
hetzelfde briefje herhaald wordt. Een pion kan nu ten enen male geen paardzet
uitvoeren... behalve in het VW waar staat: ‘(neemt pion)’ (VW XVI: 423).
Het klakkeloos varen op het kompas van Prins leidt tot een dwaze fout in VW XVI:
479 waar nota bene onder Dekkers ondertekening van zijn brief van 19 maart 1874
staat: ‘Er volgde: 26... Le6-h3† 27 Kg2xh3 Te8xe4’. alsof die toevoeging van zijn
hand is. Maar de fotokopie bevat niets dergelijks; het gaat dan ook om commentaar
van Prins.
Een aardig extraatje voor de lezer-schaker is weer dat bij elk briefje met
schaakzetten verwezen wordt zowel naar het voorafgaande als het eerstvolgende
briefje. Zodoende hoeft men minder te bladeren en te zoeken als men de partij zou
willen naspelen. In principe is die service natuurlijk inkonsekwent ten opzichte van
andere onderwerpen in de brieven die zonder zulke verwijzingen blijven, maar wie
zal in gemoede klagen over zoveel gedienstigheid. De vreugde is echter van korte
duur, want de service wordt gestaakt na het XVIe deel. Wat ook vervalt is het
klakkeloos overgenomen commentaar van Prins, wat wel tot minder fouten aanleiding
geeft, maar de lezer herhaaldelijk in het duister doet tasten. Zo ontbreekt nu de
toevoeging dat Van der Linde de partij in diens tijdschrift De Schaakwerld (1875)
publiceerde en daar van aantekeningen en een gefingeerd slot voorzag teneinde zijn
nederlaag tegen de amateur te verdoezelen. Men kan die wonderlijke geschiedenis
in Weerwerk nalezen. Dat men het commentaar op de schaakzetten achterwege laat
is één ding, maar dat men niet weet te vermelden in welk boek van Multatuli Van
der Linde heeft gelezen dat Dekker van corres-

6

Zoals in VW XVI: 394, waar het onzinnige 11. ... Le&: staat voor 11. ... Le5: VW XVII: 112
waar mijn correctie op Prins niet is overgenomen. ‘Berliner Schachzeitung’ moet zijn ‘Neue
Berline Schachzeitung’. Verzuimd is toe te lichten wie in VW XV: 307 ‘van 't Kruis’ en ‘van
der Lelie’ zijn. In VW XVI: 758 wordt in het lemma ‘Van der Linde’ wel een zetfout in VW
XV: 798 in een jaartal verbeterd, maar niet de tot twee maal toe foutief gespelde naam ‘Van
der Linden’ op VW XV: 797. Zoals ook in VW XX: 470 ‘Hauptturnier’ nogal ongelukkig
met ‘hoofdklassewedstrijd’ vertaald wordt.
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pondentieschaak hield (VW XVII: 296) lijkt mij een laakbare omissie. Datzelfde
geldt de door Dekker gelezen schaakliteratuur, die veelal niet geïdentificeerd wordt.
Opnieuw: zie Weerwerk.
Wie Portius of Neumann - aanwezig in de KB Den Haag - of welk ander Duits
theorieboek hanteert komt het ‘Zweispringerspiel im Nachzüge’ tegen. Bij Oom Jan
leert zijn neefje schaken en zulke boekjes heet dat ‘het tweepaardenspel in de nahand’.
De commentator wilde hier teveel, raadpleegde een doorsnee woordenboek en vond
daar ‘Nachzüge = achterhoede’ en vertaalde dienovereenkomstig.7 Niemand die hem
corrigeerde.
Enigszins buiten het kader van gedateerde en goed traceerbare schaakuitingen van
Dekker valt het anonieme en ongedateerde ‘aantekenboekje’ bevattend twee
schaakpartijen waarover ik tien jaar geleden in dit tijdschrift8 schreef. Al gaat het
dan niet om een brief, een Multatuli-document is het ontegenzeggelijk. Het ontbreekt
in de 25 delen VW. Evenals het briefje dat Mimi in 1916 nog aan H.C. Muller schreef,
met wie Dekker vroeger gecorrespondeerd en ook geschaakt had. Het bevat informatie
over door Dekker geraadpleegde schaakliteratuur en had derhalve in elk geval dienst
kunnen doen bij de identificatie van titels. Niet opgenomen en niet gebruikt... Het
briefje was gepubliceerd in Aarts' Letterkundige Almanak voor het Multatuli-jaar
1987 en het begeleidend commentaar was ondertekend door de toenmalige
penningmeester van het Multatuli-genootschap, Chr. Bij. Die overigens zijn
auteurschap later ontkende. En zulks terecht. Voor buitenstaanders was de echtheid
van brief en commentaar misschien moeilijk aan te tonen (Almanak leugen zak!),
maar in het museum was een en ander heel goed te controleren geweest. Uiteraard
is ook dat nagelaten.
Gezien het vele dat ontbreekt of foutief in het VW is terechtgekomen, is het niet
meer dan billijk ook op het teveel te wijzen. De opdracht in een exemplaar van
Millioenenstudiën, door Dekker aan zijn schaakvriend Switzar gezonden, staat twee
maal in het VW: XVI: 626 en XXV: 69.
Treurig en welhaast symbolisch voor al die slordigheden, waarvan zovele
gemakkelijk te vermijden waren geweest, is wel dat Mimi's commentaar bij de
allerlaatste activiteit van Dekker, de schaakzet 3.Lf8-c5 tegen Auke Gorter verminkt
wordt weergegeven. Dekker liet zich op zijn sofa nog Neumann aanreiken teneinde
zich op het verwachte Evansgambiet voor te bereiden. Mimi schreef dan ook: ‘Was
opgeslagen Neumann blz. 30’ Dat die voorbereiding onnodig bleek, omdat Gorter
4.Pc3 speelde, kon hij niet meer weten; het antwoord kwam pas na Dekkers overlijden
binnen, maar dat in het VW XXIV: 65 nu staat: ‘Was ongeslagen Neumann blz. 30’
slaat werkelijk alles.
Onkunde, onwil en ongeduld. Of wel: ‘Deze fouten zyn storend’.9

7
8
9

VW XXI: 483 en 533.
B. Luger, ‘Douwes contra Dekker’. In: Over Multatuli 15/1985, pp. 15-22.
Dit schreef Dekker aan Switzar over zetfouten in Millioenen-studiën (VW XVI: 637).
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Tenslotte, schaakvrienden, zouden we bij al die ellende vergeten dat het nu mogelijk
is met enig deduceren en combineren een volledige schaakpartij aan Dekkers oeuvre
toe te voegen: de door Dekker met wit tegen D.R. Mansholt tussen midden juni en
8 oktober 1880 gespeelde en verloren partij.
Toen Prins zijn boekje schreef, moest hij de ‘Episode-Mansholt’ noodgedwongen
zeer kort houden, omdat hij slechts over enkele losse zetten en brieffragmenten
beschikte, te weinig om iets te reconstrueren. Maar toch gaf hij op p. 172 een 8ste
en 9e zet en op p. 173 een 25e zet, waarna Dekker zijn partij opgaf. Blijkbaar zijn
inmiddels zo'n vijftien briefkaartjes boven water gekomen met schaakzetten aan en
van dezelfde Mansholt.
Het betreft echter geen volledige partij: wat er aan ontbreekt is het begin, zet 8 en
9 plus de slotzet. Combinatie met de gegevens van Prins en reconstructie van de
beginzetten van het Lopergambiet, leveren nochtans een complete partij op, die ik
de lezer graag aanbied ter compensatie van alle voorafgaande treurnis:
Wit: E.D.D.

zwart: D.R. Mansholt.

