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[Nummer 36]
Jan Pronk
Het laatste woord over Multatuli is nog niet geschreven*
Encyclopedieën beschrijven de stand van zaken op het moment van verschijnen. De
kennis rond een bepaald onderwerp wordt verzameld, gerubriceerd en vastgelegd.
Als die kennis niet meer verandert en er geen nieuwe inzichten meer te verwachten
zijn, dan is zo'n encyclopedie van blijvende waarde. De hoeveelheid nieuwe kennis
die ons jaar in jaar uit overstroomt maakt echter dat iedere encyclopedie snel
veroudert. Om die reden worden encyclopedieën tegenwoordig regelmatig aangevuld
met ‘jaarboeken’ en ‘addenda’ en verschijnen nieuwe edities soms alleen nog op een
jaarlijks aangepaste CD-ROM. Wat dat betreft lijkt Multatuli echter een veilig historisch
onderwerp te zijn. Hij leefde in de vorige eeuw en hoewel de strijd tussen voorstanders
en tegenstanders van zijn werk nog decennia voortging en er ook na de Tweede
Wereldoorlog nog studies over hem verschenen (bijvoorbeeld van Stuiveling,
Sötemann en Hermans), lijkt inmiddels alles wel gezegd wat er over hem gezegd
kan worden. Daarom hoeven de uitgevers van de Multatuli-encyclopedie niet bang
te zijn dat deze spoedig gedateerd zal zijn, ook al is zij gebaseerd op fiches met
gegevens die dertig tot zestig jaar geleden bijeengebracht werden door K. ter Laan.
Is Multatuli inderdaad dood en begraven, als onderwerp voor beschouwing en als
bron van inspiratie voor handelen? Ik geloof het niet. Shahrir las de Max Havelaar
tijdens zijn verbanning naar Banda-Neira, net als later ANC-ers die waren gevangen
gezet door het apartheidsbewind in Zuid-Afrika.1 Het bood velen inspiratie de strijd
voort te zetten. Het thema van de Havelaar leeft en de wijze waarop Multatuli dit
heeft verwoord laat de lezer niet los. Literatuur is een inspiratiebron. Richard Rorty,
die heeft gewezen op het grote belang van ‘verhalen’ voor het ons inleven in
andermans situatie, noemde als voorbeeld Uncle Tom's Cabin van Harriet Beecher
Stowe. Dit boek heeft veel voor de bestrijding van de slavernij betekend, omdat het
aanschouwelijk maakte dat slavernij onmenselijk is. Waar het principe van de
fundamentele gelijkwaardigheid van mensen op zich over die mensen weinig zegt,
helpt een verhaal ons in de huid van een ander te kruipen en dwingt tot een keuze.
Literatuur heeft een lange traditie op dit gebied, getuige
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Toespraak gehouden op 28 juni 1995 bij de overhandiging van het eerste exemplaar van K.
ter Laan's Multatuli Encyclopedie aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Jan
Pronk.
Zie James A. Michener - The Covenant - New York: Random House, 1980 - p.p. 703-704.
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Charles Dickens, Victor Hugo en Herman Heyermans. Ook het Zuiden kent schrijvers
die in deze voetstappen zijn gevolgd, zoals Pramoedya Ananta Toer, Mario Vargas
Llosa en Ngugi wa Thiong'o. Multatuli dient in die traditie te worden geplaatst.
De onlangs in Congo overleden schrijver Sony Labou Tansi zei in een interview
vlak voor zijn dood over Afrika: ‘(Dit) is het enige continent dat zijn weg nog niet
heeft gevonden. We hebben die enorme rijkdom, van bronnen en geest, maar
buitenstaanders (...) beroven ons, terwijl ze onze dictators hun zegen geven’.2 Met
een dergelijke uitspraak toont hij zich een erfgenaam van Multatuli. De Max Havelaar
is immers gericht tegen zowel het Nederlandse koloniale beleid als de traditionele
Javaanse machtsverhoudingen, overal waar die leiden tot onrecht en uitbuiting. Dat
was zijn hoofdpunt. Aan het einde van de Max Havelaar gaf hij als antwoord op alle
mogelijke bezwaren tegen zijn boek: ‘Goed, goed, alles goed! Maar... DE JAVAAN
WORDT MISHANDELD! Want: wederlegging der HOOFDSTREKKING van mijn werk is
onmogelyk!’3 Eduard Douwes Dekker, de man achter Multatuli, heeft in zijn functie
als assistent-resident te Lebak geprobeerd zowel de regent (het inlandse Hoofd) als
de Nederlandse koloniale hiërarchie (de Gouverneur-Generaal) te bewegen iets te
doen aan die mishandeling van de Javaan. Het lukte hem niet; hij nam ontslag, werd
Multatuli en schreef de Max Havelaar.
De Max Havelaar keert zich zowel tegen moderniteit als traditie, overal waar die
tegen medemenselijkheid en solidariteit ingaan. Multatuli koos niet voor moderniteit
tegen traditie, of voor traditie tegen moderniteit. Hij was bijvoorbeeld niet de
tegenstander van het cultuurstelsel, waarvoor veel critici hem hielden.4 Het alternatief
voor het cultuurstelsel, de door de Liberalen gepropageerde ‘Vrije Arbeid’, werd
door hem gekarakteriseerd als ‘uitbuiting onder privé-toezicht’, die zijns inziens niet
onderdeed voor de ‘uitbuiting onder staatstoezicht’ van het cultuurstelsel.5 Jan Breman
heeft in zijn boek Taming the Coolie Beast aangetoond dat Multatuli in die
verwachting gelijk had. De wijze waarop de plantagehouders in Sumatra met hun
koelies omgingen, kwam neer op brute uitbuiting en onderdrukking, dit keer niet
door het traditionele gezag, maar door de vrije blanke ondernemer, gesteund door
het koloniale gezag. In feite is het centrale thema van Multatuli dan ook niet de keuze
voor een maatschappelijk of economisch systeem, maar voor ‘good governance’ en
mensenrechten. Wie de discussie over ontwikkelingsvraagstukken volgt, weet dat
daarmee de Max Havelaar terug is in het hart van die discussie.
Ook op een tweede punt is de Max Havelaar relevant voor het heden-
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De Volkskrant, 17 juni 1995.
Geciteerd in Vermoortel, p. 70.
En historici: zie H.L. Wesseling - p. 172, die Multatuli in een rijtje personen plaatst, die maar
liefst ‘dertig jaar’ tegen het cultuurstelsel hadden gestreden.
Vermoortel - p. 15
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daagse debat over ontwikkeling. Dat is het aspect van de historische continuïteit.
Multatuli heeft de eerste aanzet gegeven voor een bewustzijn aan Nederlandse zijde
over wat het kolonialisme voor de Indiër betekende: uitzuiging door een roofstaat.
Die aanzet betekende de inspiratie voor de ‘ethische’ politiek: een poging om van
meester-slaaf verhouding in voogd-pupil verhouding te geraken. Professor
Colenbrander verwoordde die houding in 1918 in zijn inaugurele rede:
De inlandsche gemeenschap dorst naar onze kennis, óók en bovenal omdat
zij gevoelt die als wapen te behoeven tegen onredelijken voortduur onzer
overheersching. Haar daarom die kennis te onthouden gaat niet aan. (...)
Tot de bouw van het Indische toekomsthuis mogen wij werktuigen hebben
geleend, maar Kromo, die het bewonen moet, zal de bouwer willen wezen.6
Jan Romein verbond aan die vooruitziende blik de woorden:
‘(...) de Nederlander, die zich genoeg aan zijn nationaal verleden gebonden
weet om iets als persoonlijke schaamte te voelen bij het overzien van onze
koloniale geschiedenis, kan nog altijd alleen in het eerlijk overreiken van
die werktuigen een toch nog maar bescheiden rechtvaardiging vinden.’7
Daarmee is de lijn van Multatuli naar ontwikkelingssamenwerking getrokken en kan
Multatuli inderdaad de aartsvader van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking
worden genoemd, zoals Professor Van den Bergh in zijn uitnodigingsbrief aan mij
stelde.
Herhaaldelijk is gewezen op de continuïteit tussen koloniaal beleid en de
ontwikkelingssamenwerking na de de-kolonisatie.8 Ontwikkelingssamenwerking
was ook zo bedoeld: het overreiken van werktuigen die eerder waren ontvreemd of
weggehouden. Of het bij die zogeheten samenwerking nu gaat om ethische,
onbaatzuchtige motieven, dan wel om gewoon door te gaan op de oude voet, maar
in een ander jasje, de spanning blijft. De machtsverhoudingen zijn immers niet
wezenlijk veranderd. Dat geldt de verhoudingen tussen de erfgenamen van de
voormalige koloniale heersers en de thans onafhankelijke naties, maar ook die tussen
de nieuwe regimes aldaar en hun eigen bevolking. De spanning is des te groter
wanneer die relaties door elkaar gaan lopen, wanneer hulpverleners en ontwikkelaars
uit het oude moederland zich vereenzelvigen met de
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Geciteerd in Romein - p. 703-704.
Ibidem - p. 704.
Zie o.a. Van den Berg & Bosma - The historical dimension of change and conflict, p. 17, in:
Historical Dimension of Development, Change and Conflict in the South, en J.J.P. de Jong
- Colonial welfare policies and the origins of Dutch development cooperation, in: C.
Schweigman & U.T. Bosma - Research and Development Cooperation.
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inlanders van vandaag, en pleiten, net als Multatuli, tegen mishandeling en uitzuiging,
vóór ‘good governance’ en mensenrechten. Geen wonder dat de Max Havelaar in
Indonesië een omstreden positie inneemt.9
Niet alleen Nederland heeft een koloniaal verleden dat huidige verhoudingen
belast. In Sri Lanka toont men zich extra gevoelig voor een stellingname vanuit
Engeland. Datzelfde geldt Frankrijk in Algerije, België in Rwanda en Portugal in
Mozambique. De historische band schept mogelijkheden, maar ook beperkingen.
Men zou kunnen stellen dat onderwerpen als mensenrechten en ‘good governance’
nu beter met het Zuiden te bespreken zouden moeten zijn, omdat die landen het
koloniale verleden inmiddels decennia achter zich hebben gelaten. Zij zouden dat
verleden ‘verwerkt’ moeten hebben, en met kritiek van buitenaf op hun uitoefening
van staatsmacht op een volwassen wijze moeten kunnen omgaan. Dat mes snijdt
echter aan twee kanten: ook voormalige koloniale mogendheden zullen hun verleden
moeten verwerken. Ik heb bij andere gelegenheden betoogd dat velen in Nederland
zich daarvan nog onvoldoende rekenschap geven. Dat geldt niet alleen de politionele
acties tijdens de dekolonisatie maar ook het koloniale verleden zelf. De discussie
daarover is niet afgerond. Ewald Vanvugt, in een recensie in Vrij Nederland van De
Weg naar het Paradijs en andere Indische geschiedenissen door de Leidse historicus
Cees Fasseur, spreekt zelfs van de ‘hardnekkige instandhouding van een vals
geschiedbeeld’ en over een ‘vertekening van de koloniale geschiedenis door het
weglaten van essentialia.’10 Multatuli is actueel. Overigens zijn wij niet de enigen
die moeite met het koloniale verleden hebben. Ook vanuit Indonesië wordt vaak
gezegd dat men het verleden wil laten rusten. Maar als het zo uitkomt - zoals in maart
1992 - wordt in niet mis te verstane bewoordingen datzelfde verleden weer
opgeroepen. Dat is volstrekt legitiem. Maar het toont ook aan, na vijftig jaar
Indonesische onafhankelijkheid, hoe tweeslachtig onze wederzijdse gevoelens nog
steeds zijn.
Het koloniale verleden tussen landen brengt extra inzichten met zich mee, maar
die bevorderen niet altijd de effectiviteit van de samenwerking. Carry van Bruggen
heeft betoogd dat alles begrijpen van een situatie leidt tot verlamming.11 We weten
dan immers welke gevolgen een handeling kan hebben, en daarom laten we die
handeling na. Niets begrijpen van een situatie leidt daarentegen tot een totale vrijheid
van handelen, aldus Carry van Bruggen, omdat we ons geen voorstelling kunnen
maken van mogelijke negatieve gevolgen. Beide situaties kennen we ook vandaag.
Het handelen zonder inzicht in Somalië en de verlamming van het niets doen in
Rwanda liggen vlak bij elkaar. In Bosnië ligt het nog gecompliceerder, een combinatie
van niets doen uit vrees voor de gevolgen en verkeerd ingrijpen uit onbegrip. Het
lijkt op Vietnam, waarover Robert
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Zo is bijvoorbeeld de film Max Havelaar van Fons Rademakers in Indonesië slechts beperkt
vertoond geworden.
Ewald Vanvugt - Onhoorbaar groeit de legende - Vrij Nederland, 20 mei 1995.
Carry van Bruggen - Prometheus.

Over Multatuli. Delen 36-37

7
McNamara zich rekenschap geeft in zijn dit jaar verschenen In Retrospect: ‘(We)
were wrong, terribly wrong. We owe it to future generations to explain why’.12
McNamara schreef die fouten niet toe aan verkeerde waarden en slechte bedoelingen,
maar aan gebrekkig inzicht en onvoldoende vermogen het goede te doen. Multatuli's
aanklacht reikte verder: de motieven waren onrechtvaardig. Maar hij liet ruimte voor
een beroep op een beter inzicht: misschien wist de Koning niet wat er in zijn naam
geschiedde. Multatuli en McNamara hadden verschillende verantwoordelijkheden.
Ook de situaties verschilden. Maar dat neemt niet weg dat beiden zich hebben
uitgesproken en bereid waren zich kwetsbaar op te stellen. Beiden zijn gekritiseerd.
Multatuli werd verweten naïef te zijn en geobsedeerd door het martelaarschap;
McNamara dat hij medeplichtig was en rijkelijk laat kwam met de erkenning van
zijn fouten. Maar beiden hebben het er niet bij laten zitten, en hadden uiteindelijk
het gelijk aan hun kant. Het is een combinatie van de juiste waarden en het juiste
inzicht die het hem doet. Dat is de les, zowel van de dekolonisatie van Indonesië als
van de oorlog in Vietnam. Daarover te schrijven en te spreken ‘helps with the healing’,
schreef de zoon van Dean Rusk, en hij wist hoe moeilijk het was dat te erkennen.13
Er is een derde punt waarop het werk van Multatuli goed aansluit bij het
hedendaagse debat. Hij maakte geen verschil tussen Noord en Zuid. Voor hem bestond
maar één wereld, en hij bestreed onrecht en uitbuiting waar die maar plaatsvond. Zo
publiceerde hij als eerste in Nederland over het schamele loon van de
doorsnee-arbeider, en over de huisvesting van het grootste deel van de Amsterdamse
bevolking in krotten, kelderwoningen en lemen hutten. ‘Een rechtgeaarde koe zou
niet berusten te logeren als nu drie-vierde van de bevolking van Amsterdam’ (Idee
451)14. Hij beschreef sarcastisch de onderdrukking van de vrouw door de man, van
de dochter door de vader (Ideeën 181-197). Multatuli kwam op voor algemeen
kiesrecht - ook voor vrouwen - in een tijd waarin slechts een zeer kleine minderheid
(en dan nog alleen maar mannen) stemrecht had.15
Daarmee nam hij in de Nederlandse maatschappij een uitzonderlijke en kritische
functie in. Veel schrijvers in het Zuiden die een vergelijkbare positie in de eigen
maatschappij innemen, worden vervolgd of zijn het land inmiddels ontvlucht.
Multatuli heeft armoede geleden voor zijn idealen. Echter, hij heeft zijn werk in
vrijheid kunnen schrijven en het was vrij verkrijgbaar. De Nederlandse lezer verschafte
hij een blik in een verre en vreemde wereld. Door de Max Havelaar te lezen, werd
de Nederlander als het ware een migrant in eigen hoofd.
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McNamara - p. xvi.
Richard Rusk - Did He Help with the Healing? - in: The Washington Post, 26 April 1995.
Vermoortel - p. 28/29.
Vermoortel - p. 29.
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In de geest ontmoette de lezer Saïdjah en Adinda, en die ontmoeting opende die geest
in de richting van de mondiale individualist die György Konrad voor ogen heeft. Die
ontmoeting is een verrijking, zoals veel migratie zowel in de koloniale tijd als vandaag
niet alleen heeft geleid tot conflict en confrontatie, maar ook tot verrijking van de
migrant en van de samenleving waarin die migrant is komen wonen. Deze
kennismaking met de ander, deze culturele confrontatie, is een wezenlijk aspect van
emancipatie van mensen en volken.
De vrijheid van het woord en van de drukpers zijn essentiële onderdelen van een
pluriforme wereld. Voor de strijd voor meer rechtvaardigheid voor gewone mensen
over de gehele wereld is het te hopen dat het werk van Multatuli gelezen blijft, en
inspiratie blijft bieden, en dat met deze encyclopedie niet het laatste woord is gezegd.
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Chantal Keijsper
Bij de presentatie van K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie1
Terugblikkend op het Multatuli-herdenkingsjaar 1987 schrijft Willem Frederik
Hermans in zijn essaybundel Door gevaarlijke gekken omringd (1988) dat de reeds
lang aangekondigde uitgave van K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie niet is
verschenen. Hermans spreekt vervolgens de hoop uit dat dit werk, ondanks de reeds
opgeslorpte subsidiegelden, maar beter niet kan worden gepubliceerd, want: ‘Al
zulke krukkige, klunzige, gezapige, onnauwkeurige secundaire literatuur, bestemd
bij stapels in de uitverkoop te liggen, is alleen maar in staat Multatuli's reputatie te
schaden, en de toch al niet zo grote belangstelling voor hem nog kleiner te maken’.
In zijn scepsis stond Hermans niet alleen. Sinds ik in 1991 lid ben geworden van
het Multatuli-Genootschap, is er geen jaarvergadering voorbijgegaan, waarin niet
naar de voortgang van de Multatuli Encyclopedie werd geïnformeerd. En ik mag
aannemen dat deze beladen vraag ook in de vergaderingen vóór mijn lidmaatschap
vele malen werd gesteld. Moet zij de eerste jaren overwegend uit interesse zijn
voortgekomen, de laatste jaren was ik getuige van Multatulianen, die ongeduldig
werden en zichtbaar de hoop op voltooiing van het boek begonnen te verliezen. Ik
wil hier dan ook enige opening in het dossier ‘Multatuli Encyclopedie’ geven.
Daarvoor moeten we terug naar het begin.2
Kornelis ter Laan (geb. 1871), u wellicht bekend als onderwijzer, kamerlid en
eerste socialistische burgemeester van Nederland, had naast de politiek twee grote
passies: het samenstellen van naslagwerken en Multatuli. Hij publiceerde een
honderdtal studies en naslagwerken op het gebied van de politiek, de Nederlandse
literatuur, geschiedenis, folklore en Groningen, zoals bijvoorbeeld een Woordenboek
van de vaderlandse geschiedenis, een Beknopte Nederlandse encyclopedie, een
Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid, een Aardrijkskundig woordenboek
van Nederland en een Groninger Encyclopedie. Zijn plan een encyclopedie over
Multatuli samen te stellen, zou beide passies verenigen.
Vol enthousiasme begon Ter Laan in 1916 materiaal te verzamelen; op fiches,
maar ook op de achterzijde van enveloppen, boodschappenbriefjes en
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De presentatie vond plaats op 28 juni 1995 in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Deze
tekst is een bewerking van de toespraak.
Voor de gegevens over K. ter Laan ben ik dank verschuldigd aan Kees ter Laan, die welwillend
zijn beschrijving van het archief van zijn grootvader alsook een (voorlopige) literatuurlijst
van Ter Laans' publikaties ter beschikking stelde.
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ander kladpapier schreef hij zijn ‘Woordenboek op Multatuli’. Ter Laan was socialist
in hart en nieren, en stelde zich ten doel het werk van Multatuli voor de arbeider te
verklaren, of zoals hijzelf zei: ‘de wijsheid van Multatuli onder de aandacht van de
gewone mens te brengen’. Niet alleen hetgeen Multatuli voor de pers had geschreven,
maar ook diens brieven vormden Ter Laans bronnen. Zijn kaartenbak bevatte lemma's
over: vreemde woorden en uitdrukkingen, bijbelse namen, figuren uit de klassieke
mythologie, geografische namen, personen uit de geschiedenis en uit de tijd van
Multatuli, begrippen en denkbeelden die typisch Multatuliaans zijn, en vrienden en
vijanden van Multatuli.
Een bewaard gebleven ontwerp van een titelblad geeft aan dat zijn werk het punt
van voltooiing moet hebben genaderd. In de periode 1947-1963 heeft Ter Laan maar
liefst 49 uitgevers in Nederland, en tenslotte ook in Nederlands-Indië, benaderd voor
publikatie. Alle uitgevers waren unaniem in hun afwijzing; papierschaarste, maar
vooral de angst om met voorraden te blijven zitten, werden als motieven hiervoor
opgevoerd.
In 1963 overleed Ter Laan en hij liet daarbij een kaartsysteem, bestaande uit 10.000
fiches, aan het Multatuli-Genootschap na. Deze kaartenbak werd in de kelder van
het Multatuli-Museum gestald, waar hij ruim 20 jaar bleef staan voordat er opnieuw
plannen voor publikatie werden gemaakt.
In 1983 ontdekte de nieuwe voorzitter van het Multatuli-Genootschap en tevens
editeur van de Volledige Werken, prof. dr. Hans van den Bergh, de inmiddels onder
het stof verdwenen kaartenbak. Bij het doorsnuffelen van het materiaal, constateerde
hij dat de fiches een schat aan informatie bevatten over personen en zaken uit de
wereld van Multatuli, gegevens die niet meer behoren tot het referentiekader van
huidige generaties - en die in andere naslagwerken niet terug te vinden zijn.
Nadat het Prins Bernhard Fonds bereid was bevonden een subsidie te verlenen,
kwam in 1984 het plan tot uitgave van het materiaal tot stand. Hiertoe werd een
begeleidingscommissie in het leven geroepen, bestaande uit de reeds genoemde Hans
van den Bergh, dr. Gerard Huygens, dr. Hans de Leeuwe en dr. Eep Francken. Prof.
dr. Eddy Grootes zou het project op afstand begeleiden. Uitgeverij Nijgh en Van
Ditmar werd aangezocht voor het drukken en verspreiden, en er werd gestreefd naar
publikatie in het herdenkingsjaar 1987.
Er werd een werkplan opgesteld. Het materiaal van Ter Laan zou grondig bewerkt
gaan worden. Alle gegevens zouden worden gecontroleerd, herschreven en aangevuld.
Ook moesten alle verwijzigingen naar oudere tekst- en brievenuitgaven worden
omgezet naar de Volledige Werken. Het doel was van de Encyclopedie een
systematisch naslagwerk te vervaardigen dat een beeld zou geven van de leef- en
denkwereld van Multatuli, alsmede van de secundaire Multatuli-literatuur. De nadruk
zou steeds moeten liggen op Multatuli's visie op de onderwerpen en personen van
de lemma's. Het geven van achtergrondinformatie bij de Volledige Werken zou de
belangrijkste functie van de Encyclopedie worden.
Achtereenvolgens en soms ook tegelijkertijd zijn verscheidene personen
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toen kortere of langere tijd met het materiaal in de weer geweest. Men was
optimistisch, getuige een voorpublikatie in Aarts' Letterkundige Almanak uit 1987
en een boekhandelscatalogus uit hetzelfde jaar, waarin boekhandel en antiquariaat
De Vries uit Haarlem - naast enkele andere Multatuli-uitgaven - de Encyclopedie
aanbiedt. Het boek telt - volgens de catalogus - 480 pagina's, heeft een omslagontwerp
van Fransje Berserik en is voor plus minus f 125,- te koop. ‘De vermelde boeken zijn
voorradig in onze winkel’ lezen we onderaan de lijst Multatuli-titels; het plus
minus-teken voor de kostprijs doet voor de encyclopedie echter iets anders vermoeden.
Het boek kwam niet gereed; boekhandelaar de Vries heeft zijn klanten met lege
handen naar huis moeten sturen.

Wat ging er mis? Is men wellicht te optimistisch geweest met betrekking tot de
planning van het boek, zult u zich afvragen. Dat is zeker juist wat betreft de
gereserveerde tijd voor het controleren en aanvullen van het materiaal. En deze beide
taken waren noodzakelijk: controle omdat Ter Laan niet altijd even exact was in het
systematisch verwerken van gegevens; aanvulling omdat er inmiddels, door de gestage
publikatie van de Volledige Werken, veel nieuw materiaal was gepubliceerd dat in
de encyclopedie moest worden verwerkt.
Het verloop van de medewerkers heeft daarbij voor de nodige vertraging gezorgd.
Als eerste was Maarten van Vliet benaderd, die na enige tijd zijn Multatuli-activiteiten
staakte omdat hij een vaste baan vond. Opvolger Bart Bos overkwam hetzelfde.
Astrid Joosse werkte vervolgens enige tijd zelfstandig aan het project, maar ook zij
koos uiteindelijk de weg van haar voorgangers. Hierna
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werd het enige jaren stil rondom de Encyclopedie. De subsidiegelden waren uitgeput
en uitgeverij Nijgh en Van Ditmar haakte af.
Eind 1992 werd ik door Hans van den Bergh benaderd om het boek te voltooien.
Zijn berekening dat dit binnen een jaar mogelijk zou moeten zijn, verried zijn eeuwige
optimisme. Het basismateriaal was weliswaar geen kaartenbak meer, maar het had
er veel van weg: een dik pakket gedrukte kopij, waarvan de marges bont ‘versierd’
waren met aanvullingen en correcties in verschillende, soms onleesbare handschriften,
en waaruit een zeer groot aantal losse aantekeningenbriefjes dwarrelde. Geen schone
lei dus, maar wel een nieuwe uitgever. Er was inmiddels contact gelegd met de
Staatsdrukkerij en -uitgeverij, die de kopij naar Word Perfect converteerde, zodat ik
thuis achter mijn pc aan het boek zou kunnen gaan werken.
1993 besteedde ik aan het bestuderen van de kopij en het verwerken van alle
aantekeningen, waarbij ik helaas moest constateren dat ‘vele handen’ niet altijd ‘licht
werk’ maken. De geplande publikatiedatum, voorjaar 1994, werd - en het wordt nu
enigszins saai - wederom niet gehaald.
Zonder hulp van verscheidene mensen, zou ook 1995 als jaar van publikatie een
ijdel streven zijn geworden: vanaf juli 1994 heeft Willem van Duijn veel werk verricht
aan de encyclopedie. Zijn grote kennis van het werk van Multatuli en zijn
bibliografische vakmanschap, die beide spreken uit de door hem vervaardigde registers
op de Volledige Werken, waren al snel onmisbaar bij de controle en aanvulling van
het materiaal. Ik wil hem hier dan ook hartelijk bedanken voor zijn enorme inzet.
Verder ben ik Tristan Haan, Brigit Hoomans, Hans Jalvingh en Jos van Waterschoot
erkentelijk voor hun hulp. Zij hebben samen een behoorlijke steen aan het boek
bijgedragen.
Hier wil ik het dossier ‘Multatuli-encyclopedie’ sluiten en het boek samen met u
openslaan. Het eerste lemma op pagina 1, getiteld A - dit was Mimi's pseudoniem
voor baron Alexander van Plettenberg -, en het laatste lemma op pagina 535, getiteld
‘het Zijn’, geven al enigszins antwoord op de vraag welke lemma's in deze
auteurs-encyclopedie zijn opgenomen. Het is een encyclopedie van personen en
zaken over wie en waarover Multatuli zich in zijn werk voor de pers en in zijn brieven
heeft uitgelaten. Naast biografische gegevens en uitleg van negentiende-eeuwse
woorden, begrippen en andere zaken, worden Multatuli's uitspraken veelvuldig
geciteerd. Dit levert - en dit moet voor u als Multatuli-liefhebber niet verrassend zijn
- een groot aantal prachtige citaten op. Naast een encyclopedie is het boek dan ook
als leesboek - weliswaar van bijzondere aard - te beschouwen.
Bij het rijkelijk citeren hebben we voor één keer niet naar Multatuli geluisterd,
die, zoals u wellicht bekend is, een grote afkeer had van het citeren van bekende
auteurs, door hem ook wel ‘laven aan bronnen’ genoemd. In zijn kritiek op Goethe
schrijft hij hierover in Idee 722:
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Men late zich ter beoordeling van de populariteit zyner werken [van Goethe
dus], niet bedriegen door de tot verveling toe, daaruit geputte citaten. Dit
citeren is, door armoed aan eigen denkbeelden, mode geworden, of zelfs
maar 'n tic, als de brilletjes der pruisische luitenants. Ze menen dat zo'n
ding 'n mens mooistaat, dat het kleedt.
Er was, zoals u ziet, reden genoeg om deze auteur zijn eigen encyclopedie te geven.
En al kostte het voltooien van dit boek wel wat meer tijd dan Multatuli voor zijn Max
Havelaar nodig had, het is dan nu eindelijk zover - het boek is af.
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Hidde R J. van der Veen
Wie smoorde Max Havelaar?
‘Zeker behoort deze onenigheid tussen twee letterkundigen tot de onaangenaamste
gevallen uit onze literatuurgeschiedenis1, is het oordeel van Geyl over het conflict
tussen Eduard Douwes Dekker en Jacob van Lennep rondom de uitgave van Max
Havelaar door uitgever J. (Joost) de Ruyter. Het conflict mondde uit in een proces
in twee instanties. De eis van Dekker werd afgewezen door de Rechtbank in
Amsterdam op 29 mei 1861; het Gerechtshof deed hetzelfde op 22 mei 1862. Van
Lenneps bemoeienissen met Max Havelaar begonnen in 1859.
De bezwaren van Douwes Dekker tegen Van Lennep zijn als volgt samen te vatten:
(1) Van Lennep heeft het manuscript verminkt; (2) Van Lennep ‘smoort’ Max
Havelaar, dat wil zeggen: hij houdt verspreiding van het boek tegen op een schaal
die voor het gewenste effect noodzakelijk is. Een middel hiertoe is het verhinderen
van het verschijnen van de tweede druk als een zogeheten ‘volksuitgave’2.
Het eerste bezwaar kan worden geïnterpreteerd als een inhoudelijk ‘smoren’.
Daarmee wordt bedoeld dat de wijzigingen van Van Lennep de strekking van het
boek literair hebben gemaakt, terwijl het als politiek document geschreven was. Van
Lennep zou met deze tegenwerking politieke bedoelingen hebben gehad die
samenhingen met de toenmaals actuele ‘Spoorwegkwestie’.
Bijna alle literatuurgeschiedenissen maken melding van het conflict, wanneer Max
Havelaar ter sprake komt. Iedere middelbare scholier is ermee vertrouwd geraakt.
Op school leerde ik er het volgende over:
‘De uitgave van het boek was een nieuwe tragedie: Douwes Dekker riep
hiervoor de hulp in van Jacob van Lennep. Deze erkende de Max Havelaar
onmiddellijk als een meesterwerk, hij steunde Dekker financieel door het
verstrekken van een voorschot, maar uiteindelijk schoot hij als vriend te
kort door misbruik te maken van Douwes Dekkers vertrouwen. Deze had
hem nl. voor wat betreft de uitgave volledig carte blanche gegeven; Van
Lennep nu zorgde er niet alleen voor dat het boek, tegen Multatuli's wens
in, door het duur te houden slechts een beperkt aantal lezers bereikte, maar
bovendien, en dat was nog veel erger, ging hij in het handschrift knoeien,
verving b.v. alle jaartallen en plaatsnamen door puntjes, - dat zo

1
2

P. Geyl, Van Bilderdijk tot Huizinga, Historische toetsingen, Utrecht, 1963, p. 96.
Zie de Dagvaarding van Dekker contra Van Lennep (VW X 370-373, speciaal p. 372) en
verder Dekkers brief aan zijn advocaat (VW X 402-410).
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alle bewijskracht tot nul gereduceerd werd is duidelijk. Juridisch had Van
Lennep hiertoe het recht (hij won dan ook het eruit voortvloeiende proces),
moreel zeer zeker niet.’3
Dit oordeel van Lodewick - de auteur van deze passage - is representatief voor de
populaire visie op dit onderwerp. In wezen is zijn oordeel, nog afgezien van de laatste
zin, een moreel oordeel, wat onder meer blijkt uit het gebruik van woorden als ‘vriend’
en ‘knoeien’. Het is de vraag of het conflict niet anders moet worden geïnterpreteerd,
namelijk wanneer het niet in de eerste plaats op grond van morele criteria, maar ook
op grond van juridische en bedrijfseconomische criteria wordt beoordeeld.
Voor wat betreft het juridische aspect heeft Izaak Kisch in 1970 baanbrekend werk
verricht. In dit artikel zal ik het bedrijfseconomische aspect belichten op grond van
gegevens uit het Volledig Werk en met behulp van wat bekend is over de geschiedenis
van de uitgeverij in de negentiende eeuw. Daarna vermeld ik een aantal gegevens
die kunnen bijdragen tot een nadere verklaring van het conflict.
Eerst in het kort de feiten rondom de totstandkoming van de uitgave van Max
Havelaar. De voorgeschiedenis is genoegzaam bekend. Eduard Douwes Dekker
benadert Jacob van Lennep via W.J.C. van Hasselt. Van Lennep vraagt carte blanche
voor het verzorgen van de uitgave. Op 4 februari 1860 sluit hij een overeenkomst
met De Ruyter, waarbij het kopijrecht in diens handen overgaat.4 Dat kopijrecht is
door Douwes Dekker overgedragen aan Van Lennep nadat deze hem dat heeft
gevraagd door middel van het zogeheten ‘advocatenbriefje’ van 23 januari 1860.
Van Lennep geeft Dekker een voorschot van f 1.200,- in maandelijkse termijnen van
f 200,-. In juni 1860 vindt de laatste betaling plaats.
De overeenkomst heeft tot gevolg dat Van Lennep en De Ruyter de uitgave van
Max Havelaar voor gemeenschappelijke rekening doen. Dat betekent dat het risico
van de uitgave bij beide partijen ligt, zij het dat verlies niet bij Van Lennep in rekening
wordt gebracht. De opbrengst wordt jaarlijks afgerekend en gelijk over beide partijen
verdeeld. Deze ‘winst’ (de opbrengst na aftrek van produktiekosten en
boekhandelskorting) wordt berekend over een kalenderjaar, afrekeningen vinden
plaats per 1 juli van elk daaropvolgend jaar, voor de eerste keer op 1 juli 1861. Verder
is overeengekomen dat Van Lennep van de opbrengst van de eventuele verkoop van
het kopijrecht door De Ruyter de helft zal ontvangen. Op 14 mei 1860 verschijnt de
eerste druk in een oplage van 1.300 exemplaren.

3

4

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur Geschiedenis & Bloemlezing, eerste deel,
's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 197227. De laatste (zesendertigste) druk (1985)
heeft een tekst die alleen qua formulering hiervan afwijkt.
Van Lenneps exemplaar van het contract bevindt zich in het Gemeentearchief te Amsterdam.
De Ruyters exemplaar is gepubliceerd in VW X p. 208-210.
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Het proces
Kisch belichtte in 1970 in twee artikelen de juridische aspecten van het
‘advocatenbriefje’ en van het proces Douwes Dekker-Van Lennep.5
In het eerste artikel stelt hij dat het ‘advocatenbriefje’ misleidend is, omdat de
daarin gevraagde overdracht van het kopijrecht overbodig was; een volmacht had
kunnen volstaan. Van Lennep rechtvaardigt deze daad tijdens het proces overigens
door te stellen dat hij ‘onafhankelijk’ van Dekker wilde staan.
Kisch toont verder aan:
‘dat van een verlangen, door Van Lennep reeds in November 1859
gekoesterd, om de Havelaar te ‘smoren’, niet, althans niet duidelijk, blijkt
- waarbij nog in aanmerking te nemen is, dat de toeleg, om een volks-editie
te onderdrukken, voor-onderstelt dat Van Lennep de machtige opgang van
de Max Havelaar zou hebben voorzien: hiertoe ontbreekt echter elke
aanwijzing;
dat - gezien het contract met de uitgever - van een zodanig verlangen, nu
gekoesterd in Januari 1860, óók niet, althans niet duidelijk, blijkt;
dat de misleiding in het advocaten-briefje - overdracht van volmacht - niet
te verklaren is uit de beweerde toeleg, omdat volmacht en overdracht tot
één en hetzelfde resultaat leiden.6
Met het verklaren van de gang van zaken voor en tijdens het proces heeft Kisch meer
moeite. Ik vat zijn betoog samen: Als Dekker door middel van een proces de wijze
van uitgeven van Max Havelaar wilde veranderen, dan had hij het kopijrecht moeten
opeisen. Dat deed hij echter niet. Hij eiste rekening en verantwoording en
onderbouwde deze eis juridisch door te stellen dat Van Lennep zijn lasthebber was
en hijzelf lastgever. Dit was niet vol te houden op grond van de overdracht van het
kopijrecht en op grond van Dekkers uitspraak, gedaan in een brief van 7 april 1860:
‘Het boek behoort u toe. Mag ik het vertalen?’. Daarmee was het proces verloren.
Kisch stelt dat als Dekker het proces wel had gewonnen, een andere wijze van
uitgeven geen steek dichterbij zou zijn gekomen, omdat het kopijrecht dan nog altijd
in handen van De Ruyter zou zijn geweest.
Opmerkelijk is verder, maar daarop gaat Kisch niet verder in, dat Van Lennep
Dekkers procureur na het eerste proces heeft aangeboden rekening en verantwoording
te doen, onder de voorwaarde dat Dekker niet verder zou pros-

5

6

Isaak Kisch, ‘Het advocatenbriefje in het conflict Douwes Dekker - Van Lennep’. In: Raster
(1970) p. 38-59. Over het proces: Isaak Kisch, ‘Kanttekeningen tot het proces Douwes
Dekker-Van Lennep’. In: Maatstaf (1970) p. 712-727.
Kisch (1970) 1, p. 55. De door Kisch beweerde ‘misleiding in het advocatenbriefje’
is gebaseerd op een redenering die wel voorkomt in de brochure van Van Lennep over
het proces (VW X 560-575), maar niet in de processtukken.
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cederen. Dit aanbod is afgewezen en Dekker verloor daarop, als gezegd, ook in
tweede instantie.7
Ten aanzien van het proces blijft Kisch met een aantal vragen zitten. Hij vraagt
zich bijvoorbeeld af of Dekkers advocaat hem niet beter had kunnen adviseren en
daardoor zijn cliënt voor deze nederlaag had kunnen behoeden. Wellicht zijn deze
vragen vanuit een ander perspectief te beantwoorden.

De uitgave
De handelingen van Van Lennep zijn op grond van juridische overwegingen goed
te verklaren, die van Dekker minder goed. Wat kan worden gezegd over de
handelingen van De Ruyter? Zijn diens handelingen te verklaren op grond van
bedrijfseconomische overwegingen?
Sinds 1985 weten we meer over het gedrag van De Ruyter dan menig tijdgenoot
van hem. In dat jaar toonde mevrouw Kets-Vree aan dat er een zogeheten ‘dubbeldruk’
van Max Havelaar bestaat die volgde op de tweede druk van 1860.8 Ik citeer mevrouw
Kets: ‘We spreken van een dubbeldruk als een uitgever zonder medeweten van de
auteur en zonder het via de gangbare kanalen bekend te maken, een druk vervaardigt
die geheel of gedeeltelijk nieuw gezet is. Omdat het in veel gevallen gaat om een
niet-gehonoreerde uitgave wordt de originele druk tot in details gevolgd.’ Uit Kets'
onderzoek blijkt dat de dubbeldruk in feite de derde druk is. Zij neemt aan dat de
uitgever ervan De Ruyter is en dat het dus niet om een roofdruk gaat. Bovendien
sluit zij financiële motieven van de kant van De Ruyter uit, omdat de winsten van
deze dubbeldruk gewoon aan Van Lennep zijn uitgekeerd.
De vragen die zij daarop stelt, zijn: waarom publiceerde De Ruyter een dubbeldruk,
wanneer deed hij het en wat was de oplage van de dubbeldruk?
Bij gebrek aan verdere gegevens laat zij de laatste vraag onbeantwoord. Kets
dateert - met de nodige slagen om de arm - op grond van het winstcijfer over 1865
het verschijnen van de dubbeldruk op eind 1865-begin 1866. De reden waarom De
Ruyter overging tot publikatie van de dubbeldruk zou volgens haar het feit zijn dat
Van Lennep en Douwes Dekker in de jaren 1861 en 1862 het proces om de uitgave
van Max Havelaar hadden gevoerd en dat De Ruyter wilde

7

8

Een van de gevolgen hiervan was dat Dekker het manuscript van Max Havelaar nooit meer
heeft gezien. Het dook pas weer op in 1910, toen het door C.H.E. Reelfs, een stiefzoon van
De Ruyter, aan het Multatuli Museum in bruikleen werd afgestaan. In 1926 kwam het in
bezit van het Museum.
A. Kets-Vree, ‘Een onbekende druk van “Max Havelaar” uit de negentiende eeuw’. In: NtG
78 (1985), p. 330-340. De inhoud van het artikel is door haar overgenomen in de commentaar
bij de historisch-kritische uitgave van Max Havelaar.
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vermijden (opnieuw) in conflict te raken met de auteur. De geldigheid van deze
redenering is uiteraard afhankelijk van de datering van de dubbeldruk.
Ik betwijfel de juistheid van deze datering.
Hieronder zal ik trachten aan te tonen dat het onjuist is de dubbeldruk op grond
van de winstcijfers op 1865 te dateren en dat het waarschijnlijk is dat de dubbeldruk
eerder verscheen. Daarna dateer ik aan de hand van een rekenmodel het
verschijningsjaar van de dubbeldruk zo precies mogelijk.
Op 14 mei 1860 verschijnt de eerste druk van Max Havelaar in een oplage van 1.300
exemplaren. Over de periode 1860-1870 worden de volgende winstuitkeringen door
Van Lennep aan Douwes Dekker gedaan (N.B. de uitbetalingen betroffen de winst
over een kalenderjaar en vonden plaats in juli van het volgende jaar)9:

Tabel 1: Winstuitkeringen door Van Lennep aan Douwes Dekker gedurende
de periode 1860-1870. N.B.: Deze bedragen vormen de helft van de totale
winst; de andere helft was voor De Ruyter.
Jaar
1860

Uitgekeerd winstaandeel Vindplaats
VW XI 238
f1.794,87

1861

398,16

VW XI 238

1862

144,38

VW XI 238

1863

65,47

VW XI 339

1864

65,56

VW XI 499

1865

125,00

VW XI 614

1866

onbekend

1867

onbekend

1868

onbekend

1869

110,83

VW XIV 154

187010

86,56

VW XIV 598

Mevrouw Kets' datering is afgeleid uit de jaarlijkse winstuitkeringen. Daarin is te
zien dat de winst in 1865 bijna verdubbelt ten opzichte van die van 1864. Zij ziet
daarin een signaal dat zij interpreteert als het verschijnen van de dubbeldruk. Haar
datering ‘eind 1865 - begin 1866’ is binnen haar eigen redenering overigens onjuist,
omdat zij zich baseert op gegevens die uitsluitend 1865 betreffen. Beter ware het
hier te spreken over: ‘1865, vermoedelijk eerste helft 1865’.

9
10

De reden hiervoor was dat de boekhandel haar omzet over een kalenderjaar pas in de maand
mei van het volgende jaar met de uitgever afrekende.
Het betreft de periode januari 1870-oktober 1870. In feite is de uitkering dan f1.086,56.
f1.000,- daarvan is te beschouwen als de helft van de opbrengst uit de verkoop van het
kopijrecht aan K.H. Schadd. Het restant van de voorraad was 22 exemplaren.
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Mevrouw Kets vergist zich, wanneer zij in haar artikel het winstcijfer over 1865 als
basis neemt voor haar redenering. Winst is het verschil tussen Opbrengst en Kosten.
In jaar i geldt dan de volgende vergelijking:
Wi = Oi - Ki.
Alleen in een jaar waarin er geen druk wordt opgelegd (K = o, of minimaal),
bijvoorbeeld in 1870, is de winst gelijk aan de opbrengst:
W = O.
In een jaar waarin wel gedrukt wordt, zijn de kosten hoger en moeten er meer
exemplaren worden verkocht dan het jaar ervoor of erna om die kosten goed te maken
en de gerealiseerde winst te bereiken. Het ligt dus veel meer voor de hand de
dubbeldruk te plaatsen in een jaar waarin er niet meer, maar juist minder, of zelfs
geen winst wordt gemaakt. Een keuze voor 1865 op grond van de winstcijfers is
onjuist.
Helaas zijn niet alle winstcijfers bekend. Gegevens over 1866, 1867 en 1868
ontbreken. Mevrouw Kets neemt op grond van andere bronnen aan dat in die jaren
ongeveer honderd gulden per jaar aan Dekker werd uitgekeerd. Om de totale winst
over Max Havelaar te berekenen moeten we deze bedragen schatten. Ik neem op
grond van het bovenstaande aan dat er zich in de genoemde drie jaren geen extreme
schommelingen hebben voorgedaan en schat de opbrengst per jaar op het gemiddelde
van 1865 en 1869: f 235,84.