1. e2-e4

e7-e5

2. f2-f4

e5xe4

3. Lfl-c4

Dd8-h4+

4. Kel-fl

b7-b5

5. Lc4xb5

Lc8-b7

6. Pbl-c3

Lf8-b4

7. d2-d3

Pg8-f6

8. Pgl-f3

Dh4-h5

9. e4-e5

Lb4xc3

10. b2xc3

Pf6-d5

11. Lcl-d2

Pb8-c6

12. Ddl-e2

0-0

13. De2-e4

Pd5-e3+

14. Ld2xe3

f4xe3

15. De2xe3

Ta8-e8

16. d3-d4

f7-f6

17. Lb5-c4+

Kg8-h8

18. e5-e6

Dh5-f5

19. Tal-bl

Pc6-a5

20. e6-e7

Pa5xc4

21. e7xf8D+

Te8xf8
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22. De3-e7

Pc4-e3+

23. Kfl-f2

Pe3-g4+

24. Kf2-g3

Tf8-g8

25. Tblxb7

g7-g5
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Slotstelling:
wit: Kg3, De7, Tb7 en h1, Pf3
pionnen a2, c2, d4, g2, h2 (11)
zwart: Kh8, Df5, Tg8, Pg4
pionnen a7, c7, d7, f6, g5, h7 (10)

en wit gaf op in dezelfde brief waarin Dekker aan Mansholt schreef over zijn
verdenking van Edu in de zaak-Bogaardt. (VW XX: 510 vlg.)
Over de schaak-historische kant zij hier slechts opgemerkt dat de zet4...b5 in de
klassieke verdediging van het Lopergambiet door Kieseritsky was uitgevonden en
door hem in 1851 tegen Anderssen was beproefd in wat Anderssens' Onsterfelijke
partij' zou worden. Kieseritsky zette overigens voort met 5. ...Pf6. 6.Pf3 en Dh6. Zijn
tegengambiet zou spoedig in onbruik raken. De zet die Mansholt koos(5...Lb7) vond
ik in een partij Kieseritsky-Devinck met het vervolg 6.Pc3 Lb4 7.Df3 etc.10 Voor
Dekkers eigen opmerkingen bij de partij verwijs ik overigens naar VW XXV: 179-192.
Dekker kende het schaken een beschavende invloed toe en hield ieder die er van
hield voor een ‘fatsoenlyk man’ (VW XVI: 73). Hoe hij over de redactie van zijn
Volledig Werken gedacht zou hebben?

10

H. Staunton, The Chess-player's Handbook. 1847, Repr. 1989, p. 346.
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W. van den Berg
Multatuli in het rederijkersmilieu. Een documentatie
(Vervolg van het artikel in het vorige nummer)
Euphonia. Weekblad gewijd aan letterkunde en welsprekendheid voor Noord- en
Zuid-Nederland

1 (1876), 1
[Advertentiën]
‘MULTATULI
G.L. Funke, te Amsterdam, geeft van genoemden auteur het volgende uit:
Max Havelaar. 4e vermeerderde druk. f 2.40; geb. f 2.90
Minnebrieven. 6e druk - 1.25
Verspreide stukken. 3e druk - 1.25
Beide laatste in één band - 2.90
Vorstenschool. Drama in 5 bedrijven. 4e druk - 1.25
Ideën. 1e en 2e bundel. 5e druk, in postformaat,
per bundel - 2.50
3e en 4e bundel. 2e druk, in postformaat,
perbundel - 2.50
5e, 6e en 7e bundel, in groot 80. formaat,
per bundel - 4. Op de vier eerste bundels Ideën is een nieuwe inteekening geopend, door welke men
in twee jaren tijds voor f 5, - per jaar, bezitter wordt van deze collectie. Ze verschijnt
in afleveringen à 62 ½ Cts. De 1e aflevering kan men door alle boekhandelaars ter
inzage bekomen.
Over vrijen Arbeid in Neêrlandsch Indië. 4e druk - 1.25
Een en ander over Pruisen en Nederland - 1.40
De Bruid Daarboven. Tooneelspel in 5 bedrijven.
4e druk - 0.75’

1 (1876), 5
[Advertentiën]
‘TE KOOP GEVRAAGD:
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5 Ex. Bilderdijk, Flores de Vijfde.
4 - V.d. Bergh, De Neven.
6 - Multatuli, Bruid daar boven.
[...]
Aanbiedingen, ook van gebruikte exemplaren, franco onder 't No. dezer advertentie
aan het bureel van dit blad. (37.)’

1 (1876), 9
A[nkersmit WZN, J.H.]
[Tooneel]
Uit mijne tooneel-aanteekeningen
‘“Vorstenschool” staat tot een werkelijk drama als een hobbelpaard tot een
Bucephalus. De akteurs bestijgen dat hobbelpaard; met voortdurende inspanning
hunner beste krachten houden zij het in trage beweging, echter zonder een hairbreed
voorwaarts te komen. “Vorstenschool” is een drama dat “reads beautifully”, een
poëem in dialogen, “not a drama to be acted”. De herostraten die er, om eigen
onbeduidenden naam aan dat letterkundig monument te verbinden, te kwader ure de
opvoering van provoceerden, hebben den ontluikenden dramatist en zijn schitterend
poëem meer nadeel gedaan dan de Amsterdamsche criticus met al zijn ironie en
sarcasme’.

1 (1876), 19
[Tooneel]
Prijsvraag
Er wordt gewag gemaakt van een toneelprijsvraag, door de Rotterdamse
toneelbestuurders Le Gras, Van Zuijlen en Haspels uitgeschreven, over wie voorts
wordt opgemerkt:
‘Te versch ligt ons hun initiatief nog in 't geheugen - al gaf Juffr. Kruseman daartoe
den eersten stoot, - tot 't opvoeren van Multatuli's Vorsten-school. Met welk een ijver
en zorg hebben zij die opvoering doen slagen; hoe warm hadden zij de vertolking
der hoofdrollen aangepakt, hoezeer toonden zij tot in de fijnste puntjes de karakters
te hebben bestudeerd. Zelden toch hebben we in den laatsten tijd op ons tooneel, iets
zóó afgeronds, iets zóó volmaakts gezien als Le Gras, de beide Haspels en van Zuijlen
ons toen te aanschouwen gaven, terwijl 't overige personeel, door hun voorbeeld
daartoe opgewekt, tot een keurig geheel medewerkte’.

1 (1876), 25
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[Letterkundig overzicht]
In een beschouwing over het belang van vertalingen van Nederlandse literatuur
betoont men zich ingenomen met de Franse vertaling van het eerste deel van de Max
Havelaar door A.J. Nieuwenhuis en Henri Crisafulli en vervolgt dan:
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‘Dubbel aangenaam is ons deze overzetting, omdat eenige jaren geleden, te vergeefsch
de proef er van is genomen in een nu reeds overleden Fransch tijdschrift, en vooral
ook, omdat we den Max Havelaar, naast den Camera Obscura, hoe verschillend beide
boeken ook zijn, - dit behoefden we trouwens niet eens te zeggen, - al mede het
geschikst achten om, in een andere taal overgebracht, nuttig mede te werken tot het
bevorderen van de kennis van ons land, zijn volk, zijne letterkunde. Willen we
daarmede nu zeggen dat de vertalers gelukkig zijn geslaagd? Willen we 't bewijs
leveren, dat Multatuli's uitstekend gewrocht, - want eene schepping is het, - in alle
opzichten, voor het Buitenland eene vertaling noodig maakt? Neen, maar zoovele
bladzijden, geven zoo'n diepen greep uit het volksleven, schetsen zulke krachtige en
droeve tooneelen, zijn, wat ons Insulinde betreft, zoo schilderachtig schoon geteekend,
dat bij 't lezen van het boek, in den vreemde zeer zeker de lust moet ontwaken om
dat land te leeren kennen, dat, zoowel wat het zelf betreft, als zijne Indische
bezittingen, den schrijver gelegenheid bood om te schrijven, zooals hij geschreven
heeft’.
Over de bewerking zelf is men overigens minder enthousiast: ‘den juiste toon, de
eigenaardige spreekwijze, het bijzondere taaleigen, de verschillende wendingen en
dikwerf bijtende spot in Multatuli's werk’ zouden minder goed uit de verf komen.

1 (1876), 28
[Mededeelingen]
‘Bij den heer G.L. Funke te Amsterdam is uitgegeven de 1e aflevering eener
bloemlezing uit de werken van Multatuli door Heloïse. Volgens bericht van den
uitgever is deze gekomen uit al de tot heden verschenen werken des schrijvers en
zal zij vele, vrij uitgebreide, fragmenten bevatten, ten einde zooveel doenlijk
Multatuli's verdiensten als Literator te doen kennen’.

1 (1876), 34
[Advertententiepagina]
Curieuze, paginagrote, advertentie - zie illustratie - waarin de uitgaven van Jacob
van Lennep en Multatuli broederlijk onder elkaar worden aangekondigd.

1 (1876), 42
S.
[Berichten]
‘Rotterdam. - De Letterlievende Vereeniging “Oefening baart kunst” gaf 13 december
l.l. in den Nieuwen Schouwburg alhier hare eerste openbare tooneelvoorstelling in
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dit seizoen. Opgevoerd werden: “De Bruid daarboven” van Multatuli, waarmede
genoemde vereeniging in den Internationalen Tooneelwedstrijd te Amsterdam heeft
deelgenomen, en de “Twee Invaliden”, blijspel in één bedrijf naar het Fransch van
Eugène Grangé, Lambert Thibourt. De Bruid daar boven behoort tot het sentimenteele
genre. Al zijn er
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verscheidene komische tooneelen in-gevlochten, die beletten dat de toeschouwer
zelf al te sentimenteel gestemd wordt, toch is de kenmerkende eigenschap van de
hoofdtooneelen en van de geheele strekking eene ziekelijke gevoeligheid.

Het naast komt dit drama bij stukken als die van Kotzebue, waarin de eene of andere
deugd in de gedaante van een mensch wordt voorgesteld, en waarin, bij de ophemeling
van die deugd al het menschelijke, ja somtijds de waarheid verloren gaat. Staat
gemeenlijk tegenover zoo'n engel in menschengestalte het kwaad, gepersonifieerd
in een duivelachtig wezen, - Multatuli toont reeds in dit werk zijner jeugd hoever hij
boven de meeste schrijvers van dergelijke tendenz-stukken staat, door zich voor deze
fout te hoeden. De booswichten, die hij ten tooneele voert, zijn volstrekt niet zoo
overdreven en onmogelijk als zijne helden. Daarentegen kan niet ontkend worden,
dat Multatuli met de eischen en toestanden der maatschappelijke kringen, waarin hij
zijne helden laat optreden, wel wat willekeurig
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omspringt. Except dat, munt het stuk uit door een zeer gemakkelijken dialoog, door
zuiveren en bevalligen stijl en in het bijzonder door de komische tooneelen, die er
in zijn opgenomen, waarom men het gerust aan alle Kamers kan aanbevelen, die het
voorrecht hebben flinke dames-werkende leden te bezitten zooals genoemde
vereeniging in de dames M.L. van Doeselaar en S. van Biene, wier spel evenals dat
der H.H. werkende leden aan de innerlijke waarde van Multatuli's “Bruid daarboven”
beantwoordde en gezamenlijk de Vereeniging “Oefening baart Kunst” veel succes
deed behalen. Het nastukje “de Twee Invaliden”, algemeen bekend, gaf den
toeschouwers vóór het naar huis gaan ruime stof tot lachen’.

2 (1877), 13 en 14
J. Simmer
Multatuli naast de Genestet
‘Na eenige pennevruchten van Multatuli gelezen te hebben trof mij de overeenkomst
in denkbeelden van dezen schrijver en onzen hooggeschatten De Génestet. Misschien
denkt men bij deze opmerking aan de scherpe woorden van M.: “Theologen - een
grappig woord: menschen, die u wat kunnen zeggen over God, menschen, die wat
weten van God, menschen, die gestudeerd hebben in God, Godgeleerden!” Ik hoop
echter duidelijk te maken, wat mijne bedoeling is met die gelijkstelling. Niet De G.,
noch M. zal door mij behandeld worden.; 't is mijn doel om na eenige algemeene
opmerkingen aan te toonen, dat zij in zake godsdienst en opvoeding - als
volksopvoeders - veeltijds homogeen zijn. Of zij werkelijk het doel hadden als
volksopvoeders op te treden betwijfel ik, ten minste als we de drangredenen tot
schrijven in aanmerking nemen. De G. zegt:
'k Was nooit een dichter om in lucht en wolk te zweven.
'k Zoek mijn fortuin liefst in de waarheid van het leven.
Ik zit graag en vertel in 't hoekje van den haard.
Of 's zomers in de tent, in onzen rozengaard.
Aan een intiem Publiek, wat al mijn oogen zagen.
Mijn hart hier heeft gevoeld, nu of in vroeger dagen...

Hierin schetst hij geheel zijn doel van schrijven; niet voor allen arbeidde hij; niet
om te stichten; maar uit eigene beweging, om genoeglijk te kouten, al is 't aantal
hoorders gering. Dit komt ook uit in zijn “Vriendenraad en dichters antwoord”. Hij
moet kouten in dichtmaat, hij moet:
Daar klinkt een lied in 't tint'len van zijn wangen!
Het klinkt in 't kloppen van zijn hart!

Met Multatuli is dit geheel anders. Hij is gedwongen de nakomelingschap eene rijke
erfenis af te staan. Onrecht jaagt hem het bloed naar 't hoofd, deed hem om recht
vragen en toen
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zijne edele pogingen schipbreuk leden, schreef hij, niet om 't publiek te amuseeren,
maar al weer om recht te erlangen. Toen dit nog niet hielp, heeft men hem genoopt
broodschrijver te worden, een naam, dien ieder met weerzin naast M's naam plaatst.
Of we ooit iets van M. gelezen zouden hebben als hij niet mishandeld en vertrapt
was geworden, hij - zelf is er nog om dit te verklaren. Misschien had hij ons bij zijn
verscheiden zijne ziel, schoon geteekend, gelegateerd. [In noot: ‘Het pak van Sjaalman
staaft dit gevoelen’]
Of ons egoïsme dus recht heeft om te juichen over 't onrecht hem aangedaan,
omdat we daardoor genieten, ik betwijfel het zeer; want we krijgen nu meest
teekeningen met te veel schaduw, gezichten bij avond, waaraan de lieve maneschijn
ontbreekt. Hierin komt hij overeen met Rembrand, die veel met bruin werkte en daar
naast soms het helderste licht plaatste. Nu M. schrijver is gemaakt door den drang
der omstandigheden, gelooven wij in hem meer den schrijver, die aan
volksontwikkeling wil arbeiden, te zien, dan in De G. Zijne latere geschriften getuigen
hiervan. Ook bood hij zijne ‘Vorstenschool’ aan met de woorden: ‘Ik had zoo gaarne
mijn kontingent bijgedragen tot het belangrijk onderdeel der - nog al noodzakelijke!
- Volksopvoeding, dat Schouwburg heet.’
Maar, èn De G., en M. hebben veel gedaan en zullen nog veel doen als
volksopvoeders. Immers, als personen, die op een hoog standpunt van zedelijke
volmaaktheid staan, zich bereid verklaren, ons hun leven, vooral hun geestesleven
in de verschillende tijdperken der ontwikkeling te schetsen, daaraan menige
waarschuwing vastknoopen, geene dwaling weerhouden, maar met ontwijfelbare
trouw verslag van alles geven op eenen trant, die ieders aandacht moet boeien, dan
zijn ze de beste gidsen, die men kan begeeren, om het volk op te voeden, d.i. tot
zeker doel te leiden. - De G. geeft getrouw verslag van zijne toenemende
ontwikkeling; hij leidt ons uit de dartele jeugd, met al het schone groen, met al de
liefelijke bloemen, naar den mannelijken leeftijd met zijn positief karakter, met zijne
echte levensbeschouwing. Lees van De G. de ‘Eerste gedichten’ en men is weer in
zijne jeugd, men verheugt zich tot zijne ‘Hollandsche jongens’ te behooren, met hen
te mogen stoeien en spelen. Men lacht met hem om het naïve ‘Egoïsme’, roemt het
gezond verstand, dat spreekt in ‘Kritiek’, ziet den levenslustigen knaap vóór zich in
zijne ‘Levensfilozofie’ als hij daar uitroept:
Om door 't leven heen te komen,
Wijsheid zoekend, met een lach,
Heb ik noodig dag aan dag,
Menschen, meisjes, boeken, boomen,
Vreugden, smarten, dwaasheên, droomen,
Zielestrijd en luit - akkoord,
Vriend en vijand, en zoo voort,
Met nog twintig kleinigheden
Om mij telkens te vertreden.