Tabel 2: Winst uit de verkoop van Max Havelaar. De bedragen in 1866,
1867, 1868 zijn schattingen. Zie ook figuur 1.
Jaar
1860

Totale winst
f3.589,74

1861

796,32

1862

288,76

1863

130,94

1864

131,12

1865

250,00

*1866

235,84

*1867

235,84

*1868

235,84

1869

221,66

1870

173,12

Totaal

f6.289,18
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Fig. 1. Totale winst over de uitgave van Max Havelaar in de periode 1860-1870.
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Bij de produktie en verkoop van Max Havelaar zijn vier partijen betrokken: de
leverancier van het manuscript, de uitgever, de drukker en de boekhandel. De prijs
van het boek is vier gulden en laten we - uitsluitend en alleen ten behoeve van de
volgende redenering - aannemen dat de opbrengst gelijk door alle vier partijen wordt
gedeeld. Dan kunnen we hieruit de volgende vuistregel afleiden:
Als een boek vier gulden kost, verdient de schrijver één gulden per verkocht
exemplaar en de boekhandel, de drukker en de uitgever ieder ook één gulden.11 Ik
noem dit het bruggetje van Van Lennep, omdat Van Lennep als volgt zal hebben
geredeneerd: ‘Ik zeg Dekker 1.200 gulden als voorschot toe. Om ervan verzekerd te
zijn dat ik dat geld terugkrijg, moeten er 1.200 exemplaren verkocht worden. Ik zal
De Ruyter daarom vragen een oplage van ruim 1.200, zeg 1.300 exemplaren op te
leggen.’ Dit zou verklaren waarom de eerste druk van Max Havelaar niet de
gebruikelijke oplage van 1.100 exemplaren (een dubbele Amsterdamse Riem) heeft.
In de periode 1860-1870 bedraagt de totale winst f6.289,18 en dat betekent dat op
grond van de vuistregel - een opbrengst van twee gulden per exemplaar voor uitgever
en auteur (de ‘winst’) - dat er in totaal ongeveer 3.145 exemplaren van eerste druk,
tweede druk en dubbeldruk zijn verkocht. Als we aannemen dat zo'n honderd
exemplaren van de eerste druk niet zijn afgerekend (present-exemplaren,
recensie-exemplaren, voorraadverlies en wanbetaling) en in totaal ook honderd
exemplaren van het restant, dan kunnen we op basis van de totale winst vaststellen
dat er in totaal (naar boven afgerond) 3.400 exemplaren zijn gedrukt. 1.300 daarvan
zijn exemplaren van de eerste druk (waarvan 1.200 verkocht), de twee volgende
drukken hebben dus een gezamenlijke oplage van 2.100.
De eerste druk was al voor het eind van 1860 uitverkocht. In dat jaar werd een
winst van bijna f3.590,- gemaakt. De winstbijdrage van de eerste druk is op grond
van bovenstaande vuistregel in 1860 f2.400,-. Er is in dat jaar dus een winst gemaakt
op de tweede druk van bijna f1.190,-, na aftrek van de drukkosten. Als we gissen dat
De Ruyter een tweede druk heeft opgelegd van 1.050 exemplaren, dan bedragen de
drukkosten daarvan - alweer op grond van de vuistregel - f1.050,-. Hoeveel
exemplaren (Y; p = 3) zijn er dan in 1860 van de tweede druk van Max Havelaar
verkocht?
W = 1.190; K= 1.050
pY = W + K
3Y = 2.240; Y = 747

11

Voor de eerste bundel Ideën zijn deze bedragen per exemplaar bij benadering: produktie- en
verkoopkosten f 1,16; boekhandelskorting: f0,92; uitgeverswinst f0,96; auteurshonorarium:
f0,96 (VW X 716-719, de kosten zijn naar rato van de omvang toegerekend aan de eerste
bundel Ideën). Deze bedragen kunnen niet zonder meer worden toegepast op de uitgave van
Max Havelaar.
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Op grond van deze redenering zijn eind 1860 al 747 exemplaren van de tweede druk
verkocht, dat wil zeggen ruim tweederde van de oplage. Dan is het dus niet
ondenkbaar dat er al in het begin van 1861 een nieuwe druk noodzakelijk is.
Dit model geeft een indruk van het verloop van de verkoop, maar is niet nauwkeurig
genoeg om de werkelijkheid van Max Havelaar te kunnen beschrijven. Dat ligt
overigens niet aan de hier gevolgde redenering, maar aan de waarden die in het model
zijn toegekend aan de boekhandelsprijs per exemplaar en de produktiekosten per
exemplaar, die nu eenmaal niet bekend zijn.
Met meer zekerheid is er iets te zeggen over de voorraden die De Ruyter aan het eind
van elk jaar had. In jaren dat er geen produktie plaats had, waren zijn kosten minimaal
en was de winst recht evenredig met de afzet. Omdat de boekhandelsprijs bekend is
(ongeveer f3,20) kan, terugrekenend vanaf 1870, voor ieder jaar de afzet worden
berekend op grond van het winstcijfer alleen. In 1870 is de eindvoorraad 22
exemplaren. Doordat de winst in dat jaar f173,12 bedraagt, kan worden berekend dat
er dat jaar 54 exemplaren zijn verkocht. Aan het eind van 1869 bedraagt de voorraad
dus 76 exemplaren. In 1869 worden 69 exemplaren verkocht, de voorraad aan het
eind van 1868 bedraagt dan 145 exemplaren. Door zo door te redeneren kan een
beeld worden gevormd over de jaarlijkse afzet en de jaarlijkse eindvoorraad.
De conclusie uit het bovenstaande luidt dat het niet onmogelijk is dat de dubbeldruk
in 1861 is gedrukt. Om dat te bewijzen hebben we een beter model nodig. Dat volgt
hieronder; het is gebaseerd op beide hierboven gevolgde redeneringen.
Ik neem een willekeurig voorbeeld: Stel dat uitgever De Ridder in 1860 het debuut
van een veelbelovende schrijver deed verschijnen onder de titel Batavus Droogstoppel,
een Roman in Verzen. Zoals uit de titel als blijkt, heeft deze uitgave niets te maken
met de in hetzelfde jaar verschenen Max Havelaar van Multatuli. Van De Batavus
zijn de volgende gegevens bekend: de particuliere verkoopprijs bedraagt f4,-; de
gemiddelde boekhandelsprijs is f3,08; de kostprijs per exemplaar is f1,14. In oktober
1870 wordt het kopijrecht verkocht, de eindvoorraad is dan 22 exemplaren. Verder
zijn de winstcijfers over de periode tot en met 1870 bekend: 1860: f3.589,74; 1861:
f796,32; 1862: f288,76; 1863: f130,94; 1864: f131,12; 1865: f250,00; 1866: f235,84;
1867: f235,84; 1868: f235,84; 1869: f221,66; 1870: f173,12; Totaal: f6.289,18.
De eerste druk verschijnt in mei 1860 in een oplage van 1.300 exemplaren (waarvan
1.200 zijn verkocht) en het succes is zo groot dat al in november een herdruk
verschijnt. Daarna verschijnt de derde druk. Deze blijkt een zogeheten dubbeldruk
te zijn, gedrukt van nieuw zetsel, maar toch tweede druk genoemd. Dat betekent dat
de uitgever om hem moverende redenen, geen ruchtbaarheid aan deze druk wil geven.
Er zijn geen activiteiten ondernomen om de verkoop
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van deze druk te bevorderen. Kunnen aan de hand van een rekenmodel het
verschijningsjaar en de oplage van deze dubbeldruk worden bepaald?12
Als we deze gegevens in het rekenmodel invoeren en het model doorrekenen voor
het geval dat de dubbeldruk in 1861 verschijnt, dan levert dat de volgende
verkoopcijfers op over de periode die begint in mei 1860 en eindigt in oktober 1870
(ter vergelijking is in de tabel ook de berekening voor 1865 als jaar van verschijnen
uitgewerkt):

Tabel 3: Afzetcijfers van De Batavus Droogstoppel, wanneer de dubbeldruk
is verschenen in 1861 (middelste kolom) of in 1865 (rechter kolom); in 1870
resteert een voorraad van 22 exemplaren. Zie figuur 2 en figuur 3 voor een
grafische weergave.
Jaar

1860

Verkochte
ex.
(1861)
1.838

Verkochte
ex.
(1865)
2.094

1861

786

259

1862

94

94

1863

43

43

1864

43

43

1865

81

352

1866

77

77

1867

77

77

1868

77

77

1869

72

72

1870

56

56

Totaal

3.244

3.244

Fig. 2: Afzetcijfers van ‘De Batavus’ indien de dubbeldruk is verschenen in 1861.
12

Zie voor de verantwoording van het rekenmodel bijlage A.
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Fig. 3: Afzetcijfers van ‘De Batavus’ indien de dubbeldruk is verschenen in 1865.
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Zoals gezegd, is dit de uitwerking voor het geval de dubbeldruk verschenen is in
1861 of in 1865. De oplage van de dubbeldruk kan, bij verschijnen in 1861, 1.100
exemplaren geweest zijn, evenals die van druk twee. Wanneer 1865 als
verschijningsjaar wordt gekozen kan de oplage van de dubbeldruk 550 hebben
bedragen, die van de tweede druk is dan 1.650 (uitgaande van eenheden van 550
exemplaren). De uitwerking voor 1865 levert echter, vanwege de compensatie van
de produktiekosten (zie hierboven) een relatief grote stijging van de omzet in het
jaar van produktie op (zie ook de figuren 2 en 3). Deze relatief sterke stijging is
onwaarschijnlijk, omdat deze wordt uitgesloten door het ‘geheime’ karakter van de
druk, waardoor het maken van reclame en het ondernemen van andere
promotie-activiteiten uitgesloten was. Elke andere keuze dan het jaar 1861 leidt tot
onwaarschijnlijke oplagecijfers voor tweede druk en dubbeldruk, omdat ze te veel
van elkaar verschillen. Het verschijnen van de dubbeldruk in 1860 is uitgesloten
omdat er eind 1860 ongetwijfeld nog wel staand zetsel van een van de vellen geweest
zou zijn. Alle hypothetische verschijningsjaren zijn uitgewerkt in Bijlage B.
De definitieve keuze moeten we bepalen op grond van externe factoren, d.w.z.
met behulp van gegevens die niet in ons model zijn opgenomen. Van De Batavus
zijn die externe gegevens echter niet beschikbaar. Voorlopig luidt de meest
waarschijnlijke conclusie dat de oplagen van de tweede druk en de dubbeldruk 1.000
à 1.100 bedroegen en dat het verschijningsjaar van de dubbeldruk 1861 was.
Het bovenstaande model is een betrouwbare afspiegeling van de verkoopgeschiedenis
van Max Havelaar als aan te tonen is dat de gegevens die voor De Batavus zijn
ingevoerd, ook gelden voor Max Havelaar. Voor wat betreft de winstcijfers is dat
het geval. Omdat de totale winst gelijk is aan het produkt van het aantal verkochte
exemplaren en de winstmarge per exemplaar, kan de oplage worden bepaald aan de
hand van de winstmarge en, omgekeerd, kan de winstmarge bepaald worden aan de
hand van de oplage.
Over de totale oplage van de eerste, tweede en dubbeldruk van Max Havelaar is
weinig bekend en wat bekend is, is afkomstig uit de tweede hand. Douwes Dekker
vermeldt zelf dat de oplage van de eerste druk 1.300 exemplaren bedroeg.13
In 1880 schrijft Funke in een brief aan een lid van De Dageraad over de oplage
van Max Havelaar: ‘Vóór '75 zijn er echter 3 drukken verschenen, die te zamen zeker
eene oplaag van 8 à 9.000 ex hadden en allen finaal uitverkocht werden’ (VW XX
504). Wanneer we daarvan de oplage van de derde druk uit 1871 (5.000 exemplaren)
aftrekken, resteert voor de drukken bij De Ruyter een totaal van 3.000 à 4.000, zeg
3.500. Dat komt overeen met het getal van verkochte

13

VW X 337. De vermelding van 500 als ‘gewone oplage’ komt overeen met een enkele
Amsterdamse Riem (550 exemplaren), waarvan 500 exemplaren voor de verkoop bestemd
waren.
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exemplaren in het model van De Batavus, vermeerderd met in totaal ruim tweehonderd
niet afgerekende exemplaren.
Het model van De Batavus leidt tot de conclusie dat de uitgever ervan voor de
tweede druk de standaardoplage van 1.100 exemplaren aanhield (een dubbele
Amsterdamse Riem). Het is mogelijk dat De Ruyter een ander aantal oplegde, maar
gezien de feiten die bekend zijn over het uitgeven van boeken tot het eind van de
jaren '60 van de vorige eeuw is het aannemelijk dat De Ruyter oplagen van 1.000 à
1.100 bestelde.14
Dit alles leidt tot de conclusie dat het niet onwaarschijnlijk is dat de verkoopcijfers
van De Batavus die van Max Havelaar benaderen, maar zekerheid daaromtrent kan
alleen door nader onderzoek worden verkregen.15
Dat de dubbeldruk van Max Havelaar in 1861 is verschenen, is overigens wel de
meest waarschijnlijke hypothese. De Ruyter heeft dan besloten tot het opleggen van
de dubbeldruk omdat de tweede druk in de eerste helft van 1861 uitverkocht was.
Naar de reden van het feit dat het een dubbeldruk was, moeten we gissen. Er is
overigens wel een aanwijzingen in het Volledige Werk te vinden: op 17 november
1860, middenin het verschijnen van de tweede druk (8 en 22 november), ontving De
Ruyter een deurwaardersexploot waarin Douwes Dekker onder meer van zijn uitgever
eiste dat hij zich zou onthouden ‘van alle daden, betrekkelijk gezegde uitgave’ (=
Max Havelaar) (VW X 361). Dekker verbood zijn uitgever derhalve nog een druk
op te leggen. Kort daarop begon het proces en De Ruyter zal zijn auteur niet verder
hebben willen tarten, uiteraard ook uit welbegrepen eigenbelang.
Als de hypothese juist is, dan waren binnen een jaar twee drukken volledig
uitverkocht. Het lijkt erop dat Max Havelaar daarmee tot de meest succesvolle
(proza)debuten van de negentiende eeuw kan worden gerekend, maar verder
onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten bieden.

Het proces opnieuw bezien
Hoe de dubbeldruk ook moet worden gedateerd, duidelijk is inmiddels: ondanks de
spoorwegkwestie liep de verkoop van Max Havelaar als een trein. Voor de uitgever
was er daarom geen enkele reden om een volksuitgave,16 in welke vorm

14

15
16

Zie hierover: R. van der Meulen, Boekhandel en bibliographie, theorie en praktijk geschetst
in een reeks aaneensluitende opstellen, Leiden, derde druk [1905], en: R. van der Meulen,
Het boek in onze dagen, Leiden, 1892.
Van De Ruyter is geen archief bewaard gebleven.
Wat heeft Douwes Dekker precies bedoeld met het begrip ‘volksuitgave’? Een uitgave zoals
de derde druk door Schadd (prijs: f2,40) of een nog goedkopere uitgave, bijvoorbeeld voor
één gulden? Het is de vraag of er een uitgever bereid zou zijn gevonden om een werk van
de omvang van Max Havelaar voor een dergelijk bedrag op de markt te brengen.
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dan ook, te overwegen. En de uitgever had hierin het laatste woord.
Dekker kon in november 1860, toen hij de eerste juridische stappen tegen De
Ruyter en Van Lennep nam, natuurlijk nog niet weten dat ook de tweede druk een
kassucces zou worden. Maar hij had kunnen weten dat er geen enkele aanleiding was
te veronderstellen dat de verspreiding van Max Havelaar werd tegengewerkt.17 Dat
deed hij dan ook niet, want dan zou hij De Ruyter hebben gedagvaard. Dekker
procedeerde daarentegen tegen Van Lennep.
Het proces had dan ook niet als inzet het geestelijke eigendom van Max Havelaar,
maar het economische eigendom. Dekker eiste niet de teruggave van het kopijrecht
van De Ruyter, maar rekening en verantwoording door Van Lennep.
Had Dekker die rekening en verantwoording niet op een andere manier kunnen
krijgen, bijvoorbeeld door bij Van Lennep langs te gaan? Dat is gebeurd, maar niet
door Dekker persoonlijk, want Van Lennep vermeldt in zijn brochure over het proces
dat hij met Dekkers advocaat om de tafel heeft gezeten en dat deze ‘een papier uit
zijn zak haalde en, à la Droogstoppel, mij een conto fino begon voor te lezen van 't
geen 't uitgeven van den Max Havelaar [kostte Hvd V] aan papier, aan inkt, aan
werkloon, aan korrektie, inbinden en inpakken van de exemplaren, die na zijne
berekening van 't boek verkocht waren, en van de prezumtieve winst, die het alzoo
had opgeleverd’ (VW X 573).18 Er is een goede reden waarom Dekkers advocaat zelf
met deze berekeningen kwam aanzetten. Die moeite moest hij nemen omdat Van
Lennep tot juli 1861 eenvoudigweg niet wist wat er aan Max Havelaar verdiend
werd, omdat hem nog geen rekening en verantwoording door De Ruyter was gedaan.
De Ruyter op zijn beurt zou de cijfers pas hebben in mei 1861, omdat dat de maand
was waarin de boekhandel haar bestellingen over het jaar ervoor met de uitgever
afrekende.
Dekker, misschien onbekend met dit gegeven, maar in ieder geval vol ongeduld
en in geldnood, was Van Lennep gaan wantrouwen. Hij vermoedde dat Max Havelaar
meer opbracht dan hem door Van Lennep als voorschot was verstrekt. Dit vermoeden
was juist, maar zou pas op 1 juli 1861 bevestigd worden. Dekker heeft daar niet op
gewacht.
Dat hij daadwerkelijk uit financiële motieven is gaan procederen wordt bevestigd
door wat over het proces staat in Idee 287:19

17
18
19

De prijs ervan (vier gulden) stond de verspreiding niet in de weg en komt overeen met de
prijs van latere werken van Multatuli (vijftien cent per vel en een dubbeltje voor het omslag).
Dekkers advocaat, mr J.G.A. Faber, had in een brief van 6 november 1860 bij Van Lennep
belet gevraagd (VW X 355).
Geciteerd naar de eerste druk.
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‘Maar toch vind ik 't verdrietig dat de firma DE RUYTER VAN LENNEP nu
't geld ontvangen dat 'r verdiend wordt - gewonnen, meen ik - op dat boek,
al werd dan ook dat geld gewonnen tegen mijn zin.
Want ik had daarvan 'n paar jaren kunnen leven met vrouw en kinderen.
Ik had Ideën kunnen schrijven, en 'k was t'huis geweest op den verjaardag
mijner kleine NONNIE.’
Iets eerder staat in hetzelfde Idee: ‘Ik heb weinig acht gegeven op de loop van het
proces. De slag was geslagen vóór pleidooi en vonnis: De Havelaarszaak was
gesmoord’. Dat was een terechte conclusie. Nop Maas heeft aangetoond dat de
oorzaak daarvan bij de liberalen onder leiding van Van Hoëvell moet worden gezocht.
Zij monopoliseerden Max Havelaar ten bate van hun eigen politieke doeleinden. In
het daarop volgende politieke geweld is de persoonlijke kant van de Havelaarzaak,
rechtsherstel voor Dekker, in het vergeetboek geraakt.20 Dekker zelf heeft daaruit
toen niet de juiste conclusie getrokken, namelijk dat zijn politieke kaart was
uitgespeeld. Wat Van Lennep is hem had herkend was de schrijver, niet de politicus.
Als Dekker tot eenzelfde conclusie zou zijn gekomen, dan zou hij hebben besloten
om van de pen te gaan leven. Dat besluit viel pas in 1870 en dat was in veel opzichten
tien jaar te laat.

Bijlage A
In het jaar van de dubbeldruk geldt:
kQdd + W = pY; kQdd + W = p(Vi+1 + Qdd - Vi)

In de overige jaren geldt:
Wi = pYi; Wi = p(Vi+1 Vi)
Verder geldt:
k + m= p
Waarbij de symbolen staan voor het volgende:
Qdd = de oplage van de dubbeldruk.
Wi = de gehele winst in jaar i

20

Nop Maas, ‘Dat boek is meer dan een boek - het is een mensch’. Reacties op Max Havelaar
in 1860. In: Over Multatuli 29 (1992), p. 13-60.
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Figuur 4: Het rekenmodel ‘Batavus Droogstoppel, een roman in verzen’ is gebaseerd op de
bovenstaande vergelijkingen.
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Bijlage B
Uitwerking 1: De afzet van De Batavus in het verschijningsjaar van de
dubbeldruk (afrondingsverschillen zijn gecorrigeerd)

Tabel 3: Invloed van de dubbeldruk op de afzetcijfers per jaar (verkochte
exemplaren). De tabel moet als volgt gelezen worden: als de dubbeldruk is
verschenen in (jaartal in de - horizontale - rij), dan is in (jaartal in de verticale - kolom) het vermelde aantal exemplaren verkocht. De afzet in het
jaar van de dubbeldruk is vetgedrukt.
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870
1860 2.365 1.838 1.989 2.045 2.069 2.094 2.142 2.187 2.232 2.277 2.319
1861 259

786

259

259

259

259

259

259

259

259

259

1862 94

94

470

94

94

94

94

94

94

94

94

1863 43

43

43

363

43

43

43

43

43

43

43

1864 43

43

43

43

339

43

43

43

43

43

43

1865 81

81

81

81

81

352

81

81

81

81

81

1866 77

77

77

77

77

77

300

77

77

77

77

1867 77

77

77

77

77

77

77

255

77

77

77

1868 77

77

77

77

77

77

77

77

210

77

77

1869 72

72

72

72

72

72

72

72

72

160

72

1870 56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

102

Tot.

3.244 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244

Uitwerking 2: Verhouding van de omvang van de oplagen van tweede druk
en de dubbeldruk (niet gecorrigeerd)

Tabel 4: Onderlinge verhouding van de oplagen van tweede druk en
dubbeldruk. Deze tabel moet als volgt worden gelezen: als de dubbeldruk is
verschenen in (jaartal in de rij), dan bedraagt de oplage van de dubbeldruk
maximaal het aantal vermelde exemplaren in de tweede rij, en de oplage van
de tweede druk minimaal het aantal vermelde exemplaren in de derde rij.
De vierde rij geeft het totaal van de oplagen van tweede en dubbeldruk.
Wanneer de dubbeldruk in 1860 zou zijn verschenen, kan op grond van de
hier gevolgde redenering geen cijfer voor de afzonderlijke oplagen worden
bepaald.
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870
Dubbel
1.404 994 845 778 710 581 460 338 216 102
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druk 2.142
2e

737

1.148 1.297 1.364 1.432 1.561 1.682 1.804 1.925 2.040

druk
Totaal 2.142 2.142 2.142 2.142 2.142 2.142 2.142 2.142 2.142 2.142 2.142
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Gary Lee Baker
Het esthetisch leven van de hoogste en de laagste standen in Multatuli's
Woutertje Pieterse en Vorstenschool
In zijn roman Woutertje Pieterse en zijn toneelstuk Vorstenschool legt Multatuli een
onverholen afkeer van de Nederlandse burgerstand en zijn normen en waarden aan
de dag. Al de segmenten van die burgerstand, van de kleinburgerij (de familie Pieterse)
en de hoger opgeleiden (van Huisde en Pennewip) tot de eigenaren van
produktiegoederen en handelsmaatschappijen (Kopperliths, Kruken, Calbbs), worden
door Multatuli in een kwaad daglicht gesteld. Multatuli contrasteert deze personages
met een aantal personages uit de arbeidersklasse (Hanna Smit, Femke, Vrouw Claus,
Leentje) en uit de adel (koningin Louise, prinses Erika) die een positieve en
onbaatzuchtige houding tegenover de menselijke gemeenschap vertegenwoordigen.
Waar Multatuli in zijn fictie de mentaliteit van de diverse sociale klassen schetst,
maakt hij een scherp onderscheid tussen de burgerstand enerzijds en de twee andere
klassen anderzijds, terwijl hij de verschillen tussen de arbeidersklasse en de adel veel
meer in het vage laat. Multatuli's kenschets van de klasseverschillen weerspiegelt zo
een citaat uit Goethes Wilhelm Meisters leerjaren, waarin Wilhelm het volgende
leert over het verschil tussen de burger en de edelman: ‘De burger kan zichzelf niet
afvragen: “Wat ben ik?” Hij kan zich slechts afvragen: “Wat heb ik? Wat voor
slimheid, kennis, talent of rijkdom?”’1 Bij Multatuli treft men dezelfde gedachte, als
hij schrijft:
onze kinderen zullen andere kreten horen. Niet het boekerig en versleten
‘te zyn of niet te zyn!’ maar 't meer praktisch, meer algemeen toepasselijk:
‘HEBBEN OF NIET HEBBEN!’ zal de leus wezen in de aanstaande
kaas-brood-vlees-en champagne-kryg.2
Met ‘hebben’ en ‘niet hebben’ doelt Multatuli hier op het hebben van brood op de
plank, maar de tegenstelling tussen ‘hebben’ en ‘zijn’ slaat ook op de verwerving
van luxe, maatschappelijke invloed en rijkdom - op een klassementaliteit die vooral
gericht is op maatschappelijk aanzien, uitgedrukt in toenemende rijkdom en politieke
invloed. Multatuli toont een burgerij die slechts leeft voor wat zij bezit. De identiteit
van de burger is welhaast volledig afhankelijk van zijn of haar

1
2

J.W. von Goethe, Wilhelm Meister's Apprenticeship, trans. Carlyle (...): 251
Multatuli, Ideën I-VII (Amsterdam: Em. Querido's Uitgeverij, 1985-1987) V: 338.
Alle verdere verwijzingen naar dit werk verschijnen in de tekst met aanduiding van
het deel en paginanummers.

Over Multatuli. Delen 36-37

30
bezittingen. De omvang en de marktwaarde van die bezittingen bepalen hoe de burger
zich in de maatschappij gedraagt en hoeveel invloed hij heeft op het politieke beleid.
Het verwerven van maatschappelijk aanzien staat ook centraal in het beeld van de
burgerstand dat de historicus Jürgen Kocka schetst:
De nadruk op de principes van prestatie, onderwijs, arbeid en eigenwaarde
leidde tot het denkbeeld van een moderne, geseculariseerde,
post-corporatieve, zelfregulerende, verlichte ‘burgermaatschappij.’ Dit
denkbeeld vond steun bij veel burgers en was gericht tegen de voorrechten
en de dwingelandij van het ancien régime.3
De ontstaansgeschiedenis van die mentaliteit is in deze context minder relevant dan
het feit dat de burgerstand zijn macht verwierf door pragmatisme en rationalisme.
Die op opvoeding en onderwijs gerichte mentaliteit leverde de burgerstand zijn
rijkdom op en werd een maatstaf voor wat in die klasse sociaal aanvaard was. De
werkwoorden ‘hebben’ en ‘zijn’ vertegenwoordigen een fundamentele tegenstelling
in Multatuli's schets van de Nederlandse samenleving - de tegenstelling tussen twee
verschillende, klassegebonden Weltanschauungen. ‘Hebben’ staat voor een bestaan
zonder verbeelding, voor de mentaliteit van mensen die slechts oog hebben voor wat
hun directe maatschappelijke en economische belang dient; het kenmerkt een klasse
die gedreven wordt door de begeerte naar materiële goederen. ‘Hebben’ leidt in het
streven naar meer rijkdom tot een bestaan van geestelijke stilstand en banaliteit.
‘Zijn’ houdt een bestaan in dat beroerd is door Fancy, dat geleid wordt door liefde
en gedreven door een verlangen naar kennis. ‘Zijn’ staat voor een hoger leven, voor
een bestaan van beweging en poëzie. In wezen werkt Multatuli Goethes idee verder
uit door naast de adel ook de arbeidersklasse het vermogen te geven om zichzelf de
vraag te stellen: ‘Wat ben ik?’
Laten we echter eerst enkele filosofische uitgangspunten van Multatuli analyseren
die meer inzicht verschaffen in de tegenstelling tussen de banaliteit van het ‘hebben’
en de verheven waardigheid van het ‘zijn’.
Multatuli's term voor de natuurlijke relatie tussen de mens en de wereld is
‘beweging.’ Beweging is volgens Multatuli de kern van de epistemologische band
met de natuur en met het mysterie van het zijn - een band die de mensheid zou moeten
koesteren, maar die zij verwaarloost in haar streven naar rijkdom. Deze band wordt
onderhouden door te ‘beminnen,’ te ‘weten’ en te ‘stryden’ (II, 237). Deze elementen
van beweging zijn natuurlijke en wezenlijke aspecten van het menselijk bestaan.
Liefde is het hoogtepunt van alles wat goed en edel is (II, 221); het is de hoogste van
alle menselijke deugden (II, 121). Liefde is het gevoel
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dat ons met elkaar verbindt en dat onze ‘zucht tot éénzyn’ toont (I, 15 en V, 320);
het zet ons aan tot nobele daden (II, 124) en doet ons verlangen met anderen te
communiceren (III, 34). Het tweede element, ‘weten,’ begint paradoxaal genoeg met
twijfelen (III, 92), omdat voortdurende twijfel leidt tot beweging, terwijl een toename
van kennis leidt tot de toekomstige mogelijkheid om het kwaad in de wereld uit te
roeien. Wouter legt het kernachtig uit:
En, Femke, denk eens, als ieder altyd alles begreep, zouen er geen slechte
mensen meer zyn. En dan kon de koning wat rust nemen, want ieder zou
zonder bevel of verbod, precies weten wat-i te doen en te laten had! (VI,
79)
Het verband tussen kennis en liefde schuilt in Wouters verlangen om het kwaad uit
de wereld te bannen. ‘Door Natuurstudie, d.i. door 't letten op de aard der dingen’
(VII, 182), bestrijdt men verstikkende opvattingen en worden we bevrijd van
schadelijke vooroordelen gebaseerd op verkeerde filosofische ideeën. Toename van
kennis gaat gepaard met een dieper begrip voor anderen, wat iemand in staat stelt
om anderen te beminnen en zich met hen verbonden te voelen. Multatuli beweert dat
edele weetlust een voortbrengsel is van dezelfde bodem waarop edele
liefde groeit. Doordringen, ontdekken, bezitten, besturen en veredelen,
ziedaar de taak en de begeerte van minnaar en natuuronderzoeker. (II, 269)
Het derde element, strijd, voorkomt dat liefde en kennis verzanden in
zelfgenoegzaamheid en solipsisme. Verzadiging in het beminnen en het weten komt
neer op een ‘doodvonnis’:
overal is juist die brandende begeerte tot éénzyn met het onbekende, de
oorzaak onzer beweging, dat is: van ons bestaan.
Hier beschrijft Multatuli hoe strijd ons in leven houdt door ons bestaan in beweging
te houden. Het einde van beweging betekent geestelijke dood:
Want ophouden van beweging is dood, en dus onmogelijk, ongerymd,
onwaar, juist omdat het zyn uit beweging bestaat, beweging is. (II, 172)
Beweging, in die drie gedaanten, is de kern van ons bestaan, want als we de waarheid
ontdekken en daarmee ons doel bereiken, komt er een einde aan de beweging en
geraken we in een staat van dood-zijn.
Het streven naar rijkdom is fnuikend voor beweging. Er zijn echter ook twee
eigenschappen die iemand in staat stellen de beweging te ontstijgen tot het niveau
waarop men in staat is om zich in poëzie uit te drukken. Nodig hiervoor is
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allereerst het verlangen om te communiceren, dat blijkt uit uitingen van liefde (III,
70-71). Dit moet worden aangevuld door Fancy, ofwel verbeeldingskracht en
inspiratie. In de poëzie staat Fancy voor de natuur (I, 142), en liefde is niet alleen de
hoogste deugd (II, 121) en het hoogste goed (III 54-55 en 69), maar ook een blijk
van onze natuurlijke neiging tot vereniging met elkaar en met de natuur (I, 115, 379,
en V, 320). Fancy manifesteert zich als inspiratie, gloed en genie (III, 68), die de
dichterlijke geest zijn poëtische beelden bezorgen. Als Multatuli schrijft: ‘er is niets
poëtischer dan de waarheid’ (I, 168), dan bedoelt hij daarmee dat mensen die hun
leven niet aan het zoeken naar waarheid wijden, categorisch onpoëtisch zijn (V, 78),
niet geschikt voor een poëtisch bestaan. Hun leven is verstoken van enig esthetisch
element en hun bestaan wordt zinloos in zijn banaliteit en zelfzuchtigheid. De poëzie
creëert daarentegen een gevoel van macht in relatie tot de wereld, omdat het op een
geestelijk en emotioneel nog hoger plan staat dan de liefde, de kennis en de strijd
van de beweging: het vereist alle drie die componenten, plus verbeelding. Het diepe
bewustzijn van de poëzie is ver verheven boven de alledaagse beslommeringen van
het individu. Het bevrijdt de mens van die beslommeringen en van de nauwe
toekomstvisie die ze vertegenwoordigen.
In een verhandeling over het zijn, de natuur, waarheid, kennis, poëzie, liefde,
beweging en Fancy komt duidelijk naar voren wat de hogere en lagere elementen
van het leven zijn. Zoals Multatuli ze gebruikt, hebben de termen ‘hoog’ en ‘laag’
zowel een letterlijke als figuurlijke betekenis. Naaisters en wasvrouwen
vertegenwoordigen bijvoorbeeld de onderste laag van de Nederlandse samenleving
als het gaat om aanzien en inkomen. Voor Multatuli geven ze echter tegelijkertijd
blijk van de hoogste eigenschappen, en vertegenwoordigen ze daarom figuurlijk, op
puur menselijke basis, de hóógste deugden der mensheid. Daarom zijn de personages
Hanna Smit in Vorstenschool en Femke in Woutertje Pieterse van het grootste belang
bij de interpretatie van de filosofische strekking van deze werken. Net als hun adellijke
tegenhangers koningin Louise en prinses Erika beschikken deze personages, in meer
of mindere mate, over tenminste een aantal van de volgende eigenschappen:
oprechtheid, liefde voor de mensheid, verlangen naar kennis, verbeelding, moed en
een zich aangetrokken voelen tot dichterlijke geesten: Hanna tot Albert en Femke
tot Wouter. Wat de verteller over Femke zegt, geldt evengoed voor Hanna: ‘Niets
stond in haar ziel de normale werking van de zucht tot éénzyn, tot aansluiten - en
dus tot liefhebben! - in de weg.’ Later vervolgt de verteller: ‘Femke toonde zich vlug
van begrip, fyn van opvatting en liefelyk in handelwyze: omdat ze kompleet was.’
(V, 320) Als complete persoonlijkheden weerspiegelen Femke en Hanna de hoogste
deugd die men in ‘het geringste’ kan aantreffen, alsmede ‘voornaamheid’ in hun
individuele geesten (VI, 195). Zo schuilt datgene wat in figuurlijke zin het hoogste
is juist in wat in letterlijke zin het laagste is. De relatie tussen Louise en Hanna en
die tussen Femke en Erika valt als volgt te omschrijven: Wat letterlijk het hoogste
is, is blij met wat letterlijk het laagste is, en geeft daarmee blijk van zijn eigen
figuurlijke hoogte.
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Wouter begint het onderscheid tussen het hogere en lagere te begrijpen in een scène
waarin hij na een chaotische nacht vol emotionele spanningen op verhaal kan komen
in de kamer van Femke:
Neen, neen zó ver was Wouter nog niet! Toch keek hy met innig genoegen
't kamertje rond, en ademde de geur in, die z'n verbeelding meedeelde aan
alles wat-i zag. Al voelde hy zich dan niet in-staat, de hier uit alles
sprekende eenvoud boven boekerige majesteit te stellen, toch was-i reeds
genoeg gezuiverd van 't állergemeentse, om die eenvoudigheid hoger te
schatten dan 't benauwd-burgerlyke waaraan-i gewoon was en dat hem zo
kwelde.
De woorden ‘zó ver was Wouter nog niet’ geven aan dat Wouter een leerproces
doormaakt, en dat hij nog veel te leren heeft. De positieve personages om hem heen
- Vrouw Claus, pater Jansen, Leentje, prinses Erika - zijn compleet, net als Femke.
Zij zijn wat ze zijn. Wouter daarentegen, die, ook al is hij een ‘burgerjongetje’, hun
opvattingen deelt, moet eerst nog wórden wat hij is. Hij heeft nog geen besef van
hoog en laag en de verhouding tussen die twee. Hij heeft geen benul van de
mogelijkheid dat een prinses ‘zich te gering achten zou, om Femkes bedje te schudden’
(VI, 194). Hij voelt alleen intuïtief aan dat zij die in edele armoe leven, hoger staan
dan de adel, en veel hoger dan zelfs de rijkste leden van de burgerij.
Deze notie van de adel van de armen - die letterlijk heel laag maar figuurlijk juist
zeer hoog in de samenleving staan - heeft ook thematische relevantie voor het
personage van koningin Louise in Vorstenschool. In een noot uit 1878 valt de auteur
burgerlijke lezers aan die de nuance niet begrijpen van zijn figuurlijk gebruik van
de begrippen hoog en laag:
En dit is met zeer velen 't geval! Zie, byv. zekere beoordelaars van
Vorstenschool, die m'n Louise niet koninklyk vinden, omdat ze te
eenvoudig-verheven menselyk is. Maar lieve beste domme burgerluidjes,
juist dáárom staat ze zoveel hoger dan de opgeschikte princessen in de
poppenkast uwer zogenaamde klassieken! (VI, 194)
Poëzie en beweging zijn essentiële onderdelen van het hoogste. Wie tot het laagste
behoort, onderdrukt deze natuurlijke menselijke eigenschappen (III, 18 en V, 18) ten
gunste van normen en waarden die gericht zijn op materieel gewin en
maatschappelijke status in de oppervlakkige zin van het woord.
Wouters hopeloze misplaatstheid komt voort uit zijn ongemakkelijke positie in
een klasse die gedreven wordt door deze oppervlakkige gehechtheid aan materiële
zaken. Geestelijk identificeert Wouter zich of met de laagste of met de hoogste laag
van de bevolking, maar absoluut niet met de middelste laag, waarin hij geboren werd
en waar hij zijn leven leidt. Hij wil een koning of een blekersjongetje worden (VI,
8), maar zijn huidige positie in de samenleving bevalt hem niet, en berokkent hem
zelfs schade. De ‘hebzucht’ die zijn burgerlijke
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milieu kenmerkt, is voortdurend in strijd met zijn ‘zijnzucht’, zijn intense verlangen
zo te zijn als zijn overtuiging hem ingeeft.
Het verhaal over Woutertje bevat diverse symbolen die het conflict uitbeelden
tussen enerzijds het verlangen van de hoofdpersoon naar een verbeeldingsvol en
kunstzinnig bestaan, en anderzijds de interesse in materiële zaken die zijn familieleden
en zijn werkgevers van hem verwachten. Zijn nieuwe boord, toepasselijk genoeg een
afdankertje van zijn oudere broer Stoffel, is een eerste indicatie van zijn gang in een
wereld van opsluiting, beperkingen en kleingeestigheid: ‘Wouter moest voortdurend
recht voor zich uit zien om z'n pronk niet te bederven.’ (VI, 269) Op het kantoor van
Ouwetijd & Kopperlith heeft Wouter de hele ochtend enorme honger, maar hij
probeert het te negeren. Als hij thuiskomt, vindt hij daar als middagmaal slechts
oneetbare aardappelen. Wouters burgerlijke milieu is zowel van voeding als van
opvoeding verstoken. Hij kan echter altijd rekenen op een dikke boterham met kaas
en een kop koffie in het huis van Femke - immers ook de plaats waar hij voor het
eerst kennismaakt met Fancy en haar verheven heerschappij over zijn zieleleven. Op
het kantoor moet hij onder meer brieven kopiëren, wat een duidelijke vernedering
is voor de literatuurminnende, dichtende en verhalen verzinnende Wouter. Poëtische
originaliteit, wat per slot van rekening ‘de eis der kunst’ is (VII, 235), wordt
gereduceerd tot een gedachteloos en banaal overschrijven; de kleinburgerij degradeert
Wouter tot een ‘naschrijvertje’ (VI, 240).
Femke en Vrouw Claus leven van het wassen van kleren, een taak die metaforisch
verbonden is met hun zuivere geest. Op kantoor moet Wouter tussen lekkende
olievaten door lopen om zijn bureau te bereiken. De verteller geeft als commentaar.
‘Maar... had-i zich dan voorgesteld, met de wereld in aanraking te kunnen komen
zónder bezoedeling?’ (VI, 277) Bij Femke heb je de open ruimte van de bleekvelden,
terwijl Wouter op zijn werk gevangen zit in de ‘vermuffing’ van het sousterrain bij
Ouwetijd & Kopperlith, waar een vieze, bedompte lucht hangt (VII, 18-19). Toch
maakt zijn werk voor de firma deel uit van zijn opleiding tot dichter, want alleen
door in contact te komen ‘met het állerlaagste’ kan hij opklimmen ‘tot de Poëzie der
Werkelykheid...’ (VI, 264)
De boodschap van Multatuli's Vorstenschool is ongecompliceerd. Als de kern van
het stuk beschouwt hij ‘Louise's denkbeelden over de “staatkundige” ziekten van de
dag!’ (IV, 331). Multatuli vindt dat het de parlementaire regering ontbreekt aan een
hart en aan een gevoel van verantwoordelijkheid voor het welzijn van het volk (I,
228-229). Hij wijt deze ontwikkeling aan de aard van het parlementaire systeem,
waarin het individuele geweten verdwijnt in de anonimiteit van het collectief. Doordat
de aandacht voor het individu naar de achtergrond schuift, biedt het systeem van de
volksvertegenwoordiging aan personen met dubieuze principes de kans om
‘hooggeplaatste personen’ te worden, zoals ze in de ondertitel van Vorstenschool
heten. Louise wordt gepresenteerd als het tegenbeeld van verkozen
volksvertegenwoordigers die regeren ‘zonder 't minste blyk
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te hebben gegeven noch van kennis, noch van bekwaamheid, noch van karakter, noch
van integriteit.’ (V, 324) Met haar ‘weetlust’ (IV, 18) en haar minachting voor hen
die de staat slechts zien als een carrièremogelijkheid en als fabriek (IV, 20), is Louise
het toonbeeld van wat een vorst volgens Multatuli zou moeten zijn. Een regering als
de directie van een fabriek is een regering als een machine zonder persoonlijkheid,
zonder hart, kennis of beweging. De menselijke ziel die de regering geschapen heeft,
is eruit verdwenen. Vandaar het belang van de droom van Louise waarin haar de
keus geboden wordt tussen koningin of ‘mens’ zijn - een thema dat in het hele werk
terugkomt. Ze kiest ervoor om ‘mens’ te zijn (IV, 23), omdat ze alleen door lijden
en begrip iets over regeren kan leren: ‘Een eerste plicht des Soevereins is: weten.’
(IV, 25)
In Louise, het symbool voor een menselijk regeren, komt ook Multatuli's
fundamentele ontologische systeem tot uitdrukking van de beweging die de mens
wakker houdt in een wereld van liefde, kennis en strijd. Louise is op zoek naar de
waarheid, die voor haar besloten ligt in kennis, en kennis is op zijn beurt een
verschijnsel van het hart (IV, 21). Als ze over bewegen spreekt, vertolkt ze Multatuli's
eigen opvattingen:
Wat is beginnen? Wat is einden? Niets!
Bewegen zal altyd, wat eens bewoog.
Bewegen, voortgaan - niet vooruitgaan immer!
Is voorwaarde en bestemming van het zyn.
Bestaan is: anders worden. (IV, 62)
Wat Wouter uitbeeldt op het socio-economische plan, wordt in Louise uitgedrukt als
politiek ideaal. Beiden staan voor verandering, al is Wouter daarvan de ruwe
grondstof: hij ondergaat de verandering, terwijl Louise een modelvorstin is. Koning
George is degene die uiteindelijk verandert.
Het fundamentele verschil tussen de arbeidersklasse en de adel enerzijds en de
burgerstand anderzijds wordt uitgedrukt door de werkwoorden ‘zijn’ en ‘hebben.’
Multatuli past deze tegenstelling toe op de diverse klassen om te laten zien dat zowel
arbeiders als edellieden zijn wat zij zijn. Ze voelen geen noodzaak tot naijver en zijn
vrij van de concurrentiementaliteit van de burgerstand, die slechts gericht is op de
banale behoeften van alledag, en geen oog heeft voor meer edele, ‘natuurlijke’ en
esthetische zaken als waarheid, liefde, kennis en poëzie. Daarom verkiest Multatuli
in zijn visie op de samenleving niet alleen de hoogste stand, maar ook de laagste
stand boven het midden, door aan wat letterlijk ‘het laagste’ is figuurlijk ‘de hoogste’
eigenschappen toe te kennen. ‘Zijn’ is dus een esthetische houding, van bestaan op
zichzelf, zonder begeerte, zonder te willen bezitten, te beïnvloeden of te exploiteren
voor zelfzuchtige en kleingeestige doeleinden. De arbeidersklasse en de adel bevatten
al het goede waar de mensheid toe in staat is en dat de mens volgens Multatuli
aangeboren is.
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Nop Maas
Navolgers van de Ideën
II. Titus (A.F.H. de Lespinasse)
A.F.H. de Lespinasse (1819-1881) was volgens het Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek1 achtereenvolgens gemeentegeneesheer in Voorst, Epe (Vaassen) en
(vanaf 1863) Hasselt. In 1870, na de dood van zijn vrouw, emigreerde hij naar
Amerika, waar hij in Orange-City in de staat Iowa een boerderij beheerde en de
geneeskunst uitoefende. Over zijn nieuwe vaderland publiceerde hij enkele
enthousiaste boeken.
Reeds vanaf zijn studententijd publiceerde De Lespinasse uitbundig. Onder eigen
naam of onder pseudoniemen als Dr. L. en Joris Bromminck gaf hij toneelstukken
in het licht, physiologie-achtige geschriften over het studentenleven, brochures over
het groenprobleem en andere actuele zaken en geschriften over de vrijmetselarij. Het
pseudoniem Titus reserveerde hij grotendeels voor zijn publikaties op godsdienstig
gebied. Als zijn chef d'oeuvre beschouwde hij waarschijnlijk de Nederlandse
bewerking van Aart en oorsprong der Christelijke godsdienst, naar het Frans van
Ch. François Dupuis uit 1859. In Multatuli's legioen van Insulinde karakteriseert
Tristan Haan onze Lespinasse als een maniak, die in De Dageraad hardnekkig Dupuis'
stelsel aan de man probeerde te brengen. Dupuis was een latinist en astronoom uit
de tweede helft van de achttiende eeuw. ‘Die had door zijn combinatie van vakken
kans gezien alle mythologieën, godsdiensten en erediensten terug te brengen tot de
loop van de hemellichamen, meestal de zon, maar ook wel eens andere. Zelfs de
eredienst van Jezus liet zich verklaren als zonaanbidding. Onzin misschien, maar het
stelsel was natuurlijk een machtige machinerie bij de ondermijning van het
christendom.’2 In de Ideën-achtige rubriek die Titus in De Dageraad publiceerde
breekt hij af en toe inderdaad een lans voor dit gedachtegoed. ‘Losse bladen en
aanteekeningen’ heet zijn rubriek. In drie jaar tijd verschenen er veertien afleveringen,
bestaande uit in totaal 157 doorlopend genummerde stukjes.3

1
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kolom 1036-1037.
Tristan Haan, Multatuli's legioen van Insulinde. [Amsterdam 1995], p. 75.
De afleveringen verschenen in de volgende delen van De Dageraad: 15 (1862-1863), p.
430-434; 533-537; 16 (1863), p. 45-48; 152-157; 360-362; 526-533; 17 (1863-1864), p.
258-263; 338-344; 414-417; 18 (1864), p. 255-261; 19 (1864-1865), p. 60-67; 312-316;
407-409.
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Predikanten en de godsdienst
De eerste aflevering van ‘Losse bladen en aanteekeningen’ draagt een motto van De
Genestet: ‘Liefderijk genoeg;/Maar liefelijk is anders!’. Dit motto moeten we
waarschijnlijk niet op de rubriek als geheel betrekken, maar slechts op het eerste
stukje. Daarin wordt Chonia (pseudoniem van de predikant J.C. Kindermann) onder
handen genomen, omdat hij zich in De Tijdspiegel denigrerend had uitgelaten over
Victor Hugo. In de titel van zijn bespreking van het eerste deel van Les Misérables
betitelde Chonia Victor Hugo als ‘een procureur-crimineel, die advokaat wordt ter
eener zijde’.4 Maar het ergste was Chonia's zijdelingse aanval op de Italiaanse
vrijheidsstrijder Garibaldi. Hugo geeft volgens Chonia een eenzijdige, vertekende
en overdreven voorstelling van de maatschappelijke toestanden in Frankrijk:
Humaniteit is zijn wachtwoord; daarheen wil hij ons geslacht voeren. Wij
vreezen, dat wij in hem den Garibaldi der humaniteit zullen vinden, een
verdediger, die voor hare zaak een gevaarlijker vijand wordt dan haar
ergste vijand.
Titus reageert:
Onder de hand wordt de edele Garibaldi, dat vleesch-geworden ideaal van
vrijheid, vaderlandsliefde en onbaatzuchtigheid, waarin hij bijna
Washington overtreft, nog eens even bezwadderd.
Dan Chonia is een... Christen-leeraar. - Die liefde-predikers zijn altijd zoo
liefelijk, 't gaat hun, als de meeste artsen, die wel medicijnen voorschrijven,
maar ze zelve - niet gebruiken.
Daarmee is de toon gezet voor wat betreft Titus' houding ten opzichte van predikanten.
Zijn nummer II bestaat uit twee versjes. Het ene citeert een pas beroepen predikant
die het als een eer beschouwt steeds weer tot de Heer te mogen spreken; het tweede
is een ontboezeming van een predikant die er enkele dienstjaren op heeft zitten:
Lieve God,
Welk een lot!
Taal te spreken
En te preken;
't Niet te meenen,
't Is in waarheid
Om te weenen.