Men schatert het uit bij ‘In de bibliotheek van een liefhebber’, voelt zich aangedaan
door de ‘Stem des harten’, waaruit blijkt, dat de jeugd ook voor hoogen ernst vatbaar
is, kennis
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draagt van het ware, innige, diepe gevoel; men verkwikt zich met de dwaasheid in
‘Vliegevreugd en Dichtersmart’; men speelt Sint Niklaas met hem in den ‘Sint
Niklaasavond’, waarbij men zich zoo thuis gevoelt, of, zoo men reeds vroeg dit thuis
moest missen, gekweld wordt door een smachtend verlangen, een heimwee naar
zoo'n te huis; alles leeft, spreekt, lacht, speelt; ieder persoon staat daar levend vóór
ons, is zoo zuiver geteekend; enz. Neemt men hierna zijne ‘Laatste der eerste’ ter
hand dan ontwaart men dadelijk, dat men den dartelen knaap heeft verloren, maar
den meer ernstigen, gemoedelijken Christen terug vindt. Leest men den ‘Terugblik’,
dan is men ernstig gestemd, men gevoelt, dat godsdienst in dat gemoed zetelt, die
zich vroeger reeds schuchter liet zien, maar thans krachtig en moedig te voorschijn
treedt. Bijna de gansche bundel draagt dit kenmerk. Nu en dan komt de oude luim
weer boven zooals in ‘Benjamin-af’, ‘Liedje in den maneschijn’, ‘Mailbrief’. Doch
geene ziekelijkheid walgt ons, maar alles is liefelijk, bevallig, lokkend. ‘Het
Jong-Hollandsch binnenhuisje’ doet U huisvader zijn; in ‘Opvoeding’ is de nuttige
wenk welkom; men erkent, dat in ‘Waar het meest wordt geleden’ niemand anders
dan de moeder aan 't ziekbed kan bedoeld zijn; men gevoelt zich getroost - tenminste
als men die troost behoeft - door ‘Vrienden op 't kerkhof;’ men schaamt zich niet
eenen traan weg te pinken uit medelijden met de dartele' levenslustige schoone in
‘Het haantje van den toren’, die eene kleine onvoorzichtigheid zoo duur moet boeten,
die zóó lijdt, dat het ons zeer doet, haar niets ter verkwikking te kunnen aanbieden;
men begrijpt wat roeping, wat willen is door de ‘Heidenapostel’; het doet ons leed,
dat niet wij ons medelijden kunnen betoonen, gelijk de echtelieden in de ‘Arme
Visschers’; door ‘De beste vriend’ wordt men herinnert aan zijnen plicht en dien
plicht krijgt men lief. De ‘Leeke-dichtjes’ geven ons menigen nuttigen wenk, en ook
hierin zijn godsdienst en geloof 't ruimst bedeeld. Zij doen bij ons een smartgevoel
ontstaan, dat we reeds zoo spoedig dien veiligen gids moesten missen. - Zóó kon ik
voortgaan, als ik niet begreep, dat deze vluchtige schets slechts enkele punten
behoefde aan te roeren om de meening te rechtvaardigen, dat De G. wel degelijk
volksopvoeder is, door den gang van zijn geestesleven zoo aanschouwelijk, zoo
getrouw, zoo bevallig aan te bieden. Zijne mededeeling is van dien aard, dat men
lust gevoelt zelf te doen, wat hij deed, maar eerst dan wordt men gewaar, op welk
verheven standpunt De G. als dichter staat, en men bemint hem als den besten vriend
en leidsman.
Thans willen we even tot Multatuli gaan. Vraag ik mij nogmaals af; waarom is
M. schrijvende, dan sla ik onwillekeurig den bundel van De G. weer open, zoek het
keurige gedicht met het opschrift ‘Neen’, en lees daar:
Gelukkig hij en vrij en vroed
Die neen durft zeggen, neen,
............................
Neen, voor den naam, den roem, de macht
Den top der blinkende eer,
En waar Fortuin hem lokt en lacht; Ik biede U meer!
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't Is of die woorden uit M's hart zijn gevloeid, en hij ons te kennen wil geven, dat
hier de bron wordt aangewezen van den bitteren alsem, waarin hij gedurig zijne pen
doopt. 't Is of hij ons wil doen gevoelen de waarheid, die er verder in dat gedicht
volgt:
‘Ons Neen wekt haat, kost moeite en strijd;’

Ja, wel kost het moeite, wel moet er gestreden worden, maar nog zou 't strijden kracht
en voldoening schenken. Multatuli wordt echter, bij alle kracht die hij ontwikkelt,
geminacht en men gunt hem de eer niet van te strijden, met kans van overwinnen:
men negeert hem. [in noot: ‘De attentie aan zijne geschriften geschonken door
nieuwsbladen of anderszins is van te geringe beteekenis; Dr. van Vloten is goed met
den persoon van M. bekend om hem als schrijver onpartijdig te kunnen beoordeelen;
zie “Onkruid onder de tarwe”’.] Ziedaar de angel, die dat hart heeft gewond en nog
gedurig doet bloeden; ziedaar de oorzaak, waarom aan de snaren van dat teeder
gemoedsleven zulke weemoedige toonen ontlokt worden. M. wil zich echter wreken,
wreken met wapenen, die het gansche Nederland der 19e eeuw pijn veroorzaken.
Hij wil zich rechtvaardigen voor de nakomelingschap en een brandmerk drukken op
het voorhoofd van het tegenwoordige geslacht. Daartoe geeft hij ons zijn
gemoedsleven te aanschouwen en, hoewel niet zoo getrouw als De G., ook de
verschillende wijzigingen hiervan. Zijn eerste werk, de ‘Max Havelaar’, is eenvoudig
eene acte van beschuldiging van moord, diefstal, onmenschelijkheid en
onrechtvaardigheid, gepleegd door de regeering van Nederland. De inkleeding hiervan
is van dien aard, dat men alles ten einde moet leezen en moeilijk zijne
verontwaardiging bedwingt, zijne tranen weerhoudt, o.a. bij de Saidja-historie, en
met M. vol hoop op den goeden uitslag is. Zijne ‘Minnebrieven’ spreken tot het hart,
wekken edele gevoelens en verheven gedachten, en bloedend snijdend is hier de
wijze, waarop de Havelaarszaak zich tusschen zooveel schoons mengt.
Wil men meer 't oog op M. vestigen als schrijver voor ieder met gezond verstand
en goeden smaak, men leze zijne ‘Ideën’ [in noot ‘Vooral bundels 1-4’]. Daarin
teekent hij, evenals in de ‘Minnebrieven’, zijne ziel; daaruit spreekt zijn gezond
verstand; hier mengt hij zich in 't publieke leven; dáár ontwikkelt hij denkbeelden,
die blijvend zijn voor de toekomst; want ‘alles, wat gezond en waar, geestig, bevallig,
chiek is, moet klassiek genoemd worden’ zegt De G.. Multatuli geeft voedsel voor
hart en hoofd, voor gevoel en verstand. Hij is opvoeder in den vollen zin des woords.
Hij is gestreng en hard, maar daarom niet minder nuttig. Ten onrechte verwijt men
hem, dat hij wondt en immer vergeet de geneesmiddelen te geven. Hij is vaak de
kundige arts, die eerst snijdt om te verwijderen, wat letsel kan veroorzaken, om
daarna aan genezing te denken. Zijne bitterheid hebben we reeds verontschuldigd.
Wel mogen we hem met recht toevoegen, wat De G. zegt:
Doch wie zich zelf verloochnen wil,
In woorden en in werken:
Hij doe het vroolijk, needrig, stil,
En laat zijn strijd niet merken,
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doch de wreedheid, waarmede hij door bijna ieder behandeld wordt, doet ons veel
van hem dulden. - 't Valt moeilijk om even als bij De G. eene vluchtige schets van
het geschrevene door M. te leveren; want vooreerst is de voorraad zoo groot - jammer
genoeg - en ten anderen: aan rangschikking heeft hij niet gedacht; hij wisselt gedurig
van stof; hij schrijft, wat het oogenblik hem geeft te denken en hij hoopt, dat door
die wijze van handelen toch een goed verband in al het geschrevene zal komen. Die
geregelde opnoeming is ook minder noodig, want het was mij niet te doen om al de
werken van De G. en M. te behandelen, noch te spreken tot hen, die met de rijke
inhoud hunner werken onbekend zijn; maar om in 't algemeen opmerkingen te maken,
die ieder aan zijne eigene ervaring kan toetsen.
Ik wil mij nu van den plicht kwijten, om te betoogen, dat we M. gerust naast De
G. mogen plaatsen. 't Verschil in beider denkwijze is groot; maar hun resultaat vrij
wel gelijk. Beide schrijvers komen hierin overeen, dat ze den godsdienst en den
Bijbel met nadruk bespreken en eigenaardig is dikwijls hun eenstemmig oordeel.
Zoo zegt M.: ‘Jezus ontmoette een evangelie, en vraagde, wie zijt gij?’ en De G.:
Eerst waar mijn ziel uit de vaten van aarde
't Hemelsche goud had erkend en gezift
Daar voor mijn ziel kreeg ze leven en waarde.
De eenige, heerlijke, heilige Schrift.