4

De Tijdspiegel (1862) II, p. 33-39.
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Goede God,
Welk een lot!

Uiteraard heeft Titus hier het oog op de moderne predikanten die niet de consequentie
trekken uit de inzichten die de historisch-kritische beschouwing van de bijbel hen
heeft opgeleverd. In XLIX verklaart hij zelden zo beledigd te zijn als toen hij door
enkele knapen op straat begroet werd met: ‘Dag, dominé!’ In LXX kwalificeert hij
priesters als soldaten van de list, zoals echte soldaten de priesters van het geweld
zijn. De keizer van Rusland en zijn soldaten bidden, merkt hij in zijn volgende
nummer op, maar ondertussen moorden zij de Polen uit op een manier waarvan Alva
nog wat kon leren.
Vanaf nummer III komen allerlei zegeningen van het geloof aan de orde. Net als
in het onderwijs is in geloofszaken het afleren van dwalingen uiterst moeilijk. ‘Hoe
meer geloof, hoe minder zedelijkheid!’, roept hij uit in IV. Dat komt doordat het
geloof als een spons beschouwd wordt, waarmee zonden van de lei geveegd kunnen
worden:
Van daar, dat de fijnste gemeenten de meeste onechte kinderen en
ontuchtigheden opleveren.
Van daar, dat bij de kleine schipperij (vrij algemeen orthodox) meer
dronkaarts, meer bedriegers (welke 't in eerlijkheid in geldzaken, maat en
beloften mangelt), meer bordeel-bezoekers gevonden worden, dan bij
andere volksklassen.
Verder bevatten de vroegste nummers van Titus stellingen als dat de mensen je dieper
groeten naarmate ze je minder mogen lijden (VII), dat het christendom in wezen
slechts een verjoodst boeddhisme in Grieks gewaad is (VIII) en dat de apostelen nooit
op het idee gekomen kunnen zijn om evangeliën te schrijven, omdat ze elk moment
het einde der tijden verwachtten (XI). Volgens Titus zouden Christus en de apostelen
zeer verbaasd geweest zijn als men hen had voorspeld had, ‘dat er 2000 jaren later
nog Christenen zouden bestaan, altijd onderling kijvende, zoo als zij altijd deden, en
nog doen.’ Het is slechts bij toeval dat het christendom een algemeen verbreide
godsdienst geworden is (LI).
Overigens betwijfelt Titus of Christus echt bestaan heeft. In CXIV stelt hij
onomwonden: ‘Het historisch bewijs te leveren van het bestaan van Christus is eene
onmogelijkheid.’
Godsdienst, zo geeft hij in XII te verstaan, is niets anders dan een vals middel
waarmee men de ontevredenheid over schepper en schepping probeert onschadelijk
te maken:
Dien valschen troost vindt de Oosterling in den opium; de Indiaan in den
tabak; anderen in wijn; anderen in dweeperij, welke laatste niets anders
is, dan de bene-
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veling der rede op psychologischen weg.
Een dronken mensch en een dweeper verschillen alleen dáárin, dat de
eerste slechts tijdelijk, de tweede altoosdurend krankzinnig is.
In CXX meldt hij dat de godsdienst uitgevonden schijnt te zijn ‘om den vorsten de
moeite te besparen van rechtvaardig te zijn, goede wetten te maken, goed te regeren;
de godsdienst dient, om de menschen geduldig te laten insluimeren bij al de ellenden,
waarmede hunne overheden hen overstelpen.’ In CXLVIII definieert hij het doel van
de godsdienst in een krachtige drieslag: ‘Ze dient: 1. om den mensch dom en onnozel
te houden. [...] 2. om zijn medemensch te tyranniseren en hem geduldig genoegen
te doen nemen in de verregaande ringelorijen; 3. om aan een leger van improductieve
leegloopers den kost te geven.’
Behalve Dupuis is ook Voltaire een van de helden van De Lespinasse. Diens werk
beschouwt hij als een onuitputtelijke schatkamer (LII: de bijbel verbood de slavernij
niet; het ‘aartsslechthoofd’ Voltaire begon met de bestrijding daarvan). In XXXII
verenigt hij zijn beide helden:
[...] De godsdienst, zegt Dupuis (Relig. Univ., IV 321) heeft de vreeselijkste
wapens geleverd aan hen, die er 't minst aan geloofden.
Dit zien wij nog te Parijs, te Madrid, te Constantinopel en in den Haag.
Bij gelegenheid veranderde ik een paar beroemde versregels van Voltaire
en schreef, naar ik meen, gegrond:
Les prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense,
La félonie des rois fait toute leur puissance!5
Veel verschil is er volgens Titus niet tussen protestanten en katholieken. De protestant
veracht de katholiek en de katholiek verdoemt de protestant (CXVII). In zijn volgende
nummer heet het dan ook: ‘In het Christendom is verdraagzaamheid hetzelfde als
onverschilligheid.’
Filosofen veroorzaken geen revoluties, maar er is geen enkele revolutie waar de
priesters niet de hand in hadden (CXIX).

Vergelijken
Vanaf nummer XVI begint Titus te goochelen met historisch-vergelijkende symboliek
en fabelleer en - niet te vergeten - met de etymologie. Zo betoogt hij in

5

Priesters zijn niet wat een verwaand volk denkt, het verraad van de koningen maakt
hun hele macht uit. Het onbewerkte citaat uit de vierde akte van Oedipe luidt: ‘Nos
prêtres ne sont poit ce qu'un vain peuple pense,/Notre crédulité fait toute leur science’.
Daarin zijn dus niet de heersers, maar is onze lichtgelovigheid verantwoordelijk.
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e.v. dat ‘Jezus’ en ‘Christus’ eigenlijk ‘licht’ betekenen en dat dergelijke
benamingen bij allerlei volkeren voorkomen. Als ik het goed zie, is het resultaat van
dergelijke onderzoekingen vooral het uitzicht dat het Christendom een samenraapsel
en bewerking is van andere godsdiensten. Alle godsdiensten zijn één pot nat voor
Titus, als min of meer gebrekkige pogingen om de schepping te ontraadselen. Ze
verschillen alleen naar gelang de tijd en de plaats waar ze geconcipieerd zijn. Als
Mohamed geweten had dat er plaatsen waren waar het de ene helft van het jaar dag
en de andere helft nacht is, zou hij nooit een vasten hebben uitgeschreven die duurde
van zonsopgang tot zonsondergang (XVI). Of iemand Mohamedaan of iets anders is,
hangt uitsluitend af van de toevallige plaats waar hij geboren is (XXVI). In xxxviii
bespreekt Titus diverse oude godsdienstuitingen waarin een ezelskop aanbeden werd
en hij vraagt zich af welke de rol van de ezel was in de oude afgodendiensten. Om
daar meteen op te laten volgen: ‘'t Maakt overigens eigentlijk geen verschil, of men
een lam of een ezelskop aanbidt!’ In een later nummer (CLXI) scheidt hij nog een
weinig begaafde allegorie af, die een preek van een ezel voor ezels behelst. Gerard
Reve had tijdens zijn ezelproces in de jaren zestig van deze eeuw nog zijn voordeel
kunnen doen met de oude ezelaanbidding waar Titus hier op wijst.
Vanuit zijn specialisatie reikt Titus ook de hand aan geestverwanten. David
Friedrich Strauss is naar zijn indruk in zijn Leven van Jezus verlegen met de duiding
van de verzoeking in de woestijn. Titus weet daar wel raad mee: ‘vermoedelijk is
[Strauss] niet intiem met de oude initiatie-vormen: anders zou hij zeer goed gezien
hebben, dat dat verhaal 't verslag is van de Esseïsche inwijding in den eersten graad.’
Overigens beoefent Titus de vergelijkende mythologie in De Dageraad niet alleen
in zijn rubriek ‘Losse bladen en aanteekeningen’, maar ook in andere artikelen.
Reacties op die artikelen worden dan weer in de rubriek besproken. Als hem min of
meer verweten wordt dat hij onder pseudoniem schrijft, antwoordt hij, dat hij dit met
opzet doet:
LXVI

Mijn naam toch kon geen gezach schenken aan 'tgeen ik schreef; en kon
het dat, ware 't verkeerd.
Voorts heb ik al laster, benadeeling en verdachtmaking van klerikale zijde
genoeg uitgestaan, omdat ik het tijdschrift las en voorstond, om er niet
tegen op te zien, bovendien als schrijver, voor de wezenlijk domme en
onnoozele gemeente, op onrechtvaardige wijze te worden gebrandmerkt.
Den dweeper alleen is de onnutte martelaarskroon begeerlijk. (LVII)
Evenals hun aller voorbeeld Multatuli proberen Titus en de in de vorige aflevering
voorgestelde Quintillianus van tijd tot tijd met een welgemikte vergelijking de
christenen uit hun waan te doen ontwaken. Zo virtuoos en effectief als die van
Multatuli zijn ze natuurlijk niet. Neem bijvoorbeeld Titus' nummer XXIII:
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Men strooit het praatjen uit, dat er een reus van 20 voeten lang bestaat.
Welnu, niet lang duurt het of geleerden van allerlei soort onderzoeken,
welke de kleur van zijn hair is, hoe groot zijne duimen moeten zijn, hoe
lang zijne nagels; men schreeuwt, men cabaleert, men vecht er om; en zij,
die den pink van den reus een duim kleiner berekenen, dan de anderen,
doen hunne tegenstanders verbranden, zoo zij kunnen. ‘Maar, goede
lieden’, zegt een voorbijganger nederig, ‘bestaat uw reus wel eens?’ ‘Welk een afgrijselijke twijfel!’ roepen al de kijvers uit. ‘Welke
godslastering! Welk een onzin -’ Alsdan verzoenen zij zich voor een
oogenblik, om den voorbijganger te steenigen, en na hem op ceremoniële
manier te hebben vermoord, gaan zij voort met hun gekijf over pink en
nagels.
Christenen doet gij verstandiger?

Aanval
Titus heeft bepaald oog voor de minder positieve kanten van het christendom. Het
Nieuwe Testament is verantwoordelijk voor de moord op honderdduizenden
onschuldigen die beschuldigd werden van geloof in of omgang met de duivel (XXVIII).
De vergelijking met andere godsdiensten valt niet in het voordeel van het christendom
uit: ‘De priesters van Atys verminkten zich ter eere van de godheid; - die der
christenen benemen zich veel edeler deel: de rede!’ (XXX).
De bekende claim van het christendom op de uitvinding van de moraal bestrijdt
Titus met de vraag wat christelijke moraal anders is dan algemene moraal (XL). En
trouwens: ‘De geschiedenis der Christen-priesters is die van de onmeedoogendste
beulen der menschheid.’
Ook het eenvoudige gezonde verstand zet Titus in tegen de godsdienst, zoals in
LCCIV:
De Groninger Courant vertelt, dat een vos een ¾ jarig kind bij de kleêren
gepakt had, maar verjaagd werd door 't geschreeuw van een door Gods
voorzienigheid daar aanwezig man.
Door wiens voorzienigheid bevond zich nu aldaar de vos? vraag ik
eerbiedig.
In LXXXI stelt hij vast dat, afgaande op de evangeliën, Jezus zijn wonderen zo verricht
heeft, dat ze hun doel (‘'t bewijzen van de echtheid zijner zending’) misten. Zijn
wonderen lijken op die van het magnetisme en spiritisme: ze zijn onmogelijk te
constateren.
De medicus in Titus vertoont zich in LXXXVI, waar hij het geloof vergelijkt met
‘een polyp, die radicaal moet worden weggenomen en als ziekteproduct weggeruimd’,
omdat het ‘zich eerst naast, later boven en eindelijk in plaats van weten stelt.’
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In CII citeert hij statistiek uit Frankrijk, waaruit blijkt dat onderwijzers die tevens
geestelijken zijn zich veel vaker schuldig maken aan misdaden, vooral tegen de
eerbaarheid, dan leken-onderwijzers. En daar komt nog bij, zegt Titus, dat de
geestelijkheid meer dan anderen in de gelegenheid is om allerlei zaken weg te
moffelen.
En natuurlijk laat Titus niet na te wijzen op de wreedheid en de bloeddorst die hij
tot de sprekendste eigenschappen van de joodse God rekent (CXLVII).
Titus gaat herhaaldelijk in discussie met anderen. Allard Pierson, Elise van Calcar,
dominee Meyboom en incidenteel ook geestverwanten zoals Johannes van Vloten
zijn mikpunt van zijn kritiek. In CLVI richt Titus zijn pijlen op Jacob van Lennep. In
het Jaarboekje voor Nederlandsche vrijmetselaren van 1864 publiceerde Van Lennep
de bijdrage ‘Een woord, naar aanleiding der kritiek, uitgekomen tegen La vie de
Jésus, van Renan’.6 Van Lennep stelde daarin dat Renans boek in Nederland op
dezelfde manier bestreden werd als de vrijmetselarij. Hij zag drie lijnrecht tegenover
elkaar staande ‘orthodoxiën’ aan het werk: de ijverige katholieke, de rechtzinnig
protestantse en de hardnekkig ongelovige. Bij die laatste categorie heeft Van Lennep
niet het oog op degelijke wetenschappers als Strauss, Baur en Renan, maar op
‘zoodanigen die zich verbeelden, dat het twijfelen aan een geopenbaarde godsdienst
reeds op zich zelf voor een bewijs van groote moed en schranderheid gelden kan’.
Hij heeft het oog op ‘nagalmers’ van wat vroeger door mensen als Voltaire en Dupuis
met min of meer vernuft en zwier voor de dag is gebracht, maar wat inmiddels als
onbeduidend en onwetenschappelijk terzijde is gesteld. Titus voelde zich duidelijk
aangesproken door van Lennep. Hoewel hij zelf vrijmetselaar is, duidt hij het
Jaarboekje aan als het maçonniek ‘(groefbidders-)jaarboekjen’. Van Lennep zelf
wordt weggezet als een maker van romannetjes. Titus verzekert dat de school van
zijn held Dupuis in België en Frankrijk bloeit, en dat zijn bewerking van des meesters
hoofdwerk in Duitsland zal verschijnen - als de censuur dat toelaat.

De Dageraad
Titus richt zijn pijlen niet alleen op de tegenstanders, maar ook op de medestanders,
als die daar aanleiding toe geven. Ze zijn namelijk niet enthousiast genoeg. In XXXIII
gispt hij het ‘knieperig karakter der Hollanders’ dat zich ook niet verloochent bij de
Dageradianen. Nu velen zich niet meer schamen om het blad te lezen en men dat
niet meer in het geniep hoeft te doen, bedanken ze als abonnee om met anderen samen
een roulatieabonnement te nemen. In gewone leeskringen, sociëteiten en
leesbibliotheken durft men het blad nog niet aan, maar als de

6

p. 267-272.
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tendens zich doorzet, zou dit wel eens de ondergang van het blad met zich mee
kunnen brengen. Even later (XXXIX) komt hij nog eens op het probleem terug in
algemener termen:
De Hollander, voor zoo verre hij niet tot den geleerden stand behoort, en
vooral de koopman, geeft, zonder omziens, een fijne flesch; zet zijn geld
in fijne sigaren tot damp om; - maar om een gulden of wat uit te geven
voor een boek, dat kan er niet af: dan trekt hij, en trekt nog eens, en steekt
zijn geld weêr op, en neemt nog een fijne flesch, en nog een pakje puik
fijne sigaren...
Maar de overwinning voor De Dageraad ziet hij in het verschiet. In XLVIII vergelijkt
hij het blad met Garibaldi, die ook vocht met verkrachting van alle regels van de
strategie en die toch overwon. In LVIII leidt hij het belang van het tijdschrift af uit
het gedrag van de tegenstanders:
Eenige zijner tegenstanders (De Gids, De Tijdspiegel, enz.) nemen den
schijn van minachting aan, terwijl zij, na eerst allerlei andere middelen te
vergeefs aangewend te hebben, de ignoreertaktiek in den arm hebben
genomen.
Een tijdschrift waarmee men zich zo hartstochtelijk bezighoudt, luidt Titus' conclusie,
kan niet zonder verdienste zijn.

De vrouw
In zijn reeds geciteerde boekje schenkt Tristan Haan enige aandacht aan de discussie
die Titus losmaakte met zijn opmerkingen over de vrouw.7
In nummer XLVI noemt hij het zonderling, dat juist het vrouwelijk geslacht, dat
gewapend met een ragebol allerlei ongedierte verwijdert, de hechtste steunpilaar van
de kerk is. ‘Haar taaie vasthoudendheid’, diagnostiseert hij, ‘is 't noodzakelijk
gewrocht van gemoedelijke opvoeding in leugenleer en leugenstelsels.’ Dat sluit
aardig aan bij een observatie over de mens in het algemeen in LX: ‘De mensch is niet
zondig of slecht geboren; hij wordt zondig of slecht, even als hij ziek wordt’, en bij
de constatering in LXIII: ‘Voor alle geestelijken is opvoeding - africhting; nooit iets
meer, wel iets minder.’
Nummer CVI moet De Dageraad-lezende vrouwen voor Titus hebben ingenomen.
Daarin immers stelt hij vast dat er niet van ‘man en vrouw’ gesproken zou moeten
worden, maar over ‘een mannelijk en vrouwelijk mensch’: ‘Dat de laatste dat is,
werd vergeten tot in de wetboeken toe; dat zij 't zal zijn, dat weet ik!’
Maar Titus' relatie met het vrouwelijk deel van het mensdom komt onder

7

A.w., p. 75
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druk te staan als hij in CLIII beweert: ‘Daar is bijna geen vriendschap, die tegen den
invloed van het huwelijk bestand is.’ En in CLV: ‘Vriendschap tusschen vrouwen
bestaat in een minderen graad van vijandschap. Daarom hebben twee vriendinnen,
als ze elkander omhelzen, nergens meer spijt van, dan dat ze malkander niet kunnen
bijten.’
Rosas Beijer (Rosette Beijer) reageert in De Dageraad op deze ‘infame aantijging’.
Zij vraagt Titus of hij vrouwenhater is en zegt te geloven in zowel de vriendschap
van mannen als die van vrouwen. Ze licht haar standpunt toe door te wijzen op de
driejarige vriendschap die zij met Marie Anderson heeft. De dames laten geen
wijsgerige en maatschappelijke kwestie onbehandeld en trekken zich niets aan van
de afkeuring van hun omgeving. Overigens geeft ze Titus toe dat de
vriendschapsbetrekkingen tussen vrouwen veel te wensen overlaten. Dat is een gevolg
van gebrek aan hart en leegte van geest, die beide het resultaat zijn van de opvoeding.
Zelf maakte ze geen deel uit van ‘de orde der wederkeerige kapselbewondering’.
Met deze reactie heeft Titus niet zo'n moeite (CLXXI). Hij sprak tenslotte in het
algemeen en werd in zijn opvatting versterkt door de enkele uitzondering die hij
waarnam. Ten overvloede meldt hij nog dat hij een groot voorstander is van de
vrouwelijke sexe en dat hij zich liever onder vrouwen beweegt dan onder de
grove, egoïstische, zoo hoogst zeldzaam wel-opgevoedde maar meest
tamelijk ploertige heeren der schepping, die geen Jupiter kennen, dan hun
eigen belang en hun eigen walgelijk ik; en dien ten gevolge hunne
wederhelften behandelen als onmondige wezens, als hunne huisslavinnen,
of als ongesalarieerde meiden of kousenstopsters, welke zij wel hunne
eer, maar niet hunne beurs toevertrouwen...
De agressie van Titus zit in de staart van zijn reactie, waarin hij de gemeenzaamheid
van Rosas Beijer en de spelling en de ongegeneerdheid van haar vriendin Marie
Anderson à faire neemt. In dezelfde aflevering, waarin Rosas haar ingezonden brief
publiceerde, stonden van Marie Anderson Ideën-achtige stukjes, waarin uitdrukkingen
voorkwamen als: ‘De stoelen zijn allerliefst, maar 't is net of ze staan te wateren - de
voorpooten vind ik zoo wijdbeens.’ Ook van vrouwelijke zijde wordt Marie Anderson
in De Dageraad bestreden.
Titus wijdt zijn laatste aflevering van ‘Losse bladen en aanteekeningen’ aan de
emancipatie van de vrouw en vooral aan de uitwassen die het Amerikaanse
Bloomerisme te zien geeft. Mevrouw Bloomer stond rond 1850 aan het begin van
de Amerikaanse emancipatiebeweging van de vrouw. Zij schafte keurslijf en onderrok
af en hulde zich in mannelijke kledij. Titus ziet niet veel in dergelijke vormen van
emancipatie. Volgens hem is het huwelijk ‘om zijn heilig gewrocht, het huisselijk
leven, het innigste en sterkste palladium van de maatschappelijke beschaving’
(CLXXVII). Geëmancipeerde vrouwen die het aanleggen met wie ze maar willen,
kunnen wel ‘jongen’ krijgen, maar geen ‘kinderen’. Hij heeft zo zijn
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opvattingen, ook al krijt men hem uit voor Droogstoppel. Wellicht heeft hij het oog
op Rosas Beijers ‘geestige vriendin’ Marie Anderson, als hij uitroept: ‘Genie zonder
deugd is eene mystificatie; is vergif op een gouden schaal.’

Inzichten
Behalve over godsdienst en aanverwanten onderhoudt Titus zijn lezer ook met al
dan niet verrassende inzichten op andere terreinen. Een kleine bloemlezing:
Er zijn veel mensen die lager staan dan een oerang oetang of een gorilla
(LXXXC).
De dood is de broeder van den slaap.
Waarom dan zoo bevreesd voor iets, dat even natuurlijk als noodwendig
is? (XCII)
In CXXXVII combineert hij deze twee tot:
Wat is den mensch?
Een gedeeltelijk hairlooze aap, die recht op gaat, kakelt, geen staart heeft,
en drie vierden van den tijd, dat hij leeft, dood is.
Nummer C:
Wat is een onsterfelijk mensch?
Eene eindigende oneindigheid, of eene oneindige eindigheid, al naar gij
wilt.
Sociale kritiek klinkt door in CXLIII: ‘Een doofstomme, blinde en lamme prins weegt
duizendmaal zwaarder dan de krachtigste, gezondste, geniaalste plebejer.’
Practische levenswijdheid treft men aan in CLIV: ‘Men zegt, als men slim is, eerst
een weinig goeds van zijn naasten, om daardoor het recht te krijgen, er zeer veel
kwaad van te spreken.’ En in CLX: ‘De oprechtste mensch bewijst zulks 't best, door
te erkennen, dat hij onoprecht is.’

Multatuli
We mogen aannemen dat Titus door Multatuli's Ideën op het idee gebracht is voor
zijn rubriek. Ideologisch is er ook behoorlijk wat verwantschap. Maar qua stijl is er
natuurlijk geen serieuze vergelijking mogelijk. Multatuli zou de cocktail van
hoogmoed en nederigheid die Titus' nummer LXXXII uitmaakt, heel wat puntiger
geserveerd hebben:
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Zeker weet ik meer, dan zeer vele, misschien de meesten mijner lezers;
dit zeg ik in gemoede.
En ik weet... niets!
'k Verzoek hen dus, een ietsjen modester te zijn, dan tot dus verre.
Een indirecte reactie op Multatuli mogen we wellicht lezen in nummer XCIV, dat
kennelijk doelt op de zaak van de weduwe Pruimers8:
Dat eene weduwe in overspel met een predikant leeft, is zeker zeer
laakbaar; -maar dat zij, twee maanden zwanger van haar minnaar, met
dezen devotelijk coram populo op het graf van haar echtgenoot gaat liggen
bidden, gaat boven alle begrip.
Vrome menschen schijnen tot alles in staat.
Tartuffe, gij zijt overwonnen!
Zoals bekend schonk Multatuli aandacht aan de zaak in zijn tweede bundel Ideën,
om later tot de conclusie te moeten komen dat hij zich vergist had in het geval (niet
in de opvattingen die hij naar aanleiding ervan formuleerde).
De zaak Pruimers inspireerde Titus misschien ook tot zijn nummer XCIX:
Men vindt thands Christelijke brei- en naaischolen, ook echt Christelijke
bewaarscholen; of er reeds Christelijke pijpendoppen, Christelijke
petroleumlampen en Christelijke lampenkappen zijn, weet ik niet; aan
Christelijke lichte-kooien echter is er geen gebrek. Christelijke huizen nu
moeten er nog voor gebouwd worden; dan zullen zekere schandalen in de
Christelijke kerk allicht verminderen. 't Is te hopen.
In CXLIX geeft Titus enige aanvullende informatie bij idee 450 van Multatuli. Multatuli
maakte zich vrolijk over de Middelburgse predikant J.P. Nonhebel, omdat deze de
kwaliteit van de wonderwijn van Kana beredeneerde met een verwijzing naar de
hofmeester van den huize die tenslotte een deskundige was. Titus deelt mee dat deze
Nonhebel ‘ijsselijk’ in de gratie is bij de Middelburgsche vrome dames vanwege zijn
indrukwekkende lengte (zeven voet), dat hij zo krachtig preekt dat de kalk van de
muren valt en dat hij gevist heeft naar een ridderorde via zijn zwager die adjudant
is bij de prins.
Het is duidelijk dat Titus het goede zaad wil zaaien dat door De Dageraad en
Multatuli ter beschikking van de landgenoten wordt gesteld. Maar hij voelt zich een
roepende in de woestijn. In CLXIII geeft hij daaraan lucht, om er een observatie over
de armoede aan te verbinden, die tevens een aanvulling is bij Multatuli's beroemde
idee 451:

8

Zie hierover: Henri A. Ett, Holland in rep en roer. Amsterdam [z.j.], p. 1 e.v.
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Ik woon in eene stad van ruim 3000 zielen; maar heb er geene medebetalende lezers
voor de Dageraad of de Ideeën kunnen krijgen. Men gluurt begeerig in 't op bezien
rondgezonden exemplaar, dat, eilaci! niet gratis mag opengesneden worden.
Leenen, dat is wat anders, en lezen in 't geniep!
Dan de uit weetlust levende middenklasse in ons land is even zoo arm, betrekkelijk
nog armer, dan de aan schrale spijze en armoede gewende en er in opgegroeide
proletariër, waarmede Multatuli en niet ten onrecht zoo veel medelijden gevoelt.
Alle huishoudens met kinderen, die niet meer dan f1600 inkomen hebben in ons
land, lijden armoede; en ik ken meer dan een fatsoenlijk (stuit u voor dezen keer aan
dit woord niet!) gezin, waar in de keuken vleesch gegeten wordt, maar waar de familie
zelve niet erg op vleesch is...
De grove, vaak afzichtelijke, met lompen bedekte armoede is lang niet degene,
welke 't meeste medelijden verdient; en men behoeft slechts diaken of armendokter
te wezen, om een hekel aan 't laag gemeen te krijgen.
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W. van den Berg
Multatuli in het rederijkersmilieu. Een documentatie
(Vervolg en slot van het artikel in de voorgaande nummers)
Eloquentia Weekblad gewijd aan letteren en uiterlijke welsprekendheid
1 (1881), 13
[Berichten]
‘Veel is er geredetwist over den leeftijd van Multatuli, vooral onder eenige persoonen,
die in den laatsten tijd zijn lezingen of liever spreekbeurten bijwoonden. Uit een
levensbeschrijving in De portefeuille van zijn eigen hand blijkt dat hij geboren is
den 2den Maart 1820. De autobiographie komt voor in No. 13 d.d. 25 Juni 1881 er
[en] werpt veel licht over den gevierden schrijver.’ [Zie voor deze autobiografie VW
deel 21, pp. 347-351]
1 (1881), 16
Multavolo
Aan Neêrlands rederijkers

Gids voor leesgezelschappen en rederijkerskamers
De meeste Multatuliana in dit eenmanstijdschrift van de Arnhemse uitgever J.
Minkman staan in de rubriek Letterkundig nieuws en stammen ook uit diens koker.
Voorts voert deze periodiek een rubriek Inhoud tijdschriften, waarin de lezer
herhaaldelijk geattendeerd wordt op Multatuli-publikaties in prominente tijdschriften
als De Gids en De Spectator, maar ook bijdragen over Multatuli in meer obscure
week- en maandbladen als de Economist, Flandria, De Indische Gids, De Lantaarn,
De Leeswijzer, Noord en Zuid, De Portefeuille, Vragen van den Dag enz. worden
ruimschoots gerapporteerd. Het voert echter te ver de gegevens uit die laatste rubriek
in deze documentatie te op te nemen.
1 (1887), 5
[Letterkundig nieuws]
‘Een onzer grootste letterkundigen, Eduard Douwes Dekker, beter bekend onder zijn
schrijversnaam Multatuli, is den 19en Februari te Nieder-Ingelheim overleden. Welk
een man van beteekenis hij voor onze letterkunde was, bewijzen de verschillende
dagblad- en
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tijdschrift-artikelen, naar aanleiding van zijn dood hem gewijd. Hij heeft zich door
zijne werken veel vrienden verworven, maar een wellicht grooter aantal personen
tot zijne vijanden gemaakt. Daarom is het eene eerste vereischte met een kalmen blik
die artikelen te beschouwen, want waar eensdeels oprechte waardeering en zelfs
overschatting van zijne werken valt op te merken, daar ziet men anderdeels
geringschatting en verguizing tusschen de regels doorschemeren. Eerst het nageslacht
kan den schrijver Multatuli beoordeelen; thans valt het velen zoo moeielijk dezen
van den persoon van Douwes Dekker te scheiden. Daarom meenen wij met deze
korte mededeeling te kunnen volstaan, terwijl wij onzen lezers naar eene in dit Nr.
voorkomende persoonlijke herinnering verwijzen, die het zeer eigenaardig
medegedeelde oordeel van Multatuli, over onzen populairsten dichter de Genestet,
bijna woordelijk teruggeeft’.
1(1887), 5
J. M[inkman]
Een persoonlijke herinnering aan Multatuli
‘Het is reeds eenige jaren geleden, dat ik op een guren voorjaarsmorgen te Tiel op
de boot stapte en het voorrecht genoot eenige uren met Multatuli door te brengen.
Ik kende hem niet persoonlijk, doch het portret dat ik van hem bezat, en de
scherpgeteekende trekken van den persoon dien ik voor mij had, boden eene te sterk
sprekende overeenkomst aan om lang te twijfelen. Ik aarzelde eenige oogenblikken,
alvorens het te wagen hem aan te spreken. Doch nauwelijks deed ik dit, of ik zag
mijn vermoeden bevestigd, en nadat ik mij aan hem had bekend gemaakt, sprong de
interessante man op, stak mij beî zijn handen toe en drukte die met eene hartelijkheid,
die ik op 't eerste oogenblik niet begreep, doch die ik eenigermate verklaard zag,
toen hij mij dankte voor eene kleine attentie, hem, met misschien honderd andere
mannen van meer of minder naam, twee à drie jaren vroeger bewezen. Ik achtte die
attentie van zoo weinig beteekenis, dat ik ze reeds lang vergeten had. De man met
het stalen geheugen behoefde echter slechts den klank van mijn naam op te vangen
om zich te herinneren.
De hartelijke begroeting zette mij terstond op mijn gemak en weldra zaten we zoo
gezellig te praten alsof we elkaâr reeds sedert jaren kenden. Praten is echter het
eigenlijke woord niet, want ik vergenoegde mij meestal met te vragen, en hij met te
antwoorden.
Eene enkele maal als ik hem niet volkomen begreep of van meening met hem over
een zeker punt verschilde, kreeg ons onderhoud meer den vorm van een gesprek, en
soms werd het zelfs zeer levendig.
Vele belangrijke personen of zaken, die mij te dier tijde interesseerden, werden
door ons aangeroerd. Hedendaagsche en vroegere letterkundigen, kunstenaars en
staatslieden, in verband gebracht met letter- en staatkunde, afgetrokken onderwerpen
als God en onsterfelijkheid, maakten den hoofdinhoud van ons samenzijn uit.
Terwijl wij ons in letterkundige aangelegenheden verdiepten, wendde ik mij als
onwillekeurig tot hem met te zeggen: ‘Al uwe werken heb ik gelezen; over vele
personen
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hebt ge daarin uw oordeel uitgesproken, doch wat me verwondert is, dat ge u nergens
uitgelaten hebt over de Genestet.’
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‘Dat is waar’.
‘En ik meen dat de populariteit van dezen dichter u toch wel het recht zou geven
uw oordeel over hem uit te spreken.’
‘Er zijn er meer over wie ik wel zou willen spreken als ik daartoe slechts
gelegenheid en de noodige opgewektheid bezat. Ik geloof zeer zeker, dat hij een
goeie, beste man is geweest, ofschoon ik hem niet heb gekend.’
‘Neen, zeg me uw oordeel over zijne waarde als dichter, als de baanbreker voor
ons Hollanders van de verjongde gedachte, als de man, die zulk een belangrijken
stoot heeft gegeven aan het verruimde godsdienstige en zedelijke leven onzer dagen.’
‘Gij vraagt mij veel, maar laat me denken, laat me denken.’ En zijn blik staarde
eenige oogenblikken als in verstrooiing voor zich uit. Weldra hernam hij: ‘Ik zal u
eens een klein geschiedenisje verhalen. Luister even, het is niet lang. Het is jaren
geleden, dat ik op een zondagmorgen eens bij mijn broer kwam, - de goeie man is
reeds lang dood, - hij was destijds predikant te Helder. Ik kwam onverwacht; hij
kleedde zich om de ochtendgodsdienstoefening te vervullen. Na onze begroeting
vroeg hij: ‘En zie je nu niets vreemd aan me, broer?’ - Ik nam hem van het hoofd tot
de voeten op, en antwoordde: ‘Neen’. Hij herhaalde zijne vraag en weder gaf ik
hetzelfde antwoord, terwijl ik hem nogmaals geheel monsterde. - ‘Maar werkelijk’
zei hij toen met eenige drift in zijn stem, ‘kunt gij dan niets bijzonders aan mij zien,’
en toen ik wederom ontkennend antwoordde was hij werkelijk opgewonden toen hij
sprak: ‘En zie je dan niet dat ik geen bef voor heb? Maar in de bef zit het hem niet!’
Hij poosde een oogenblik en vervolgde toen: ‘En nu mijn jonge vriend, weet gij
mijn oordeel over de Genestet. Zijn geest deed hem de zuiver menschelijke bede
ontvallen:
Verlos ons van den preektoon, Heer!
Geef ons natuur en waarheid weer,

terwijl daar straks zijn hart hem uit deed galmen:
Een kruis met rozen,
Is 't menschenlot,
Is 't rijke leven,
Uw gave o God!