Heb ik in den aanvang al even vermeld, hoe hoog M. de theologen en de
godgeleerdheid schat, De G. zegt:
En Godgeleerdheid is... een zak
Vol raadselen en vol plagen.

Lezen we van M. ‘Het gebed van den onwetende’ dan zouden we denken, dat hier
toch van geene gelijkstelling sprake kon zijn, doch De G. zegt weer:
'k Vroeg of een God van liefde 't Lot regeerde?
't Geloof bezweek, de twijfel triumfeerde
Mijns ondanks vaak in 't vruchtloos smachtend hart.

Wil men nog een bewijs, dat ook De G. niet nalaten kon de theologen nu en dan
harde waarheden te zeggen, hoort hem dan in:
Gek zijn wij één van beide, wij,
Zei de eene Theoloog tot de' ander:
Wat wij gelooven toch strijdt lijnrecht met elkander:
Dit's evident voor u, dat's evident voor mij Dus, één van tweeën is maar mooglijk: ik of gij...
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Of beide, dacht er een - en ging voorbij.

Tal van bewijzen zou ik kunnen leveren, dat ook De G. niet schroomt gedurig uit te
spreken, dat zijn geloof ondermijnd wordt door het verstand. De G. heeft voorzeker
den waren godsdienst lief, maar hiervan is ook M. geen vijand; immers hij zegt: ‘De
roeping van den mensch is mensch te zijn. Daarheen moeten leiden: opvoeding,
onderwijs, beroepskeuze, zedeleer, wetgeving, godsdienst’. Hij strijdt echter tegen
alle schadelijk gezag, tegen dogma's. Hij wil van geene leugens weten en ronduit
erkend hebben, dat de theologie, even als vele wetenschap, op hypothesen steunt.
Hij mag zóóver gaan en uitroepen: ‘Er is in het heelal geene plaats voor eenen God!’
nu en dan komt weer twijfel aan deze uitspraak boven. Dan spreekt hij de waarheid
uit: ‘Er is geen God of hij moet goed zijn.’ Is M. in veler oog geen trooster met zijn
leer der Noodzakelijkheid, is hij daarom minder waar? en geeft de waarheid niet den
besten troost? In vele opzichten verschillen De G. en M., doch geen wonder. Hun
verschil pleit voor beider groote kennis en diep gevoel. Dit verschil betreft toch
zaken, die moeilijk voor de menschheid tot zekerheid kunnen komen. Als De G.
zegt:
Wat ge op aard begint, begeert.
Eerst het hart naar God gekeerd.
Want een proefsteen is 't gebed.
Of het strookt met 's hemels wet.

komt M. hier tegen op met de krachtige woorden: ‘Bidden is aan die schaar (door
stoom gedwongen onophoudelijk toe te knippen) vragen, of ze zoo goed wil zijn,
ditmaal niet te happen, wijl er iets tusschen haar kaken ligt, dat we gaarne wilden
héélhouden.’ ‘Bidden zou dus, als 't niet kinderachtig ware, een misdadige poging
zijn om de Natuur te verlokken tot wanorde’. - Wie durft hier beslissen? Ontkent M.
de onsterfelijkheid der ziel, De G. weet zich hier af te maken met:
Maar leefde ik niet voor eeuwig, neen Zoo leefde ik liever niet.

Klaagt M. over de domheid en wreedheid der Natuur in: ‘De Natuur is zoo dom als
elk ander werktuig, dat naar vaste afmetingen, naar bepaalde - neen, naar gegeven krachten: hakt, snijdt, stampt, drukt, heft, draait, maalt, samenstelt, verbrijzelt.... Uw
bruid sterft.... 't is heerlijk weêr. Ge hebt uw kind begraven.... de Natuur hagelt op
z'n graf. Gij schreit.... de Natuur lacht’.... enz. De G. stemt dit weer onmiddellijk toe,
met:
Natuur - wat deert haar
Uw vreugde, uw leed?
Ze is zielloos lieflijk
En reedloos wreed.!
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Eigenaardig komen hunne gevoelens overeen als De G. zingt:
Want ach, wat nevel, Van Dwaling biedt De zon der Kennis, zij schijnt hier niet.
Mysterie - 't leven! Mysterie - 't lot!
De schepping predikt Geen liefdrijk God.

Juist, roept M. uit en daarom erken, dat het slechts fantasie is, al wat ge onder
godgeleerden en godsdienst verstaat. De G. kan evenwel niet zonder zijnen God en
daarom blijft hij er aan gelooven.
't Is thans genoegzaam aangetoond, dat het geen boutade is, De G. naast M. te
plaatsen. Dat ik zóó lang bij den godsdienst en het geloof stil stond, is iets heel
natuurlijks, omdat beiden hierover veel in hunne werken spreken. Of godsdienst is
onwaar en sticht kwaad, òf hij is een weldoende engel, die ieder in bescherming moet
nemen. Wie hierover gezonde denkbeelden uitspreekt, arbeidt aan de opvoeding des
volks. Beide schrijvers - M. vooral in den beginne - maakten dit tot hoofdzaak. 't
Schijnt ook dat beide begrepen hebben, dat ernst nu en dan door scherts moet
vervangen worden, ten minste door iets, dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Bij de G.
heb ik dit genoegzaam aangetoond en bij M. noem ik: de Wouter Pietersenhistorie,
[in noot: ‘Volgens Dr. van Vloten de levensgeschiedenis van den schrijver zelven’]
de geestige aardigheden over taal en andere zaken, de geschiedenissen van gezag,
met hunnen levensernst, enz., enz., enz. Menigen nuttigen wenk geven beiden ten
beste, ook wat het praktische leven aangaat. Zij schamen zich niet een diepen blik
in 't kinderhart te slaan en op 't hooge gewicht van de opvoeding dier kleinen te
wijzen, M. op verschillende plaatsen in de ‘Ideën’, De G. o.a. in zijn: ‘Iets over
kinderpoëzie’. - We kunnen dus beiden niet genoeg danken voor de moeite, die ze
zich getroost hebben, om ons met hunne rijke geestesgaven te verkwikken, want:
Sprekers, hoorders, denkers, daders,
Vindt ge in soorten, rijp en groen.
Zeldzaam vindt ge wél vereenigd
Spreken, hooren, denken, doen.

Schande is het voorzeker, dat M. tot vervelens toe moet uitroepen, dat men zijne
gedachten niet kan of wil begrijpen, en ook De G. schijnt hieraan gedacht te hebben
toen hij Rückert nazong:
De stomme vroeg den blinden: Zaagt ge ook den harpenaar?
Zoo ge ergens hem ontmoette, Verplicht me en zeg me waar?
Ik zelf geef juist zooveel niet om Om harp - of citertoon.
Maar de oude moest eens spelen Kijk voor mijn dooven zoon!
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De G.'s taak is volbracht, M. arbeidt steeds door, en uit zijn bittere woorden:
Komt mee! Komt mee naar Golgotha!
Daar is wat schoons te zien enz.

blijkt, dat hij nog veel van zijn krachten kan en durft vergen, want:
Ik zeg u, dat hij taai is.

M. heeft evenals De G. een dichterlijk gemoed, maar hij wijst er op, hoe gevaarlijk
het is in verzen fijne gedachten weer te geven, omdat men dikwijls, om maat en rijm,
gedwongen wordt leugens neer te schrijven. En is de poëzie van M. niet even schoon
als die van De G?
Was Vader Cats voor hen, die heengingen, het dierbare boek, dat naast den Bijbel
eene eereplaats innam, ik zou wel wenschen, dat het tegenwoordige geslacht naast
den Bijbel een De G. en M. plaatste. Beiden ontwikkelen schoone denkbeelden,
beiden vereeren den Bijbel, beschouwd uit het rechte oogpunt. In den Bijbel, boek
der humaniteit, vindt ge veel schoons voor hoofd en hart, maar dat schoone wordt
verhoogd door De G. en M.. De G. verlokt ons tot den overgang tot dat geloof, dat
hem zovele genoeglijke uren schonk, waarin hij kracht vond om te leven en te sterven.
Zijn geloof heeft men lief en men besluit den twijfel te verbannen, men gelooft, al
noemt M. het geloof ook de cellulaire opsluiting van het verstand: men zendt met
De G. het ‘Onze Vader’ op. Met M. schikt men zich in 't onvermijdelijke, wordt stipt
in 't vervullen der plichten, omdat die plichten ons lief zijn en berust in de gedachte:
Er is geen God of hij moet goed zijn. Zoo kunnen De G. en M. gesteund door den
Bijbel, arbeiden aan de opvoeding van het menschdom en ons op zuiverder terrein
leiden, dan het opnieuw ontwakende Utilisme poogt te doen, hoeveel overeenkomst
men ook ontdekt tusschen M. en dat Utilisme.
Uit de G.'s graf rijzen liefelijke beelden, die iederen bezoeker het oog naar boven
doen richten, om vol vertrouwen op de toekomst van daar kracht en steun te
verwachten. De G.'s geest zweeft als een vogel naar hooger sferen. Wij volgen dien
vlucht en daarboven reinigen we ons van het stof der aarde. Slechts met vasten tred
mogen we naderen tot M. om van hem te hooren: Wie zijt Ge en wat wilt Ge? Weet
Ge wat leven, wat liefhebben is? Gevoelt Ge kracht tot lijden en tot strijden? Zoo ja,
neem dan mijn kruis op en volg mij. Gord U aan ten strijde en sta onwankelbaar pal.
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Tekening van Siegfried Woldhek naar aanleiding van Paul van 't Veers Het leven van Multatuli
(eerder gepubliceerd in Getekende schrijvers. 's-Gravenhage [1986].
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Olf Praamstra
De laatste delen
Multatuli, Volledige Werken, dl. XXIV en XXV, Amsterdam, G.A. van
Oorschot, 1995.
Al diverse keren is in dit nummer van Over Multatuli de lof gezongen over de
voltooiing van Multatuli's Volledige Werken. En terecht, het is een fantastische
prestatie: geen schrijver in Nederland kent zo'n volledige uitgave van zijn werk, van
geen schrijver bestaat zo'n uitvoerige documentatie in druk. Wie nog niet wist dat
Multatuli Nederlands grootste auteur is, kan het nu aan de omvang van zijn Volledige
Werken alleen al aflezen.
De geschiedenis van de uitgave van de Volledige Werken is niet altijd even
voorspoedig geweest. De eerste zeven delen - Multatuli's gedrukte werken - volgden
elkaar in hoog tempo op: in 1950 verscheen deel één en drie jaar later deel zeven.
Maar vanaf deel acht, het eerste deel van de brieven en documenten, lag het tempo
heel wat lager. Deel acht verscheen in 1954, deel negen in 1956, deel tien in 1960.
Op grond van deze oplopende reeks hadden we deel 11 in 1968 mogen verwachten,
maar het werd veel later. Pas in 1977 zag Garmt Stuiveling kans om weer een nieuw
deel te produceren. Vanaf dat moment ging het echter sneller dan ooit tevoren.
Geholpen door Berry Dongelmans en Alma van Donk verschenen er in tien jaar zes
nieuwe delen. Na het overlijden van Stuiveling in 1985 kreeg Hans van den Bergh
de leiding over de onderneming, bijgestaan door hetzelfde team dat zijn voorganger
terzijde stond, maar waarin vanaf 1992 Dik van der Meulen de plaats innam van
Dongelmans. Zij slaagden erin om gemiddeld één deel per jaar uit te brengen Door
deze grootse onderneming tot een goed einde te brengen hebben de editeurs iedereen
die zich voor Multatuli interesseert, aan zich verplicht.
Het is karakteristiek voor het voortleven van Multatuli in de Nederlandse
letterkunde, dat elk nieuw deel van de Volledige Werken bij verschijnen de aandacht
heeft getrokken. Al die besprekingen waren min of meer hetzelfde ingericht. Eerst
volgde een overzicht van wat de lezer in het nieuwe deel kon aantreffen. Daarbij
maakte de recensent meestal dankbaar gebruik van de door de editeurs (eerst
Stuiveling en vanaf deel XVIII Van den Bergh) geschreven ‘jaarverslagen’.
Vervolgens was het tijd om bewondering te uiten voor het schrijverschap van
Multatuli; over zijn karakter en persoon werd wisselend geoordeeld. Daarna kwam
de kritiek, waarbij vooral de annotatie het moest ontgelden. Een constante in die
kritiek was de manier waarop de in een vreemde taal geschreven woorden en
fragmenten waren vertaald, de willekeurigheid vooral waarmee de
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brieven en documenten van toelichtingen werden voorzien en woorden en passages
al dan niet vertaald en, ten slotte, het ontbreken van een register.
Alleen het laatste punt van kritiek is met het verschijnen van deel XXV, waarin
een ‘Korrespondentieregister’ en een ‘Namenregister’ zijn opgenomen, eindelijk uit
de weg geruimd. Liefst 354 pagina's tellen deze voortreffelijke, door Willem L. van
Duijn gemaakte registers. Maar kritiek op de uitgave van de brieven en documenten
en op de annotaties is ook bij deze laatste twee delen onvermijdelijk. Bovendien,
hoe uitvoerig deze Volledige Werken ook zijn, zelfs hierin is nog niet alles van en
over Multatuli te vinden.
De inhoud van beide delen is tegelijkertijd overzichtelijk en heel divers. De eerste
veertig bladzijden van deel XXIV handelen bijna uitsluitend over Douwes Dekkers
slechte gezondheidstoestand; een situatie die verklaart dat men hier weinig brieven
van en veel over hem aantreft. De laatste brief van zijn hand is gedateerd 11 februari
1887, waarin hij aan P.H. Ritter meedeelt ‘voor 't eerst in 'n heele maand’ - om die
woorden nog meer nadruk te geven, worden ze door hem onderstreept - goed te
hebben geslapen. Acht dagen later overlijdt hij.
Zijn overlijden wekt een stroom van in memoriams en herinneringen in kranten
en tijdschriften op. Daartussendoor correspondeert Mimi met familie, vrienden,
kennissen en bewonderaars die hun leedwezen per brief kenbaar maken. In de brieven
van Mimi vindt men tal van gegevens over Dekkers laatste dagen en zijn crematie.
Het hele verdere jaar staat in het teken van Multatuli's dood: de regeling van de
erfenis, de verkoop van het huis in Nieder-Ingelheim, de voorgenomen uitgave van
Multatuli's brieven, het oprichten van een gedenkteken, etc. Het is over het algemeen
weinig interessante lectuur en vooral het lezen van de talloze herdenkingsartikelen
in kranten en tijdschriften is slaapverwekkend. Veel stukken lijken van elkaar
overgeschreven en op een enkele uitzondering na bieden ze weinig nieuws. Die
enkele uitzonderingen worden gevormd door schrijvers die persoonlijke herinneringen
ophalen aan ontmoetingen met Multatuli. Mooie voorbeelden daarvan zijn de
herinneringen van H.C. Muller en H. de Vries in het aan Multatuli gewijde nummer
van De Dageraad, dat bijna in zijn geheel in dit deel van de Volledige Werken is
overgedrukt. (VW, XXIV, p. 281-324) Bijna, want de redactie heeft zich kennelijk
genoodzaakt gezien om in deze stukken te schrappen. En jammer genoeg zonder
daarvoor enige verantwoording af te leggen. Wie de volledige tekst van deze artikelen
wil lezen, zal toch weer naar het oorspronkelijke nummer moeten grijpen.
Het heeft iets halfslachtigs: aan de ene kant wordt de lezer overspoeld door een
groot aantal nietszeggende herdenkingsartikelen, terwijl deze teksten daarentegen
niet altijd integraal zijn afgedrukt. Evenmin weet de lezer, want ook hiervoor ontbreekt
elke verantwoording, waarom de redactie juist deze artikelen heeft opgenomen. Was
het alles wat men vinden kon? Of heeft men zich beperkt tot het bezit van het Multatuli
Museum? Soms lijkt het laatste het geval. Op p. 354-357 van deel XXIV komt een
interessant herdenkingsartikel voor, waarin
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G.J.P. de la Valette herinneringen ophaalt aan Multatuli; het is een artikel uit het
Soerabaiaasch Handelsblad. Het artikel eindigt met: ‘Wordt vervolgd’. Maar in de