Zonder nu geheel met deze zienswijze van den grooten letterkundige in te stemmen,
meen ik het bovenstaande onder de oogen mijner lezers te mogen brengen als een
bewijs van zijne gevatheid en de ongeëvenaarde kunst om oogenblikkelijk de zwakke
zijde van eene zaak of een persoon aan te toonen’.
1 (1887), 6
[Letterkundig nieuws]
‘Zoowel de Uitgevers-Maatschappij “Elsevier” als de weduwe van Douwes Dekker,
heeft
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zich tot de vrienden van Multatuli met het verzoek gericht, om mede te willen werken
tot het verzamelen van Multatuli's brieven. Die plannen komen ons wel wat voorbarig
voor en zeer terecht doet de Kamper Ct. naar aanleiding dier uitgave de volgende
aanhaling uit de “Ideeën”: “Ik protesteer ernstig tegen medeplichtigheid aan de
vergrijpen die na mijn dood zullen geschieden, ter stilling van den dorst naar kennis
mijner lotgevallen.”’
1 (1887), 7
[Letterkundig nieuws]
‘Te Amsterdam heeft zich eene commissie gevormd tot stichting van een huldeblijk
voor Multatuli. Naar De leeswijzer verneemt, zal de kunstavond door die commissie
voor dat doel te geven, bij genoegzame belangstelling, dezer dagen worden gehouden.’
1 (1887), 7
[Letterkundig nieuws]
‘Het Batav. Hbl. bevat het volgende uittreksel uit den staat van dienst van den Ned.
Ind. ambtenaar E. Douwes Dekker (Multatuli) zooals die berustende is ter algemeene
secretarie te Batavia.
Eduard Douwes Dekker, geboren te Amsterdam 2 Maart 1820. Vader: Engel
Douwes Dekker. Moeder: Sietske Eeltjos Klein. Te Indië aangekomen 6 Januari
1839, schip Dorothea, gezagvoerder E. Douwes Dekker. 15 Januari 1839 in dienst
getreden als klerk bij de algemeene rekenkamer, zonder bezoldiging. 1 Maart 1839
een maandelijksch traktement toegelegd van f80. 17 April 1839 verhoogd op f125.
6 Februari 1840 benoemd tot 2n commies bij de Algemeene Rekenkamer, op een
maandelijksch traktement van f220. 9 Juli 1842 tot controleur 2e klasse ter Westkust
van Sumatra, traktement f275 's maands. 25 October 1843 goedgekeurd het hem door
den Gouverneur van Sumatra's Westkust gegeven ontslag als control. van Natal en
ter beschikking gesteld van den resident der Padangsche Bovenlanden. Van 1 Dec.
1844 tot ult. Juni 1845 een wachtgeld toegekend van f 91,67. Besluit 1 Juni 1844,
wachtgeld verlengd tot ult. December 1845. Besluit 10 September 1845 machtiging
verleend tot uitbetaling van het traktement als controleur 2e klasse van 1 September
1843 tot 8 Januari 1844 en wachtgeld van 9 Januari 1844 tot einde 1844. Bij besluit
van 13 September 1845 tijdelijk ter beschikking gesteld van den resident van Krawang
tot ult. December 1845, op eene toelage van f 108,33 boven het wachtgeld. 18 Mei
1846 commies op het residentie-kantoor te Bagelen, traktement f200. Bij besluit van
25 Jan. 1848 eene gratificatie toegekend van f 200. Bij besluit van 27 Oct. 1848
benoemd tot secretaris van Menado, tevens vendumeester, traktement f 400. Bij
koninklijk besluit 17 December het radicaal toegekend als ambtenaar 2e klasse. Bij
besluit van 8 October 1851 benoemd tot adsistent-resident tevens magistraat en
commandant der schutterij te Amboina f500. 25 Juli 1851 eervol ontslagen als
president der wees- en boedelkamer te Menado.
Bij besluitvan 1 Augustus 1852 twee jaar verlof toegestaan naar Nederland,
traktement f2700 's jaars, tot herstel van gezondheid.
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Bij besluit van 4 Januari 1856 benoemd tot assist-resident van Lebak.
Bij besluit van 23 Maart 1856 eervol van de verdere betrekking van ass.-res. van
Lebak ontheven en voorloopig belast met de waarneming der betrekking van ass.-res
van Ngawie (Madioen) f 500.
Aangeteekend dat bij kabinetsbrief van 23 Maart 1856, hij ernstig wordt
terechtgewezen ter zake van zijn onvoorzichtige handelingen als assist.-resid. van
Lebak.
Bij besluit 4 April 1856, op verzoek, eervol uit 'slands dienst ontslagen.’
1 (1887), 12
[Letterkundig nieuws]
‘Omtrent het gehouden Letterkundig Congres kunnen we zeer kort zijn. Behoudens
enkele veranderingen is het programma geheel nagekomen. Men heeft aan het verlies
van onze grootste letterkundigen van den tegenwoordigen tijd, Multatuli en Busken
Huet geen enkel woord gewijd, maar daarentegen een passende hulde gebracht aan
mej. Hasebroek - een niet minder bekend letterkundige - die daags vóór den aanvang
van het congres is overleden’.
2 (1888), 3
[Letterkundig nieuws]
‘In het geboortehuis van E. Douwes Dekker (Multatuli) in de Korsjespoortsteeg te
Amsterdam, is dezer dagen een gedenksteen geplaatst, vermeldende den datum van
zijne geboorte en van zijn overlijden’.
2 (1888), 6
[Letterkundig nieuws]
‘Bij den uitgever A. Rössing te Amsterdam, is in den trant van Multatuli's Ideeën
een werk van diens geestverwant Engelbert de Chateleux ter perse, getiteld:
“Ephemeriden”. Den inhoud omschrijft de auteur aldus: Ideeën, Spreuken, Paradoxen,
Studieën, Verhalen, Sprookjes, Fabels, Droomen. Kort en goed, 'n jaargang mijner
zielsannalen’.
2 (1888), 9
[Letterkundig nieuws]
‘In het Juli-Nummer van de Gids komt een zeer belangwekkende studie voor over
Multatuli, waarop wij de aandacht onzer lezers vestigen’.
2 (1888), 10
[Letterkundig nieuws,] overgenomen uit De Portefeuille)]
‘Van goed ingelichte zijde vernemen wij dat de Uitgevers-Maatschappij “Elsevier”
nog in
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den loop van dit jaar eene nieuwe uitgave zal bezorgen van de werken van Multatuli:
Deze naar tijdsorde gerangschikte uitgave zal voorafgegaan worden door Studiën
over de werken van dien Meester, door Mr. C. Vosmaer, en bezorgd worden door
Multatuli's weduwe. Indien de nieuwe uitgaaf tot matigen prijs verkrijgbaar wordt
gesteld, dan durven we voorspellen dat aan deze ondersteuning een buitengewoon
succes ten deel zal vallen’.
2 (1888), 11
[Letterkundig nieuws]
‘Het artikel van Dr. Swart Abrahamsz. over Eduard Douwes Dekker, in de Juli-afl.
van de Gids opgenomen, is thans bij den uitgever Tj. van Holkema te Amsterdam
verschenen, en heeft reeds aan een paar brochures, die min of meer heftig tegen de
wijze waarop Dr. Swart Multatuli beschouwd heeft, protesteeren, het aanzijn
geschonken, terwijl tal van dagblad- en tijdschrift-artikelen Dr. Swart de les lezen.
Dat hij dit in enkele opzichten verdiend heeft, valt niet te ontkennen, maar over het
geheel heeft zijne studie eene groote verdienste: zij heeft vele hoofden warm gemaakt
en vele pennen in beweging gebracht, waardoor de kans grooter is geworden, dat we
Multatuli in zijne juiste letterkundige waarde eenmaal aan de hand van een bekwamen
gids zullen leeren kennen. De methode door Dr. Swart gevolgd, moge nieuw zijn en
daarom alleen vele bestrijders vinden, - een Hollander is van nature een vijand van
al wat buiten zijn gezichtskring ligt, - wij moeten volmondig erkennen dat dit de
juiste weg is om een kunstenaar te leeren kennen en waardeeren. Zoomin als de
hersenen van den bloedsomloop gescheiden kunnen worden of omgekeerd om een
redelijk denkend mensch te vormen, zoo min kunnen de invloeden die van buiten af
op een kunstenaar werken, ontbeerd worden om diens scheppingen te kunnen
verklaren. En daarom ontvangt men van haast alle levensbeschrijvingen een heel
vaag beeld van den geschetste’.
2 (1888), 11
[Rubriek Advertentiën]
‘Bij A. Rössing, te Amsterdam, is verschenen:
MULTATULI, een valsche diagnose van een dolenden Gids,
'n onpartijdig antwoord - zonder geleerdheid - op het artikel van Dr. Swart
Abrahamsz., door H.J. Top. f0,50.
MULTATULI GEOORDEELD DOOR DE WETENSCHAP.
Het Gidsartikel van Dr. Swart Abrahamsz, toegelicht door A. Gorter, Arts. Prijs
f0.50’.
3 (1889), 1:
[Letterkundig nieuws]
‘Het eerste deel der verzamelde werken van Multatuli is verschenen bij de
Uitgevers-Maatschappij “Elsevier”. De prijs dezer (niet compleete) serie is f 15.50.
Er ontbreken slechts aan: “Millioenen-Studien”, “Duizend-en-eenige hoofdstukken
over Specialiteiten”
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en “Nog eens vrije arbeid in Nederl.-Indië”. Deze goedkope uitgave zal zeer zeker
onzen grootsten letterkundige voor velen bereikbaar maken. Wij vestigen gaarne de
aandacht onzer lezers op deze editie’.
3 (1889), 3
[Annonce]
‘Verschenen bij A. van Klaveren, te Amsterdam:
MULTATULI-WESPEN,
door Veritas.
Pikante brochure: ... prijs 50 Cents’
3 (1889), 4
[Letterkundig nieuws]
‘Wederom zal de Multatuli-literatuur vermeerderd worden met eene studie van L.G.
Gerhard, getiteld: Multatuli, eene stem uit Indië. De prijs zal zijn f 1.60. Uitgever is
de heer A. Rössing te Amsterdam’.
3 (1889), 4
[Letterkundig nieuws]
‘Naar wij vernemen is Dr. Dondorf en Veritas de schrijver van Multatuli-Wespen,
één persoon. Bedriegen wij ons niet, dan is Juffr. Anderson, die ook onder de naam
van Mevr. Quarlès schrijft, niet vreemd aan bovenstaande pseudoniemen. De
bekendheid van Juffr. A. met Multatuli geeft ongetwijfeld veel waarde aan
bovengenoemde brochure’.
3 (1889), 4
[Annonce]
Tweede aankondiging van Multatuli-wespen.
4 (1890), 2
[Letterkundig nieuws]
‘De Zw. Ct. verneemt, dat de weduwe van Douwes Dekker bezig is met het bewerken
van een afzonderlijke uitgave der Wouter-geschiedenis, die in de ideeën van Multatuli
verspreid voorkomt’.
4 (1890), 8
[Letterkundig nieuws]
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‘De eerste bundel brieven van Multatuli is verschenen. Zij behandelen het ontstaan
van den Max Havelaar. Uitgever is W. Versluijs te Amsterdam’.
4 (1890), 9
[Letterkundig nieuws, (overgenomen uit de Arnhemsche Courant)]
‘Brieven van een overledene uit te geven is op zichzelf niet goed te keuren. Een
onderscheid maakt het echter als hij, die ze schreef, door zijne werken heeft
opgehouden een particulier persoon te zijn, maar een openbaar man is geworden,
van wien elk woord en elke daad beteekenis heeft in verband met zijne daden of
geschriften. Vooral ook maakt het een onderscheid, wanneer diegene, welke die
brieven in het licht gaf, dit deed uit sympathie en als hulde aan de nagedachtenis van
den overledene.
Aan deze twee voorwaarden beantwoordt het werk, dat dezer dagen bij den heer
Versluijs te Amsterdam verscheen: “Brieven van Multatuli”, bijdragen tot de kennis
van zijn leven, gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker, geb.
Hamminck Schepel. Met groote belangstelling zal men zeker kennis nemen van
hetgeen de schepper van “Max Havelaar” aan zijne gade schreef, met betrekking tot
dit boek in den tijd, dat hij daaraan arbeidde. Die brieven zijn geheel in den geest
van hetgeen hij voor het publiek bestemde en men vindt er de geheele geschiedenis
in van het ontstaan van dit meesterwerk, dat eene klassieke waarde zal behouden in
de Nederlandsche letterkunde.
Ook daarom is de uitgave van deze brieven, in plaats van af te keuren, in hooge
mate te waardeeren’.
5 (1891), 2
[Letterkundig nieuws]
‘Aan de Zw. Ct. wordt gemeld, dat Mevr. de wed. Douwes Dekker onder de papieren
van Multatuli een onvoltooid tooneelspel heeft gevonden. Het is ter beoordeeling
aan de heeren Le Gras en Haspels, te Rotterdam, ter hand gesteld’.
5 (1891), 3
[Letterkundig nieuws]
‘“De geschiedenis van Woutertje Pieterse”, getrokken uit Multatuli's Ideeën heeft
eindelijk bij bovengenoemde Maatschappij de pers verlaten. Wij twijfelen er niet
aan, of dit belangrijke geschrift van den genialen auteur zal spoedig uitverkocht zijn
en door vele drukken worden gevolgd. Naast den “Max Havelaar” zal “Woutertje
Pieterse” het meest gezochte werk van Multatuli blijven, wanneer althans, waarover
wij nu nog niet kunnen oordeelen, de geschiedenis met zorg uit de Ideeën genomen
is.
Het tweede deel der brieven van Multatuli “De Havelaar verschenen”, zag
gelijktijdig met Woutertje Pieterse het licht. Ook dit deel zal zeker weder belangrijke
onthullingen geven, ofschoon het te verwachten is, dat een groot deel ingewonnen
zal zijn door de onverkwikkelijke zaak met Mr. J. van Lennep’.
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5 (1891), 5:
[Letterkundig nieuws]
‘De fragmenten van Multatuli's onafgewerkt blijspel: “Aleid'” zijn te Rotterdam door
het gezelschap der Vereenigde Tooneelisten ten gehoore gebracht voor een niet groot,
maar belangstellend publiek, dat zich zeer dankbaar toonde voor het gebodene. Al
kan men uit deze twee gedeelten niet opmaken hoe Multatuli zich den loop van het
stuk gedacht zou hebben, er moeten kostelijke tooneeltjes in voorkomen, die elk op
zichzelf de moeite waard zijn gezien te worden’.
5 (1891), 6
[Letterkundig nieuws]
‘In de “Tribune” komt een schrijven voor van den heer Eduard Douwes Dekker,
waarin deze protesteert tegen het openbaar maken van de brieven van zijn vader
door, gelijk hij haar noemt, “la dame M. Hammink-Schepel”. Hij acht het onvolledig
uitgeven van die brieven, waarvan hier en daar de vorm verminkt is, met bijvoeging
van aanteekeningen, een eerroof, (diffamation). Zelf ziet hij echter in, dat, wanneer
hij de tweede echtgenoote van zijn vader voor den rechter daagde, deze hem in het
ongelijk zou stellen. Daarom bepaalt hij zich tot een protest.
Ook de “Tribune” keurt het openbaar maken van die brieven af en zegt:
Wat nu de uitgave der brieven betreft is dit eene quaestie van auteursrecht, en
aanmerkingen er op vallen onder een ander kaliber. De heele zaak is meer een moreel
vraagstuk.
Al betaalde de uitgeefster voor het circuleeren der brieven, in plaats van het
tegendeel, dan nog zou die handelwijze in hooge mate onkiesch wezen.
Het is eene intieme correspondentie, die nooit werd geschreven om te komen onder
de oogen van het publiek. De groote menigte vermaakt zich gaarne met 't geen afwijkt
van den gewonen regel, om het te be- of veroordeelen naar hare grove opvattingen.
Misschien zal een protest van den zoon en een indirect beroep op de algemeene
opinie meer uitwerken dan een rechterlijke aanklacht’.
5 (1891), 9
[Letterkundig nieuws]
‘Bij den uitgever W. Versluijs te Amsterdam is een eerste deel verschenen met
“Brieven van Multatuli”. Het bevat de eerste periode van zijn leven en de laatste
dagteekening is die van 31 December 1845. Hij is hierin een geheel ander man dan
de volgende gebeurtenissen in zijn leven hem gemaakt hebben en deze brieven hebben
weinig letterkundige waarde. Toch getuigen zij voor zijn ontwikkelden geest, zijn
gevoel voor het schoone, zijn dichterlijken aanleg, waarvan hij reeds in 1838 blijk
gaf. Ook in deze brieven toont hij reeds zijn meesterschap over de taal en zijn gaaf
om juist te zien en juist weer te geven’.
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5 (1891), 9
[Letterkundig nieuws]
‘Bij den uitgever W. Versluys te Amsterdam is dezer dagen in druk verschenen het
onafgewerkt blijspel “Aleid” van Multatuli. De uitgave is zeer smaakvol en het
formaat strookt met dat van Multatuli's gezamelijke werken.’
5 (1891), 12
[Letterkundig nieuws]
‘De letterlievende vereeniging “J.J. Cremer” te Haarlem, heeft een tooneelwedstrijd
tusschen rederijkers en liefhebberij-tooneelgezelschappen in Nederland en België
uitgeschreven, die in den schouwburg te Haarlem gedurende het speelseizoen
1891/1892, ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan der vereeniging, zal plaats
hebben. [...] Den 2 Febr. 1892 treedt de rederijkerskamer de Genestet te Utrecht op
met “de Bruid daarboven” en “Een kop thee” [...]’.
6 (1891), 4
[Letterkundig nieuws]
‘De “Spectator” heeft een plebisciet uitgeschreven: hij vroeg van allen, die daarin
belang stellen, voor 20 Dec. l.l., een opgave van minstens 10 werken van Hollandsche
schrijvers of dichters der 19e eeuw, die ieder hunner het meest en het blijvendst
geboeid hebben, een opgave dus van ieders meest geliefde Hollandsche boeken. [...]
Er kwamen 300 antwoorden in. Ziehier de werken die de meeste stemmen op zich
vereenigden [...].
Hildebrand, Camera Obscura, 206; Multatuli, Max Havelaar, 134; De Genestet,
Gedichten, 112; [...] [Op de 24e plaats Woutertje Pieterse, op de 27e Vorstenschool,
op de 35e de Ideën]’.
6 (1891), 4
[Letterkundig nieuws]
‘Aan den wedstrijd van den Provincialen Groninger Rederijkersbond, waaraan door
zes kamers werd deel genomen, is de prijs, een prachtig vaandel, gewonnen door de
Rederijkerskamer “Kunstliefde en Vriendschap” te Bellingwolde, - de 1e premie,
Max Havelaar van Multatuli en de gedichten van de Genestet, in prachtband door
“Harmonie” van Borgercompagnie, [...]’.
6 (1891), 5
[Letterkundig nieuws]
‘Op den 19n Febr. l.l., den 5n verjaardag van Multatuli's overlijden, is een
Gedenkboek
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verschenen, uitgegeven door de Vereeniging “De Dageraad”. Behalve een nog nooit
gepubliceerd photographische portret van den overledene - vervaardigd naar een
door hem aan Tine geschonken miniatuur - en een plaat bij “Het Gebed van den
Onwetende”, bevat het boek: een facsimilé van Multatuli's laatste correspondentie,
een briefkaart geschreven 4 dagen voor zijn dood; verschillende oorspronkelijke
bijdragen; uittreksels uit tijdschriften en couranten enz. Het laatste gedeelte van het
boek wordt gevormd door een uitvoerige bibliographie, vermeldende alle vertalingen
van Multatuli's geschriften, en de belangrijkste boeken, brochures, tijdschrift- en
courant-artikelen voor of tegen hem geschreven’.
6 (1891), 10
[Letterkundig nieuws]
‘Nieuws over Multatuli:
Wij lezen in “De tijd”: Naar ons uit Indië wordt gemeld, heeft pater Jonkbloedt
S.J. een gewichtige studie onderhanden, waarin door hem, op grond van persoonlijke
waarnemingen, in Indië-zelf gedaan, zal bewezen worden dat verscheiden toestanden,
in den Max Havelaar door Multatuli beschreven, totaal onwaar zijn.
Algemeen zeker zal deze letterkundige arbeid, die, als wij wel zijn ingelicht, in
het tijdschrift Studiën zal verschijnen, met ongeduld worden tegemoet gezien.
Naar aanleiding van dit bericht zegt de Zutph. Cour.: Den vereerders van Multatuli
zal zeer gefrappeerd, neen geërgerd hebben het berichtje in “De Tijd”, dat pater
Jonckbloedt S.J. een gewichtige studie onder handen heeft, waarin door hem, op
grond van persoonlijke waarnemingen in Indië zelf gedaan, zal bewezen worden,
dat verscheidene toestanden, in den “Max Havelaar” door Multatuli beschreven,
totaal onwaar zijn.
Nu, we zullen met belangstelling kennis nemen van die studie, doch wij willen er
hier voorloopig reeds op wijzen, dat een zeer interessante studie over Bantam en ook
over de Havelaarszaak op dit oogenblik ter perse is bij de firma W.J. Thieme & Co.
te Zutphen. Zij is van de hand van een gewezen Indisch ambtenaar, den heer R.J.
van Sandick, die zelf ter plaatse (Lebak) nasporingen heeft gedaan en zijn studiën,
thans verzameld, onder den titel van Lief en Leed uit Bantam, het licht zal doen zien.
Met groote belangstelling hebben wij van Sandicks objectieve beschouwingen
over de Havelaarszaak kennis genomen (die vroeger ten deele trouwens in de Vragen
des Tijds gepubliceerd zijn) en wij meenen dat met deze toelichting inderdaad de
geschiedenis van Eduard Douwes Dekker's eervol ontslag als adsistent-resident van
Lebak ongeveer volledig is verklaard en het gedrag der Nederlandsche Regeering in
deze volkomen is gerechtvaardigd’.
6 (1891), 10
[Letterkundig nieuws]
‘De Toekomst bevat den uitslag van een in Januari uitgeschreven literarische enquête.
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Voor de Nederlandsche auteurs in 't algemeen luidt die: Multatuli, Havelaar 14, Van
Beers, Begga 11, Swarth, Rouwviolen 9, De Mont, Lentesotternijen en Idyllen 9,
Loveling, Sophie 9, Beets, Camera Obscura 7, Conscience, De Loteling 6, Tony,
Ernest Staes 6, Vosmaer, Amazone 6, De Genestet, Gedichten 5, Huet, Literarische
Fantasiën en Kritieken 5, De Geyter, Keizer Karel 5, 24 anderen, van Noord en Zuid,
hebben allen minder dan 5, op een totaal van meer dan dertig stemmen.’
6 (1891), 12
Letterkundig nieuws]
‘Binnenkort zal de zesde bundel Brieven van Multatuli het licht zien’.
7 (1892), 1
[Letterkundig nieuws]
‘De Revue de l'Evolution van 1 Sept. bevat een biographie van Multatuli door
Alexander Cohen. De schrijver vertaalt daarin vele fragmenten uit Dekker's werken’.
7 (1892), 3
[Letterkundig nieuws]
‘Onder de belangrijkste uitgaven in deze maand mag in de eerste plaats genoemd
worden een nieuw werk van Dr. Jan ten Brink, De Bredero's, een novelle uit de
geschiedenis der Nederlandsche letteren. Verder het zesde deel der Brieven van
Multatuli [...]’.
7 (1892), 6
R.A. van Sandick
Eene kenschetsende bijdrage
‘De heer R.A. van Sandick geeft in Eigen Haard de volgende bijdrage tot de kennis
van Multatuli.
In 1855 keerde de Oost Indische ambtenaar E. Douwes Dekker met vrouw en kind
weer naar Indië terug. Hij was ‘met verlof naar Europa’ geweest, en volgens de
bepalingen kwam hij dus in Indië ‘op wachtgeld’, in afwachting van een herplaatsing
als assistent resident bij het binnenlands bestuur.
In die dagen woonde te Batavia de familie H. Mevrouw H. was een
hoogstbeschaafde, fijngevoelige vrouw, het tegendeel van een legendarische type
der Europeesche vrouw uit de indische romans. Vol belangstelling en hartelijk voor
haar omgeving, op zijn Hollandsch degelijk, ‘every inch a lady’. Dekkers vrouw,
freule Everdine van Wijnbergen, was een nicht van haar.
Op een avond, vóór den eten, zat mevrouw H. in de voorgalerij van haar woning
op het Koningsplein. Een rijtuigje reed het erf op. Een dame stapte eruit, die snelde
trappen van de voorgalerij en op mevrouw H. toeliep, met de woorden: ‘Dag nicht,
hier ben
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ik. Ik kon het thuis niet uithouden. Dekker is een duivel.’
Mevrouw H. herkende Tine, haar nichtje, erg, heel erg van streek.
Wat er tusschen man en vrouw was voorgevallen, zou ik u niet kunnen zeggen.
Mevrouw H. vroeg er niet naar. Want ze was niet alleen een hartelijke en
fijngevoelige, maar ook een verstandige vrouw. Ze liet aan Tine geen tijd om
confidenties te doen, maar ze nam Tine's handen in de hare en ze zeide:
- ‘Wel kind, je bent hartelijk welkom hier in huis. Ga maar eens kalm zitten. Weet
je wat je doen moest? Blijf van van middag bij mij. Kom, doe me dat genoegen.
Schrijf maar even een briefje aan Dekker, dat ik je gevraagd heb om hier te blijven
eten. Ik zal er dadelijk een jongen mee wegsturen. Dan kunnen wij na den eten eens
kalm samen praten. Dan kom je heelemaal tot bedaren, en dan ga je van avond in
een rustige stemming weer naar huis.’
- ‘O, Ja, nicht, dat neem ik gaarne aan.’
Tine kreeg van mevrouw H. papier en inkt en zij ging zitten schrijven in een
zijkamer.
Mevrouw H. liet haar alleen en ging weer op haar gewone plaats in de voorgalerij
zitten.
Tine was nauwelijks met haar brief begonnen toen Douwes Dekker de trappen
van de voorgalerij op stormde; hij was blijkbaar zeer overspannen. Mevrouw H.
verwelkomde hem zoo ongedwongen mogelijk, en wees hem een stoel aan. Dekker
begon dadelijk verbazend druk te redeneeren.
Tine hoorde zijn stem, ze liet haar brief in den steek en kwam ook naar voren. En
daar zaten nu Dekker en Tine, alsof er niets gebeurd was.
Mevrouw H. vroeg hen beiden te eten. 't Werd een allerprettigste avond; Dekker
schitterde van vernuft, sloeg paradox op paradox, deed allergrappigste verhalen, en
de beide dames, Tine en Mevrouw H. schaterden het telkens uit van het lachen. 't
Spreekt wel van zelf, dat mevrouw H. tact en kieschheid genoeg bezat om met geen
enkel woord een toespeling te maken op de aanleiding tot hun samenzijn. De avond
vloog om. Toen het laat werd, liet Mevrouw H. inspannen. Opgewekt, vroolijk,
gelukkig reden Tine en haar man, in de beste harmonie, samen weg.
Vóór zij ging slapen, maakte mevrouw H., volgens een goede Indische gewoonte,
de ronde door haar huis, om te kijken of de bedienden alles behoorlijk hadden
opgeruimd. Zij kwam ook nog eens in het zijkamertje. Daar zag ze een stuk papier
op tafel liggen. Zij nam het bij het schijnsel van de kaars, die zij in haar hand had. 't
Was het begin van den brief van mevrouw Dekker aan haar man. De brief was nog
niet ver gevorderd. Op het blaadje stond alleen maar, met Tine's hand geschreven:
‘Lieve Engel!’.
7 (1892), 7
[Letterkundig nieuws]
‘In de Soer. Ct. wordt het denkbeeld opgeworpen, in Indië een standbeeld voor
Multatuli op te richten’.
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7 (1892), 7
‘De Mercure de France zal in Mei de vertaling geven van eenige parabelen van
Multatuli, vertaald door den heer E. van Heurck, student te Gent, en het tijdschrift
Le Réveil eerlang een vertaling van den Banjer (uit “Wijs mij de plaats waar ik
gezaaid heb!”), ook door den heer Van Heurck in het Fransch overgezet’.
7 (1892), 10
P.Br.
[Letterkundig nieuws, (ontleend aan de Zeeuwsche Courant)]
‘Nederlandsche auteurs, [...] ook de beste en populairste, zijn en waren te allen tijde
in geldelijk opzicht van eene heel wat mindere conditie (dan een Franschman
bijvoorbeeld). “Zich zalig te schrijven” - zooals Busken Huet het uitdrukte bij zijne
beschouwing over Betje Wolff en Aagje Deken in Oude Romans - “is het verste
punt, waartoe in Nederland een auteur het brengen kan”. Dichters noch
romanschrijvers hebben ten onzent ooit kans gezien ook maar te leven van hunne
pen, laat staan er schatten mee te vergaderen. Wat meer zegt: een vijftig jaar geleden
- gelijk door Martinus Nijhoff in zijn levensbericht van G.T.N. Sutingar intertijd naar
waarheid is gereleveerd - verkeerden onze letterkundigen zelfs nog in den waan, dat
het niet welvoeglijk was voor hunne pennevruchten een honorarium te bedingen; zij
huiverden bij de gedachte alleen, met zoogenaamde “broodschrijvers” op ééne lijn
te worden geplaatst. Slaagde eene uitgave boven verwachting - zegt Nijhoff - dan
wist de uitgever zijnen dank niet beter te kennen te geven dan door een geschenk
aan den auteur of aan zijne echtgenoote, ook wel in den vorm van een bankbiljet
“voor den spaarpot der kinderen”, en de auteur was dan telkens “verrast” door die
beleefdheid(!). Zoo geschiedde het in den dagen van van der Palm, Tollens, v.d.
Hoeven e.a. Zelfs onze populairste romanschrijver Jacob v. Lennep, heeft nooit eenig
honorarium bedongen of ontvangen voor zijn talrijk papieren kroost, behalve voor
zijn laatsten roman Klaasje Zevenster, en dat was destijds daarom een kleine
gebeurtenis - ik bedoel zijn contract met de heeren Nijhoff, Sijthoff en Thieme.
Tegenwoordig is men ten onzent die valsche schaamte, als ik ze zoo noemen mag,
wel-is-waar geheel te boven gekomen en wordt er tusschen schrijvers en uitgevers
uit een geheel ander vaatje getapt dan toen, maar toch is en blijft het auteurschap
alléén en zonder iets meer, tenzij dan op het gebied der journalistiek, in Nederland
als beroep beschouwd, ondenkbaar. Ons land is er te klein, de grenzen van ons
taalgebied zijn er te beperkt voor. Vondel dreef een kousenhandel, Tollens deed in
verfwaren, Potgieter was koopman, Klikspaan een troetelkind der fortuin en geboren
rentenier, Alberdingk Thijm handelde in blikjes van verduurzaamde levensmiddelen
en dreef later een boekhandel. Anderen zijn professor of docent aan eene hoogere
burgerschool, of bekleeden een kerkelijk ambt, enz. enz. Onze “Hommes de lettres”
in den trant van Zola, als zij bij zeldzame uitzondering soms b.v. Multatuli heeten,
lijden broodsgebrek en leven als zwervers of ballingen’.
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J.J. Oversteegen
Rechtzetting
In Over Multatuli 35 staat het laatste interview met W.F. Hermans, afgenomen door
Olf Praamstra. Daarin kan men ondermeer lezen (Hermans is aan het woord):
‘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. [...] Een witregel
is net zo belangrijk als een gewone 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.’
Misschien is het waar dat ik een grote mond heb - maar de tekstbezorger van de
Salamander-Havelaar ben ik niet.
Ook kan het zijn dat ik een corrupte professor ben, of geweest ben - maar de
tekstbezorger van de Sahmander-Havelaar ben ik niet, ik schreef alleen een Nawoord
(en dat staat duidelijk op de titelpagina).
Ben ik een slecht mens? Mogelijk - maar de tekstbezorger van de
Salamander-Havelaar ben ik niet.
Ik wil graag verantwoordelijk zijn voor de dingen die ik, in al mijn corrupte
slechtigheid, uitgevoerd heb, maar niet voor de dingen waar ik part noch deel aan
heb, zoals het weglaten van witregels in een Havelaar-uitgave.
Want bezorgd heb ik niets. Bezorgd bèn ik wel, een beetje: zo'n malle aantijging zou
immers door goedgelovigen voor zoete koek opgegeten kunnen worden, en dat wil
ik toch liever voorkomen. Vandaar, tegen mijn gewoonte in, een rechtzetting.
[Zetter: witregels in dit stukje laten staan. Zij behoren tot de tekst.]
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Dik van der Meulen
Reactionair en vooruitstrevend
Tristan Haan, Multatuli's legioen van Insulinde. Amsterdam, uitgeverij
Bas Lubberhuizen (De Nieuwe Engelbewaarder 8), 1995.
Hans van Straten, Multatuli, van blanke radja tot bedelman. Amsterdam,
uitgeverij Bas Lubberhuizen, 1995.
Philip Vermoortel, De schrijver Multatuli. Den Haag, SDU Uitgevers, 1995.
Willem Frederik Hermans zei eens dat een biografie van Multatuli, te schrijven door
een team van biografen, zeker 1500 bladzijden dik zou moeten zijn. Wat er intussen
over Douwes Deker ook geschreven is, niet een werk van die omvang. Maar als we
het aantal deelstudies: artikelen, brochures en boeken over onderdelen van Multatuli's
leven, bij elkaar optellen, zouden we waarschijnlijk een veelvoud van die 1500 blz.
krijgen.
Wat maakt Multatuli zo aantrekkelijk voor dit soort studies? Waarom zijn er boeken
over, laten we zeggen, Multatuli en de kritiek, M. en Groningen, M. als schaker, en
is er inmiddels zelfs een boek over Multatuli's bewonderaars - terwijl zijn eigen
levensbeschrijving al 109 jaar op zich laat wachten?
De eerste oorzaak is bekend: de ontijdige dood van twee serieuze biografen. Maar
een afdoende verklaring is het niet. Du Perron is al meer dan een halve eeuw dood,
en Van 't Veer is ook al weer ruim 15 jaar geleden gestorven. Dat zij, in elk geval
tot 31 maart '95, niet werden opgevolgd, kan verschillende redenen hebben.
Het is veel werk. Een biograaf kan niet volstaan met de Volledige Werken. Daar
staat het meeste wel in over Multatuli zelf, maar niet over zijn tijd. Zonder kennis
van de 19de eeuw (literatuur, godsdienst, politiek) is een biografie van Multatuli niet
te schrijven.
Het is moeilijk. Dekker noemde zichzelf (en Max Havelaar), zoals bekend, een
‘vat vol tegenstrijdigheids’ - en dat was hij, in alle opzichten. Hij was tegelijk
behoudend en revolutionair; liep z'n tijd soms tientallen jaren vooruit, terwijl hij op
andere gebieden een eeuw achterliep. Zijn hartelijkheid kon zonder duidelijke
aanleiding omslaan in vijandschap. Hij kon iets onwaars zeggen terwijl hij meende
zo'n beetje de waarheid te spreken, en tegelijk toch wist dat het de waarheid niet was.
Dat te beschrijven én te verklaren, en vervolgens ook nog in verband te brengen met
zijn werk, want het gaat tenslotte om een schrijversbiografie - ‘moeilijk’ is veel te
zwak uitgedrukt. Het is ondoenlijk. En aan het
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eind staan bovendien een paar honderd kenners van Multatuli, schrijvers veelal van
een deelstudie, gereed om de nieuwbakken biograaf en zijn boek tot moes te
bespreken. Het is trouwens de vraag of een biografie van M. wel meer kán zijn dan
een verantwoord schandalenboek, een roddelboek voor intellectuelen, al dan niet
voorzien van een notenapparaat en literatuurlijst.
En tenslotte: is er eigenlijk wel behoefte aan een biografie? Per slot van rekening
hebben we de Volledige Werken al, waarin bijna alles van Multatuli is afgedrukt, en
ontzaglijk veel over hem. En we beschikken over de deelstudies.
Hiervan kunnen er nooit genoeg zijn. Op 31 maart 1995 werd, tegelijk met de nieuwe
Multatuli-biografie van Hans van Straten, Multatuli's legioen van Insulinde van
Tristan Haan gepresenteerd. Het is een onderzoek naar de achtergronden van Dekkers
gescharrel, in de jaren na de Havelaar, met nichtjes, winkeljuffrouwen en andere
meisjes, terwijl Tine zich met de kinderen in Brussel ophield. De waarde van Haans
boek ligt eigenlijk niet eens zozeer in wat hij over het Multatuli's ‘legionaires’ heeft
ontdekt - al zit er genoeg bij dat niet bekend, of op z'n minst vergeten was - maar
vooral dat hij dit legioen tot onderwerp heeft gekozen. Multatuli is, vanaf het moment
dat de Havelaar hem beroemd maakte, in tal van publicaties uitgemaakt voor
vrouwenversierder, trouweloze echtgenoot en maniak. Terecht misschien, maar wat
schieten we met die wetenschap op? Werd het tot nu toe hoofdzakelijk gebruikt om
Dekkers deugdzaamheid in twijfel te trekken, of gewoon om een schandaal te vertellen
van een bekend persoon, Tristan Haan zoekt een verklaring.
Die verklaring wordt eigenlijk al prijsgegeven in de titel van het boek. Multatuli
spiegelde zijn nichtje Sietske Abrahamsz, die zo belangrijk was voor de Minnebrieven,
voor dat hij eenmaal keizer van Insulinde zou worden, en zij, als het zover was,
kroonprinses en hertogin van Sumatra. In navolging van Piet Spigt gaat Tristan Haan
ervan uit dat dit voor Multatuli niet alleen fantasie of ironie was. Maar al zullen we
nooit weten hoe serieus Multatuli erin geloofde, in z'n eentje zou hij het keizerschap
in elk geval niet krijgen. En dus begon hij vanaf 1860 een ‘legioen van Insulinde’
(de term was van hemzelf) om zich heen te verzamelen; een legioen dat, met één
uitzondering, uit jonge vrouwen bestond. ‘Jezus begon met vissers, ik vang met
meisjes aan,’ zoals hij zei.
Groot is het legioen nooit geworden. Het is niet helemaal duidelijk is wie wel en
wie niet moeten worden meegerekend, maar meer dan tien zijn het er niet geweest
- onder wie één man: Nicolaas Braunius Oeberius. De meest prominente legionaires
waren Sietske Abrahamsz, Mimi Hamminck Schepel en Marie Anderson. Uiteindelijk
is vooral Mimi, als tweede vrouw van Dekker, bekend geworden, maar Marie
Anderson was de opvallendste persoonlijkheid.
Hoewel Marie Anderson in de Multatuli-literatuur voortdurend opduikt, was er
tot nu toe niet zoveel over haar bekend. En dat, terwijl het Multatuli-museum een
aanzienlijke hoeveelheid brieven en manuscripten van haar bezit,
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met herinneringen aan Multatuli en aan haar eigen jeugd. Tristan Haan, die de
archieven van het museum als geen ander kent, schetst op grond van dit materiaal
(aangevuld met stukken uit De Dageraad en het archief van J. Kortenhorst) het portret
van een luidruchtige vrouw, die haar tijd ver vooruit was.
Dit bleek vooral toen zij, in 1864, voor het vrijdenkersblad De Dageraad begon
te schrijven. Ze was van haar geloof geraakt ‘ook door 't lezen van Multatuli en
kennismaking met hem’, zoals ze op late leeftijd getuigde. Ze was een vlotte leerling.
Nog voordat Multatuli dominee Zaalberg begon aan te vallen, had Marie Anderson
dat al gedaan. Ze was vaak grof, maar kon werkelijk geestig zijn. Zoals in haar reactie
op een kritiek van Busken Huets ‘Avond aan het hof’:
Vindt gij het goed dat ik u op een onlogisen zin wijs? Ge zegt, ‘Ik zou
sidderen, Huet, als ik uw stuk had geschreven, op de gedachte dat de
Koningin mijn stuk inzag.’ Mijnheer, gij zoudt zoo niet schrijven, maar
als ge 't gedaan had, zoudt ge niet sidderen.
Marie Anderson was niet de enige legionaire die in De Dageraad schreef. Ook Sietske
Abrahamsz schreef erin, en de minder bekende Rosette Beijer. En Braunius Oeberius.
Het hoogtepunt van het legioen gaf meteen zijn zwakte aan: een polemiek tussen
Multatuli's volgelingen, begonnen door Marie Anderson.
Want lang heeft het allemaal niet geduurd. Nog voor het jaar 1864 om was, begon
het legioen uit elkaar te vallen. Sommigen vertrokken naar het buitenland, anderen
verdwenen in het niets, waaruit ze ook gekomen waren, en de oorzaak is niet altijd
duidelijk. Was de betovering weg? Braunius Oeberius en Mimi bleven Dekker trouw;
Marie Anderson in mindere mate ook. Zij had met Multatuli weliswaar het ene
conflict na het andere, maar telkens weer legden ze het bij. Toch zouden haar
herinneringen aan Multatuli, die zij na diens dood publiceerde, zonder twijfel een
definitieve breuk hebben betekend als hij ze had kunnen lezen.
Behalve informatie over het legioen, geeft het boek van Tristan Haan enkele nuttige
aanvullingen en correcties op de Volledige Werken. Het conflict tussen Marie
Anderson en Quintillianus (=Braunius Oeberius), uitgevochten in De Dageraad,
komt in de VW niet goed uit de verf; Stuiveling volstond in deel XI met wat
verwijzingen. Deel XXIV geeft wat meer (blz. 622-624), maar Haan legt de
achtergronden bloot. Jammer dat hij kennelijk nog niet beschikte over de reactie van
Braunius Oeberius aan Multatuli (VW XXIV, blz. 623).
Belangrijk is ook dat Tristan Haan, waarschijnlijk als eerste, uitvoerig gebruik
heeft gemaakt van de correspondentie van Multatuli's (gewezen) vrienden na Dekkers
dood. Terecht heeft hij in een bijlage een lange brief over Multatuli van Sietske uit
1903 opgenomen, die vooral in toon sterk afwijkt van haar in 1910 gepubliceerde
herinneringen.
Uiteraard staat Haan ook stil bij de erfenis van Mimi. Mimi Douwes
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Dekker, bij haar leven vereerd door de bewonderaars van Multatuli, is na haar dood
verguisd om de manier waarop ze met de nalatenschap van haar man was omgegegaan.
Weliswaar had ze brieven van Multatuli publiek gemaakt, maar ze waren verknipt
en bepaald niet diplomatisch afgedrukt. Sterker: blijkbaar had ze geprobeerd het
beeld van haar man (en van haarzelf) op te poetsen door minder aardige brieven en
brieffragmenten weg te laten. En het ergste was dat ze een groot deel van de brieven
had weggegooid of zoekgemaakt. Tristan Haan ontkent dit alles niet, maar weet de
treurigheid te relativeren: ‘Zonder weduwe geen en met weduwe maar een half
archief.’
Bij dit alles heeft Multatuli's legioen van Insulinde één nadeel: gebrek aan
helderheid. Tristan Haan schrijft over Marie Anderson dat ze ‘iets associatiefs in de
gedachtegang’ had. Dat zou ook voor dit boek een goede typering zijn. Het komt de
leesbaarheid niet ten goede; sommige associaties en zinswendingen zijn slechts met
grote moeite te volgen. De lastig te doorgronden opbouw van het boek is een
bijkomend probleem. Wie echter de vereiste concentratie kan opbrengen wordt veel
wijzer over een van de belangrijkste periodes uit Multatuli's leven, en de tijd dat hij
als schrijver op z'n best was.
In acht maanden tijd schreef Hans van Straten een boek van meer dan 400 bladzijden
over Multatuli: Multatuli, van blanke radja tot bedelman: ‘de eerste biografie van
Multatuli,’ aldus de flap, ‘die verder gaat dan de Max Havelaar’. Het is een vervolg
op de halve biografieën van Du Perron en Van 't Veer.
Toen de biografie op 31 maart '95 verscheen, reageerden sommige kranten nogal
afwijzend. Van Straten schreef daarop een polemische reactie voor Maatstaf (juli
1995), vooral gericht tegen Hans van den Bergh. Er blijkt uit (wat al bekend was)
dat een ruzie tussen Van Straten en Hugo Brandt Corstius de aanleiding was voor
de biografie. Maar al is het artikel op sommige punten verhelderend, je vraagt je af
wat Van Straten ermee wilde bereiken. Of het snedig is anderen uit te maken voor
‘mummelend baasje’ (Brandt Corstius' alter ego Piet Grijs) of ‘drollig kereltje’ (Arjan
Peters)? En het is jammer, want het doet afbreuk aan de verdiensten die zijn boek
wel degelijk heeft.
Dat die verdiensten in de besprekingen niet voldoende werden gezien, komt
misschien door de wijze waarop het boek werd gepresenteerd: al maanden voordat
het in de winkel lag, werd het aangekondigd als de biografie van Multatuli, en het
vervolg op Van 't Veer. De biografie bestaat niet en zal ook nooit geschreven worden,
zeker niet binnen acht maanden.
De kracht van Van Stratens boek zit 'm niet in het geheel, maar in de onderdelen.
Ook dit boek is in feite een deelstudie geworden, al is het niet zo bedoeld. Een
viervoudige studie over Douwes Dekkers spilzucht, zijn gokverslaving, zijn band
met Edu en (minder overtuigend) zijn vrouwen.
Multatuli was slordig met geld. Dat is geen nieuws, maar tot nu toe waren er
hoofdzakelijk boeken en artikelen van tegenstanders, die het nog veel erger
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maakten, en van bewonderaars, die zeiden dat het allemaal sterk overdreven was.
Van Straten, die er redelijk in slaagt een soort middenpositie in te nemen, maakt
duidelijk dat Multatuli gemakkelijk schulden maakte en daarbij niet altijd even
gewetensvol te werk ging, maar dat de schade uiteindelijk nog wel meeviel; meer,
in elk geval, dan Dekker zelf dacht. Van Straten schat de schuld (met de nodige
slagen om de arm) op 15.733 gulden, waar Multatuli zelf het tienvoudige in gedachten
had. Nu had Dekker misschien nog betalingsachterstanden die ons niet zijn
overgeleverd, maar Van Stratens schatting lijkt toch veel waarschijnlijker. Overigens
zou die 16.000 gulden tegenwoordig neerkomen op enkele tonnen (al is het te
eenvoudig om de getallen simpelweg te vermenigvuldigen met 30, zoals vaak wordt
gedaan). Van Straten is erin geslaagd uit de warboel van schulden, winsten,
Multatuli-commisies, giften en legaten een duidelijk overzicht samen te stellen van
Multatuli's financiële problemen.
Dekkers gokverslaving is hiermee natuurlijk direct verbonden. De speelbank, die
zo belangrijk was voor zijn leven en werken, kreeg tot nu toe vrij weinig aandacht.
Van Straten is bij mijn weten de eerste die voor leken duidelijk weet te maken hoe
de systemen werkten waarmee Dekker dacht rijk te worden. En ook wat de zwakte
ervan was: tijdgebrek. Het hoofdstuk over Dekkers verslaving (hoewel dit misschien
niet het juiste woord is; toen hij eenmaal begreep dat hij aan de speelbank nooit rijk
zou worden, hield hij het voor gezien) is ijzersterk. Het opent met een bekende parabel
(niet van Multatuli) over een Oosterse koning en de bedenker van het schaakspel,
die als beloning voor zijn uitvinding alleen wat graankorrels op het schaakbord wilde:
een op het eerste veld, twee op het tweede, vier op het derde, enz. - om aan de hand
hiervan Multatuli's speelmethode uit te leggen. De uitleg is niet alleen glashelder;
ook de opbouw van het hoofdstuk is mooi.
Minder sterk zijn de hoofdstukken over Multatuli's vrouwenlegioen. Niet alleen
omdat Van Straten hierbij duidelijk schatplichtig is aan het boek van Tristan Haan
(die hij te weinig noemt) - zoals ook bij de presentatie van het boek door de uitgever
werd toegegeven. Anders dan bij Haan is het bij Van Straten niet duidelijk wat hij
met Multatuli's vriendinnen aanwil. Dekker ging misschien vreemd met Sietske
Abrahamsz, met Mimi, met Charlotte de Graaff - en wat dan nog? Dit soort
mededelingen zijn pas interessant als er iets mee wordt gedaan, en, natuurlijk, als ze
aannemelijk worden gemaakt.
En aan dat laatste schort het evenzeer. Neem het hoofdstuk over Charlotte de
Graaff. De zaak-Charlotte heeft Hans van Straten, zo vertrouwde hij het Utrechts
Nieuwsblad toe (1 april '95), ‘een heel wat minder positieve kijk op Douwes Dekker
gegeven’. In zijn boek komt hij er regelmatig op terug, en in Maatstaf noemt hij het
z'n belangrijkste ontdekking.
Wat was er gebeurd? Marie Anderson, ‘die nog nooit op leugens betrapt is’, schreef
in haar Multatuli-herinneringen terloops dat Charlotte de Graaff, lid van het Legioen
van Insulinde, in 1863 bij Tine in Brussel een miskraam kreeg.
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Van Straten: ‘Een bevalling kun je zien aankomen, een miskraam niet.’ En dus, zo
redeneert hij, was Charlotte, door Multatuli bezwangerd, in Brussel voor een abortus.
Die abortus ging echter niet door. Van Straten gaat ervan uit dat Charlotte een kind
kreeg. Multatuli stuurde immers een kennis, de publicist M. Salvador, naar Tine om
poolshoogte te nemen. Of de baby in de plee is gegooid (V.S. noemt ‘dit wijd
verbreide volksgebruik alleen als theoretische mogelijkheid’) of op een andere manier
is weggemaakt, weet niemand. De redenering lijkt wel ingenieus (zij het wat warrig)
- maar waarop is dit allemaal gebaseerd? Salvador heeft niets geschreven over
zwangerschap of kind. Op die ene mededeling dus van Marie Anderson? Dat is
weinig, zelfs voor een levensverhaal met zoveel leemten, waar elke aanwijzing moet
worden benut. Het is te weinig, zeker als het gehele oordeel van de biograaf hiervan
blijkt af te hangen.
Ook de andere stukken over de legionaires zijn onbevredigend. Van Straten heeft
zich te weinig verdiept in de tijdgeest en niet voldoende rekening gehouden met het
idealisme dat Multatuli en zijn volgelingen wel degelijk bezielde. Als Charlotte de
Graaff haar erfdeel aan Dekker geeft, kan dat, volgens Van Straten, alleen maar zijn
gebeurd omdat hij haar beloofd heeft met haar te trouwen. In de herinneringen van
de Schoondochter (ook volgens Van Straten een onbetrouwbare bron) leest hij dat
Nonnie tijdens de beruchte Ménage à trois bij Tine op de kamer sliep. Van Straten:
‘Dekker sliep dus bij Mimi.’ Het kan allemaal best waar zijn, maar we weten het niet
zeker, en zullen het waarschijnlijk ook nooit weten.
De zonderlinge verhouding van Douwes Dekker met zijn zoon Edu komt gelukkig
beter uit de verf. De overeenkomsten tussen vader en zoon liggen misschien voor de
hand, maar werden tot nu toe eigenlijk nauwelijks gesignaleerd. Hoewel Van Straten
wel wat meer oog had mogen hebben voor de verschillen, schetst hij genuanceerd
en betrokken hoe Multatuli's liefde voor zijn zoon langzaam overgaat in vijandschap.
Multatuli, die met het klimmen der jaren niet alleen wat bedaagder, maar ook
burgerlijker werd, verstootte zijn zoon om daden waarvoor hijzelf, toen hij jong was,
z'n hand niet omdraaide.
Voor een biografie is het niet genoeg. Al kan men over Multatuli honderd
verschillende biografieën schrijven, de vrijheid van een biograaf is niet onbeperkt.
Het is onvoldoende de belangrijkste voorvallen uit iemands leven alleen op een rij
te zetten. Zeker niet bij Multatuli, van wie al zoveel bekend is. Een biograaf zou
verbanden moeten leggen en verklaringen geven. Dat heeft Hans van Straten niet
genoeg gedaan. Waarom raakte M. van zijn geloof af? Waarom werd Tine door M.
gedwongen zich (ten onrechte) te laten inschrijven als barones? Waarom kreeg M.
altijd met iedereen ruzie? Volledige verklaringen zijn er nooit, maar een biograaf
moet althans een poging wagen. Eenvoudig is dat niet, zeker niet in deze halve
biografie, waar de schrijver het moest doen zonder Multatuli's jeugd en Indische
jaren. (Je kunt je trouwens afvragen of het überhaupt mogelijk is halve biografieën
te schrijven.)
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Bovendien heeft Van Straten te weinig oog gehad voor Multatuli's schrijverschap terwijl Eduard Douwes Dekker (tegen wil en dank misschien) toch als schrijver de
geschiedenis is ingegaan. De meeste boeken van Multatuli worden in enkele, soms
weinig vleiende regels afgedaan. Specialiteiten wordt alleen terloops genoemd, maar
Vorstenschool krijgt een aantal bladzijden, waarschijnlijk omdat er zoveel anekdoten
aan zijn verbonden.
De verwaarlozing van Multatuli's werk is niet zonder gevolgen gebleven. Uit Van
Stratens boek rijst nu het beeld op van een wispelturige praatjesmaker. Dat was
Multatuli wel, of liever: dat was hij óók, maar de lezer gaat zich afvragen waarom
zo'n man een biografie verdient. Je moet er niet aan denken dat alle praatjesmakers
binnenkort 400 blz. dik in de boekhandel staan. Met meer aandacht voor Multatuli's
boeken, en vooral voor de relatie tussen leven en werk, was dit niet gebeurd.
Hoewel het geen ‘antibiografie’ is (term van Martin van Amerongen), krijg je hier
en daar de indruk dat Van Straten zich met zijn boek niet alleen op Brandt Corstius
heeft willen wreken, maar ook op Multatuli. Soms neemt hij het weliswaar voor de
schrijver op (bij de conflicten met Van Lennep en Van Vloten), maar elders worden
Van Stratens waarnemingen afgewisseld met kort afwijzend commentaar (meestal
één woord + uitroepteken). Vaak geeft Multatuli daar aanleiding toe, dikwijls heeft
Van Straten gelijk - en toch stoort het, vooral waar de biograaf het zo overduidelijk
bij het rechte eind heeft. Maar soms zit hij ernaast, of zou hij zijn gelijk op z'n minst
moeten bewijzen. Zie bijvoorbeeld Van Stratens oordeel over Multatuli's boeken.
Nogmaals: hij zegt er veel te weinig over, maar waar hij zich uitspreekt, is het van
een verbluffende simpelheid. Minnebrieven is Multatuli's ‘meest chaotische boek’,
‘Woutertje Pieterse ligt op volstrekt chaotische wijze verstrooid in de Ideën’, het
onvoltooide Aleid is een ‘mislukt toneelstuk’. Voor alles is wat te zeggen,
ongetwijfeld, en er is vast veel tegenin te brengen (behalve misschien bij Aleid) - als
Van Straten maar wat argumenten had gegeven.
Zou dit alles het gevolg zijn van de haast waarmee het boek is geschreven? Daar
zijn in elk geval sporen van. Zo wordt Multatuli voorin het boek (blz. 42) een
reactionair genoemd, wat een volstrekt onvolledige karakterisering is: ‘een
recalcitrante, radicale, conservatieve reactionair’, maar later blijkt de politieke
reactionair radicale en allerminst reactionaire open brieven te schrijven. Op blz. 346
staat dat hij ‘tot lid gekozen’ werd van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, maar nergens lezen we dat hij voor de eer bedankte.
Geen biografie is volledig. Toch hadden enkele onderwerpen meer aandacht moeten
krijgen. In de eerste plaats godsdienst en atheïsme, die als een rode draad door het
leven en werk van Multatuli lopen. Van Straten besteedt er (nogal plichtmatig) twee
of drie bladzijden aan, maar dat is niet genoeg. En in de tweede plaats Dekkers laatste
jaren. ‘Tenzij het iemand betreft die bij een vuurgevecht het leven heeft gelaten,’
schrijft Van Straten, ‘gaan biografieën uit als een nacht-

Over Multatuli. Delen 36-37

71
kaars.’ (blz. 395) Dat klopt - voor deze biografie. Maar dat ligt aan de biograaf, niet
aan z'n onderwerp. Alleen al over die laatste jaren zou een boek van meer dan 400
bladzijden kunnen worden geschreven.
Een van de grootste bezwaren tegen Multatuli, van blanke radja tot bedelman, schreef
ik, is Van Stratens geringe aandacht voor Multatuli's schrijverschap. Ook Tristan
Haan heeft daar weinig aan gedaan, maar door de opzet van zijn boek is dat minder
storend. Daarom komt het goed uit dat in hetzelfde Multatuli-jaar 1995 een essay
van Philip Vermoortel is herdrukt (sterk gewijzigd), dat voor het grootste deel juist
aan Multatuli's boeken en brieven is gewijd. Hoewel De schrijver Multatuli kennelijk
vooral is bedoeld voor lezers die Multatuli alleen kennen als auteur van Max Havelaar,
kunnen ook ‘gevorderden’ er plezier aan beleven. Niet alleen om de schok der
herkenning, maar ook vanwege Vermoortels originele (zij het soms wat erg
kritiekloze) benadering. Hij heeft in de Volledige Werken Ideeën en brieffragmenten
gevonden die zelden zijn aangehaald, en toch zeer de moeite waard zijn (uitgezonderd,
wat mij betreft, enkele woordspelige citaten). Aan de hand daarvan zet hij uiteen wat
de kern is van Multatuli's geschriften: hart en waarheid.
Hart en waarheid: Multatuli zocht ernaar, maar vond ze, naar eigen zeggen, bijna
nergens. Hij vond ze niet in de kerken en niet in de politiek. Zeker niet bij de liberalen,
maar ook niet bij de conservatieven (al bood hij ze eenmaal zijn pen aan), en later
evenmin bij de socialisten. Daarom schreef Multatuli op het eind van zijn leven aan
zijn vriend H.C. Muller: ‘Ik kan met niemand meegaan, men had met my moeten
meegaan.’
Vermoortel probeert de onderwerpen die in Multatuli's werk centraal staan: politiek,
godsdienst, onderwijs, opvoeding en zeden, zoveel mogelijk naast elkaar te
behandelen, omdat alles met elkaar was verbonden. ‘Alles in alles,’ zoals Multatuli
telkens weer opmerkte. Hierbij blijkt andermaal dat het veel te eenvoudig is om
Multatuli simpelweg ‘reactionair’ te noemen. De taboes die M. heeft doorbroken op
het gebied van seksualiteit, armoede, onderwijs en geloof zeggen genoeg. Dat hij er
evengoed (en daarin had Van Straten gelijk) ook vol-strekt achterhaalde denkbeelden
opnahield, blijkt onvoldoende uit Vermoortels boek, al wijst hij er terecht op dat M.
een van de eersten was die hebben gepleit voor een werkelijk algemeen kiesrecht:
dus ook voor vrouwen en minvermogenden.
Vermoortel maakt duidelijk wat er bij Van Straten ontbreekt: betrokkenheid bij
Multatuli's werk en denkbeelden. Maar omgekeerd laat Van Straten zien dat
Vermoortel kritischer had moeten zijn - zonder zijn bewondering voor Multatuli te
laten varen, overigens. Dat gevoel bekruipt de lezer vooral bij het laatste hoofdstuk,
waar Vermoortel bladert in ‘de roman van [Multatuli's] gemoedsgeschiedenis’. Er
staat te weinig in over Multatuli's schulden en zijn geruzie; zelfs (of juist) in wat
bedoeld is als een inleiding tot Multatuli's werk, had daarover wel mogen worden
geschreven.
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Maar gelukkig is Vermoortel, ondanks zijn enthousiasme voor Multatuli, nooit
prekerig of belerend, zoals veel Multatulianen van weleer. Integendeel: blijkbaar
heeft hij zich, als Multatuli, toegelegd ‘op 't schryven van levend Hollands’. Zodoende
is De schrijver Multatuli een zeer leesbare inleiding tot het werk van Multatuli
geworden, en een bijna noodzakelijke aanvulling op de biografie van Hans van
Straten.
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J.J. Oversteegen
De kern van de zaak
Philip Vermoortel, De parabel bij Multatuli. Hoe moet ik u aanspreken om
verstaan te worden? Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde, 1994.
Multatuli heeft het altijd getroffen met Vlaanderen. Het is zelfs de vraag of je niet
zou kunnen zeggen dat hij het beter met de Vlamingen getroffen heeft dan met zijn
eigen landgenoten (hijzelf vond in ieder geval van wel), maar als ik het zo zeg
verandert een aardige opmerking over de Belgen in een zure over de Hollanders.
Dan maar zo: de Leuvenaar Philip Vermoortel heeft de Multatuli-studie een grote
stap vooruitgebracht met zijn dissertatie De parabel bij Multatuli, waarvan nu de
handelseditie op de markt is gekomen. Daarmee zet hij zijn goed doordachte
Multatuli-veldtocht voort, met als grootste wapenfeiten de breed opgezette studie
Multatuli in Vlaanderen en een korte inleiding waarvan onlangs de tweede druk
verscheen. Een ‘veldtocht’, want er blijkt systeem in Vermoortel's opeenvolgende
Multatuli-studies te zitten. Eerst de fundamenten: hoe zit het in het algemeen met de
relatie van Multatuli tot Vlaanderen en van Vlaanderen tot Multatuli. Dan de camera
ver naar achteren, voor een panoramatische maar vanuit een persoonlijk perspectief
waargenomen voorstelling. En nu een boek dat de diepte ingaat en de kern van
Multatuli's schrijverschap zoekt, langs de weg van een uitvoerige analyse van de rol
die de parabel in diens literaire strategie speelt.
Dat Vermoortel in deze grote studie uitgaat van de parabel is verstandig. Multatuli
zelf legde op dat genre, of liever: die taktiek, de nadruk. Het zou zelfs helemaal niet
zo gek zijn om zijn hele oeuvre als een gecompliceerde parabel te beschouwen, als
een ‘analogie’, om de ruimste term te gebruiken voor de werkwijze waarbij een
taal-universum in elkaar wordt gezet dat door zijn teneur en specifieke opbouw de
levensvisie en de werkelijkheidsvoorstelling van een schrijver zo adekwaat mogelijk
tot uitdrukking kan brengen, doeltreffender bijvoorbeeld dan een nauwgezette
beschrijving van de feiten uit de werkelijkheid. Multatuli zelf heeft er herhaaldelijk
op gewezen dat hij die strategie van de omweg (zoals Vermoortel het noemt) nodig
had om de weerstand van zijn lezers tegen de waarheid te overwinnen. Misschien
zou Vermoortel er zelfs verstandig aan gedaan hebben als hijMaar nee, ik dreig in de recensentenkuil te vallen: niet het boek dat voor mijn neus
ligt bespreken maar het boek dat ik zelf geschreven zou hebben. Vermoortel's studie
verdient beter dan betweterij van de kant van de bespreker. Er is een andere aanpak
van het door hem op tafel gelegde probleem mogelijk,
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natuurlijk. Er kan hier wat af, daar wat bij, ook dat. Maar Vermoortel maakt nergens
fouten (afgezien van omissies), niet theoretisch en niet in zijn behandeling van
Multatuli's eigen literatuuropvatting en literaire praktijk. Dat zijn namelijk de
onderwerpen die successievelijk in het boek aan de orde gesteld worden, als
concentrische cirkels die van buiten naar binnen bekeken worden: van het meest
algemene, de theorie van de parabel, naar het meest particuliere, de structuur van
Multatuli's ‘gelijkenissen’.
De theoretische hoofdstukken zullen niet voor iedere lezer smakelijke kost zijn.
Gelukkig dat de stijl van Vermoortel helder en, zeker voor een proefschrift, lichtvoetig
is, anders werd het zelfs voor de theoreticus van tijd tot tijd wel wat kaakverrekkend
kauwen en herkauwen. Vermoortel beseft dat trouwens zelf heel goed. In zijn
‘Inleiding’ deelt hij langs zijn neus weg mee: ‘Wie de theorie uit deel I meteen in
functie van Multatuli wil benutten, kan zijn lectuur bij deel II laten beginnen.’ Dit
advies vind ik ontwapenend, en lezers die niet zoveel op hebben met de abstracte
procedures van de wetenschap doen wijs als zij er gehoor aan geven. Vermoortel
heeft zijn boek inderdaad zo opgebouwd dat men eventueel kan heenstappen over
het eerste hoofdstuk, voor wetenschappers onmisbaar omdat het de methodische
rechtvaardiging levert voor wat volgt maar voor het begrijpen van die latere delen
niet onontbeerlijk. Ik zou die sprong zelf niet willen maken, maar het is zeker nuttig
dat op deze wijze een academisch gefundeerd betoog toegankelijk gehouden wordt
voor juist dat soort lezers dat door Multatuli aangetrokken wordt: lezers met een
groot incasseringsvermogen wat betreft gedetailleerdheid maar zonder preoccupatie
met methodische procédures.
Het bedoelde eerste deel, een analyserende beschrijving van de parabeltheorieën
van bijbelexegeten en literatuurwetenschappers, beslaat volle honderd pagina's. Dat
is niet mis, en zelfs, eerlijk gezegd, voor de academicus die ik ben een beetje veel
van het goede, al moet daar meteen weer bij gezegd worden dat een dissertatie nu
eenmaal zijn eigen regels kent. Van dit theoretische deel bevalt mij de eerste helft,
over de bijbelexegese, het beste. Vermoortel heeft diep uit die, ten onrechte door
literatuurtheoretici verwaarloosde, bron geput, heel begrijpelijk als men denkt aan
het ‘Jezus-complex’ van Douwes Dekker, maar intussen heeft niemand, vóór
Vermoortel, dat terrein systematisch geëxploreerd.
Ook de beschrijving van de moderne wetenschappelijke opvattingen vertoont een
verkwikkende nieuwigheid: zonder blikken of blozen rekent Vermoortel de
denkbeelden van een aantal filosofen, zoals Herder en Lessing tot de
‘literatuurwetenschap’, en daarmee neemt hij, mijns inzicht terecht, een nauwere
band tussen filosofie en literatuurwetenschap aan dan wij gewend zijn. Zijn
beschrijvingen tonen opnieuw aan hoe vruchtbaar een onderzoek, door iemand met
een brede cultuurhistorische kennis, naar Multatuli's inbedding in de denkwereld van
de achttiende en negentiende eeuw zou zijn. Wanneer gaat eindelijk één van onze
cultuurhistorici (of een team, waarom niet) een jaar of tien wijden aan een beschrijving
van de denker en de schrijver Multatuli tegen de breedge-
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schilderde achtergrond van de hele Europese cultuur?
Wel moet ik zeggen dat het hoofdstuk over de literatuurwetenschappelijke
parabeltheorieën het minst geslaagde van het hele boek is. Godlof schuift Vermoortel
de essentialistische (hij spreekt van ‘universalistische’) genreopvatting, die zich richt
op een wezensdefinitie, aan de kant. Hij gaat uit van historisch variabele categorieën,
en zet de parabel af tegen andere ‘genres’, die natuurlijk evenmin als a-historische
constanten behandeld worden. Maar jammer genoeg lijkt hij geen weet te hebben
van de Oosteuropese genre-theorieën, zoals die in het Poolse tijdschrift Zagadnienia
Rodzajów Literackich, vaak in het Frans, Engels of Duits, te vinden zijn. Daardoor
maakt hij de indruk wat tastend rond te dwalen terwijl er goede gidsen bestaan. Zijn
eigen opvattingen tenderen naar een ‘netwerk-beschrijving’, in zoverre dat hij uitgaat
van relatieve eigenschappen die de parabel kenmerken en die beschreven kunnen
worden via de wisselende overeenkomsten en verschillen met andere (variabele)
tekstsoorten. Een systematisering van die aanpak had hij in genoemd tijdschrift (1972)
kunnen aantreffen in een artikel van de Tsjech Jozef Hvišč (Trouwens ook, hm, in
Beperkingen van Oversteegen, die bovendien de aandacht vestigde op de verwante
‘familiegelijkenis’-theorie van Wittgenstein.) Nog vreemder is dat Vermoortel het
heldere artikel van Kummer over het aforisme bij Multatuli, in dit tijdschrift
verschenen in 1979 (nr 4), gemist lijkt te hebben. Het komt tenminste niet in zijn
literatuuropgave voor. Kummers opvattingen sporen voor een groot deel met die van
Vermoortel, en het gaat bij hem (en bij Oversteegen) om een genre dat met de parabel
nauwe banden onderhoudt. Het aforisme speelt in Vermoortel's betoog vrijwel geen
rol - zou dat de reden van die omissie zijn? Dan is het een kwadratische omissie.
In het middelste deel van het boek wordt Multatuli's eigen ‘parabelpoëtica’
geanalyseerd. De nadruk ligt daarin volgens Vermoortel weer op het laten zien van
de werkelijkheid ‘langs een omweg’, en daarin heeft hij naar mijn mening gelijk. Bij
‘werkelijkheid’ moet niet zozeer gedacht worden aan de direct waarneembare feiten
als wel aan een waarheid daarachter, een totaliteit. De wijze van vertellen van de
parabel levert een voordeel op dat bijvoorbeeld de allegorie, met haar een-op-een
relatie tot de feitelijke werkelijkheid, mist. De allegorie is vertaalbaar, de parabel
laat de waarheid zien: de werking van de parabel is dat de lezer op metaforische wijze
inzicht krijgt in de werkelijkheid. De ondertitel die Vermoortel aan zijn boek meegaf
wijst erop hoe belangrijk hij dit aspect vindt.
Vermoortel heeft het werk van Multatuli uitgevlooid op onomwonden uitspraken
over de parabel (en de fabel, de allegorie). Als lezers kunnen wij door deze methode
van kaarten-op-tafel de gegrondheid van de beeldvorming goed beoordelen, al gaat
het niet altijd om brandschone ‘toetsbare’ uitspraken maar vaak om beweringen
waarmee de lezer het al dan niet eens kan zijn. Wat mij vooral verheugt, is de nadruk
die Multatuli in de beschrijving van Vermoortel
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blijkt te leggen op het epistemologische karakter van de parabel. Waar Vermoortel
niet op ingaat, is de verrassende relatie die daardoor ontstaat tussen deze
literatuuropvatting en de uitgangspunten van de wetenschap die immers, zeker in de
negentiende eeuw, voor een groot deel op een soortgelijk analogieprincipe gebaseerd
was. Men kan zelfs wel spreken van een vergelijkbare doelstelling, zij het dat de weg
om het doel te bereiken verschilt. Misschien is het zelfs niet eens nodig om zo
uitdrukkelijk ‘negentiende-eeuwse wetenschap’ te zeggen. Wat doet de hedendaagse
natuurkundige, vanuit de taal gezien, anders dan analogieën opstellen voor een
werkelijkheid waarop het voorstellingsvermogen geen vat kan krijgen? Ongekende
perspectieven voor een bestudering van de verhouding tussen de ‘two cultures’!
Bijzondere nadruk legt Vermoortel op het retorisch-strategische karakter van de
parabel, en ook dat doet mij bijzonder veel genoegen. Wij worden niet meer dan
nodig is beziggehouden met de vraag wat Multatuli eigenlijk zeggen wil (dat zou
immers toch weer ‘vertalen’ betekenen) maar vooral met de vraag waarom hij de
taktiek van de omweg koos en moest kiezen. In een paar losse opmerkingen, en
vooral door middel van citaten van anderen die hij niet tegenspreekt, duidt Vermoortel
aan dat Multatuli ook in een roman als de Havelaar een parabelstrategie volgt. Dat
wil dus zeggen dat zelfs de ‘zaak van de Javaan’ uiteindelijk naar een minder
tijdgebonden levensvisie verwijst. Dekker heeft dat in zijn brieven zelf herhaaldelijk
gezegd, maar niemand heeft er erg op gelet. Ik zou Vermoortel over deze kwestie
uitgebreider aan het woord willen zien.
Vermoortels studie sluit af met een beschrijving van de belangrijkste parabels in
Multatuli's werk en een gedegen analyse van enkele kenmerkende specimina. Het is
het langste hoofdstuk, en voor veel lezers ongetwijfeld het hoogtepunt. Vermoortel
doet twee dingen tegelijk: hij bekijkt in hoeverre Multatuli zich aan zijn eigen
‘parabel-opvatting’ houdt (meestal wel maar niet altijd) en hij nuanceert aan de hand
van de praktijk aspecten van die opvatting voorzover deze in de poëtica niet duidelijk
worden. Zo'n aanpak draagt natuurlijk het gevaar van de cirkelredenering in zich, en
Vermoortel ontkomt daar niet altijd aan. Waarschijnlijk heeft hij ook niet de behoefte
gehad om deze circulariteit koste wat 't kost te vermijden. Hij is immers in dit derde
gedeelte van zijn boek onmiskenbaar hermeneuticus, en dat kan nauwelijks verrassing
wekken bij een betoog dat sterk interpretatieve trekken toont. Weliswaar zijn
Vermoortel's interpretaties gebaseerd op een (los) model en kunnen in dat opzicht
‘deduktief’ genoemd worden, maar hijzelf waarschuwt op de eerste bladzijden al dat
hij met eendere opgewektheid ‘induktief’ te werk zal gaan, of ‘bottom-top’ als men
wil. Ik moet overigens bekennen dat ik een duidelijke samenvatting van de resultaten
van deze corrigerende ‘induktieve’ fase mis.
De aandacht voor de retorische doeleinden van Multatuli brengt mee dat de contekst
waarin deze parabels moeten functioneren niet verwaarloosd kan worden. Daartoe
behoort de zakelijke werkelijkheid waarover de parabel oor-
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deelt, maar ook de verwijzingen binnen Multatuli's literaire oeuvre en brieven naar
de besproken parabel (de ‘intertekstualiteit’ dus). Dit levert allerlei zijdelingse
belichtingen op en die mogelijkheid laat Vermoortel zich niet ontgaan.
Een paar keer heb ik laten doorschemeren dat ik Vermoortel nog wat had willen zien
doorgaan op een door hem aangesneden onderwerp. Wat de lezer daaruit vooral moet
opmaken, is niet dat Vermoortel gaten laat vallen maar dat ik als lezer niet zo gauw
te verzadigen ben bij zulke aanlokkelijke spijzen. Om bij de culinaire beeldspraak
te blijven: dit boek smaakt naar meer. De kern van de zaak is duidelijk, nu willen
wij wel eens horen wat de consequenties zijn - die Vermoortel aan ons overlaat en
gelijk heeft hij. Is het trouwens niet edelmoedig van hem dat hij met zo kwistige
hand de sikkels uitdeelt waarmee wij nu het graan kunnen gaan snijden en de oogst
binnenhalen? Als dat tenminste gebeurt, want continuïteit is niet de meest opvallende
eigenschap van de Multatuli-studie, het lijkt wel of iedereen na gedane lectuur
tevreden in zijn clubfauteuil neerzijgt. Laten wij hopen dat het ditmaal anders gaat.
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Kees Thomassen
K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie
Multatuli Genootschap; onder red. van Chantal Keijsper. - Den Haag:
SDU Uitgeverij, 1995. - XII, 575 p.: ill.; 25 cm. Met reg. ISDN
90-12-08181-5 geb. f 69,90.
‘In 1983 trof ik als kersvers voorzitter van het Multatuli Genootschap in de kelder
van het door ons beheerde Multatuli Museum een merkwaardig tweedelig kastje aan
van ongeveer 90×90 cm en 80 cm hoog. Beide helften bevatten twee houten laden
met elk tientallen bundels in bruin pakpapier gerolde papiertjes die kennelijk als
aantekenfiches hadden gefungeerd’, zo vangt H. van den Bergh zijn ‘Voorwoord’
aan in K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie. Het is jammer dat een afbeelding van
dat kastje het stofomslag van het boek niet siert, want het had het daaropvolgende
verhaal van Van den Bergh over de moeizame totstandkoming van het werk treffend
geïllustreerd. De aantekeningen op de ca. 10.000 ‘onooglijke briefjes, afgescheurde
enveloppen, achterkanten van al voor andere doeleinden gebruikte systeemkaarten,
bloknootvelletjes en al wat een crisis-bewuste socialist nog meer aan bruikbaar oud
papier onder handen kwam’ vormden de erfenis van de socialistische
parlementariër/burgemeester/encyclopedische woordenboekensamensteller Klaas
ter Laan (1871-1963) en hadden moeten leiden tot een novum in Nederland, een
apart aan een schrijver gewijde encyclopedie.
Dat het er bij zijn leven niet meer van gekomen is, mag achteraf een gelukkige
zaak heten, want dan had er iets gelegen dat thans om meerdere redenen verouderd,
redundant, minder bruikbaar c.q. onbetrouwbaar geweest zou zijn. Verouderd omdat
de resultaten van de bloeiende Multatulivorsing van de afgelopen decennia niet
zouden zijn verwerkt. Redundant omdat veel van Ter Laans fiches betrekking hadden
op zaken die men ook elders zonder al te veel moeite kan opzoeken. Minder bruikbaar
omdat het niet consequent verwezen zou hebben naar de in 1995 voltooide uitgave
van Multatuli's Volledige Werken. Onbetrouwbaar omdat - zoals Atte Jongstra het
(naast alle lof die hij voor Ter Laans werkwijze heeft) in zijn bespreking in Vrij
Nederland van 22 juli 1995 formuleert - we bij Ter Laan te maken hebben met ‘een
sloddervos - een merkwaardige eigenschap voor een woordenboekenmaker. Bij alles
wat Ter Laan meldt moet men zich afvragen of bijvoorbeeld data juist zijn, of de
vermelde titels correct geschreven zijn, et cetera’. Uit deze opsomming valt af te
leiden dat de uitgebreide schare personen die zich met het redigeren van de
encyclopedie heeft bezig gehouden heel wat werk heeft moeten verzetten.
Het resultaat mag er echter zijn. Een kloek boekwerk (ruim anderhalve
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kilo, schoon aan de haak), degelijk gebonden en, wat het belangrijkste is: heel
functioneel en prettig vormgegeven door de Sdu Uitgeverij, waarbij B.L. van Popering
het gecompliceerde zetwerk voor zijn rekening heeft genomen. Geen straffe
kolommenbrei waarin de afzonderlijke lemma's alleen te onderscheiden zijn door
een vetgedrukt steekwoord, maar een heel rustig en tot lezen uitnodigend paginabeeld
door een combinatie van witregels en uitspringende, vetgedrukte trefwoorden.
De belangrijkste vraag is evenwel: wat kan de gebruiker in deze encyclopedie
verwachten? Volgens het ‘Voorwoord’ gaf Ter Laan toelichtingen bij de volgende
categorieën:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

woorden en uitdrukkingen in vreemde talen
bijbelse namen en uitdrukkingen
mythologische figuren
geografische namen
historische figuren
begrippen die een rol spelen in het werk van Multatuli
figuren uit het leven van Multatuli
publicisten over Multatuli
literatuur over Multatuli

Hoe deze categorieën zich getalsmatig tot elkaar in verhouding stonden, wordt niet
meegedeeld. Opgemerkt wordt slechts dat de nummers 1 t/m 5 wel enige besnoeiing
konden verdragen en dat 8 en 9 uitbreiding behoefden. Overigens resulteert categorie
9 nauwelijks in afzonderlijk lemma's. Deze is verwerkt in de diverse toelichtingen
en bij categorie 8. Terecht natuurlijk, maar dat uit de encyclopedie niet rechtstreeks
blijkt dat er al weer sinds 1978 een speciaal aan de schrijver gewijd blad bestaat, is
toch wel een omissie. Merkwaardigerwijze ontbreekt in de opsomming de categorie
‘werken van Multatuli’ terwijl daaraan toch veel aandacht wordt gegeven; men zie
slechts een lemma als ‘Max Havelaar’ dat niet minder dan acht kolommen beslaat.
Ik kan me althans niet voorstellen dat deze categorie later geheel door de redactie is
toegevoegd. Wat dat betreft blijft het trouwens onduidelijk hoeveel en wat (de
formuleringen van Ter Laan zijn ‘gemoderniseerd’) er precies van de oorspronkelijke
verzameling is overgebleven.
Ook zonder op Brandt Corstiaanse wijze met de pen in aanslag te gaan zitten
turven, is duidelijk dat de nadruk in de encyclopedie valt op de categorieën 6 en 7.
Ten aanzien van met name die laatste categorie is het trouwens een gelukkige
beslissing van de redactie geweest om achterin het boek nog een apart register op
alle in de lemma's genoemde personen toe te voegen. Niet alleen voorkomt dit een
eindeloos heen en weer bladeren tussen lemma's door middel van ‘zie ook’
verwijzingen, een bijkomend voordeel daarvan is dat zo de talrijke (nog levende)
publicisten over Multatuli die het (nog) niet tot een eigen lemma heb-
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ben gebracht, eveneens opzoekbaar zijn gemaakt.
De volgende belangrijke vragen bij een werk als dit zijn: is het volledig? En: is
het betrouwbaar? Om met de laatste vraag te beginnen. In zo'n omvangrijk werk,
waaraan zoveel verschillende mensen hebben gewerkt, zullen ongetwijfeld
onjuistheden en onnauwkeurigheden voorkomen. Kees Fens signaleert in zijn
bespreking in de Volkskrant van 14 augustus 1995 een vrij hilarische waar koning
Willem III euveldaden van stadhouder Willem III op zijn conto krijgt bijgeschreven,
maar we mogen er vooralsnog van uit gaan dat het hier een ongelukje betreft. Het
antwoord op de eerste vraag is uiteraard ‘nee’, zeker als het om woorden en begrippen
gaat. Hiervoor kan verwezen worden naar de lakmoesproef die Ed Schilders in zijn
rubriek Circonflexe (Volkskrant, 26 augustus 1995) heeft gedaan. Hij nam de
inhoudsopgave van ‘het pak van Sjaalman’ en streepte daarin tien namen en begrippen
aan die hij niet begreep, of waarvan hij vond dat ze in een Multatuli-encyclopedie
zouden moeten staan. Hij vond er daarvan vijf, waarvan er echter drie niet direct
verwezen naar het pak van Sjaalman, maar wel naar andere plaatsen in Multatuli's
werk. Zoektochten in andere naslagwerken leverden verklaringen op voor vier van
de vijf overgebleven woorden, uiteindelijk bleef hij zitten met het woord
‘ephelkustiek’. Gegeven het feit dat Fr. Balk-Smit Duyzentkunst in de publikatie
van ‘Het pak van Sjaalman’ in De Gids van november 1984 een goede verklaring
van dit woord heeft gegeven, iets wat de redactie niet had mogen ontgaan, is zijn
conclusie dat het woord in de encyclopedie had moeten zijn opgenomen. Hoe
‘rechtvaardig’ is zo'n conclusie? Had men dit soort omissies willen vermijden, dan
had de materiaalverzameling op een principieel andere manier moeten gebeuren en
het uitgangspunt was nu eenmaal het ‘pak van Ter Laan’. Maar zelfs bij een volledig
systematische verzameling komt men voor onoplosbare problemen te staan, zeker
als het het gebruik van min of meer abstracte woorden betreft. Kees Fens refereert
hieraan. Als voorbeeld noemt hij het niet in Ter Laan voorkomende woord ‘vrijzinnig’
en schrijft: ‘Het moet onmogelijk zijn de betekenisverschillen of -ontwikkelingen
ervan binnen de grenzen van een register weer te geven. Zijn [i.e. Multatuli] denken
laat zich niet in begrippen eruit ordenen’. Wat ten aanzien van de woorden en
begrippen geldt, gaat in veel mindere mate op voor zaken en personen. Hierin is veel
gemakkelijker een zekere volledigheid te bereiken, hoewel ook hierbij weer het
probleem speelt van wat per lemma wel en niet te vermelden. Dat Fens in de
encyclopedie node de uitgever Van Oorschot mist, kan men billijken, maar dat hij
vindt dat Stuiveling in vergelijking met Du Perron wordt ondergewaardeerd, lijkt
mij een kwestie van persoonlijke smaak. Ook Nop Maas heeft op dit vlak in zijn
bespreking in Het Parool van 29 augustus 1995 wel wat bedenkingen. Zo mist hij
lemma's over Multatulianen als P. Spigt en Henri A. Ett, en heeft hij vergeefs gezocht
naar enige aansprekende personages uit het werk van Multatuli als Slachterskeesje
en de leden van het gezin De Wilde. Dat hij naar deze laatste twee gezocht heeft
hangt samen met een opmerking van Van den Bergh in het
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‘Voorwoord’, namelijk dat de encyclopedie ook een soort van zakenregister op de
Volledige Werken beoogt te zijn en dat is een pretentie die - gegeven het uitgangspunt
van de hele onderneming - niet echt kan worden waargemaakt. Overigens zij hier de
waarschuwing op haar plaats dat men wat betreft personen die op enigerlei wijze in
de Volledige Werken voorkomen altijd het desbetreffende register moet raadplegen;
lang niet alle daarin verwerkte personen zal men in de encyclopedie terugvinden.
Men zal de diverse registers dus altijd naast elkaar moeten hanteren. Dit alles neemt
niet weg dat de encyclopedie een verbluffende schat aan informatie bevat en dat het
zeer te prijzen is dat vooral dankzij de inspanningen van de eindredactrice Chantal
Keijsper de ‘conversie’ van Ter Laans kaartenbakken uiteindelijk tot een goed einde
is gebracht.
En dan komen we tenslotte op de vraag naar het gebruik van de encyclopedie.
Natuurlijk, men kan er heel ordinair iets in opzoeken en al dan niet bevredigd het
boek weer terzijde leggen. Op deze manier zal het boek ondanks tekortkomingen
heel vaak kunnen functioneren. Maar, men kan er ook gewoon in zitten lezen. En de
opzet nodigt daar ook nadrukkelijk toe uit, doordat er in de lemma's zo ruim uit
relevante passages uit Multatuli's werk wordt geciteerd. Voortdurend ontneemt
Multatuli zo de lemmabakkende droogstoppels de pen en geeft hij op zijn eigen
onnavolgbare wijze de behandelde zaken reliëf. Daarnaast stuit men door het
willekeurig lezen vaak op interessante aspecten van de negentiende eeuw. Ook is
het aardig om op die wijze van allerlei personen die men in een ander verband wel
eens is tegengekomen, te ontdekken wat hun relatie tot de schrijver was. Overigens
vind ik het jammer dat - om ongetwijfeld honorabele redenen - de illustraties achterin
bij elkaar zijn gezet. Juist vanwege de nadrukkelijke uitnodiging tot willekeurig lezen
die er van het boek uitgaat, had een spreiding door de tekst heen op haar plaats
geweest.
Hoort alles bijeengenomen de Multatuli Encyclopedie in de boekenkast van een
oprechte Multatuliaan? Het antwoord daarop kan - mede gezien de
prijsprestatieverhouding - slechts een volmondig ‘ja’ zijn.
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Jos van Waterschoot
Kroniek
Het jaar 1995 moest weer een echt Multatuli-jaar worden. De schrijver werd 175
jaar en de Volledige Werken zouden voltooid worden. Deel 24 rondt 1887 af en bevat
nagekomen materiaal, deel 25 bevat eveneens nagekomen brieven en dokumenten,
alsmede het register van W.L. van Duijn. De jubilerende uitgeverij G.A. van Oorschot
organiseerde op 5 maart een groot feest in de Stadsschouwburg te Amsterdam. In
aanwezigheid van leden van het Multatuli Genootschap, boekhandelaren en relaties
van de uitgeverij werd het eerste complete exemplaar van de Volledige Werken door
Hans van den Bergh uitgereikt aan kroonprins Willem Alexander van Oranje. Verder
omvatte het programma voor de pauze een welkomstwoord van Wouter van Oorschot,
een rede van Willem Frederik Hermans en een kort interview van Olf Praamstra met
Hermans. Na de pauze werden enkele fragmenten uit het werk van Multatuli ten
tonele gebracht.
Het register op de Volledige Werken is hoofdzakelijk een personenregister, een
leemte die door critici werd gesignaleerd. In deze leemte werd gedeeltelijk voorzien,
toen in juni de langverbeide Multatuli-encydopedie verscheen. Het eerste exemplaar
werd op 28 juni in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam aangeboden aan de minister
van ontwikkelingssamenwerking, J. Pronk.
Belangrijk was ook het verschijnen van de Multatuli-biografie van Hans van
Straten: Multatuli, van blanke radja tot bedelman. Deze biografie beoogde de
aanvulling te zijn op de biografie die door Paul van 't Veer indertijd werd begonnen.
De ontvangst van deze biografie door de pers was nogal wisselend en een
discussie-avond, die naar aanleiding van de verschijning op 19 april in De Balie te
Amsterdam werd gehouden, leverde geen eensluidend positief of negatief oordeel
op.
Er verschenen dit jaar nog diverse andere boeken over Multatuli. Allereerst van
Philip Vermoortel De schrijver Multatuli. In ruim 100 pagina's leert de lezer de
denker en schrijver Multatuli kennen, terwijl er relatief weinig over Eduard Douwes
Dekker wordt vermeld. Tristan Haan publiceerde als deel 8 van de reeks De Nieuwe
Engelbewaarder het boekje Multatuli's legioen van Insulinde. Marie Anderson, Dek
en de anderen. Nog net in 1995 verscheen als nieuwjaargeschenk van de Veen
Uitgevers Groep het boekje Ongefrankeerd. Post van Multatuli, bezorgd door Johan
van Minnen. Dit boekje, dat voor een groot deel bestaat uit brieven, schenkt aandacht
aan de Duitse Multatuli.
In de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam werden van 17 februari tot 31 maart
twee tentoonstellingen georganiseerd. Muiter van gisteren, held van vandaag was
een kaleidoscopische tentoonstelling waarin Multatuli biografisch en
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bibliografisch aan het publiek werd voorgesteld. De tentoonstelling werd samengesteld
door Jos Biemans, conservator van de Handschriftenafdeling van de
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, geassisteerd door Liesbeth Eyl, en
ondergetekende. De tentoonstelling Ik mag geen ogenblik suf zyn, samengesteld door
Chantal Keijsper, gaf weer hoe intensief Multatuli zich bezighield met de typografie
van zijn werk. Met behulp van een aantal handschriften en enig drukwerk werden
voorbeelden gegeven van deze bemoeienis. Overigens liep deze tentoonstelling in
afgeslankte vorm door in het Multatuli Museum, onder de titel Schryven als
weerzinwekkende noodzakelykheid. Bij de twee tentoonstellingen in de
Universiteitsbibliotheek verscheen een set van 5 briefkaarten, met daarop karikaturen
en een portret van Multatuli. De kaarten en het begeleidend tekstboekje door schrijver
dezes, werden gedrukt door De Ammoniet in een oplage van 275 exemplaren.
In november verscheen van mij een boekje met een Multatuli-wandeling door de
binnenstad van Amsterdam. Aan de hand van citaten loopt de lezer langs plekken in
Amsterdam die in leven en werk van de auteur een rol gespeeld hebben. De titel,
Helaas, ik ben 'n Amsterdammer is een citaat van Douwes Dekker. Overigens is de
wandeling gebaseerd op een reeds bestaande, kortere wandeling die door de
Multatuli-Genootschapsbestuursleden Gert Jan Johannes en Dik van der Meulen was
samengesteld. Bedoeling is dat vanaf het komende voorjaar deze wandeling onder
deskundige begeleiding gemaakt kan worden vanuit het Multatuli Museum.
Op 23 en 24 mei organiseerde de faculteit der letteren van de Rijksuniversiteit
Leiden bij gelegenheid van het lustrum van de universiteit een conferentie met zestien
sprekers onder de overkoepelende titel De geest van Multatuli. De tekst van de
voordrachten zal eerlang in boekvorm verschijnen.
De 35e aflevering van Over Multatuli werd op initiatief van de onvolprezen uitgever
Gerke Postma op 21 oktober feestelijk gepresenteerd in Arti.
De privé-bibliotheek van Multatuli, zoals die staat tentoongesteld in het Multatuli
Museum, heeft een zogenaamde eerste hulp-actie ondergaan. Het komt erop neer dat
het verval van een groot deel van deze boeken is gestopt. Het wil beslist niet zeggen
dat de boeken zijn gerestaureerd. Ze zijn schoongemaakt, losse onderdelen zijn
vastgezet, de leren banden zijn in een dressing gezet, zodat ze niet verdrogen en
scheuren. Papieren omslagen zijn, waar nodig, hersteld met behulp van zeer stevig,
maar nauwelijks zichtbaar Japans papier. Het hele project heeft enkele maanden in
beslag genomen en is uitgevoerd door de restauratrice Ada Teitler. De kosten voor
deze actie waren hoog en geld is er nooit genoeg, dus het museum heeft een kleine
inzamelingsactie georganiseerd. Mensen konden een boek ‘adopteren’ voor f 25,-.
Uiteindelijk werden er 77 boeken geadopteerd door 36 bezorgde ‘adoptieouders’.
Naar deze mensen gaat uiteraard onze hartelijke dank uit.
In samenwerking met de Handschriftenafdeling van de Universiteits-
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bibliotheek werden in oktober op een veiling van Van Gendt te Amsterdam oude
notulenboeken van de Vereeniging het Multatuli Museum teruggekocht, die sedert
de jaren twintig spoorloos waren. Vermoedelijk zijn ze in de privé-verzameling van
een toenmalig bestuurslid terecht gekomen en op die manier bij Van Gendt beland.
In samenwerking met het literair theater Branoul werden er twee Multatuli-avonden
georganiseerd in Den Haag. Op 27 september werd door het bestuurslid Philip
Vermoortel Multatuli voor een publiek van enkele tientallen toehoorders ingeleid,
terwijl na de pauze het verhaal van Saïdjah en Adinda werd voorgedragen door
Liesbeth van der Sluis. Op 6 december werd in het kader van het Indonesië-festival
een discussie-avond gehouden tussen Rudy Kousbroek en de Indonesische dichter
Rendra over het belang van Multatuli voor de literatuur en de contacten tussen de
Nederlanders en de voormalige rijksgenoten.
Een niet onbelangrijk feit tot slot. Vanaf 1 november 1995 is het Multatuli Museum
ruimer opengesteld, namelijk behalve op dinsdag van 10.00 tot 17.00 uur ook op
zaterdagmiddag en zondagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur. We hebben de heer
Matthijs Bueno de Mesquita bereid gevonden op deze beide middagen het museum
te bemannen. De ruimere openstelling leidde overigens nog niet tot een explosieve
toename van de bezoekersaantallen. In 1995 overschreden zelfs minder mensen de
drempel van het Multatuli Museum dan het jaar daarvoor: 1052 tegen 1183 in 1994.
Het aantal leden van het Genootschap bleef nagenoeg gelijk: 311 in 1994 tegen 323
in 1995.
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[Nummer 37]
Caroline de Westenholz
Albert Vogel draagt Multatuli voor
Een veronachtzaamd hoofdstuk in de Multatuli-verering
Albert Vogel sr (1874-1933) was in zijn tijd de beste voordrager van ons land, en
zijn naam werd in één adem genoemd met die van de grootste artiesten uit de periode.1
Toch komt hij ternauwernood voor in de Nederlandse toneelhistorie.2 Tegenwoordig
geniet hij uitsluitend nog bekendheid als de vader van de actrice Ellen Vogel (geb.
in 1922).
Deze pijnlijke verontachtzaming van een belangrijk kunstenaar heeft verschillende
oorzaken. Ten eerste koesterden literaire theoretici in het eerste kwart van deze eeuw
een zekere reserve ten opzichte van het vak ‘declamatie’, dat volgens sommigen
geen recht van bestaan meer had, en automatisch werd geassocieerd met het op
overdreven wijze uitgalmen van hele ouderwetse verzen; een tot de dag van vandaag
heersend vooroordeel waardoor een omstreeks de vorige eeuwwisseling zeer populair
beroep ten onrechte in de vergetelheid is geraakt.
Ten tweede en hieruit volgend heeft het Vogel niet geholpen, dat hij uitsluitend
voordrachtskunstenaar was, en niet, zoals zijn collega Willem Royaards, tevens
acteur en regisseur. Het negeren van het vak bracht automatisch het vergeten van de
man met zich mee.
De bedoeling van dit artikel is tweeledig. Via Vogels interpretaties van

1

2

Deze constatering heeft anno 1995 helaas een voetnoot nodig. De uitspraak is van de
theatercriticus J.H. Rössing: ‘Ik geloof, dat Albert Vogel, met zijn schoon, vol geluid de
beste voordrager van ons land is...’ Nieuws van den Dag, 27 okt. 1906. Zie ook o.a.: C.L.
Schepp (Jan Prins), ‘Levensbericht van Albert Vogel,’ Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1933-1934, Leiden 1934, en: Caroline de Westenholz,
‘Albert Vogel sr., krijgsman-voordrachtskunstenaar,’ Jaarboek 1993 Geschiedkundige
Vereniging Die Haghe, Den Haag 1994, p. 122/143.
In de na-oorlogse overzichtsliteratuur over Nederlands toneel wordt Vogel sr. genoemd in
het Lexicon der Nederlandse tonelisten, o.r.v. Joh. M. Coffeng, Amsterdam 1965, p. 207; in
Toneel en dans, o.r.v. prof. dr. H..H.J. de Leeuwe en drs. J.E. Uitman, Utrecht 1966, p. 204;
Albert Vogel en zijn vrouw Ellen Vareno komen beiden voor in Het acteurs- en
kleinkunstenaarslexicon o.r.v. Piet Honig, Diepenveen/Heino 1984, p. 936/937 en p. 981.
Ben Hunningher citeert Vogels naam bij mijn weten slechts slechts eenmaal en wel in verband
met Emants' dramatisering van diens gedicht Godenschemering op Vogels verzoek. Dr. B.
Hunningher, Toneel en werkelijkheid, Rotterdam 1947, p. 37.
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Multatuli's teksten (waarvan verschillende grammofoonplaten bestaan), wil ik Albert
Vogel sr. plaatsen als één van de meest vooraanstaande uitvoerende kunstenaars van
zijn tijd. Spelenderwijs wordt hierbij tevens een verwaarloosd hoofdstuk in 135 jaar
Multatuli-hulde boven water gehaald.