Volledige Werken komt zo'n vervolg niet voor. Bestaat het niet? Heeft men er niet
naar gezocht? Het hier afgedrukte fragment is in het bezit van het Multatuli Museum,
en bij het ontbreken van enige toelichting, dringt onweerstaanbaar het vermoeden
zich op, dat men niet de moeite genomen heeft om naar het vervolg in het
Soerabaiaasch Handelsblad te zoeken.
Eén korte annotatie van de editeurs had aan deze twijfel onmiddellijk een einde
kunnen maken. Want uit talloze andere artikelen blijkt, dat men er wel degelijk in
geslaagd is om uit een indrukwekkend aantal kranten zulke artikelen te achterhalen.
De vraag blijft dan nog wel: hoe heeft men gezocht? De bibliografie van De Mare
kan het uitgangspunt niet zijn geweest. Een vergelijking leert, dat de Volledige Werken
veel meer artikelen uit Nederlandse dag- en weekbladen bevatten dan De Mare geeft.
Heeft men dan systematisch alle Nederlandse kranten doorgenomen? Maar hoe zit
het dan met de Nederlands-Indische dag- en weekbladen? En met de buitenlandse
kranten? Vooral de oogst uit die laatste is mager. De berichten en artikelen in
Belgische bladen niet meegerekend, besteedt slechts een handvol bladen enige
aandacht aan Multatuli's overlijden: The Times, de Köllnische Zeitung, de Illustrierte
Zeitung, The Athenaeum (twee keer) en Die Nation; en die laatste telt eigenlijk niet,
omdat het herdenkingsartikel hierin door een Nederlander geschreven is. Is in het
buitenland de dood van Multatuli echt zo onopgemerkt voorbijgegaan? Het zou
kunnen. Maar het zou ook kunnen, dat de redactie zich bij het onderzoek naar zulke
artikelen in buitenlandse bladen beperkt heeft tot het bezit van Nederlandse
instellingen. De artikelen in de hiergenoemde buitenlandse bladen bevinden zich
namelijk alle in Nederlandse bibliotheken en archieven. Opmerkelijk in dit verband
is het overlijdensbericht in Le Journal de Bruxelles - aanwezig in de Koninklijke
Bibliotheek te Den Haag -, dat begint met de zin: ‘Le Temps annonce la mort de M.
Douwes Dekker (...).’ (VW, XXIV, p. 128) Maar naar het overlijdensbericht in Le
Temps zoekt men in deze Volledige Werken tevergeefs.
De hierboven genoemde artikelen hebben nog iets met elkaar gemeen. In de
‘Verantwoording’ die vanaf deel XVIII aan de brieven en documenten voorafgaat,
verzekeren de editeurs: ‘Woorden of woordgroepen in vreemde talen worden alle in
de aantekeningen vertaald, met uitzondering van al te duidelijke gevallen (“das Haus”,
“pardon”).’ Maar voor deze buitenlandse herdenkingsartikelen wordt die toezegging
niet gestand gedaan; alleen het laatste artikel, dat uit Die Nation, wordt vertaald.
Systeem heb ik in dit soms wel, soms niet vertalen niet kunnen ontdekken. Andere
in een vreemde taal geschreven bijdragen in deze delen worden getroffen door een
zelfde willekeur. Sommige buitenlandse artikelen worden wel vertaald (zie bv. VW,
XXIV, p. 128, 202-206, 406, 578-579, 630-633 en 642-645), andere niet (zie naast
de al genoemde bv. VW, XXIV, p. 189-191 en 648-664).
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Op p. 495 van deel XXIV begint het zogenaamde ‘bezemwagendeel’, waarin de
nagekomen brieven en documenten verzameld zijn. Omwille van een evenwichtige
verdeling van het aantal pagina's over beide laatste delen zijn deze nagekomen
documenten over twee delen verspreid: deel XXIV bestrijkt de periode 1839-1870,
deel XXV de periode 1871-1886. Veel van de nagekomen brieven zijn in de loop
der tijd eerder verschenen. Maar nu eindelijk staan ze bij elkaar. Het begint met de
indertijd in Over Multatuli gepubliceerde herinneringen van A.P. Godon aan zijn
vriendschap met Multatuli in Batavia tussen 1839-1842, kort daarop volgt de
belangrijke correspondentie tussen Dekker, zijn broer Pieter en hun beider vriend
A.C. Kruseman, die eerder in Tirade verschenen is. In de inleiding bij deze nagekomen
brieven en documenten stipt Hans van den Bergh de voornaamste al aan: naast de
hierboven genoemde zijn dat de brieven aan Carel Vosmaer, de briefwisseling met
de firma Enschedé & Zonen naar aanleiding van zijn medewerking aan de Opregte
Haarlemsche Courant en de correspondentie met de Cohen Stuarts.
Wat bij het lezen van deze brieven opvalt, juist omdat een aanzienlijk aantal van
deze brieven eerder is gepubliceerd, is het ontbreken van een duidelijke lijn bij het
annoteren. Zo werden in Over Multatuli 32 enkele brieven gepubliceerd van Julie
Etzerodt-Van Vloten aan A.C. Kruseman. Die brieven staan nu in deel XXIV, maar
wie Julie Etzerodt-Van Vloten precies is, wordt in tegenstelling tot de uitgave van
deze brieven in Over Multatuli, niet uit de doeken gedaan. Toch schrijven de editeurs
in hun Verantwoording: ‘Persoonsnamen in brieven en dokumenten worden zoveel
mogelijk in de aanhef geannoteerd, behalve als het gaat om namen die in gemakkelijk
toegankelijke handboeken zijn te vinden.’ Duidelijk is dat de bezorgers zich niet
altijd aan deze regel houden. Bij veel namen vindt men geen enkele annotatie. Soms
zal het een geval van overmacht geweest zijn en heeft men een naam niet kunnen
thuisbrengen. Maar in dit geval was er geen enkele reden om deze informatie niet te
gebruiken. Hetzelfde geldt voor de informatie over Johannes Hageman JCzn in Over
Multatuli 31; ook daar is geen gebruik van gemaakt. Deze Hageman komt een paar
keer in de Volledige Werken voor, maar nergens staan zijn jaartallen vermeld.
Erger dan dit enigszins lukraak annoteren is dat er in de annotaties soms fouten
geslopen zijn; erger, omdat de lezer nog altijd beter af is met geen annotatie dan met
een annotatie die hem op het verkeerde been kan zetten. Eén voorbeeld. Op p. 329
van deel XXIV staat in een brief van J.A. Roessingh van Iterson aan V. Bruinsma
en echtgenote, dd. 16 maart 1887, de volgende passage: ‘Van Obreen uit Parys kreeg
ik antwoord maar geen voldoende. Het “dagboek” was niet in het bezit van Mevrouw
Huet (...).’ Met het ‘dagboek’ wordt hier, zoals in de annotatie staat, de bekende brief
uit Menado bedoeld, die Busken Huet had gebruikt voor zijn biografische essay over
Multatuli uit 1885. Maar wie is Obreen? Volgens de editeurs is het Frederik D.O.
Obreen (1840-1896), historicus en archivaris te Rotterdam. Nu lijkt het mij wel heel
onwaarschijnlijk, dat
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deze Rotterdammer in Parijs bij de weduwe van Busken Huet om Multatuli's brief
gaat vragen. Iemand die deze taak veel beter uit kon voeren was zijn broer, ir. A.L.H.
Obreen (1845-1915), die vanaf 1878-1892 correspondent van de NRC te Parijs was
en bovendien bevriend met de familie Huet.1 Deze zelfde Obreen komt ook voor in
een brief van Multatuli aan H.C. de Wolff, dd. 8 mei 1886, en in een brief van mevr.
Y. Braunius Oeberius-Meijer aan mevr. C.G. de Haas-Hanau, eveneens uit mei. (VW,
XXIII, p. 587-589 en 602-603) In de annotatie bij deze brieven wordt weer een andere
Obreen naar voren geschoven: mr. H.L.A. Obreen (1846-1891), notaris te Leiden.
Maar ook in deze twee brieven gaat het, zoals uit de inhoud ervan overduidelijk
blijkt, om A.L.H. Obreen.
Een vergissing dus, maar een vervelende vergissing, omdat het gebruikers van de
Volledige Werken op verkeerde gedachten kan brengen, terwijl er geen enkele reden
bestaat om voor deze twee foute Obreens te kiezen. Een soortgelijke vergissing, maar
nog iets erger, vindt de lezer op p. 108 van deel XXV. Daar bedankt Marie Anderson
in een brief aan J.W.T. Cohen Stuart, dd. 13 april 1875, hem voor de toezending van
een ‘boekje’. De annotatie hierbij vermeldt dat het gaat om een artikel van J.W.T.
Cohen Stuart, ‘Bestrijding van Multatuli’. Dit artikel echter verscheen in november
1875 in De Tolk van den Vooruitgang. Voor de toezending van dit artikel - bovendien
geen boekje - kon Marie Anderson onmogelijk in de maand april daaraan voorafgaand
bedanken. Toch is dat wat de editeurs ons willen doen geloven. Zij kiezen daarom
de volgende uitweg voor dit probleem: het artikel in het tijdschrift zou volgens hen
in 1876 gepubliceerd zijn, maar eerder al, in 1875, zou deze tekst als brochure zijn
verschenen. Dit is natuurlijk onzin en de enige vraag die overblijft, is waarom de
editeurs zich in zulke rare bochten wringen om een foutieve annotatie aannemelijk
te maken. Het is des te raadselachtiger, omdat in Over Multatuli 33 al vermeld stond
dat het ging om de brochure Multatuli-vergoding, die na eerst als tijdschriftartikel
te zijn verschenen begin 1875 uitkwam.
Zulke fouten zijn natuurlijk uitzonderingen. Het overgrote deel van de annotaties
dwingt bij de lezer alleen maar respect af. Juist daarom is het jammer dat er zulke
fouten gemaakt zijn: zij werpen een schaduw over het indrukwekkende werk dat op
al die andere plaatsen tot stand is gebracht, en zij herinneren de lezer eraan, dat deze
Volledige Werken met een zekere behoedzaamheid moeten worden gehanteerd.
Overigens bevat dit ‘bezemwagendeel’ boeiende lectuur. Het geeft, zoals Van den
Bergh in zijn inleiding schrijft, ‘in enkele honderden bladzijden een
vogelvlucht-overzicht van Dekkers hele leven’. Bovendien staan er naast veel bekende
brieven en documenten ook nog heel wat in die niet eerder gepubliceerd zijn.