I. Max Havelaars toespraak tot de hoofden van Lebak: Vogel en Royaards
Een geliefd programmapunt van zowel Willem Royaards (1867-1929) als Albert
Vogel was de voordracht van Multatuli's Toespraak tot de Hoofden van Lebak.
Het is een tekst die wel bij uitzondering geschikt is om te worden voorgedragen,
niet in het minst omdat Multatuli er zelf een aantal toneelaanwijzingen bij heeft
gegeven. De auteur laat geen gelegenheid voorbijgaan om te wijzen op Max Havelaars
vaardigheden op het gebied van de welsprekendheid. Allereerst door de vergelijking
met het gestotter van zijn superieur, de resident Slijmering; Havelaar daarentegen is
‘beschroomd en slecht bespraakt waar hij meende niet begrepen te worden, maar
welsprekend als hij gevoelde dat zijn woorden op willigen bodem vielen.’ In het
laatste geval weet hij zijn gehoor waarachtig te bewegen. ‘Men moest hem bij zulke
gelegenheden gehoord en gezien hebben om zich voor te stellen hoe hij, bij toespraken
als deze, zich opwond en door zijn eigenaardige wijze van spreken aan de bekendste
zaken een nieuwe kleur meedeelde, hoe zich dan zijn houding oprichtte, hoe zijn
blik vuur schoot, hoe zijn stem van 't vleiend zachte in 't vlijmend scherpe overging,
hoe de beelden van zijn lippen vloeiden als strooide hij iets kostbaars om zich heen
dat toch hèm niets kostte, en hoe, als hij ophield, ieder hem aanstaarde met open
mond als om te vragen: “mijn God, wie zijt ge?” Havelaar sprak bij zulke
gelegenheden als een apostel, als een ziener, die later niet wist hoe hij gesproken
had...’ En: ‘Hij zou den krijgslust der Atheners, zodra tot den oorlog tegen Philippus
besloten was, tot dolzinnigheid hebben kunnen aanvuren, maar minder goed
waarschijnlijk zou hij geslaagd zijn, als zijn taak geweest ware hen door redenering
tot dien oorlog te bewegen...’ Nadat Havelaar van Lebak vertrokken is roept de
Patteh, de secretaris van de Regent, tot de controleur Verbrugge: ‘nog nooit heeft
enig heer gesproken als hij!’3
Wat een uitdaging voor een voordrachtskunstenaar, om een dergelijk redenaar op
het toneel te zetten!
Prof. Stuiveling heeft bewezen hoezeer de geschiedenis der welsprekendheid
Multatuli bij het schrijven van de Max Havelaar heeft geïnspireerd.4 Het

3
4

Gebruikte editie: Multatuli, Max Havelaar, verzorgd door Dr. G.W. Huygens, Rotterdam
1958. Citaat uit hoofdstuk 8 (p. 99/100)
Zie dr. G. Stuiveling, Multatuli en de welsprekendheid, inaugurele rede Universiteit van
Amsterdam, 19 mei 1952.
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boek is een schoolvoorbeeld van de populariteit van de z.g. ‘orale cultus’ in de
negentiende eeuw.5 In het begin van het boek krijgt de zestienjarige Frits van zijn
vader een uitbrander omdat hij Louise Rosemeyer aan het schreien heeft gemaakt.
Wat heeft hij gedaan? Hij had gereciteerd, een liefdesgedicht nog wel - voor ouden
halverwege de negentiende eeuw blijkbaar een even grote bedreiging voor de
onschuldige kinderziel als tegenwoordig de televisie. Het verhaal uit het pak van
Sjaalman wordt vervolgens voorgelezen op de wekelijkse krans bij de familie
Rosemeyer. Evenzo las Havelaar 's avonds aan zijn Tine voor wat hij die dag
geschreven had. Tenslotte behoeft het nauwelijks betoog, hoe centraal De Toespraak
staat in het verhaal.

Willem Royaards
Willem Royaards komt de eer toe de voordracht van De Toespraak als eerste te
hebben aangevat.6 Hij begon daarmee op zijn tournée door Indië in 1902, en hij heeft
het stuk zijn leven lang op zijn programma gehouden.
Het podium was steeds sterk verlicht, bij Royaards' voordracht, en de zaal
halfdonker. De aankleding van het toneel suggereerde Indië, althans het beeld dat
men daarvan had in Nederland: er stond een ondiep bosdécor versierd met één of
meer palmen in potten, waarvoor een rieten armstoel was geplaatst. Inplaats van dat
bosdécor nam Royaards ook genoegen met een kamerschut waarvoor de planten
konden worden geplaatst. Hij trad aanvankelijk op in rok, later in een wit linnen
tropenpak met witte schoenen.
Hij zei De Toespraak staande, rustig naar voren tredend na een plechtige, maar
eenvoudige begroeting, alsof hij tot een voor hem neergehurkte vergadering sprak.7
Deze beschrijving doet denken aan de tekening van de kunstenaar C.J. Addicks
van De Toespraak, afgebeeld in Elseviers Maandschrift van 1910. Op die tekening
zien we Havelaar, in vol ornaat en met de sabel aan zijn zijde, staan op een verhoging
in een classicistisch aandoende, overdekte zuilengalerij. De hoofden zitten in tamelijk
ongedwongen houdingen op stoelen om hem heen.8

5

6
7
8

Zie W. van den Berg, ‘Van horen zeggen, de orale cultus in de tweede helft van de negentiende
eeuw,’ De productie, distributie en consumptie van de cultuur, or. v. J.J. Kloek en W.W.
Mijnhardt, Amsterdam 1991, p. 48/70.
Top Naeff, Willem Royaards, Amsterdam 1947, pp. 69.
H.H.J. de Leeuwe, ‘Willem Royaards draagt Multatuli voor,’ Over Multatuli 14 (1985), p.
24/36.
Zie Elseviers Maandschrift I (1910), p. 322. Ook afgebeeld in: M.A.P.C. Poelhekke en Prof.
dr. C.G.N. de Vooys, Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis, Den Haag
1916, p. 87. De tekening dateert uit 1895.
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Fig. 1. Fotoportret Ed. Douwes Dekker jr. (1854-1930) met opdracht aan Albert Vogel sr. Archief
familie (Anthing) Vogel, Haags Gemeentearchief inv. nr. 709. Foto: Haags Gemeentearchief.

Albert Vogel
Wanneer Vogel De Toespraak voor het eerst voordroeg is niet met zekerheid vast te
stellen. In elk geval moet hij Eduard Douwes Dekker jr. (Multatuli's zoon, die in het
boek de kleine Max is) in 1906 hebben ontmoet. Vogels archief bevat een briefkaart
met portret van hem, en een opdracht op de keerzijde: ‘Aan mijn vriend den Heer
Albert L. Vogel, in memoriam Hoogezand, 10 Jan 1906, Ed Douwes Dekker’ (ill.
1).9 Of Vogel bij die gelegenheid ook metterdaad uit Multatuli's werk voorgedragen
had, is niet meer na te gaan.
In elk geval zei Albert Vogel De Toespraak tot de Hoofden van Lebak in
Nederlands Indië tijdens zijn eerste tournée door dat land in 1907.10
Vogel was steevast gekleed als de klassieke rederijker: in rok met witte das (ill.
2). Bovendien bracht hij de voordracht niet staand maar zittend, met een tafel als
enig ander toneelattribuut.
In een inleiding vooraf legde Vogel zijn publiek steeds uit waarom. De adat
(etiquette) in Nederlands-Indië bracht namelijk mee, dat het hoofd van het

9
10

Edu Douwes Dekker jr.: Amsterdam 1854- Nice 1930
Zie De Hofstad, 26 november 1910
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Europees gezag als symbolisch voor zijn waardigheid, bleef zitten, terwijl de inlandse
hoofden in een halve cirkel gehurkt om hem plaats namen, in gebogen houding. De
voordrachtskunstenaar wist waar hij het over had: tijdens zijn tournée door Indië had
hij bij verschillende residenten gelogeerd.11
‘Zóo heeft Vogel dit overbekende Multatuli fragment gezegd, met rijke schakeering,
die bijna zonder stemverheffing werd verkregen, met een diepinnerlijke warmte in
vele van de schoone gedeelten,’ luidde het oordeel na een voordracht in Arnhem in
1911. ‘Een heel enkel moment leek minder gelukkig (“wij hebben vele misslagen
begaan”) en het wachten tusschen de woorden “hoofden” en “van Lebak” deed even
opzettelijk aan) maar prachtig van intonatie was de passus: “Hoort naar mij als ik u
zeggen zal hoe er recht zal worden gedaan in Bantam Kidoel. Er zal een tijd komen...”
enz; het eenvoudige gebaar steunde de bedoeling der woorden zeer expressief en de
rust, die van de voordracht uitging, verhoogde de werking ervan.’12
Het gebrek aan décor was niet storend, vond Frans Netscher na een voorstelling
in Haarlem in datzelfde jaar:
‘Het is dezen avond wel overtuigend gebleken dat Vogel's wijze van voordragen,
de beheersching over zijn stem, de gave om door een stemmodulatie verschillende
personen den hoorder duidelijk in hun karakter voor oogen te stellen, voldoende zijn
om het milieu te doen leven: hulpmiddelen van decor of accessoires had Vogel bijna
niet en die hij gebruikte - een tafel en stoel - waren nu niet precies geschikt de illusie
op te wekken aan de meubelen, die de assistent-resident van Bantam-Kidoel
vermoedelijk tot zijn beschikking had bij zijn toespraak tot de hoofden van Lebak...’13

Zittend of staand?
Wat is nu de juiste interpretatie voor een voordracht van De Toespraak - zittend of
staand?
Hiertoe haasten we ons Multatuli's oorspronkelijke tekst te raadplegen. De
voorbereidselen voor de speech in het begin van hoofdstuk acht zijn als volgt:
Havelaar had de controleur verzocht de hoofden die te Rangkas Betoeng aanwezig
waren, uit te nodigen voor een vergadering die hij beleggen wilde. Ter gelegenheid
hiervan wilde hij de hoofden plechtig toespreken. De vergadering zou plaatshebben
in een gebouw op het erf van zijn woning. Dit bestond gedeel-

11
12
13

Zie ‘Karakterschets Albert Vogel,’ De Hollandsche Revue, 13e jg. no. 8 (25 aug. 1908), p.
459/468
Stemfert Kroese, ‘Albert Vogel’, Arnhemsche Courant 1 februari 1911.
Frans Netscher, ‘Voordrachtavond van Albert Vogel,’ Opregte Haarlemsche Courant, 15
februari 1911.
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telijk uit een vrij ruime, open galerij, ‘die een zeer goede gelegenheid tot zulk een
vergadering aanbood. Daar waren dan ook den volgenden morgen de Hoofden
vroegtijdig verenigd. Havelaar trad binnen, groette, en nam plaats. Hij ontving de
geschreven maandelijkse berichten over landbouw, veestapel, politie, en justitie, en
legde die tot nader onderzoek terzijde.’ (Cursivering van mij).
Deze beschrijving suggereert inderdaad dat Havelaar blijft zitten, gedurende zijn
speech. Bovendien rechtvaardigt zij de aanwezigheid van een stoel en een bureau,
of op zijn minst een tafel, om die papieren terzijde te kunnen schuiven. Tot aan het
eind van de speech wijst niets erop dat Max Havelaar uit deze zittende positie overeind
gekomen is.14
Overigens was het Johan de Meester in 1902 al opgevallen dat Royaards'
interpretatie verkeerd was:
‘Royaards stond en Havelaar had plaats genomen; wij lezen, dat Havelaar niet
bijzonder drukte op enkele woorden - wat Royaards wel deed, en dat Havelaars stem
iets eentonigs had - wat Royaards' stem niet had; maar ook lezen wij, tot twee keer
toe, dat Havelaar deed denken aan een ziener: - dien Havelaar heeft Royaards, staande,
makende gebaren, sprekende met veel kleur in de stem, willen geven.’15
En over Vogels interpretatie schreef deze kritikus:
‘Een korte pauze en de voordrager zat, in gewone namiddag-kleedij, aan een tafeltje
op het tooneel en droeg uit de Havelaar de Toespraak aan de Hoofden voor: zeer
eenvoudig, waardig-eenvoudig, overredend-warm, maar altijd waardig;
vertegenwoordiger van het hooger-bewind, weshalve hij ook niet staande sprak.’16
Ook Frans Netscher lijkt deze mening toegedaan:
‘We hebben 't ook eens van Royaards gehoord,’ schreef deze, ‘maar die bleef
staan. En dat was verkeerd...’17
Hoewel hij moet hebben geweten dat de tekst anders voorschreef, moet Royaards
het met opzet zo hebben opgevat; hij combineerde een voordracht van De Toespraak
immers dikwijls met het verhaal van Saïdjah en Adinda, waarvoor hij speciaal ging
zitten. Er stond dus, ook bij Royaards weergave, wel degelijk een stoel op het toneel.18
Tijdens die voordracht is de acteur in de jaren twintig gefotografeerd.19
De Toespraak heeft hij gedurende zijn hele loopbaan steeds staande gehouden.

14
15
16
17
18
19

Aan het eind van zijn toespraak buigt Havelaar weliswaar, maar er is nergens gezegd dat hij
daadwerkelijk is opgestaan. Max Havelaar, hoofdstuk 8, op. cit. noot 3, p. 108
‘Willem Royaards' voordracht’, NRC 2 april 1902
Nieuwe Rotterdamsche Courant 12 december 1911.
Op. cit. noot 13.
Op. cit. noot 7, p. 30.
Afgebeeld in Het Leven 3 maart 1925.

Over Multatuli. Delen 36-37

9
In de jaren twintig verschenen er karikaturen van Vogel zowel als Royaards tijdens
deze voordracht in de rubriek ‘De daverende dingen dezer dagen’ in De Haagsche
Post door Ton van Tast. Het is echter duidelijk dat de tekenaar nooit een voordracht
van Vogel heeft bijgewoond, want hij beeldt de voordrachtskunstenaar tot twee keer
toe staande af (illustratie 3 en 4).
De voordracht is in die - foutieve - variant de geschiedenis ingegaan.

Fig. 2. Albert Vogel sr op de planken (ca. 1910). De ridderorden die hij draagt zijn hem toegekend
op buitenlandse tournées. Het zijn: officier in de Kroonorde van Roemenië, hem gegeven in zijn
functie van privé ‘Kamerrezitator’ van koningin Carmen Sylva; ridder in de orde van de Leeuw
en Zon van Perzië, en Officier d'Académie de la République Française. Frans Netscher maakte
er bezwaar tegen dat hij ze droeg op het toneel. Archief familie (Anthing) Vogel, Haags
Gemeentearchief, inv. nr. 709. Foto: Haags Gemeentearchief.
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Fig. 3. Ton van Tast, ‘De daverende dingen dezer dagen,’ karikatuur in de Haagsche Post, 2 okt.
1926. Vogel en Royaards zijn achter elkaar uitgebeeld, rechtsmidden en rechtsonder in de tekening.
Archief familie (Anthing) Vogel, Haags Gemeentearchief, inv. nr. 709. Foto: Haags
Gemeentearchief.

II. De huldiging van 1920
Op vrijdag 27 februari 1920 trad Vogel op bij de Haagse huldiging van Mutatuli's
nagedachtenis in het loge-gebouw van de Vrijmetselaren op de Fluwelen Burgwal,
ter herdenking van 100ste geboortedag van de schrijver. Getuige correspondentie in
het Multatuli Museum ‘redde’ hij deze avond zelfs van een genante blunder. Atte
Jongstra's De Multatulianen, 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde, geeft
de gang van zaken wel zeer onvolledig weer. Sterker nog: in dit boek wordt Vogel
zelfs helemaal niet genoemd.20
Kern van het conflict in de residentie was een inmiddels bekende misvatting
omtrent het begrip élitair. Een gedeelte van het Haagse Multatuli-comité wilde de
herdenkingsavond zo professioneel mogelijk opzetten, met vooraanstaande
letterkundigen en voordrachtskunstenaars: een ander gedeelte wilde die juist zo veel
mogelijk weren en er een ware ‘volksavond’ van maken - aan beide zijden van het
voetlicht. Waarom ‘het Volk’ (zie onder) er zozeer mee gediend zou zijn om zijn
geliefde schrijver op het toneel door een stelletje amateurs te

20

Atte Jongstra, ‘Ziehier het noodlottig conflict’, De Multatulianen, 125 jaar Multatuli-vereing
en Multatuli-hulde, Amsterdam 1985, p. 169/172.

Over Multatuli. Delen 36-37

11
laten vermoorden was vooral de secretaris van het toenmalige comité, B.C. van
Beusichem, een raadsel, maar zijn tegenpool, de socialist C.J. Boon, die het na Van
Beusichem aftreden van laatstgenoemde overnam, was heilig van zijn missie
overtuigd. Zelfs het optreden van de dilettant voordrachtskunstenares mevrouw
Secrève, met wie in december 1919 al afspraken waren gemaakt, werd door het
comité bijna van de lijst geschrapt.21

Figuur 4. Ton van Tast, ‘De daverende dingen dezer dagen,’ karikatuur in de Haagsche Post, 12
maart 1927. De tekst ‘Hij klopt! Hij veegt! Hij zuigt!’ verwees naar een stofzuiger-reclame uit de
jaren twintig. Archief familie (Anthing) Vogel, Haags Gemeentearchief, inv. nr. 709. Foto: Haags
Gemeentearchief.

Half januari ontving Götze, de secretaris van het landelijk Multatuli-comité, een
wanhopige brief van Van Beusichem over de situatie in Den Haag.22
‘Men wil de groote hulde in den Haag opofferen aan de vroolijkheid,’ klaagde
deze. ‘Daargelaten dat een stad als den Haag, op een avond in een eerste rangs
gelegenheid zooals de zalen van Pulchri Studio, toch niet voor den dag moet komen
(...) met uitsluitend dilettanten als voordragers. Bovendien verwacht men op zoo'n
avond ook intellectueelen en de pers. Het is een verknoeing van de Multatuli-hulde!’
Op deze brief volgde blijkbaar een antwoord van Götze met de suggestie
inlichtingen in te winnen bij een (professioneel) voordrager.23 Blijkbaar is het

21
22
23

Atte Jongstra bericht wel uitgebreid over mevrouw Secrève's aandeel aan de avond van 27
februari. Op. cit., noot 20.
Brief dd. 17 januari 1920. Arch. Multatuli Museum Jaarmap 1919/1920.
Dit blijkt uit een briefkaart van Van Beusichem aan Götze dd. 18 februari 1920 die
vermoedelijk verkeerd gedateerd is. De inhoud luidt nl.: ‘Aanstaande Dinsdag 20 Januari is
er vergadering. De voorzitter zou voor dien avond inlichtingen inwinnen bij een voordrager.
In zooverre wordt dus al aan Uw schrijven tegemoet gekomen.’ De datering moet ongetwijfeld
18 januari zijn. Arch. Multatuli Museum Jaarmap 1919/1920.
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hoofdbestuur te Amsterdam toen zelf daadwerkelijk tot actie overgegaan, want op
22 januari 1920 telegrafeert Albert Vogel naar de hoofdstad: ‘Indien gij voor 13, 20
of 27 februari met mij wilt overleggen wacht ik Uw draadbericht.’24
Op dinsdag 20 januari was er een spoedvergadering van het Multatulicomité belegd
in Den Haag. Inmiddels was mej. Berdenis van Berlekom erbij gevraagd, en Van
Beusichem schrijft ‘..ik werk dag en nacht aan de samenstelling van een Eere comité.
Daarvoor krijg ik alle klinkende namen van den Haag’. Aangezien die klinkende
namen nu juist de kern van het conflict vormden, bleef er binnen het organiserend
comité grote onenigheid bestaan. De linkervleugel wilde immers liever dilettanten
dan professionele artiesten zien. Zodoende ontstond er een splitsing die resulteerde
in het idee om twee herdenkingen te organiseren, één op 27 februari en één op 2
maart.
‘Nu was vandaag Albert Vogel bij mij,’ schrijft van Beusichem in diezelfde brief.
‘En al pratende kwam het idee van bemiddeling.’
Kennelijk bood Vogel belangeloos zijn diensten aan. Voor de herdenkingsavond
op 27 februari stelt Van Beusichem dan voor:
1. opening voorzitter (een bekend figuur)
2. Mevr. vd Bergh van Eysinga Pauze
3. (onderstreept:) Alb. Vogel.

De Multatuli-avond op 2 maart zou worden georganiseerd en uitgevoerd door de
populisten Zwiebel en Messink. Van Beusichem is er hoegenaamd niet over te
spreken: ‘Mijn meening is, een penningmeester als den Heer Messink hoort bij de
deur aan de kassa en collecte en niet op het tooneel.’25 Dit wordt nog gevolgd door
een opgeluchte missive: ‘Door de bereidwilligheid van den Heer Vogel is er wel wat
veranderd. Daarvoor krijg ik de meerderheid in het Haagsche Comité, (5 voor - 6
tegen medewerking van dilettanten) waarbij dan nog gevoegd moeten worden alle
Multatuli-vrienden, die geen vergadering bezoeken. Kunt U nu

24

25

Telegram Albert Vogel 22 jan. 1920. Het Multatuli-comité te Utrecht had overigens blijkbaar
eenzelfde soort probleem. Dit comité had de voordrachtskunstenaar Frits van Dijk, een neef
van Willem van Zuylen benaderd. In diens antwoord aan het Utrechtse comité wordt Vogel
als referentie gebruikt: ‘Tevens sluit ik in het oordeel van den heer Alb. Vogel over mij, als
voordrachtskunstenaar...’ Brief Frits van Dijk aan Dr Müller dd 31 jan. 1920. Arch. Multatuli
Museum Jaarmap 1919/1920.
Brief Van Beusichem aan Götze dd. 25 januari 1920. Arch. Multatuli Museum Jaarmap
1919/1920.
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den Heer Boon, Conradkade 50, verzoeken, een comitévergadering te beleggen in
samenwerking met mij, waar het Hoofdcomité dan tegenwoordig is en de zaak is
weer in orde.’26
Helaas; heer Boon gooit roet in het eten. Hij schrijft:
‘Van al hetgeen ik gezien heb omtrent de herdenking van Multatuli's nagedachtenis
- zoowel hier als te Amsterdam en Rotterdam - komt het mij voor dat deze beweging
geheel in handen is van de Arbeidersbeweging (het Volk). En dat is een zeer
verblijdend teeken, want de beweeging zal er des te zuiverder door worden. Het 2de
Comité heeft die toestand overzien en tracht nog in te halen wat verloren was, doch
het is te laat. Het volk zal hunne avonden niet bezoeken, omdat het volk er niet de
ziel van Multatuli meer vindt, maar wel letterkundigen vereerders, waar tegen
Multatuli zich zoo heftig verzette in zijn leven...’27
Van Beusichem verzucht: ‘Zelfs het prachtige aanbod van den Heer Alb. Vogel
heeft er niet toe kunnen leiden om het Haagsche Comité eenige verandering te doen
brengen in haar vooropgezet idee van de 2 maart avond nam. (sic) als volksavond
geheel met dilettanten. Ik stap daar nu van af en bemoei me er niet verder mee. (...)
Voor tusschenkomst van Uw bestuur met het Haagsch Comité voel ik niets meer. Er
is eenvoudig niet mee te praten.’28
En hij treedt af als secretaris van het comité. Boon neemt zijn plaats in.
Inmiddels is er ook al een eerste programma gedrukt voor de avond op 27 februari,
waarop Albert Vogels voordracht nog niet staat aangekondigd.29
Blijkbaar is ondertussen ook Willem Royaards benaderd met het verzoek om een
gratis bijdrage, gezien een brief van deze acteur van 17 februari waarin hij antwoordt
dat hij wel bereid zou zijn tegen een vergoeding op te treden aangezien hij door de
toneelspelersstaking in Amsterdam op dat moment buiten verdienste was. ‘Wat betreft
Uw verzoek om mijn naam te mogen plaatsen onder het eerecomité voor den
huldigingsavond, het komt mij voor, dat dit thans na het afdrukken der programma's
voor den avond, waarlijk geen zin meer heeft. Laat U mijn naam maar gerust weg.
Ik voel mij daardoor volstrekt niet gepasseerd.’30
Vogel voelde zich kennelijk evenmin gepasseerd. Het volksminnend comité blonk
waarachtig niet uit door sociale vaardigheid of tact!31

26
27
28
29
30
31

Briefkaart Van Beusichem aan Götze dd. 25 januari 1920. Arch. Multatuli Museum Jaarmap
1919/1920.
Brief Boon aan Muller dd. 12 februari 1920. Arch. Multatuli Museum Jaarmap 1919/1920.
Brief Van Beusichem aan Götze dd. 28 januari 1920. Arch. Multatuli Museum Jaarmap
1919/1920.
Arch. Multatuli Museum Jaarmap 1919/1920. Atte Jongstra heeft blijkbaar alleen dit
programma bestudeerd. Op. cit. noot 20, p. 172.
Brief Willem Royaards aan Mevr. Berdenis van Berlekom dd. 17 feb. 1920. Arch. Multatuli
Museum Jaarmap 1919/1920.
Desondanks stond Royaards' naam wel bovenaan de affiche. Zie hieronder noot 33.
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Uiteindelijk werd er dan een tweede programma gedrukt met de juiste toedracht van
de (eerste) herdenkingsavond.32
Deze had plaats op vrijdag 27 februari des avonds om 8 uur, in het gebouw der
orde van Vrijmetselaren op de Fluwelen Burgwal 22 te den Haag.
De avond werd een succes.
Het podium was toepasselijk versierd met een bekranst portret van Douwes Dekker
en tal van planten op de achtergrond. De kunstenaar Dirk Nijland had een oorkonde
vervaardigd, waarop de leden van het erecomité in de pauze hun handtekening konden
zetten.33 Het evenement begon met orgelspel, en De Meester haalde interessante
herinneringen op aan Multatuli als spreker; hij had hem eens te Zutfen gehoord.
‘Daarna,’ zo schreef de NRC, ‘hebben Albert Vogel en Mevrouw W. Secrève
werk van den grooten doode voorgedragen. Met de “toespraak tot de hoofden van
Lebak” - hoe bekend dan ook - boeide eerstgenoemde zijn auditorium in hooge mate;
de voordracht van Mevrouw Secrève, die “Waarheid en Verdichting” en “Saïdjah
en Adinda” gaf, stond helaas niet op dezelfde hoogte, al gaf Mevrouw Secrève zich
stellig met toewijding aan hare moeilijke taak. “Innig modern” was deze voordracht
zeker niet.’34
Deze kritiek bewees wel het gelijk van de ijverige Van Beusichem met diens
bezwaren jegens dilettanten! Aangezien Mevrouw Secrève echter van het begin af
aan erbij was gehaald, kon haar voordracht kennelijk onmogelijk nog uit het
programma worden geschrapt.35
De voordragers werden door het Comité op hun beurt gehuldigd met een fraaie
krans.
In zijn bedankbrief schreef Albert Vogel later bescheiden (aan Marie Berdenis
van Berlekom):
‘Wanneer men dank verschuldigd is dan is men die in de eerste plaats aan U
verschuldigd die veel van Uw tijd en geestkracht heeft gevergd om den grooten
kunstenaar Multatuli naar waarde te eeren op zijn eeuwfeest, terwijl mijn aandeel
bij dat van U vergeleken slechts gering was.’36

32
33

34
35
36

Beide programa's bevinden zich in Multatuli Museum Jaarmap 1919/1920.
Huldiging van Multatuli's Nagedachtenis op Vrijdag 27 Februari 1920 in het Loge-gebouw
op de Fluwelen Burgwal 22, Den Haag, affiche in het Multatuli Museum met handtekeningen
van dit ere-comité. 1ste is die van Royaards, 2de van Hazelhoff Roelzema, 3de van Mevr.
J. van den Berg-Eysinga Elias, 4de van Johan de Meester, 5de van Albert Vogel.
NRC 28 februari 1920. Zie ook De Avondpost, Het Vaderland en De Nieuwe Courant van
28 februari 1920.
Dit was kennelijk wel geprobeerd: zie op. cit. noot 20, p. 170/171.
Brief Albert Vogel aan Marie Berdenis van Berlekom dd. 16 maart 1920. Arch. Multatuli
Museum Jaarmap 1919/1920.
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Desondanks lijkt het wat klein om Albert Vogels bijdrage aan de historie van de
nationale Multatuli-hulde domweg te negeren.

III. Vogels grammofoonplaten37
1. De Toespraak tot de Hoofden van Lebak
Op de grammofoonplaat die er in 1924 van Vogels voordracht van De Toespraak is
gemaakt komt een verkorte weergave voor. Dit zal wel met de beperkte
opnamemogelijkheden uit die tijd van doen hebben gehad, want boven geciteerde
kritieken suggereren, dat hij de tekst vermoedelijk wel in zijn geheel voordroeg.
Vogel zal, evenals Royaards, zijn eigen interpretatie de voorkeur hebben gegeven
boven Multatuli's ‘toneelaanwijzingen.’ Bovendien heeft hij op verscheidene plekken
de tekst eigenmachtig veranderd, een praktijk die nog vrij algemeen was in het begin
van onze eeuw.38
Toen hij sprak van zijn kind, schrijft Multatuli, was er in zijn stem iets zachts, iets
onbeschrijfelijk roerends... Dit is bij Vogel niet zozeer het geval, maar wel valt op
de tedere intonatie van het woord ‘geluk’ in de zin ‘Ik heb gezegd tot de vrouw die
mijn zorgen deelt en mijn geluk groter maakt...’ Netscher schrijft in boven geciteerde
kritiek dat hij zelfs wat meer sarcasme had gewenst, al bedoelde hij vermoedelijk
niet in deze specifieke passage.39
De voor de opnames gekozen fragmenten zijn die welke gaan over de mens Max
Havelaar en duiden de tegenstelling aan tussen de twee levenshoudingen die deze
kan kiezen: de man die goed deed, en de man die zei dat hij goed zou doen. Het boven
geciteerde ‘minder gelukkige fragment’, waar de assistent-resident de Hoofden zelf
aanspreekt, staat dus niet op onze platen. Tenslotte wordt door de gelegde nadrukken
een andere tegenstelling naar voren gehaald, namelijk die tussen de almachtige God
en de nietige mens: ‘Allah is groot... wij vloeken niemand.’
De inleiding met haar directe toespeling op al het goeds in Bantan-Kidoel kan
worden gezien als een klassiek voorbeeld van het exordium, het eerste deel van de
dispositio of schikking der rede: het gunstig stemmen van het gehoor alvorens tot de
kern van de zaak over te gaan.40 Zodra hij dat doet - het feit dat den

37

38

39
40

Opnames van de grammofoonplaten van De Toespraak en van De Kruissprook door Vogel
senior bevinden zich in het Multatuli Museum. Een volledige serie van al Vogel sr.'s platen
(er zijn er 12 in totaal) is te beluisteren in het Theater Instituut Nederland in Amsterdam.
Vgl. wat Louis Bouwmeester deed met de tekst van zijn Shylock in Dr. H.H.J. de Leeuwe,
Shakespeare's Shylock en zijn vertolking door Louis Bouwmeester, Inaugurele rede
Universiteit van Utrecht 31 oktober 1966.
Op. cit. noot 13.
Zie Albert Vogel, Rhetorica, Rotterdam 1931, p. 16/17.
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bevolking arm is en dat Havelaar zich daarover verheugt - neemt Vogel vaart terug:
ik heb dat in mijn analyse met de muzikale term ‘rallettando’ aangeduid.
Ter toelichting bij de weergave van de grammofoonplaat: cursief geeft de nadruk
en de cadans van de zin aan; cursief en vetgedrukt wijzen op bijzondere nadruk (het
belangrijkste woord van de zin); dikwijls op hogere toon uitgesproken dan de rest.
Een accent ‘è’ wil zeggen met dalende, accent ‘é’ met stijgende intonatie.
‘- Mijnheer de Radhen Adhipatti, Regent van Bantan-Kidoel, en gij, Radhens
Dhemang die Hoofden zijt der districten in deze Afdeling, en gij, Rahden Djaksa die
de justítie tot uw ambt hebt, en ook gij, Radhen Kliwon die gezag vóért op de
hoofdplaats, en gij, Radhens, /Mantries, en allen die Hoofden zijt in de afdeling
Bantan-Kidoel,/ ik gròèt U!
En ik zeg u dat ik vreugde voel in mijn hart, nu ik U hier allen vergaderd zie,
luisterende naar de woorden van mijn mond.
(...)
Ik heb gezien dat er veel goeds is in Bantan-Kidoel. Uw volk bezit rijstvelden in
de dálen, en er zijn rijstvelden op de bèrgen. En ge wenst in vrede te leven, en ge
begeert niet te wonen in de landstreken die bewoond worden door anderen. Ja, ik
heb gezien dat er veel goeds is in Bantan-Kidoel.
Maar41 niet hierom alléén was mijn hart verheugd. Want ook in andere streken
zou ik veel goeds gevonden hebben.’
(Rallettando, beginnende halverwege de eerste zin:)
‘Maar ik ontwaarde dat uwe bevolking àrm is, en hierover was ik blijde in het
binnenste mijner ziel.
Want ik weet dat Allah den árme liefheeft, en dat Hij rijkdom zendt aan wien hij
beproeven wil. Maar tot de ármen zendt Hij wie zijn woord spreekt, opdat zij zich
oprichten in hun ellende.
Geeft Hij niet regen waar de halm verdort, en een dauwdrup in den bloemkelk die
dorst heeft?’
(A tempo:)
‘En is het niet schoon, te worden uitgezonden om de vermoeiden te zoeken, die
achterbleven na den arbeid en neerzonken langs den weg, daar hun knieën niet sterker
waren om óp te gaan naar de plaats van het loon? Zou ik niet verheugd wezen de
hand te mogen reiken aan wie in de groeve viel, en een staf te geven aan wie de
bergen beklimt? Zou niet mijn hart opspringen als het ziet verkozen te zijn onder
velen, om van klagen een gebed te maken en dankzegging van gewéén?
Ja, ik ben zeer blijde geroepen te zijn in Bantan-Kidoel!
Ik heb gezegd tot de vrouw die mijne zorgen deelt en mijn geluk42 groter

41
42

Vogel hield kennelijk niet van het woord “doch” in gesproken taal. Hij heeft het hier in
“maar” veranderd evenals verderop (zie noot 45).
De “u” in “geluk” bijna uitgesproken als in het Engelse “luck”
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maakt: “verheug u, want ik zie dat Allah zegen geeft op het hoofd van ons kind! Hij
heeft mij gezonden naar een oord waar nog niet alle arbeid is afgelopen, en Hij
keurde mij waardig daar te zijn vóór den tijd van den oogst. Want niet in het snijden
der paddie is de vreugde; de vreugde is in het snijden der paddie die men geplant
heeft. En de ziel des mensen groeit niet van het loon,43 maar van den arbeid die het
loon verdient. En ik zeide tot haar: Allah heeft ons een kind gegeven, dat eenmaal
zeggen zal: “Weet ge, dat ik zijn zoon ben? “En dan zullen er wezen in het land, die
hem groeten met liefde,44 en die de hand zullen leggen op zijn hoofd, en zeggen
zullen:” zet u neder aan ons maal, en bewoon ons huis, en neem uw deel aan wat wij
hebben, want ik heb uw vader gekend.”’
(Einde eerste opname)
‘Hoofden van Lebak!
(...) Er komt een tijd dat onze vrouwen en kinderen zullen schreien bij het
gereedmaken van ons doodskleed, en de voorbijganger zal zeggen: “daar is een mens
gestorven.” Dan zal wie aankomt in de dorpen, tijding brengen van den dood
desgenen die gestorven is, en wie hem herbergt, zal vragen: “wie was de man die
gestorven is?” En men zal zeggen:
“Hij was goed en rechtvaardig. Hij sprak recht en verstootte den klager niet van
zijn deur. Hij (...) gaf weder wat ontnomen was, en hij voedde zich niet met voedsel
van den arme.”
Dan zal men zeggen in de dorpen: “Allah is groot, Allah heeft hem tot zich
genomen. (...) Daar is een goed mens gestorven.”
Maar wederom45 zal de voorbijganger stilstaan voor een huis, en vragen, “wat is
dit, dat de gamlang zwijgt, en het gezang der meisjes?” En wederom zal men zeggen:
“er is een man gestorven.”
En wie rondreist in de dorpen, zal 's avonds zitten bij zijn gastheer, en om hem
heen de zonen en de dochteren van het huis, en de kinderen van wie het dorp bewonen,
en hij zal zeggen:
“Daar stierf een man die beloofde rechtvaardig te zijn, en hij verkocht het recht
voor geld. Hij mestte zijn akker met het zweet van den arbeider dien hij had afgeroepen
van den akker des arbeids46. (...) Er was tevredenheid op zijn gelaat, maar er was
geen zog in de borsten der moeders die zoogden.”
Dan zullen de bewoners der dorpen zeggen: “Allah is groot... wij vloeken
niemand!”’
(Ralletando, crescendo, bijna dreigend:)
‘Hoofden van Lebak, eens sterven wij allen!

43
44
45
46

“loon” uitgesproken op bijna juichend-snikkende toon
“Liefde” uitgesproken in vibrato als “lieievde”.
Origineel: “Doch andermaal..” zie ook noot 41.
Let op de alliteratie die door deze uitspraak benadrukt wordt.
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Wat zal gezegd worden in de dorpen waar wij gezag hadden? En wat door de
voorbijgangers die onze begrafenis aanschouwen?
En hoe zal de stem zijn die na onzen dood tot de ziel spreekt, en vraagt:
“Waarom is er geween in de velden, waarom verbergen zich de jongelieden? Wat
hebt gij gedaan met den broeder dien ik u te bewaken gaf? Waaróm is de arme treurig
en vloekt hij, ja VLOEKT hij de vruchtbaarheid van zijn vrouw...?”’
Het laatste gedeelte van de voordracht wordt duidelijk gezegd met de bedoeling te
werken op het geweten van zijn gehoor. De (overigens door Vogel verzonnen)
herhaling: ‘en vloekt hij, ja vloekt hij de vruchtbaarheid van zijn vrouw...’ draagt in
niet geringe mate bij tot dit effect. Ondanks de onvolledigheid van de tekst is er op
de grammofoonplaat toch wel degelijk een eenheid bereikt.
Wat Frans Netscher bedoelde met de door Vogel toegepaste ‘beheersching over
zijn stem’ (zie p. 7 noot 13) wordt echter pas duidelijk als we gaan luisteren naar de
volgende opname.

2. De Kruissprook
Er bestaat ook een grammofoonplaat (uit datzelfde jaar 1924) met een fragment uit
De Kruissprook door Albert Vogel.
Recensies over deze voordracht zijn (nog) niet teruggevonden. De tekst in Vogels
weergave luidt als volgt (wederom: een accent ‘è’ wil zeggen met dalende, accent
‘é’ met stijgende intonatie):
(In rhytmisch-opzwepende declamatietoon:)
‘Komt mee, komt mee, daar wordt 'n man gekruist,
Daar is wat schóóns te zien op Golgotha!
Werpt beitel neer en spad’, o burgerlui,
En roept uw dochters en uw knapen van hun spel,
En laat uw werk uw werk maar voor vandaag,
(...)
Komt allen mee... daar is wat fraais te zien!
Komt allen mee... hoerah voor Golgotha - hoerah, hoerrah voor Golgotha!
(Op heel gewone spreektoon, volledig in contrast met voorafgaande, en met lagere stem:)
- Dat zal, bij God, wat schòòns zijn deze keer!
Hij schijnt nog jóng, en heeft iets in z'n blik
Dat taaiheid aanduidt... zíe, daar zijgt hij nèer:
Hij schijnt toch zwák te wezen! 't Kruis is zwàar...
Ik hoor: het is van 't allerbeste hout! Men zegt,
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(Maar Nathan, of het waar is, weet ik niet!)
Ze zeggen dat hijzèlf het heeft geleverd.
Toen hij als timmerman nog aan de schàafbánk stond...
Want, buurman, voor hij, 'k weet niet wát, misdeed,
Ja of hij iets misdeed zelfs, Nathan, weet ik niet...
Maar voor hij déed wat men hem euvel nàm,
was hij een timmerman als wij.
(...)
'k Ben zeker dat hij spreken zal aan 't kruis,
En dit is juist het áárdigst van de zaak!
De kindren gaan, om dàt te horen, mee...
(Geef Mirjam mij, Jochèbed! Hier, m'n kind
Hu... húúp...op vaders schouder! Kun je zíen?
Sla 't kleine handje zo... om vaders hals
En houd je vast! (...)

(Weer in declamatietoon, enkele noten hoger):
‘Komt méé, komt méé, daar wordt 'n man gekruist,
Daar is wat schóóns te zien op Golgotha!
Ik zeg u dat-ie taai is, die daar gaat... Hij zal zoo gauw niet knikken met het hoofd...
Hij zal, bij God, aan 't kruis niet zwijgend sterven!
En voor uw kinderen / zal 't de moeite waard zijn
te horen - en het na te praten - wat-ie zegt!
Beloof hun vrij en vrolijk kruismansspel,
Dat beurt wat op in deze slechte tijden!
Ik zég u dat-ie táái is, deze man,
Hij zal ons niet bedriegen als
Die andre dief, die daadlijk knikte met het hoofd,
En toen was t uit! (...)
Hij spréékt reeds... luister... (met hele diepe, trage stem):
‘ELI SABAC - TANI.’
(Weer op normale hoogte, blij-spottend, crescendo:)
Hij rrroept Elías... kindren, bauwt hem na,
En sàrrrrt hem, dat hij nòg wat zegge aan 't kruis,
En krrabt met lange nagels in z'n wonden...
Of beter, werpt hem - als vriend Schmoel - met drék:
Licht slikt hij walging minder goed dan pijn!
Hu...húúp, omhóóg uw kindren, dat ze 't zíen,
En dat ze 't hóren, hoe de kruisman spreekt,
Om stof te garen voor hun kruismanspel...
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(Fortissimo, juichend, schallend, als een bazuin of trompet:)
‘KOMT ALLEN MEE! HOERAH VOOR GOLGOTHA!
HOERRAH, HOERRAH VOOR GOL-GOTHA!’

Uit de keuze van de fragmenten blijkt dat Vogel de nadruk legde op het meest
lugubere aspect van het vers, het feit namelijk dat volgens Multatuli ouders de
kruisgang van een man zagen als entertainment voor hun kinderen om thuis na te
spelen, als ware het een video van een auto-ongeluk waar de hele familie zich eerst
buiten op straat aan heeft staan vergapen. Dit onmenselijke, zo men wil dierlijke
aspect van onze natuur, om een ziek en zwak lotgenoot nòg verder de ellende in te
willen trappen, wordt door Vogels weergave op treffende manier tot leven geroepen.
De indeling in drieën weerspiegelt getrouw de opbouw van het versdrama in zijn
geheel: het gesprek tussen twee Joden, Jochébed en Nathan, wordt voorafgegaan en
gevolgd door het opjouwen van de massa in het algemeen.47 De tegenstelling tussen
het gedeclameerde eerste en laatste deel met het in bijna moderne spreektaal gezegde
middenfragment draagt niet weinig tot het effect. Vanaf ‘kindren, bauwt hem na...’
wordt Vogels stem steeds rauwer, zijn toon steeds sardonischer, zijn rhytme steeds
opzwepender. We merken dat we bijna de grijnzende koppen zien, belust op bloed...
In dit fragment komt Vogels sonoor geluid volledig tot haar recht, méér dan in De
Toespraak: hij klinkt hier als een veldheer vóór de aanval, evenals in Büchners
Danton's Dood, of de Toespraken van Robespierre en St Just, waarvan ook platen
bewaard zijn gebleven.48 Hier toont Albert Vogel zich de grote declamator wiens
stem door tijdgenoten met recht ‘de koperen klaroen’ werd genoemd.
Deze geluidsopnames genoten in de jaren twintig overigens een zekere bekendheid:
Pierre Dubois herinnert zich dat Vogels platen in Amsterdam op school werden
gedraaid, tijdens de Nederlandse les. Ook in België waren ze verspreid.49
Na het beluisteren van De Kruissprook kunnen we ons voorstellen waarom Johan
de Meester - niet de geringste onder de vaderlandse critici - schreef in de NRC: ‘De
kràcht van Vogel hebben wij gisteravond gevoeld, zóózeer, dat we slechts aan één
persoon hebben kùnnen denken: Bouwmeester.’50

47
48
49

50

Over de versstructuur zie H.H.J. de Leeuwe, Multatuli, het drama en het toneel, Amsterdam
1950, p. 38/40.
Zie noot 37.
Opmerking Pierre Dubois: tijdens gesprek met auteur 30 aug. 1994. Bekendheid in België:
getuige brief Cyriel Verschaeve aan Albert Vogel sr. dd. 20 okt. 1933, archief familie Vogel,
Haags Gemeentearchief, inv. nr. 709.
Johan de Meester, ‘Voordracht van Albert Vogel,’ NRC 8 nov. 1906 (in een bespreking van
een voordracht uit Shakespeare's Coriolanus). Deze uitspraak zal Vogel vooral goed zijn
bevallen omdat Louis Bouwmeester (1842-1925) zijn grote held, voorbeeld en inspiratiebron
was.
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IV. Wederom Vogel en Royaards
Op zondag 4 oktober 1925 zou Albert Vogel sr zijn collega Willem Royaards als
voordrachtkunstenaar vervangen in het Rembrandt Theater te Amsterdam met
Havelaars Toespraak tot de hoofden van Lebak (en misschien Saïdjah en Adinda).
Dit was een pauzenummer bij de vertoning van de documentaire Java van het Duitse
filmbedrijf UFA. Hij zou twee keer moeten optreden: de eerste keer om circa acht
uur, de tweede keer om circa tien uur. Als honorarium zou hij honderd gulden
ontvangen, door Royaards per postwissel over te maken.51
Op 2 oktober stuurde Royaards Vogel nog een brief ter bevestiging van deze
afspraak. Hij vertelt daarin enige bijzonderheden: ‘Ik ben de geheele week bij de
vertellingen van Saïdjah en Adinda gekleed geweest in een linnen pak, zooals men
dit in de tropen pleegt te dragen, met witte schoenen. Ik zal dit ook bij de voordracht
van “De toespraak tot de Lebaksche Hoofden” blijven dragen. U vindt op het tooneel
van het Rembrandttheater een pluche gordijn over de geheele tooneelbreedte
gehangen, waarvoor een aantal vrij hooge palmen. Mocht U geen dergelijk pak
hebben hangen in Uw garderobe, dan zou ik U raden: de voordracht in rokcostuum
te houden. Er komt,’ voegt hij ter aanmoediging toe, ‘in het Rembrandttheater als
regel een zeer goed publiek.’
Zullen deze kledingaanwijzingen Vogel als professioneel artiest misschien ietwat
pedant zijn voorgekomen, na de voorstelling ging het helemaal mis tussen de twee
collega's.
Wat er precies gebeurd is, die zondag de 4de oktober 1925, laat zich slechts raden,
maar iets is kennelijk falikant misgegaan. Werd Vogels geciseleerde Haagse
spraakgebruik door het Amsterdamse publiek misschien ‘bekakt’ gevonden? Werd
hij nagebauwd, of erger, uitgefloten? De woedende brief die de voordrachtskunstenaar
na zijn ongetwijfeld nare ervaring naar de andere artiest stuurde, is (vooralsnog) niet
teruggevonden. Royaards' antwoord luidde echter als volgt.
‘Zeer geachte heer Vogel,
De heer ter Linden (de directeur van het Rembrandttheater, CW) heeft mij gisteren
meegedeeld, op welke onaangename wijze men Zondagavond uw voordracht van
“De Toespraak tot de Lebaksche hoofden” heeft onderbroken, zoodat hij het voor U
beter oordeelde om het bij een enkel optreden te laten.
Ik heb het zeer betreurd, dat Uwe ervaring van het Zondagavondpubliek in het
Rembrandttheater eene zoo onaangename heeft moeten zijn, waar U voor mij aldaar
optrad. Zooals ik U schreef, heb ik van het publiek in het Rembrandttheater geen de
minste storing bij mijne voordrachten ondervonden, maar er hoeven in zoo'n zaal
natuurlijk maar enkele onwillige elementen te zijn, en men heeft de poppen aan het
dansen.
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Brief Royaards aan Albert Vogel 30 sept. 1925. Copijboek Privé Willem Royaards nr. 15
(1925/26), UvA..
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U zult zich misschien hebben afgevraagd, waarom ik mij voor de vervanging tot U
heb gewend, waar wij elkaar persoonlijk onbekend zijn.’ Hierbij vergeet Royaards
gemakshalve, dat hij en Vogel vijftien jaar eerder al in hetzelfde programma hadden
opgetreden: op de Schiller-avond in Den Haag (1905), en op het Rembrandtfeest in
het Scheveningse Kurhaus (1906), bijvoorbeeld.52
Hij vervolgt:
‘Ik zal U dit zeggen. Het geschiedde, omdat de heer ter Linden Uw naam noemde
als van iemand, dien hij graag in mijn plaats op dien Zondagavond zag optreden.
Daarom heb ik toen onmiddellijk geantwoord, dat ik mij tot U wenden zou met het
verzoek, mij te willen vervangen. U hebt de vriendelijkheid gehad, mijn verzoek in
te willigen en het doet mij dus zeer leed, dat het publiek zoo weinig begrip toonde
te bezitten van de meest elementaire beleefdheid tegenover een voor een ander
inspringenden kunstenaar.’
En nu komt het:
‘Dat U in Uw schrijven aan mij,’ vervolgt Royaards, ‘mij “veel satisfactie”
toewenscht, bewijst mij, welke bedroevende ervaring U in Uw voordrachtsloopbaan
van collega's moet hebben opgedaan. Ik wensch deze uiting dan ook maar aan Uwe
begrijpelijke ontstemdheid over wat U “een avontuur, U overkomen in onze
Israelitische hoofdstad” geliefde te noemen, toe te schrijven. Kende U mij, dan zou
U weten, dat er bij bij mij van geenerlei “satisfactie” sprake kan zijn over eene
bejegening, als U werd aangedaan, nog geheel en al daargelaten, dat ik door te voldoen
aan het verlangen van den Directeur van het Rembrandttheater, de onschuldige
oorzaak werd van die bejegening.’
En als volmaakte gentleman besluit Royaards zijn brief:
‘Meent gij inderdaad, geachte heer Vogel, dat ik tot meerdere glorie van mijn
naam, deze satisfactie zou behoeven? Met de meeste hoogachting heb ik intusschen
de eer te zijn, Uw dienstwillige,’ enz.53
Geen beste indruk geeft onze Vogel hier; een behoorlijke portie ‘jalousie de métier’,
gekruid met wat anti-semitisme... Halverwege de jaren twintig, zo blijkt uit dit relaas
bovendien, begon de Haagse declamator Albert Vogel door een jongere generatie
luisteraars kennelijk ouderwets gevonden te worden. Ben Albach, die weliswaar niet
Vogel, maar wel Willem Royaards nog heeft zien optreden, herinnert zich dat diens
stijl van reciteren overkwam als iets uit een
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Nieuwe Courant 9 mei 1905 (Schilleravond). Zie ook Johan de Meester, ‘Letteren en Kunst.
Schiller-avond in den Haag.’, NRC 9 mei 1905. Over het Rembrandtfeest, dat in het
Scheveningse Kurhaus plaatsvond: ‘Naast de vertolking van oorspronkelijke Hollandsche
composities (..) hebben thans Albert Vogel en Royaards, onze beste voordrachtskunstenaars
zich doen hooren...’ De Hofstad 21 juli 1906. Royaards las waarschijnlijk de Haagse kranten
niet.
Brief Royaards aan Vogel 6 oktober 1925 (zie noot 51).
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andere tijd: ‘Zoiets associeerde je toen al meer met de opera dan met het toneel.’54
Hetzelfde zou over Vogel kunnen worden gezegd.
Albert Vogel stierf in 1933, acht jaar na Louis Bouwmeester, en vier na Willem
Royaards. Gelukkig heeft hij net niet meer hoeven meemaken op welke verpletterende
wijze zijn ‘romantische voordrachtskunst’55 in de vergetelheid is geraakt.

54
55

Gesprek met auteur van dit artikel op 3 augustus 1993.
Zie H. de Boer, Albert Vogel, Romantische Voordrachtskunst, Rotterdam 1907. De bijdrage
die Vogels zoon, de voordrachtskunstenaar Albert Vogel jr. (1924-1982), leverde aan de
Multatuli-herdenking van 1960 wordt in de geschiedenis van de Multatuli-hulde overigens
eveneens volledig genegeerd (op. cit., noot 20). Bij die gelegenheid maakte ook Vogel jr een
plaat van Toespraak tot de Hoofden van Lebak. Deze plaat bevindt zich in het Multatuli
Museum zowel als in het Theater Instituut Nederland.
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G.W. Huygens
Multatuli tussen Weimer en Weimar, Rotterdam
I. Bron van verwarring en zetfouten
‘Hier stond tot mei 1940 het Hotel Weimar, waar Multatuli placht te verkeren als hij
in Rotterdam verbleef’, aldus Querido's letterkundige reisgids van Nederland over
de vooroorlogse situatie aan de Spaans(ch)ekade.1 Hier blijkt onze gids het spoor
bijster. Het later zo vermaarde hotel Weimar aan de Spaansekade (hoek Haringvliet),
dat in zijn oudste vorm kort voor 1885 verrees, heeft Dekker nooit bezocht. Wanneer
zijn grillig levenspad hem in voorafgaande jaren naar Rotterdam voerde, dan logeerde
hij doorgaans in hotel Weimer.
Dit was eveneens aan de Spaansekade gelegen, maar noordwestelijker, op nummer
3, naast het bekende Spinolahuisje2 dat de hoek met de Nieuwehaven afsloot. Het
vijf verdiepingen hoge gebouw komt op tal van foto's voor. Ook bezit het
Gemeente-archief een gekleurde maar nogal sfeerloze prent van omstreeks 1860,
dus uit Multatuli's tijd. Boven de voordeur zijn de woorden ‘Hotel Weimer’ te lezen.
Dit hotel droeg de naam van de toenmalige eigenaar, Johann Gottlieb Weimer,
geboren in 1808 te Amsterdam en Luthers, dus kennelijk van Duitse afkomst. Omdat
het latere ontstaan van hotel Weimar in de Multatuli-literatuur (ook in het Volledig
Werk) de oorzaak geweest is van nogal wat verwarring, vergissingen en enkele
zetfouten, heeft het zin om even stil te staan bij zijn voorganger Weimer.
Als herberg bestond dit al in de 18de eeuw. Het heette toen Klein Schippershuis
en was omstreeks 1800 het eigendom van Pieter Isaak Annokké, een vergeten maar
voor het toenmalig uitgaansleven belangrijke figuur. Aan hem werd een voortreffelijk
artikel gewijd door de vroegere gemeente-archivaris Mr. H.C. Hazewinkel, groot
kenner van de stadshistorie3; deze noemde het Schippershuis ‘een gerenommeerde
herberg in het toenmalige Rotterdam en riant gelegen op een van de schilderachtigste
punten van de havenwijk’.4

1
2

3
4

Geciteerd uit de 2de verbeterde druk, Amsterdam 1983, p. 177.
Dit zeer karakteristieke hoekpand werd zo genoemd naar het gevelbeeld van de Spaanse
veldheer-diplomaat Ambrosio Spinola, die er in 1608 was ondergebracht, op weg naar de
Haagse besprekingen over een bestand.
H.C. Hazewinkel, ‘Vergeten figuren V: Pieter Isaak Annokké, onfortuinlijk plannenmaker’.
Rotterdams Jaarboekje 1961, p. 225-257.
T.a.p. 226. Overigens doet de benaming Klein Schippershuis vermoeden dat er voorheen
een aanzienlijk kleinere herberg gestaan moet hebben.
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In 1817 ging deze herberg, ‘vanouds genoemd het Klein Schippershuis’ maar
inmiddels Heerenlogement geheten, in andere handen over, en in 1828 kreeg ene
Martinus Hartman dit logement op zijn naam.5 Blijkens de officiële akte liep het
gebouw door tot de Nieuwehaven, hetgeen door latere luchtfoto's bevestigd wordt.6
Uit de kaarten van volkstelling en bevolking valt af te leiden dat Weimer in de
jaren dertig ten tonele verscheen. Door zijn huwelijk met de één jaar jongere Elisabeth
Hartman werd hij mettertijd eigenaar van het bedrijf dat in 1860, toen Dekker er voor
het eerst logeerde, hotel Weimer bleek te heten. Zoals logement beter klonk dan
herberg, klonk hotel nog weer beter, en uit velerlei gegevens blijkt dat Weimer
inderdaad een clientèle van enig aanzien had.
In 1876 verhuisde de hôtelier met zijn gezin naar Beverwijk.7 Hotel Weimer kwam
(toen?) onder het beheer van Chr. Brugma en dit zou zo blijven tot in 1884, blijkens
het adresboek van dat jaar, waarin Weimer (nummer 3) voor

5
6

7

T.a.p. 252. Hier eindigt het relaas van Hazewinkel voorzover dit het logement betreft.
Duidelijk fotomateriaal in M.M.S. Feringa en H.A. Voet.: De stadsdriehoek van Rotterdam,
deel 4 (De oostelijke havenstad), uitg. Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam 1994, de
afbeeldingen 136, 137, 134, 100 en voor de achterzijde aan de Nieuwehaven vooral 101 en
102.
Kaarten Volkstelling 1839 en Bevolking in Gem. Archief Rotterdam.
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de laatste maal genoemd wordt. In het adresboek van 1886 blijkt Brugma directeur
van hotel Weimar op nummer 13; op 8 december 1884 had hij zijn vroegere adres
verlaten.
Deze Brugma zal een goed zakenman zijn geweest. Hij legde de grondslag voor
een bloeiend bedrijf en onder zijn 20ste-eeuwse opvolgers zou daaruit door enkele
uitbreidingen naar twee kanten het imposante, internationaal bekende hotel Weimar
ontstaan. Maar voor de Multatuli-studie stichtte hij verwarring. Blijkens de opdruk
van zijn briefpapier, ook door Dekker kwistig gebruikt en in V.W. nauwkeurig
verantwoord, heette het (oude) hotel in 1880 nog steeds Weimer maar... in 1881
bleek de naam Weimar te zijn!8
Toen Dekker nu in de eerste maanden van 1878 t/m 1881 zijn voordrachtentournees
hield, werd Rotterdam, de stad van organisator Haspels, zijn ‘hoofdkwartier’, d.w.z.
zijn begin-, rust- en eindpunt. Meestal logeerde hij dan in Weimer, waar hij als het
kon zijn oude vertrouwde kamer kreeg. Naar zijn aard was hij er de ene keer tevreden,
de andere keer niet. De naamsverandering van 1881, het jaar van zijn laatste verblijf,
merkte hij waarschijnlijk niet eens op: hij schreef althans gewoon Weimer...9
Zo komt het dan dat de oplettende lezer van V.W. XXI via het briefpapier ook met
hotel Weimar geconfronteerd wordt. Maar het geringe verschil is zelfs de computer
niet opgevallen en werd niet verwerkt in het register van deel XXV.
In oudere edities van brieven of andere bescheiden komt de naamsverwisseling
niet voor, behalve in Multatuli en zijn zoon, uitgegeven en ingeleid door Menno ter
Braak (Amsterdam 1937). Deze briljante essayist en Multatuli-bewonderaar, van
opleiding historicus-neerlandicus, was dan wel filoloog, maar zeker geen ervaren,
naarstig collationerende tekstediteur, zodat het kon gebeuren dat Weimer onder zijn
handen in Weimar veranderde.10
Heel begrijpelijk overigens, want toen hij begin jaren '30 in Rotterdam woonde
was hij lid en trouw bezoeker van het Rotterdamsch Leeskabinet aan de Geldersekade.
Evenals schrijver dezes enige jaren later moet hij daar getroffen zijn geweest door
het uitzicht op de mooie binnenhavens, gedomineerd door het welbekende hotel
Weimar. Dat het minder spectaculaire kantorengebouw op nummer 3 in het verleden
als hotel Weimer onderdak verleend had aan Multatuli, was hem onbekend.
Vervelender is het dat de verwisseling, ditmaal als zetfout, ook binnengeslopen
is in het Volledig Werk. Zo vond ik Weimar in deel XIX (blz. 40 regel 13 v.o.) en
deel X, blz. 399. Dit laatste is bijzonder storend, want het betreft de dagtekening van
het ingezonden stuk tegen Lion in de NRC van 19 februari 1861, waarop ik nog
terugkom.

8
9
10

Briefhoofd: Chr. Brugma, Hôtel Weimer, Rotterdam. Sedert 1881: Ch. Brugma Hotel Weimar,
Rotterdam; aangehaald op vele plaatsen (annotaties) in V.W.
V.W. XXI, p. 162, dagtekening brief aan neef Engel Douwes Dekker.
Menno ter Braak op blz. 9 en 28.
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Heel zonderling is ook de vermelding van hotel Weimar onder de reproduktie van
bovengenoemde prent uit Dekkers tijd (waarop n.b. de woorden Hotel Weimer te
onderscheiden zijn) in de Multatuli-encyclopedie van Ter Laan, die voor het overige
t.a.v. dit hotel geen fout gemaakt heeft.11 Hoewel ik indertijd als lid van de commissie
van toezicht nog actief heb meegewerkt aan de totstandkoming, moet ik voor deze
fout elke verantwoordelijkheid afwijzen.

II. Multatuli en de Rotterdamse reder
In het tegen H.J. Lion gerichte ingezonden stuk (NRC 19 februari 1861) verklaarde
Multatuli zich bereid, iedere belangstellende inzage te geven in de bescheiden
betreffende de Havelaarszaak. Wel vroeg hij zich aan het slot af of dit wat zou
uitrichten: ‘Wat zal het mij baten te bewijzen dat Havelaar regt HEEFT zoolang de
Nederlandsche natie weigert regt te DOEN?’
Dagtekening: Rotterdam, Hotel Weimer, 19 Februarij 1861. MULTATULI.12
Welbeschouwd staat er niet met zoveel woorden, dat Dekker met de bewuste
papieren voor zich speciaal zitting zou houden in Weimer. Deze voorstelling stamt
van Mimi:
Hy verhaalde later dikwerf dat hy na het schryven van voorgenoemd stuk
in Nieuwe Rotterdammer Courant, met al de bewysstukken van den
Havelaar gereed gelegd, in Hotel Weimer zat te wachten, om er aan wie
er zou komen inzage daarvan te geven./ De eenige die zich aanmeldde
was de ryke Hoboken, niet evenwel om bewyzen in te zien, maar om te
manen om geld.13
Deze aanmaning betrof uiteraard de nog steeds niet voldane passage naar Indië na
de verlofperiode (1855). Dekker kan het verhaal in latere jaren best aldus verteld
hebben. Biograaf Hans van Staten heeft het grif en zonder kritiek overgenomen en
het nòg weer een beetje mooier gemaakt: ‘Na het verschijnen van de krant ging hij
in het hotel aan de Spaansekade zitten wachten, met alle bewijsstukken uitgestald.
De enige die zich aanmeldde was de reder A. van Hoboken’ (...)14
Maar zo is het helemaal niet gegaan. De werkelijke gang van zaken heeft Dekker
heet van de naald beschreven aan een zekere Jansen te Rotterdam in een brief van
dezelfde 22ste februari:
Tot mijn grooten spijt ben ik onverwacht genoodzaakt schriftelijk afscheid
van U

11
12
13
14

K. ter Laan, Multatuli Encyclopedie, Den Haag 1995, p. 553.
V.W. X, p. 399, (met de zetfout Weimar).
Multatuli, Brieven V, Amsterdam 1909, p. 21.
Hans van Straten, Multatuli, Van blanke radja tot bedelman, 1995, p. 75.
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te nemen. Mijn plan was geweest eenige weken in Rotterdam te blijven
om een werk te schrijven en zie heden morgen werd ik alleronaangenaamst
verrast door een envoyé van een groot handelskantoor alhier aan 't welk
ik geld schuldig ben, en dat naar aanleiding mijner annonce van gisteren
zich haastte mij op te zoeken (...) hetgeen ten klaarste bewijst dat
Droogstoppel niet gestikt is maar integendeel bijzonder goed op de zaken
past./ Hoe het zij. In mijn zeer gedrukte positie heb ik kalmte en loisir
noodig, en dat is onmogelijk als men mij komt harceleeren over zulke
dingen./ Het is daarom dat ik Rottm verlaat. Ik weet niet waarheen ik gaan
zal. Ik zoek een plekje waar ik eenigen tijd rust kan vinden om mijne zaak
te bepleiten.15
Hals over kop vertrok hij diezelfde morgen naar Den Haag, zoals blijkt uit de brief
aan Tine, die hij nog op die 22ste februari vanuit hotel Maréchal de Turenne schreef.
Hij was dus wel bijzonder kwaad!
Wanneer hij in latere jaren deze belevenissen placht te vertellen - en vertellen kón
hij! - had hij kennelijk afstand genomen en oog gekregen voor de humoristische zijde
van de zaak. Hij liet daarbij zelfs de deftige reder persoonlijk opdraven, al had deze
natuurlijk in werkelijkheid een employé gestuurd. We zien hieruit dat de in principe
zo waarheidslievende Dekker op zijn praatstoel aardig kon fantaseren.
Deze geschiedenis roept nog één vraag op: welk ‘werk’ had hij gedacht in
Rotterdam te schrijven om zijn zaak te bepleiten? In Den Haag ontstond alleen Het
gebed van den onwetende (26 februari). Hij schreef het als albumblad voor de in
Amsterdam wonende Duitser Bovenschen, nadat hij op 23 februari diens brief
(herhaald verzoek?) bij zijn post in Den Haag gevonden had. Het in Rotterdam
geplande werk kan het dus niet zijn, nog afgezien van de materie, en evenmin zijn
volgende publikatie (Wijs mij de plaats...), waarvoor de opdracht nog lang niet binnen
was.
De enige mogelijkheid zou dan Minnebrieven zijn, en het is inderdaad meer dan
waarschijnlijk dat hij juist toen met dit plan rondliep, voorzover het boek een vervolg
op de Havelaar zou worden, waarin opgenomen de authentieke bewijsstukken, die
in Rotterdam niemand hadden kunnen interesseren. Hij had ze immers meegebracht!
Maar pas in Amsterdam, waarheen hij in maart vertrok, riep het tumultueuze
contact met Sietske gevoelens in hem wakker, die hem zouden inspireren tot het
schrijven van dit poëtische, grillig opgebouwde werk. Er kwam wel iets heel anders
uit de bus dan hij zich in Rotterdam had voorgesteld.

15

V.W. XI, p. 17.
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Nop Maas
‘'n Zeer merkwaardig man’
Antonius van der Linde en zijn contacten met Multatuli1
Antonius van der Linde (1833-1897) was zonder twijfel een van de grootste
polemische talenten van zijn tijd. Hij was een geleerde en een baanbreker, maar hij
was dat bij voorkeur in oppositie met anderen. Hij maakte een eind aan Haarlems
aanspraken op de uitvinding van de boekdrukkunst met De Haarlemsche
Costerlegende wetenschappelijk onderzocht ('s Gravenhage 1870), maar hij deed het
niet in de dorre stijl waarvan de wetenschap zich zo vaak bedient.
God, de kunst en de typografie - deze drie zijn éen, namelijk daarin, dat
ieder er evenveel van waant te weten, ieder een zoogenaamde opinie heeft,
ook zij die niet in 't zweet huns aanschijns hebben geworsteld om den weg
te vinden tot den tempel der kennis
schrijft hij2. J.J.F. Noordziek, de ijveraar voor het in 1856 op de Grote Markt te
Haarlem onthulde metalen beeld voor Coster, spreekt hij toe als volgt:
Mijnheer Noordziek, help ons wechdoen de schande, als boete voor Uw
ijver zonder verstand. Gelijk mijn kritiek het zoenoffer der nederlandsche
wetenschap is, gebracht aan de schandelijke onteering van Gutenberg en
de vertreding van de waarheid, zoo hebt ook Gij een heiligen plicht te
betrachten vóor Uw dood: te herstellen wat Gij, ten koste van onzen waren
roem in 't buitenland, bedorven hebt. Als de steenen man opgericht in
1722, in een onkritischen tijd, noch in zijn korten broek bij de Vischmarkt
stond3, dan ware de zwarigheid gering. Hij had zonder veel omslag kunnen
verhuizen en een eeuwigdurend bad nemen in het Buitensparen; maar het
bronzen beeld, als schepen-houtsnijder-prototypograaf pas onthuld in
1856, als kaarsenmaker-typograaf ontmaskerd in 1870, - die zaak moet
worden aangevat met kracht, want tegenover die jaartallen kunnen we ons
niet beroepen op hetgeen onkritische voorvaderen in goedhartige onschuld
heb-

1
2
3

Dit artikel kwam mede tot stand door een opdracht van de provincie Noord Holland.
Van der Linde, De Haarlemsche Costerlegende wetenschappelijk onderzocht. Tweede,
omgewerkte uitgaaf. 's Gravenhage 1870, p. 17-18.
Het stenen beeld van Coster werd in 1722 in de Hortus Medicus geplaatst; in 1801
verhuisde het naar de Grote Markt, naast de Vishal; in 1856 verhuisde het naar het
Prinsenhof.
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ben verricht. In het steenen beeld hebben we te doen met een fabel; in het
metalen beeld met een leugen.4
Van der Linde verbindt de ontmaskering van Coster met de moderne wetenschap,
verzet tegen conservatisme en een beter begrepen nationalisme:
Laten de heren van het doode konservatisme, dat de dingen in wezen wil
laten, niet omdat ze goed en waar zijn, maar omdat ze er zijn, zich geen
illusies maken met hun cynisme der karakterlooze onverschilligheid. ‘Dat
beeld staat daar goed!’ zoo troosten zich de struisvogels der opgeloste
kwestie. Doch zij vergeten dat er voortaan geen sprake meer zijn kan van
een Costerkwestie, maar van een Costerschandaal, dat onze nacionale eer
gebiedt zoo spoedig mogelijk te doen eindigen; zij vergeten dat voor 't
vervolg niet slechts ieder wetenschappelijk, maar eenvoudig ieder eerlijk
man zich aan het onthulde boerenbedrog zal onttrekken; zij vergeten dat
in onzen tijd van telegraaf en spoorweg en internacionaal verkeer en lektuur
geen plaats meer is voor hun vermoffelingstaktiek; zij vergeten dat deze
kritiek haar weg reeds vindt over onze grenzen en het getal ook ten onzent
aangroeit der radikale voorstanders van waarheid, die niet ten believe van
gemakzucht en geestelijke stompheid den spot willen helpen torschen over
de Costerknoeierijen; zij vergeten dat het bronzen standbeeld van 1856
voortaan onmogelijk is wegens de zaak die het voorstelt, een schande voor
ons volk wegens de onzedelijkheid van zijn oorsprong; zij vergeten dat
wij met opgerichte hoofden tot het buitenland kunnen zeggen: wij werden
bedrogen, maar we zijn van het bedrog niet gediend, want we hebben zelf
met vaste hand het leugenweefsel verscheurd en de flarden voor de voeten
geworpen der domkoppen en bedriegers.5
Er zit een zekere poëtische rechtvaardigheid in het gegeven dat Haarlems grootste
zoon om hals gebracht werd door een stadgenoot. Van der Linde werd in 1833 geboren
te Haarlem als zoon van een zadelmaker6. Hij was zeer intelligent en schreef al een
roman vóór zijn twaalfde jaar. Op kosten van de Doopsgezinde gemeente werd hij
opgeleid tot onderwijzer. In 1854 was hij onderwijzer in Amsterdam, maar in 1855
ging hij in Leiden theologie en filosofie studeren. Hij

4
5
6

Van der Linde, A.w., p. 258-259.
Van der Linde, A.w., p. 285-286.
De biografische gegevens over Van der Linde die hier volgen zijn ontleend aan Christriaan
M. Bijl, ‘Antonius van der Linde (1833-1897). Enkele facetten uit leven en werk van een
theoloog, filosoof, (schaak)historicus en geboren polemist’, in Opstellen over de KB en
andere studies. Hilversum 1986, p. 178-193. Gegevens werden ook ontleend aan F.L. Bos,
‘De meteoor Antonius van der Linde in contact met Réveil en Afscheiding’, in Jaarboek
voor de Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 4 (1990), p. 48-81.
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was in deze periode een aanhanger van Da Costa. In 1856 woonde hij in Alkmaar,
waar hij in conflict kwam met de Christelijke Afgescheiden Gereformeerde Kerk,
waarbij hij zich had aangesloten. Niet voor het eerst en niet voor het laatst werd hij
daar dwarsgezeten door een niet nader bekend stuk ‘treurig verleden’ uit zijn Leidse
periode, waarbij hij ‘alle zedelijkheid met voeten had getreden’7. In 1857 verhuisde
Van der Linde naar Amsterdam. Ook daar had hij conflicten met zijn afgescheiden
medebroeders, hetgeen in 1859 resulteerde in de oprichting van een eigen
Gereformeerde Gemeente waarin hij als predikant optrad. Hij liet een nieuwe kerk
bouwen en startte een eigen maandblad De Reformatie. In 1861 zag hij zich
genoodzaakt zijn functie neer te leggen. Van der Linde ging filosofie en geschiedenis
studeren te Göttingen en promoveerde in 1862 op een proefschrift dat was gericht
tegen Spinoza. Later zou hij een bewonderaar van deze filosoof worden.
Inmiddels was Van der Linde in 1860 getrouwd met de zeven jaar oudere Sandrina
Cornelia Punt, van wie hij in 1869 zou scheiden, na een huwelijk dat, naar zijn zeggen,
gekenmerkt werd door ‘ehelicher Keuschheit’ zijnerzijds en pogingen tot
brandstichting en moord door zijn echtvriendin. Enkele maanden na de scheiding
werd zijn voormalige vrouw onder curatele gesteld wegens zwakheid van
geestvermogens.
In 1862, na zijn promotie, woonde Van der Linde in Hatert bij Nijmegen. Hij
studeerde en publiceerde ijverig op het gebied van theologie - hij leunde een tijdlang
tegen het katholicisme aan -, filosofie, geschiedenis, bibliografie, spelling en schaken.
Met zijn grote kapitaal - waarvan de herkomst onbekend is8 - bouwde hij een
schitterende bibliotheek op, die hij in 1864 weer grotendeels liet veilen. Van 1867
tot 1871 woonde Van der Linde in Den Haag. Tevergeefs probeerde hij een zetel in
de Tweede Kamer te bemachtigen. In Den Haag kwam hij in aanraking met de kring
rond het progressieve weekblad De Nederlandsche Spectator. In dit blad publiceerde
hij als feuilleton zijn Costerstudiën die later in De Costerlegende gebundeld werden.
Multatuli las Van der Lindes opstellen in De Nederlandsche Spectator en prees de
auteur in zijn ‘Divagatiën over zeker soort van liberalismus’ (1870) in het tijdschrift
Nederland:
Myn oordeel over de zoogenaamde drukkunst is nog - na het lezen der
belangryke stukken van den heer A. van der Linde, in den Spectator, even
onpleizierig voor Gutenbergers als 't steeds den Costerianen geweest is.
Maar... ik heb die stukken nog niet bestudeerd met de inspanning die de
heer Van der Linde recht heeft van z'n lezers te vorderen. Zóveel yver,
zóveel

7
8

F.L. Bos, A.w., p. 50. In de inleiding bij zijn Selbstbibliographie ontkent Van der Linde dat
hij ooit geëxcommuniceerd is (p. XVII).
Kennelijk was er het gerucht dat Van der Linde zijn kapitaal te danken had aan zijn natuurlijke
vader. Een onderzoekje in die richting liep echter op niets uit (F.L. Bos, A.w., p. 48).

Over Multatuli. Delen 36-37

33
arbeid, zóveel scherpte van onderzoek, en - om er alles by te voegen - die
originele betoogtrant, verdienen meer aandacht, dan my tot heden toe
mogelyk was aan dat alles te wyden. Een minister van Binnenlandse Zaken
die niet - en met een geldelyke toelage! - den heer V.d.L. terstond toegang
aanbiedt in alle ryksarchieven - gemeentebesturen: idem - doet z'n plicht
niet. Dat aanbod zal dus wel achterwege blyven, maar jammer is het!
Uit zijn Haagse periode dateert ook een eerder raakpunt tussen Van der Linde en
Multatuli.

Smarâ
In 1867 verscheen een brochure van 32 bladzijden, getiteld Ideeën van Smarâ. I
Lijden. Smarâ is een pseudoniem van Van der Linde, zoals hij aangeeft in zijn
Selbstbibliographie die in 1885 verscheen. Wat de betekenis is van het pseudoniem
(dat hij ook een keer gebruikt in een brief aan C. Vosmaer en onder een bijdrage in
De Nederlandsche Spectator9), verklaart hij zelf in het boekje:
De oude, heilige, oorspronkelijke sanskriettaal noemt de liefde smarâ.
Maar smara is ook de wortel van smart. Is liefhebben dan niet smart en
lieflijkheid?
Van der Linde schaarde zich met zijn bundel in het koor van navolgers van Multatuli's
Ideën: de titel, het uitheemse pseudoniem en de korte, genummerde teksten spreken
daarvoor. Dat geldt ook voor de kennelijk geplande uitgave in afleveringen - hoewel
het bij deze ene uitgave gebleven is. Een verschil met Multatuli is, dat Smarâ zijn
230 nummers in een aantal hoofdstukjes verdeeld heeft. Dat suggereert veel meer
systeem dan waartoe het tuchteloze genie Multatuli in staat was.
Een grote verspreiding heeft Smarâ's bundel waarschijnlijk niet gehad. In geen
enkele Nederlandse openbare instelling is het gecatalogiseerd en sporen van reacties
in de pers heb ik niet kunnen vinden. Drie reacties op het boekje uit de negentiende
eeuw zijn mij slechts bekend. Op 14 februari 1872 - dus vijf jaar na het verschijnen
ervan - schreef S.E.W. Roorda van Eysinga aan zijn vriend Multatuli:
v d Linde zond mij eenige zijner werkjes, die mij zeer bevallen; hij is
oorspronkelijk. Alleen met zijne Idéen (door ‘Smâra’) heb ik niet veel op.
't Is me te prachtig, niet natuurlijk genoeg.
Multatuli antwoordde op 16 februari:

9

‘Kauzaliteit’, in De Nederlandsche Spectator (1867), p. 263.
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Ook ik heb van v.d. Linde de Ideën gelezen, en vind ze leelyk. Ze kwamen
my gezocht en onwaar voor.
Dat kan natuurlijk de reactie zijn van iemand die helemaal niet van navolgers houdt.
De derde reactie maakt ook geen aanspraak op objectiviteit, omdat ze afkomstig
is van een vriend van Van der Linde. In zijn Selbstbibliographie - waarin hij het
werkje opneemt in de afdeling filosofie - citeert Van der Linde een uitspraak van
een vriend, de katholieke hoogleraar F.X. Kraus (1840-1901), die hij in 1874 (dus
na zijn tweede huwelijk) had leren kennen10. Kraus schreef in de Augsburger
Allgemeine Zeitung van 19 december 1878:
Diese pseudonym erschienene Schrift gewährt einen seltsamen Einblick
in die Tiefe einer Gemüthswelt, in welcher die Gegensätze des Nihilismus
und Idealismus einen verzweiflungsvollen Kampf führen. Die ‘Philosophie
des Unbewussten’11 hat in ihren dicken Bänden nichts aufzuweisen, was
diesen wenigen verwehten, fast allen unbekannt gebliebenen Seiten
pessimistischer Poesie zu vergleichen wäre.
Omdat de Ideeën van Smarâ ons een blik vergunnen in Van der Lindes denken en
het boekje vanwege zijn zeldzaamheid volstrekt onbekend is12, lijkt het goed enige
aandacht te schenken aan de inhoud ervan.
Smarâ droeg het werkje op ‘aan de reinen van hart en de sterken van geest’. De
eerste afdeling heet ‘Pessimisme’ (nrs 1-18) en laat de lezer meteen weinig illusie
over de mens: ‘De deugd der lieden is doorgaans geen andere, dan de absencie van
misdaden’, luidt het eerste idee. Het berouw van de mensen wordt vervolgens
gedefinieerd als leedwezen over de ontdekking van hun zonden. Wie zonder alle
misanthropie is, heeft nooit echt bemind, voegt hij er aan toe. De gevoelloosheid van
de mensen wordt betoogd met een beroep op hun gedrag ten opzichte van dieren.
Smarâ houdt niet van de wereld en zijn bewoners: ‘De álgemeenheid eener zaak
bewijst gewoonlijk niets anders dan haar gemeenheid’ en ‘De beschaafde
maatschappij is een mestput - met een deksel er op. Het tooneel is die mestput - met
het deksel er af.’ Achtereenvolgens moeten de vrijmetselarij (‘zoogenaamde
humaniteit, in den vorm eener kinderachtige konspiracie’), de
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11
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Franz Xaver Kraus, Tagebücher. Herausgegeben von Dr. Hubert Schiel. Köln 1957, p. 336.
In 1869 was het pessimistische werk Die Philosophie des Unbewussten van Eduard
von Hartmann zijn zegetocht begonnen door het geestesleven van de laatste decennia
van de negentiende eeuw.
Een fotokopie werd mij welwillend ter beschikking gesteld door de heer A.G. van der Steur
te Haarlem.
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publieke opinie (‘een veile boeleerster’) en de optimist (‘een huichelaar of een
domkop’) het ontgelden. De communistische stelsels die ontworpen worden
karakteriseert hij bombastisch als ‘de maden van de moderne verrotting der
zedelijkheid’. Ze worden geschreven ‘met de syfilitische smetstof van de geestelijke
ontucht der bandeloosheid’. Dat klinkt inderdaad wel een beetje onnatuurlijk en
gezocht. De grote leuzen ontmaskert Smarâ als maskers van de zelfzucht:
wangunst jegens de aristokracie van den geest heet ijver voor gelijkheid;
ambtsbejach strijd voor hervorming; onbeschoftheid wordt waarheidsliefde;
wellust tooit zich met emancipatiegeroep.
Wie zou de wereld niet willen ontvlieden, zo eindigt hij deze afdeling, die als enige
reactie op zijn geestdrift de echo oogst ‘die ook meelzakken geven als er op geslagen
wordt’.
De tweede afdeling heet ‘Ongeloof (nrs 19-28). Smarâ's hart krimpt ineen bij de
gedachte aan al dat lijden en strijden in de loop der eeuwen over godsdienst, die
‘onafzienbare Commedia Divina’, die een spel is, een niets. De mensen hebben zelf
de gekruisigde gemaakt: ‘De dood is de schepper der godsdienst; zijn stof was het
menschelijk lijden’. Maar de huichelarij van de gelovigen is hem toch nog liever dan
het cynisme der ongelovigen. Multatuliaans klinkt de paradoxale stelling: ‘Mijn recht
tot ongeloof wil ik handhaven met de energie der geestdrift - maar voorál tegenover
het ongeloof.’ Een kaalhoofdige wellusteling met zijn stinkende adem die niet gelooft,
zou hem uit wanhoop nog orthodox kunnen maken. De gedachte aan de vernietiging
is vreselijk. Maar die verschrikking wordt omsluierd door de liefde, een gedachte
die ook door Arthur Schopenhauer en Eduard von Hartmann gekoesterd werd. De
liefde zorgt voor de instandhouding van de wereld, zij is ‘het tijdverdrijf van 't niet’:
‘Leven, liefde, lijden: “déze drie zijn éen”.’
In de volgende afdeling komt de ‘Smart’ (nrs 29-46) aan de orde. Representatief
is een tekst als deze:
Is niet de gantsche aarde een graf? en is niet sterven de permanente vorm
van 't leven? En zou de ware eeredienst niet zijn de kultus des doods? En
is niet zelfmoord wijsheid, en scheppen wreedheid?
Het leven wordt in tranen geboren, en gaat onder in bloed; het is een
treurspel dat met wreedheid de zalige rust verstoort van het niet.
Van der Linde noemt hem nergens in zijn Ideeën, maar het lijkt waarschijnlijk dat
hij Schopenhauer met zekere instemming gelezen heeft13. De natuur is wreed en
hartstochtelijk vraagt Smarâ haar waarom zij met alle folteringen van de hel woedt
in haar eigen ingewand. Hij wijst haar op de levend begravenen in de middeleeuwen,
de slachtoffers van Nero, de verschrikkingen van het slachtveld. En

13

Dat Van der Linde Schopenhauers werk kende blijkt uit diverse nummers van zijn
Selbstbibliographie (bijvoorbeeld 446 en 448).