1

Vergl. H.J. Scheffer, Henry Tindal, een ongewoon heer met ongewone besognes, Bussum,
1976, p. 298-299 en 306.
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Op p. 234 van deel XXV staat het laatste van deze nagekomen stukken. En dan volgen
de registers, de registers waarna zo lang is uitgezien en die in alle opzichten aan de
hooggespannen verwachtingen beantwoorden. Het eerste register, het
‘Korrespondentieregister’, vermeldt de namen van personen en instellingen van wie
brieven zijn opgenomen, waarbij door het cursiveren van bladzijnummers is
aangegeven of het gaat om brieven van en aan Multatuli. Op die manier kan men
vrij eenvoudig zien wie, als het gaat om het aantal gewisselde brieven, de belangrijkste
correspondenten van Multatuli zijn geweest. De uitgever G.L. Funke steekt in dat
opzicht boven iedereen uit: hij ontving 379 brieven van Multatuli en zond hem er
260. Uitgevers bezetten toch een opvallende plaats in dit ‘Korrespondentieregister’:
R.C. d'Ablaing van Giessenburg stuurde 53 en kreeg 155 brieven en J. Waltman jr.
en F.C. Günst ontvingen respectievelijk 102 en 23 brieven (kennelijk heeft Multatuli
het niet de moeite waard gevonden om de brieven van deze laatste twee aan hem te
bewaren). Naast de uitgevers is er nog een categorie die, als het gaat om het aantal
brieven, in dit register prominent aanwezig is: het zijn de schakers D.R. Mansholt,
H.C. Muller, A. van der Linde en J.L. Switzar met wie Multatuli
correspondentieschaak speelde. Onder de overige correspondenten torenen Tine en
Mimi boven alle anderen uit: zij ontvingen respectievelijk 245 en 236 brieven; brieven
van hen aan Multatuli zijn nauwelijks bewaard gebleven: 5 respectievelijk 1.
Hoe interessant dit ‘Korrespondentieregister’ ook is, belangrijker nog is het
‘Namenregister’ dat hierop volgt. Het vermeldt de namen van instellingen en alle
werkelijk bestaande personen en de titels van boeken die in deel I t/m XXV van de
Volledige Werken voorkomen. Hierdoor wordt de grote hoeveelheid materiaal die
in de 19.500 bladzijden is verzameld eindelijk ontsloten.
Wat deze registers, wat de voltooiing van de Volledige Werken voor de studie van
Multatuli zullen opleveren valt nu nog niet te overzien, maar vast staat dat er een
enorme stimulans van uit zal gaan voor het onderzoek naar Multatuli. Alle hiervoor
geuite kritiek valt in het niet bij de enorme verdiensten van dit werk. Natuurlijk zullen
er de komende jaren nieuwe brieven en documenten opduiken; brieven en documenten
die een plaats kunnen vinden in Over Multatuli. Maar intussen staat Over Multatuli
ook open voor de stroom van studies over Multatuli, waartoe deze Volledige Werken
zullen inspireren. De voltooiing van de Volledige Werken - het is eerder dit jaar al
in de kranten geschreven - is zonder enige twijfel de belangrijkste literaire gebeurtenis
van het jaar.
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binnenkant achterplat

Tekening van Siegfried Woldhek uit 1990 naar aanleiding van Maarten 't Harts opstellen over Multatuli
(zie Een dasspeld uit Toela).
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