Over Multatuli. Delen 36-37

36
hij walgt van de ‘drekzielen’ die zich in dit verband niet één maal de luxe van
vertwijfeling permitteren. Een optimist behoort in de republiek der geesten tot het
plebs, omdat de ridderslag van een grootse smart hem niet geadeld heeft. Er is zo
weinig medelijden, omdat de vatbaarheid voor smart zo oneindig verschilt. Smarâ
suggereert dat hijzelf zijn liefste verloren heeft14. Hij rondt de afdeling af met:
Of dit kórte leven dat lánge lijden waard is?
Wie ooit aan de liefste liefde werd ontscheurd, heeft een andwoord in de
ziel dat hij nooit meer vergeet.
De afdeling ‘Vrouwenverachting’ (nrs 47-56) heeft een geheel andere strekking dan
men van een Schopenhaueriaan zou verwachten.15 Vrouwenverachters bestaan er
volgens Smarâ in soorten: verzadigde wellustelingen, ploerten die geen poëzie kennen,
bekrompen tirannen. Te redden zijn nog de mensen die vrouwen verachten omdat
zij ‘zijn ideaal hebben verwoest’. Vrouwen worden doorgaans veracht, terwijl zij als
tegenprestatie de mannen bedriegen: ‘Vraag voor uw minachting geen liefde in ruil’.
De afdeling ‘Liefde’ is verreweg de grootste (nrs 57-106). Zij is in tweeën verdeeld:
‘Schijn’ (nrs 57-67) en ‘Wezen’ (nrs 68-106). De afdeling ‘Schijn’ hekelt de liefde
die schuilt in mooie kleren of die gekocht wordt voor geld, al dan niet in een bordeel.
Smarâ ziet veel wellust zonder liefde.
De ideeën over het ‘wezen’ van de liefde beginnen met de boven reeds geciteerde
opmerking over het woord ‘smarâ’, waarin liefde en smart zijn opgenomen. Liefde
bestaat volgens Smarâ slechts in de eenheid van man en vrouw:
Daarom is liefde niet: ‘vriendschap plus sexueele en sensueele
bedwelming’, maar liefde en vriendschap essentiëel onderscheiden.
In het ‘feitelijk beminnen’ ontwaakt eerst de liefde. En omdat zij heilig is, is zij
vatbaar voor karikatuur. Een van de langste ideeën is gewijd aan een omschrijving
van de liefdeservaring. Om het onzegbare onder woorden te brengen grijpt de schrijver
naar de metaforiek van de muziek:

14

15

Vgl. nummer 44: ‘Neen, ik wéet het zelf te goed, want zélf heb ik het ervaren: door allen
troost, door gebed, gezang of priesterwoord, door álles henen fluistert en klaagt het van
binnen, en huilt en schreit het overluid: O, zij keert niet weder! ...’
Vgl. de titel van de bloemlezing uit Schopenhauers Parerga et Paralipomena: Er is geen
vrouw die deugt. Amsterdam [1974].
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Er zijn oogenblikken waarin het geloof aan de liefde sterk maakt om elken
steen des aanstoots en alle bergen van ergernis wech-te-slingeren in de
zee der vergetelheid. De dissonanten lossen zich dan op in harmonie, in
de heerlijke muziek van 't hart. Het geestesoor verneemt niets dan de
sfeerenmuziek van de onzichtbare wereld der waarachtige liefde, die meer
werkelijkheid bezit dan de dingen die gezien worden, al verneemt niemant
er iets van die onder den vloek ligt der alledaagsheid. Daardoor, door het
ruischen van de akkoorden der liefdesmelodie in het verborgenst van ons
inwendig leven, zijn er uren van zaligheid waarin ons leven leven is en
geen sterven. Dan lispelt de natuur, anders een geopend graf, van vrede,
en ritselt het gebladerte ons liefde tegen. Het dorstend hart luistert zwijgend
naar het zwelgend ademhalen van het diepst gevoel, waarbij alle taal een
einde neemt.
Zich met hart en ziel en geest, met gevoel en verbeelding inleven in een ander doet
zich voor een mens maar één keer voor. Gecombineerd met de informatie over zijn
verloren geliefde, verbaast het hierna niet dat ook Van der Lindes tweede huwelijk
op echtscheiding uitliep.
Interessant zijn nog Smarâ's nadere mededelingen over de sexuele kant van de
liefde:
Voor de waarachtige liefde is de zinnelijkheid geen doel maar middel.
Achter het zinnelijk genot hijgt de geest naar gemeenschap en oplossing.
Daarom wordt de liefde er door versterkt, de schijnliefde er door vermoord;
daarom vindt de liefde in den wellust walgelijk, wat zij in zich-zelve rein
vindt.
De ‘reine omhelzing’ is een ‘bron van deugd’ en een ‘kracht tot goedheid’. En wat
voor de ware liefde geldt, geldt ook voor de ‘waarachtige omhelzing’: ‘Men bemint
maar éens en omhelst maar éens’. In een aantal ideeën zet Smarâ uiteen wat het
verschil is tussen de ‘vleeschelijke lust’ en de ‘omhelzing der liefde’. In tegenstelling
tot de tweede creëert de eerste slechts geheime minachting, openbare heerszucht en
‘verniste ruwheid’; zij zoekt eigen genot; zij leert de partners slechts elkaars uiterlijke
verschijning kennen, reden waarom de betovering ook spoedig verbroken wordt.
Duurzame liefde worden alleen gewaarborgd door een rijke geest, een verheven ziel
en een gevoelvol hart. Dit trio slechts is in staat om ‘de gewoonte’ te overleven.
Voor ware liefde is scheiding het vreselijkste dat er bestaat. De laatste twee
nummers van de afdeling ‘Liefde’ citeren uit brieven van Smarâ aan zijn geliefde.
De eerste is een hooggestemde dankbetuiging voor het geluk dat ze hem heeft
geschonken, uitlopend op de conclusie:
Ik heb wáarlijk geleefd, want U heb ik bemind; onuitsprekelijk geluk heb
ik gekend, want Gij hebt liefde gegeven voor liefde.
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In de tweede brief schetst hij voor haar de toestand waarin zij hem heeft achtergelaten:
Ik schrijf met de tranen van een afgrijselijk, hartdoorboorend lijden, dat
rotsen vertederen zou. O, laat éen enkele trilling doordringen, tot in den
grond Uwer ziel, van de kermende stem des bloeds die uit het diepst van
zijn wezen tot U roept!
Maar hem rest geen andere slotsom dan: ‘O god, zij was een wandelende leugen, en
had mij nooit bemind!’
De laatste afdeling van Ideeën van Smarâ is gewijd aan de ‘Jaloezie’ (nrs 107-130).
Hij omschrijft haar als ‘een brandende koorts, een verteerende gloed, een
ongeneeslijke marteling, een duldeloos lijden, een snerpend wee, een waanzin, een
razernij, een hel’. Niemand kan dat begrijpen, ook de geliefde niet. En weer komt
hij terug op het onherhaalbare karakter van de echte liefde:
‘Eerste liefde’ is een bedriegelijk pleonasme, ‘tweede liefde’ een wreede
leugen.
Deze stelling laat hij volgen door het merkwaardige sarcasme:
Een kus is een geïmpliceerde coïtus, de coïtus een geëxpliceerde kus. Niet
waar, hoe bespottelijk dus jaloersch te zijn in deze verrotte maatschappij.
Wie de moed heeft om te beminnen, moet volgens Smarâ zijn hart pantseren met de
dodelijke wetenschap dat bijna alle vrouwen lichtzinnig zijn. De man die ‘zeker’ is
van zijn vrouw, omdat hij haar nooit alleen liet, krijgt toegevoegd: ‘Gij dwaas! Weet
Gij dan niet hoe dikwijls Gij haar lichaam hebt omarmd terwijl haar ziel een ander
omhelsde?’
Als de tijdgenoten door deze opmerkingen nog niet geschokt waren, dan waren
ze het toch zeker door de volgende ontmaskering:
Echtbreuk is de gemeenste misdaad, reeds omdat zij de álgemeenste is.
Om harentwil werden de moderne dansen, de ‘bonte reien’, de logeerwetten
uitgevonden. De geheele etikette onzer ‘beschaafde’ samenleving is de
georganiseerde ‘beschaafde’ echtbreuk.
Om stem te geven aan wat jaloezie betekent, citeert Smarâ enkele ideeën lang teksten
van de Engelse dichter John Dryden en vertaalt hij een deel van de monoloog van
Byrons Manfred, nadat deze uit jaloezie een dubbele moord heeft gepleegd. Dat is
dan een illustratie bij Smarâ's observatie dat liefde een leeuw in een lam verandert,
maar dat jaloezie dit lam weer herschept tot een bloeddorstige tijger.
Ongewild komisch wordt de ideeënschrijver bij zijn voorlaatste nummer:
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‘Mijn zoon, geef mij een groote gedachte’, vroeg Herder toen hij stierf.
‘Meer licht’, wenschte Göthe.
‘Meer liefde’ - zal mijn laatste verzuchting zijn.
Herder, Göthe, ik-zelf.
More thoughts, more light, more love!
Zijn laatste idee wijdt Smarâ aan de onmogelijkheid om in taal te vatten wat hij voelt.
Dat kan een schrijver altijd beter aan het eind dan aan het begin van zijn verhaal
zeggen:
Al wat ik gezegd heb is niets - bij dat wat ik voel. Ik heb gestameld over
liefde als iemant, die iets vreeselijks heeft gezien, maar door den schrik
is verlamd.
Als wij spreken over de hoogste smart is het, als bliezen wij onze heete
ziel in het doode lichaam, het woord; dan is er een worstelend en
handenwringend leven in, maar niemand ziet het.
De smart is niet een wereld die men om kan zeilen, maar een grenzeloze
zee, en die telkens verandert van aanblik. Alle poëzie bevaart dien woesten
oceaan te vergeefs, want hier staart zij slechts in 't oneindige, en op zijn
golven wandelen geen gestalten.
Onduidelijk blijft of Van der Linde in deze brochure zijn smart uitsprak over de
verhouding met zijn toenmalige echtgenote, of dat hij het oog had op een andere,
vroegere relatie. De felheid van zijn tekst suggereert dat het om een verse wond moet
gaan. Hoe dit ook zij, de vroegere ervaringen en de weinig veelbelovende inzichten
over tweede en latere liefdes weerhielden Van der Linde er niet van in 1871 opnieuw
te trouwen, ditmaal met een veertien jaar jongere vrouw, Elvira Zeidler. Met zijn
nieuwe bruid verhuisde Van der Linde in 1871 naar Berlijn, waar hij zich enkele
jaren bezig zou houden met het bestuderen en beschrijven van de geschiedenis van
het schaakspel. In 1883 zou dit huwelijk ontbonden worden, nadat hij ontdekt had
dat Elvira niet met hem maar met zijn vermogen getrouwd was. Reeds in maart 1875
was het mis met het huwelijk van de Van der Lindes. Kraus noteerde op 29 maart
van dat jaar na een bezoek aan het echtpaar in zijn dagboek:
Meine Wirte waren aller Lebenswürdigkeiten voll, der sprühende Geist
des genialen, des seltensten Wissens vollen Mann liess einen nicht zur
Ruhe kommen, das edle Spiel des Schaches ward unausgezetzt gepflegt,
und doch litt es mich länger nicht. Je vertrauter ich mit den beiden
Eheleuten wurde, desto quälender ward das Gefühl, auch hier einem
verfehlten Lebensglück gegenüber zu stehen: Ich sah mich plötzlich
zwischen Mann und Frau gestellt, die beide mich mit ihrem vollsten
Vertrauen beehrten, - und die ich beide an einem Abgrund von Leid und
Zerrissenheit überraschte. Van der Linde, einst der strengste kalvinistische
Theologe, dann katholisierend, nun
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fast Atheist, weiss das wachsende Gefühl innerer Leere und Unbefriedigung
durch nichts, nichts mehr auszufüllen: Die Verzweiflung frisst an diesem
grossen und doch so unglücklichen Herzen, das nun sich und andere quält
und bald keinen Ausweg mehr wissen wird als eine gewaltsame
Katastrophe. Ergreifend waren die Bekenntnisse und die Klagen des armen
Mannes am Morgen meiner Abreise. Und dabei das arme Weib, das mich
wie einen rettenden Engel ansah und dem ich nun doch nicht helfen kann.16

Weekblad
In 1872 duiken Van der Linde en Multatuli weer even op in elkaars biografie. Beiden
zouden ze moeten gaan meewerken aan een nieuw op te richten weekblad, samen
met andere vrijzinnige coryfeeën als F. Feringa, S.E.W. Roorda van Eysinga en
Johannes van Vloten.17 Het weekblad kwam niet tot stand, maar de correspondentie
erover levert wel wat informatie op over Van der Linde. Zo wist S.E.W. Roorda van
Eysinga op 2 januari 1872 in een brief aan Multatuli te melden dat Van Vloten door
Van der Linde beschouwd werd als ‘partijdig, Jan Salie en stokhollander’18. En dat
terwijl Van Vloten voortdurend een ware campagne tegen de Jan Salie-mentaliteit
voerde. Multatuli antwoordde op 9 januari, dat hij het met Van der Lindes oordeel
over Van Vloten eens was: ‘Jazelfs, myn opinie over v. Vloten is nog ongunstiger.
Ik heb oorzaak hem voor valsch te houden’19. Multatuli had er toen nog geen idee
van hoe vals Van Vloten wel kon zijn. Enkele jaren later zou hij dat pas beseffen,
toen Van Vloten zijn Onkruid onder de tarwe tegen hem publiceerde.
Op 28 januari 1872 kwalificeerde Multatuli Van der Linde als een goede kracht
voor het beoogde weekblad.20 Roorda van Eysinga rapporteerde aan Multatuli dat
Van der Linde hem schreef: ‘Wij zijn veel te beroerd om Indië te hebben; that is the
colonial question’.21 Op 29 januari 1872 bracht Roorda verslag uit van een conversatie
over Van der Linde met de beoogde uitgever van het weekblad, Plettenberg. Toen
Roorda Van der Linde aanbeval, antwoordde Plettenberg ‘als een Hollander’: ‘Ja,
maar ze vertellen hier, dat 'i met zijn zuster
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Franz Xaver Kraus, A.w., p. 355. Ook in 1879 wijdt Kraus nog een uitgebreide passage
aan Van der Linde. Hij karakteriseert hem daar o.a. als ‘ein mächtiger Geist, von dem
glühenden Verlangen nach Wahrheit und Liebe [beseelt], ungläubig, Nihilist und mit
jeder Faser seines Wesens Idealist, dem Höchsten zustrebend’ (p. 410).
Vgl. Multatuli, Volledige werken XV, p. 42.
Multatuli, Volledige werken XV, p. 43.
Multatuli, Volledige werken XV, p. 50.
Volledige werken XV, p. 65.
Multatuli, Volledige werken XV, p. 69.
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leeft.’ Roorda zou geantwoord hebben: ‘wij moeten de publieke opinie voorgaan,
niet volgen’.22
In deze periode stuurde Van der Linde enkele geschriften van zijn hand - waaronder
de Ideeën van Smarâ - aan Roorda en Multatuli. Multatuli's oordeel, dat de ideeën
van Van der Linde gezocht en onwaar waren, liet hij ten opzichte van Roorda
vergezeld gaan van een gemengd oordeel over Van der Linde als persoon:
Ik zag een en ander van hem dat me prys doet stellen op z'n éruditie. Ik
geloof dat hy in zeer letterlyken zin geleerd is, waar o.a. byhoort dat er
schoolsche dingetjes zyn waarvan hy niets weet. Hy verstaat byv. niet eens
redelyk fransch23. Hy is zeer zonderling. Voor 't feit dat hy in steile
geloovery deed toen hy inderdaad niet geloofde24, en dat hy eene half idiote
vrouw - men beweert dat ze geen vrouw was, maar dat kon hy geïgnoreerd
hebben - trouwde om haar geld... nu daarvoor is de uitdrukking: zonderling
wat zacht. Toch beweer ik niet hem geheel te kennen. Ik beoordeel hem
niet voor ik er meer van weet.25
Op 16 november 1872 bevatte Het Vaderland nog het bericht dat er ‘met tamelijke
zekerheid’ een tweewekelijks blad Oost en West zou gaan verschijnen onder redactie
van Multatuli, Roorda, Van Vloten en Van der Linde, maar in de praktijk is er niets
van gekomen.
Multatuli's levensgezellin Mimi noteerde op 26 november 1872 in haar dagboek
enkele opmerkingen van haar vriendin Marie Anderson over Van der Linde:
Zij vertelde dat v.d. Linde toen hij haar in 't begin van de kennismaking
eens in den Haag bezocht het pracht portret dat zij had van D[ekker]
doorscheurde. Hij wilde niet dat zij hém had. 't was 'n grote fotographie!26
Het gerucht dat Van der Linde met zijn zus leefde, werd door Marie Anderson
ontzenuwd: Van der Linde had helemaal geen zus.
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Multatuli, Volledige werken XV, p. 75.
Dat is een merkwaardige bewering over een man die er prat op ging uiteindelijk 42
talen te beheersen.
Blijkens de inleiding bij zijn Verspreide opstellen 1852-1865 (Utrecht 1866, p. VIII,
was er bij Van der Linde sprake van een ‘rationalistischen jongestijd’.
Volledige werken XV, p. 101-102.
Multatuli, Volledige werken VX, p. 478. Volgens Marie Anderson verscheurde zij het
portret, enkele honderden brieven van Multatuli en een inleiding van hem bij Don
Quichote in 1865 of 1866, ‘toen zijn karakter mij te kameleon-achtig was voorgekomen,
en tevens om iemand genoegen te doen, die later bleek slechter te zijn dan hij’.
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Schaken
Het nadere contact tussen Multatuli en Van der Linde is tot stand gekomen via hun
wederzijdse vriend Carel Vosmaer en het schaakspel. Op 20 juli 1874 reageerde
Multatuli in een brief aan Vosmaer op de vraag of hij geïnteresseerd was in Van der
Lindes studie Geschichte und Literatur des Schachspiels27. (1874):
Dat boek van van der Linden interesseert me zeer, dat heb je goed geraden.
Ik ben benieuwd welk nieuw aspect hy aan de schaakgeschiedenis gegeven
heeft. Hy is 'n zonderling mensch, dat mag ik wel zeggen zonder hem ooit
gezien te hebben. Ik ken hem van naderby dan hy gissen kan28, en toch is
hy me alles en alles saamgenomen 'n raadsel. Ik kan berekenen dat gy, die
hem wel ontmoet hebt, hem niet kent. Als ik minister was, en fondsen
voor wetenschap op de begrooting had, benoemde ik hem tot archiefwurm
met 'n hoog tractement.29
Nadat Multatuli het boek via zijn uitgever Funke ontvangen had, schreef hij aan
Vosmaer:
Wat 'n kurieus boek van hem over 't schaken! Ik bewonder z'n éruditie en
ben jaloersch op z'n vlyt. [...]
Ken je V.D. Linde goed? Hy is 'n zonderling mensch, en misschien 'n
interessant mensch. Dit laatste is hy zeker, wat z'n kennis en arbeid aangaat.
Dit ‘misschien’ doelde op z'n karakter. Ik kan niet slikken dat-i
nieuwlichtery verkocht heeft.30
Waarop Multatuli met zijn laatste opmerking doelt, is onduidelijk.
Begin 1875 startten Multatuli en Van der Linde een partij correspondentieschaak.
Van der Linde zou deze partij publiceren in het tijdschrift De Schaakwereld waarvan
hij in 1875 de redactie voerde31. De Schaakwereld was als orgaan van de
Nederlandsche Schaakbond de opvolger van het tijdschrift Sissa. Van der Linde
investeerde veel tijd in het blad, dat hij gratis redigeerde. In ruil daarvoor hield hij
zich het recht voor zijn lezers in niet mis te verstane termen de waarheid te zeggen.
Een recensie draagt unverfroren de titel ‘Broddelwerk’. In een artikel over ‘“De
Schaakbond” en zijn “orgaan”’32 duidt hij de redacteur van Sissa aan als ‘platlandicus’
en ‘bombasticus’ en kwalificeert hij het blad zelf als een ‘proletariesch vod’
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Volgens mededelingen van Van der Linde in De Schaakwereld (1875), p. 409 moest Van
der Linde op de publikatie van dit werk enkele duizenden Mark toeleggen.
Multatuli werd over Van der Linde ingelicht door Marie Anderson.
Volledige werken XVI, p. 617.
Volledige werken XVII, p. 122.
De Schaakwereld (1875), p. 190-192.
De Schaakwereld (1875), p. 428-435.
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en een ‘gewrocht der achterbuurt’ dat zijn teringachting bestaan een kwarteeuw
voortsleepte door op letterroof te teren. In een klein opstel onder de titel
‘Dilettantisme’33 maakt hij duidelijk dat men zich pas het recht verwerft mee te
spreken over het schaakspel, nadat men er grondige studie van heeft gemaakt:
Evengoed als in botanie, zoölogie, kunst, en wat zich verder boven
jeneverdrinken en cigarenrooken verheft. Op elk gebied van menschelijke
kennis is de dilettant voor den man van ontwikkeling het ondragelijkste
wezen dat bestaat.
Deze stelling impliceert in feite dat Van der Linde en Multatuli geen mensen voor
elkaar waren, en dat zal dan ook blijken.
In het artikeltje over dilettantisme demonstreert Van der Linde een neiging die hij
in vele geschriften botviert, namelijk het in verband brengen van de ene, te bespreken
zaak met allerlei andere zaken. Steeds neemt hij en passant even een andere kwestie
mee. In dit geval brengt hij bijvoorbeeld weer de Haarlemse aanspraken op de
uitvinding van de boekdrukkunst ter sprake als ‘dat misselijk mengsel van domheid,
nacionalen bluf, opzettelijk bedrog en gefopte onnoozelheid’. Ook brengt hij de
‘malle gevierde Mina Krüseman’ ter sprake die in ‘haar vergrijp aan Vorstenschool’
de platte uitspraak ‘Cha sitte’ in de mond legt van Multatuli's koningin Louise: ‘Ook
zoo'n plomp stuk wansmakelijk dilettantisme! Heer in den hemel - wat 'n publiek!’
Het was waarschijnlijk Van der Lindes grondige hekel aan Mina Kruseman die
hem reeds in januari 1875 - drie maanden voor de première van Vorstenschool - zijn
eerste schaakzet liet vergezellen van de opmerking: ‘“Wat ik van U denk”? Dat de
Vorstenschoolepizode U te gronde richt. Ik schrijf het zuchtend.’34 Van der Linde
was inmiddels, na de voltooiing van zijn schaakboek, verhuisd naar Arnhem, dat hij
op 25 januari 1875 een dood gat noemde. In diezelfde brief liet hij Multatuli weten
dat hij ‘god’ al vaak verweten had dat hij geboren moest worden in een
‘Lilliputterijtje’ als Nederland:
Waren we maar (mit der ureigensten Individualität) Engelschen, Franschen,
Duitschers, Russen, leden van een Weltvolk, dat geschichte heeft. Maar
die sodomieten in Athene, die smouzen in Lissabon, die kaaskoppen in
Amsterdam, die pummels in Kopenhagen (ba, daar was ik ook) [...] zijn
ongelukkig - namenlos. Namenlos - Nu zit ik daar te schrijven alsof wij
jaren lang gebriefwisseld hadden. En niemendal over 't onderwerp. Das
kommt daher - en nu zou ik vellen vol kunnen maken met onze geestelijke
disputen, bejahungen, verneinungen, und so weiter. Toen ik namelijk
Havelaar las was ik, naar de recensies der liberalen te oor-
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De Schaakwereld (1875), p. 213-218.
Multatuli, Volledige werken XVII, p. 264.
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deelen ‘hyper-hyper-hyper-orthodox’.35 Driemaal hyper voert natuurlijk
hyper. Ik, orthodox, was de eenige in mijn krans, die entzündete, de
liberalen (o, ik ken ze noch) zeiden hun nacionaal ‘ajasses’. O Bismarck,
kar wech den misthoop. Och, hij kan ook niet alles. ‘Republiek’ hebben
we ook niet. Res publica bij ons? Res privata alles.36
Zijn sympathie voor Bismarck en zijn bereidheid Neerlands zelfstandigheid aan deze
gigant te offeren, zou Van der Linde diverse malen verwoorden. Dat werd hem niet
door iedereen in dank afgenomen.
Plusminus 29 januari 1875 schreef Multatuli aan Vosmaer, dat hij Van der Lindes
schaakboek een waar prachtwerk vond, maar dat hij niet begreep dat iemand zoveel
studie kon besteden aan de geschiedenis van het spel.37 In Van der Lindes opstel over
dilettantisme hebben we gezien, dat hij dergelijke studiën juist ontontbeerlijk achtte.
Intussen bouwden Multatuli en Van der Linde verder aan hun partij
correspondentieschaak. Van de correspondentie beschikken we alleen over Van der
Lindes brieven, die - uiteraard - niet alleen over schaken handelden. Op 29 januari
1875 antwoordde hij Multatuli dat over zijn schaakboek geen woord gepubliceerd
werd in Nederland. Ook de studie over de Costerlegende is volgens hem
doodgezwegen38. Hij doelt daarmee met name op het feit dat zij niet genoemd wordt
in de Annales de la typographie néerlandaise (1874) van Spectator-redacteur
M.F.A.G. Campbell. In andere brieven schreef Van der Linde over een Vlaamse
toneelversie van Max Havelaar die hij in 1871 zag en antwoordde hij Multatuli op
een etymologische kwestie.
Op 6 februari 1875 beklaagde Multatuli zich er in een brief aan Vosmaer over,
dat hij niet behoorde bij de 48 eredoctoren die de Leidse universiteit benoemde bij
gelegenheid van haar derde eeuwfeest. Tevens vindt hij dat Vosmaer, Van der Linde,
Huet en Van Vloten in aanmerking hadden moeten komen.39 Ook in de
schaakcorrespondentie komt deze zaak aan de orde.40 In februari 1875 legde Van der
Linde zijn gedicht ‘Caïssa’ ter keuring voor aan Multatuli. Het is een rijmloos
schaakvers, bewerkt naar het Duits van Hermann Lehner. Van der Linde publiceerde
het vers in De Schaakwereld41. Kennelijk waren de heren het eens over hun ‘ketterijen’
met betrekking tot de prosodie.42
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Vgl. Verspreide opstellen 1852-1865, p. 439 noot; vgl. ook de Selbstbibliographie.
Multatuli, Volledige werken XVII, p. 296-297.
Volledige werken XVII, p. 309.
Multatuli, Volledige werken XVII, p. 311.
Volledige werken XVII, p. 330.
Multatuli, Volledige werken XVII, 337.
(1875), p. 81.
Multatuli, Volledige werken XVII, p. 384 en 391.
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Aardig is, dat Van der Linde en Multatuli beiden streven naar aanpassing van de
spelling aan de spreektaal. Van der Linde bekent, dat hij ‘avond’ bleef spellen in
plaats van ‘avend’:
ten einde niet met avend een kachet te drukken van Multatuliaanderij op
mijn opus. Dit is bij ‘geleerden’ niet zeldzaam, wel dat ze 't naderhand
zeggen. Tot die 2 of 3 in Europa behoor ik (goddank of helaas, je
nachdem).43
Tijdens de correspondentiepartij met Van der Linde reisde Multatuli naar Nederland,
alwaar hij trouwde met Mimi en de opvoering van Vorstenschool begeleidde. Ook
een bezoek aan de Van der Lindes stond op het programma, dat echter niet is
doorgegaan. In een brief van 8 maart 1875 deed Van der Linde plagerig over het
voorgenomen huwelijk (dat zou plaatsvinden op 1 april) en de logeerpartij:
Onze logeerkamer is helaas eenslaperig en te klein voor een tweede
ledikant. Buitendien moet gij nu ‘fatsoendelijk vrijen’. Voor eenige dagen
gaat 't aan dat Gij 's nachts (hier vlak bij) in Belle-Vue slaapt, maar op den
duur zou 't U misschien vervelen. Ziedaar een praktische pater familias,
ik ben verwonderd over m'n eiges. Ik vertrouw dat bruid en bruigom mijne
voorstellen even gul opnemen als ik ze doe.44
Half maart 1875 gaf Van der Linde de partij op: ‘Ik abandonneer. Mijn adres luidt:
Op St. Helena, naast den kastanjeboom, achter het graf van Nap.’45 Multatuli is bijster
tevreden over zijn overwinning.46 Aan Vosmaer schreef Van der Linde:
Over mijn spel tegen Dek laat ik mij nu eens niet uit. [...] Maar hij heeft
goed gespeeld, zéer goed, en mij loon naar werken gegeven. Hij mág er
trotsch op zijn, want hij vond tweemaal den éenigen zet om het mat te
pareeren, het zeer ‘versteckte’ mat.47
Daarmee kwam een einde aan de schaakcorrespondentie van Multatuli en Van
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Multatuli, Volledige werken XVII, p. 392.
Multatuli, Volledige werken XVII, p. 501.
Multatuli, Volledige werken XVII, p. 504. Bij de publikatie van de partij in De Schaakwereld
liet Van der Linde de mededeling van zijn opgave vergezeld gaan van de tekst: ‘Wit vertrekt
als dominee Plurimatuli naar de Kaap’.
Nog in 1878 refereert hij er aan in brieven aan Mimi (Volledige werken XIX, p. 344 en 428).
Brief van Van der Linde aan C. Vosmaer (ARA).
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der Linde, die overigens vooral interessant is vanwege de schilderachtige uitingen
van Van der Linde over zaken buiten het schaakspel om. In het voorbijgaan duidde
hij de grondwet aan als ‘onze strontwet’, Johannes van Vloten als ‘de alle
“ploertendom” bestrijdende aartsploert Van Vloten’, Jan ten Brink als een ‘knul’ die
van het schrijven een industrie maakt, Allard Pierson als een draaier, Cd. Busken
Huet als een kraaier. En wat te denken van een zin als deze:
't Ergst van alles vind ik echter bij onze radikaaltjes die vervloekte
onhandelbaarheid, dat feichte, filisterhafte, aartsdomme, godvergeten
groene, nuchtere, laffe, kale, eunuchenhafte, hektische fertig sein met alles,
ook waar ze de kl... van weten.48

Financiën
In Van der Lindes brief van 21 februari 1875 aan Multatuli repte hij voor het eerst
over de financiële moeilijkheden waarin hij terecht was gekomen. Hij zinspeelde
daarbij op mogelijke zelfmoord:
tegenwoordig voor 't eerst ken ik fin. zorg. En ik kan niets verdienen. Ik
moet gelaten wachten of men ooit weer van plan wordt rente te betalen.
En anders is 't uit. Wat mij, ware ik niet getrouwd, 't meest welkom zou
zijn.
Het Amsterdamse bankiershuis Van Vloten & De Gijselaer ging - zoals vele andere
in deze periode - te gronde en Van der Linde had daar al zijn geld ondergebracht.49
Naar Multatuli's zeggen probeerde hij Van der Linde te helpen door in een noot
bij de herdruk van de derde bundel Ideën op een goedbetaalde baan voor hem aan te
dringen:
Wanneer, byv. zullen wy eens 'n ministerie hebben, dat kennis en
vooroordeelvryheid genoeg bezit, om in te zien dat 'n man als Dr. A. van
der Linde met hoogleeraarsrang en 'n zeer ruim inkomen behoorde te
arbeid gesteld te worden aan geschiedkundige onderzoekingen? Maar we
weten nu eenmaal dat onze kieswetterige ministerfabriek geen Richelieu's
leveren kan. Staatslieden van de soort als waarmee wy ons moeten
behelpen, weten ternauwernood wat studie is, en minder nog welke
behoefte 'n volk als 't onze hebben zou aan wat nauwkeuriger kennis, dan
op de officiële scholen gedoceerd wordt. Onze ministers hebben wel wat
anders te doen dan Beschaving, Verlichting en Wetenschap in de hand te
werken!50
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Multatuli, Volledige werken XVII, p. 407.
Christiaan M. Bijl, A.w., p. 188.
Volledige Werken IV, p. 696-697.
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Zo meteen zal blijken dat Multatuli niet veel dankbaarheid oogstte voor zijn
tussenkomst.

Etymologie
Van der Lindes neiging om alles met alles in verband te brengen, was ook de
Nederlandsche Schaakbond opgevallen. Van der Linde redigeerde De Schaakwereld
helemaal in zijn eentje. De bond was wel tevreden over het schaakpeil van het blad,
maar wilde geen verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er over andere
onderwerpen in beweerd werd. Zij maakte daarom bekend dat de inhoud van het
blad
naar het oordeel van de meerderheid der afgevaardigden van de
verschillende afdeelingen, gebleken [is] van dien aard te zijn, dat na een
vrij uitvoerige gedachtenwisseling besloten werd, aan het tijdschrift het
recht om zich orgaan van het Verbond te noemen te ontzeggen.
Van der Linde voegde aan deze passage een fraaie voetnoot toe, waarin hij de
maatregel toeschrijft aan zijn Duitse sympathieën. Hij noemt in deze noot ook
Multatuli. Er blijkt uit, dat hij in de loop van 1875 een zekere reserve tegen Multatuli
heeft opgebouwd:
‘De inhoud is gebleken van dien aard te zijn’, dat er, ondragelijk voor een
verfranscht apengeslacht, nergends het gewone hollandsche ezelgebulk
tegen Duitschland en noch minder opvijzeling van nacionaal prulwerk tot
universeel model in voorkwam. Wat het eerste punt betreft, dat wordt door
de Aarten Admiraal51, en zulke poenen, door versleten dynastietjes, door
ál onze kranten, reeds welluidend genoeg gedaan; - wat punt twee aangaat,
ook daartegen zondigt buiten mij niemant. De Jannen van Vloten, de
Jannen ten Brink en dergelijke Jannen, de Koenen Busken Huët, de
Allarden Pierson, de Douwessen Dekker, de Roordaatjes, ze kwebbelen
wel eens zoowat over ‘Jan Salie’, - maar wee den onnoozelen optimist,
die er éen woord van gelooft. Raak eens werkelijk aan de wonden der
nacionale verrotting, en heel de karakterlooze literatenbent breekt los met
het gehuil van uitgehongerde wolven.52
Van der Linde schreef dit waarschijnlijk begin december 1875. In De Nederlandsche
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Aart Admiraal (1833-1878) was een letterkundige die o.a. regelmatig in De
Nederlandsche Spectator publiceerde onder het pseudoniem Paulus.
De Schaakwereld (1875), p. 433.
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Spectator van 25 december 1875 publiceerde Van der Linde het opstel ‘Kerstmis bij
de Hindoes’ over een studie van de Duitse geleerde A. Weber. Bij het afkeuren van
een etymologie van Weber plaatst Van der Linde de opmerking:
Dat is natuurlijk al te dwaas en herinnert aan de zoo wijsneuzig
uitgekraamde etymologische kluchten van Multatuli (men vergelijke in
de noten op de nieuwste uitgaaf van den Havelaar de bespottelijke
samenstelling slam, islam = ruk, kruk; peer, speer, raad, graad; - een gemors
waar v.d. Bergh reeds in zijn Ned. Mythologie53 met recht zoo nadrukkelijk
tegen heeft gewaarschuwd).
En dat in een nummer van De Nederlandsche Spectator, waarin Multatuli's echtgenote
onder haar pseudoniem Heloïse met een aflevering van een verhaal present was.
Multatuli gaf van zijn verontwaardiging over de onverhoedse aanval blijk in brieven
aan diverse vrienden. Om te beginnen op 27 december 1875 in een brief aan J.N.
van Hall:
Ik ben heel verdrietig. Telkens amuseert zich deze of gene om m'n
stemming te bederven. Daar scheldt me nu heel onverwachts Dr. V.D.
Linde uit, in den Spectator. En waarom? Omdat ik in noot 20 op Havelaar
zeg: 't woord slam of islam. Dit is
‘bespottelyk’
‘kluchtig’
‘etymologisch morsen’
‘wysneuzig’
[...]
't Schelden op my wordt een soort van broodwinning! Slam = Islam is
even zeker en factisch als spirit + esprit. Hier is geen etymologisch gissen
in 't spel, schoon ik, al ware dit zoo, vraag waarmee ik verdiend heb, zóó
te worden toegesproken!
Terwijl Van der Linde zelf, aldus Multatuli, blijk geeft van ernstige onkunde door
te suggereren dat pisangstammen als bouwmateriaal gebruikt kunnen worden.54 In
een brief aan Funke schreef Multatuli de ommekeer in Van der Lindes houding toe
aan de omstandigheid dat hij - Multatuli - door allerlei correctiewerk er niet aan toe
was gekomen Van der Linde te schrijven en hem te bedanken voor de toezending
van een boek.55
In Het Schoolblad van 8 februari 1876 verscheen een reactie op Van der
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L.Ph.C. van den Bergh, Proeven van een kritisch woordenboek der Nederlandsche
mythologie. Utrecht 1846.
Volledige werken XVIII, p. 162.
Volledige werken XVIII, p. 167. Vgl. ook Multatuli's brief aan J. Waltman van 11 maart
1876, p. 298.
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Linde's aanval in De Nederlandsche Spectator. Waarschijnlijk was het stukje ‘Eene
woordafleiding’ van de hand van J. Versluys, redacteur van Het Schoolblad, die zich
daarbij door zijn vriend Multatuli had laten leiden:
[...]
De toon van die quasie-terechtwijzing is te ergerlijker, omdat - ook al ware
de afslijting van een vokaal niet de meest gewone zaak der wereld, waartoe
men zonder waaghalzerij waarlijk wel eens besluiten mag - in dit bijzonder
geval de gelijkstelling der woorden Islam en Slam niet op een gissing
berust, maar feitelijk bestaat, en wel op gelijke wijze als de verschillende
vormen esprit en spirit, sperare en espérer, e('s)tienne en stefanus met
nog honderd anderen van die soort. Millioenen en millioenen belijders
van 't Mohammedaansch geloof laten bij 't noemen van 't woord Islam de
aanvangsvokaal weg. Ieder kan zich hiervan overtuigen door aan iemand,
die In Indië geweest is, te vragen hoe men in 't Maleisch een
Mohammedaan noemt. Het antwoord zal onveranderlijk zijn: orang slam.
Er ligt dus in de identificatie der woorden Slam en Islam noch
‘etymologische klucht’ noch ‘gemors’ gelijk de heer v.d. Linde zich gelieft
uit te drukken, en wel in een opstel dat getiteld is: ‘Kerstmis bij de Hindoes’
en waarin N.B. pisangstammen werden bevorderd tot bouwmateriaal. Ieder
die weet wat het woord Mis beteekent en wat een pisangstam is, zal zeker
in die beide blunders iets veel kluchtigers ontdekken, dan in de volkomen
gerechtvaardigde gelijkstelling der woorden Slam en Islam.
Van der Linde wilde hier weer op antwoorden, maar noch bij het Schoolblad, noch
bij de Nederlandsche Kunstbode werd zijn reactie geplaatst. In zijn Selbstbibliographie
heet het dan ook: ‘Meine von C. Vosmaer gutgeheissene replik wurde von Versluys
und v. Vloten unterdrückt.’56 Kennelijk stuurde Versluys de niet geplaatste reactie
van Van der Linde wel naar Multatuli, die enkele maanden later nog repte van ‘dat
geknoei en geseur over 't al of niet plaatsen van een stuk tegen my in 't Schoolblad’.57

Wiesbaden
De affaire betekende niet het einde van de directe contacten tussen Multatuli en Van
der Linde. In maart 1876, toen hij op het punt stond benoemd te worde als
bibliothecaris in Multatuli's woonplaats Wiesbaden58, heropende Van der Linde de
correspondentie. Voor Van der Linde was het polemiseren meer dan voor Multatuli
een spel, een soort tweede natuur. Hij heropende de correspondentie
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Selbstbibliographie, p. 12-13.
Multatuli, Volledige werken XVIII, p. 464.
Van der Lindes benoeming werd officieel op 3 april 1876.
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met een anoniem briete aan Multatuli, dat bewaard is gebleven via een afschrift in
een schrijven aan Vosmaer:
Waarde vriend, dit cartel59 zond ik vandaag aan Mult. ‘Man’ verstaat niet
alléen Maleisch! Laat het geheim onder ons blijven. J. mag 't weten.60
[...]
Kîta soedah kena bânjag ângin rîboet, dan lâgi ângin deri haloewan; kîta
poenja tîjang patah samoewa, dan kîta poenjah lâjar-lâjar di sôweg sakâli.61
Ik geef dus nergends meer om. Maar bovendien, zóó gaat het niet met
‘blunders’! Want het is den kosmos bekend, en gij zult het dus ook wel
eens gehoord hebben, itoe ôrang tsoldâdoe Wolanda âda brâni sakâli.62
We moeten éen van beiden sterven, vallen, dood.
Ik kom met dat doel Donderdag of Vrijdag na Wiesbaden. Leen ergends
twee pistolen, doewa pistol, zorg dat het kruit droog is, zoek een romantisch
plekje uit.
Gij verbleekt? Geen wonder, de ware moed is bang.
Kunt gij in dat korte tijdsbestek geen notaris vinden, zorg dan althands
voor twee - cigaren, doewa rôko.
Don Quijote de la Ćaturanga.
Enkele dagen later informeerde hij in een meer reguliere brief hoe duur het leven in
Wiesbaden was en of men er Hollandse kachels kon gebruiken. In deze brief wijt
Van der Linde zijn onhebbelijke gedrag aan de financiële moeilijkheden waarin hij
verkeerde, die hem gevoeliger dan anders maakten ‘voor uw behandeling “en
bagatelle”’. Ook het niet doorgaan van het herhaaldelijk aangekondigde bezoek van
Mimi had hem teleurgesteld. In het Maleis vraagt hij aan Multatuli: ‘doewa pistol,
of doewa Röko?’ (twee pistolen of twee sigaren), dat wil zeggen: oorlog of vrede?64
Over zijn financiële situatie merkt hij op, dat de schurkachtige bankier van zijn laatste
84 mille een tekort van f 294 gemaakt had:
Ik ben al zoover, dat ik dat droog kan schryven, als een waschlyst. Was
ik niet getrouwd, dan zou ik geweten hebben dat de Heere my tot zich
riep. Nu bedoelt hy natuurlyk myne loutering, hoewel ik een heilige ben.
63
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Uitdaging voor een duel.
Met het geheim doelt hij wellicht op het auteurschap van het briefje aan Multatuli. ‘J.’
is waarschijnlijk Vosmaers vriendin Jeanne Clant van der Mijll-Piepers.
‘Wij zijn getroffen door hevige wind, en ook nog tegenwind; al onze masten zijn
gebroken, en al onze zeilen zijn helemaal gescheurd.’ De vertaling van dit en de
volgende Maleise zin is van H. Maier.
‘die Nederlandse soldaten zijn heel dapper’.
En niet ‘duur of goedkoop’, zoals de bezorger van de Volledige werken (p. 310) interpreteert.
Brief van 16 maart 1876, in Multatuli, Volledige werken XVIII, p. 310.
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Multatuli stuurde per kerende post een telegram om te danken voor de brief en een
antwoord in het vooruitzicht te stellen.65 Op 20 maart reageerde Van der Linde weer66,
met een nadere uiteenzetting over zijn financiële omstandigheden:
De groote slag viel in Augustus [1875]. Sedert dien tijd hebben we hier,
zoo volstrekt alléen, in stilte veel geleden, de schilderijen opgegeten, de
menschen noch een beetje beter leren kennen, enz.
Hij acht zich wel in staat met de pen geld uit te geven, maar niet om er iets mee te
verdienen, ondanks de voorspraak van iemand als Vosmaer. Campbell regelde
inmiddels de aankoop door het rijk van zijn kostbare schaakbibliotheek (opgenomen
in de Koninklijke Bibliotheek), maar de opbrengst daarvan zal opgaan aan de betaling
van schulden. Aardig is een anekdote die Van der Linde vertelt over de poging van
HBS-directeur L.A.J. Burgersdijk in Deventer om Van der Linde daar
gemeentearchivaris te maken:
Prof. Burgersdijk tegen den burgemeester: ‘ik weet een bovensten besten
archivaris, en die 't niet om zijn brood hoeft te doen (de optimist!), v.d.
Linde’. ‘In Arnhem? waarachtig niet; ik ben doodsbang voor geniale
menschen’.
Maar ja, in Deventer herinnerden ze zich nog maar al te goed de problemen die ze
met Johannes van Vloten als hoogleraar aan het Athenaeum gehad hadden. Het
ontslag van Van Vloten door de Deventer gemeenteraad in 1867 had de stad en de
gemeenteraad tot de risé van progressief Nederland gemaakt.
Hoewel Multatuli Van der Linde in genade leek aan te nemen, was dit toch niet
werkelijk het geval. In correspondentie met derden blijkt hij onverminderd gewond
te zijn. ‘Die man is bitter gestemd, dit weet ik, en zoekt nu afleiding in luk-raak
aanvallen’, schreef hij op 24 maart 1876 aan J. Pik.67 Een probleem was ook, dat,
naar Multatuli's interpretatie, Van der Linde bezig was zijn aanval op hem voort te
zetten door zijn pogingen om een repliek op het stukje van Versluys in het Schoolblad
geplaatst te krijgen.68
De voormalige schaakvrienden woonden allebei in Wiesbaden, maar de vraag is
in hoeverre zij daar contact hadden met elkaar. Op 12 mei 1876 schreef Multatuli
aan Funke: ‘Hy is nu hier, als bibliothekaris, maar ik wil hem niet zien, en hy zeker
my niet!) -.69 In een brief aan S.E.W. Roorda van Eysinga nam Multatuli op 4 augustus
1876 Van der Linde nog eens door:
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Volledige werken XXV, p. 140.
Multatuli, Volledige werken XVIII, p. 316-317.
Volledige werken XVIII, p. 323.
Brief aan G.L. Funke van 5 april 1876, Volledige werken XVIII, p. 331.
Volledige werken XVIII, p. 360. Vgl. ook de brief aan P.A. Tiele van juli 1876 (p. 403).
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Na 't verlies van z'n fortuin(tje) heeft hy de chance gehad, hy Hollander,
door de duitsche regeering benoemd te worden tot Bibliothekaris te
Wiesbaden, met 18 à 1900 gulden traktement70, vrye beschikking over 'n
massa interessante boeken en... zooveel vrye tyd om voor zich zelf te
werken als de Natuur uren in 'n etmaal gegeven heeft! Je moet maar
gelukkig wezen! Nu... gelukkig is de man niet! Om velerlei redenen is hy
diep te beklagen!71 Was je hier, dan zou ik je dat in vertrouwen uitleggen,
maar in 'n brief schikt het niet. Ook weet ik niet in hoever je hem, als
wetenschappelyke en persoonlyke type kent - neen, type is 't woord niet,
als... 'n zeer byzondere verschyning dan - om belang te stellen in m'n
bydrage tot de zielsgeschiedenis van dien man. Zóóveel toch zal je wel
van hem weten om verbaasd te staan over de mededeeling dat ik diep
medelyden met hem heb. 't Spreekt vanzelf dat je dit vóór je houdt. Meende
je niet dat-i 'n vreeselyke bullebak was? Och! Basta daarover!72
En in een brief aan Funke heette het in september 1876:
Van V.D. Linde hoor of zie ik tot m'n groot genoegen niets meer. Ik weet
niet of hy meer verachting of meer medelyden verdient. Van beiden 'n
heele boel dan. Onze L.H. heeft rare kostgangers en hy is al 'n zéér
vreemde. Wanneer ik dien man in 'n boek beschreef, zou niemand gelooven
dat ik naar de werkelykheid kopieerde, en als fiktie zou 't 'n leelyk prentje
zyn.73
Toch moeten Van der Linde en Multatuli een tijdlang intensief met elkaar omgegaan
zijn in Wiesbaden. Marie Anderson schrijft in haar herinneringen aan Multatuli:
Hoewel D[ekker] door mij wist, wat voor 'n man dat was (ik kon 't weten!)
ging hij (na door Vosmaer in correspondentie met hem te zijn gekomen
en per distance met hem te hebben geschaakt) toch druk met hem om, toen
V.d.L. bibliothecaris te Wiesbaden was geworden. Ja, geheele nachten
brachten ze in elkaars gezelschap door - 't was botertje boven - doch
op-eens - gelijk te verwachten was - sloeg het om, was het uit. Om V.d.L.'s
gemeene uitdrukkingen, ploertige gedraging etc. - D. bezigde nooit zulke
woorden - wees hij hem de deur, en zei 'n paar dagen later tot me, dat de
man met zekere (hier niet te noemen) ziekten behept was! en dat hij
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Van der Linde verdiende 3300 Mark per jaar plus 432 Mark woontoelage. Daarnaast
wist hij incidenteel nog additionele gelden los te maken. Zie: Franz Götting und
Ruprecht Leppla, Geschichte der Nassauischen Landesbibliothek zu Wiesbaden und
der mit ihr verbundenen Anstalten 1813-1914. Wiesbaden 1963, p. 261-262.
Waarschijnlijk doelt Multatuli hier ook op Van der Lindes huwelijksmoeilijkheden.
Volledige werken XVIII, p. 437.
Volledige werken XVIII, p. 454.
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't me kwalijk nam dat ik hem nog niet meer voor V.d.L.'s karakter
gewaarschuwd had! - ('k Had hem toch niet anders dan als een schoelje
voorgesteld.)74
Nu is Marie Anderson wellicht niet de meest betrouwbare getuige die zich denken
laat, maar haar getuigenis over drukke omgang tussen Multatuli en Van der Linde
lijkt bevestigd te worden door een brief die Multatuli op 25 september 1876 aan de
uitgever J. Waltman Jr. stuurde. Waltman was er getuige van dat Van der Linde door
Multatuli bij een onenigheid tijdens een dampartijtje zo kortaf werd behandeld, dat
deze vertrok (‘ik bemerkte dat-i my overbluffen wou, wat z'n fortis, en dit had ik
hem, lang voor Uw komst, uitdrukkelyk verboden’):
Misschien verwonderde gy u over m'n toon tegen hem! Welnu, ik wíst
welk vleesch ik in den kuip had en dat-i zeer, zéér, kort moest gehouden
worden. Hy zou dan ook niet vertrokken zyn, als gy er niet bij geweest
waart!
In de brief aan Waltman, waarin hij zijn gedrag verklaarde, schreef Multatuli ook,
dat Van der Lindes vrouw vaak haar nood bij hem kwam klagen:
Hy wil scheiden en 'n ander trouwen, voornamelyk - naar z'n vrouw zegt
- ‘omdat ze dikker en grooter’ is. Het aanhooren van haar klachten was
vermoeiend en vervelend, en ik ben blij dat ze geeindigd is met weg te
blyven (opgesloten?).75
Multatuli werd in zijn vijandige houding nog gevoed door een bericht van G.L.
Funke, die weer van collega-uitgever W.C. de Graaff in Haarlem gehoord had, dat
Van der Linde een uitvoerig artikel tegen Multatuli in de pen (gehad) zou hebben.76
Op 27 november 1876 schreef Van der Linde aan Vosmaer op een briefkaart: ‘Met
D.D. (M.) onmooglik uittehouden; dat later.’ Aan P.A. Tiele schreef Multatuli op 9
december 1877 dat Van der Linde ‘scheldt om te schelden. 't Is hem 'n ware behoefte.’
Hij achtte de man ziek.77

Walpurgisnacht
Van Van der Lindes ziekte werd Multatuli eens te meer overtuigd door de laatste
publikatie die mij bekend is waarin Van der Linde zich over hem uitliet. Het is een
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Marie Anderson, Uit Multatuli's leven. Bijdrage tot de kennis van zijn karakter. Tweede
druk. Amsterdam z.j., p. 30-31.
Volledige werken XVIII, p. 464.
Brief van Funke aan Multatuli van 1 oktober 1876, in Multatuli, Volledige werken XVIII, p.
467.
Volledige werken XVIII, p. 766.
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uiterst curieus geschrift, opgenomen in een gewichtige studie.
Als vrucht van de vele vrije tijd die Van der Linde ter beschikking stond, verscheen
in 1878 het bijna 700 pagina's omvattende boek Gutenberg. Geschichte und
Erdichtung aus den Quellen nachgewiesen. Een hoofdstuk van ruim 160 bladzijden
is gewijd aan de ‘Haarlemer Costerschwindel’. De Coster-ijveraar J.J.F. Noordziek
wordt aangeduid als de ‘schwätzer der freimaurerloge im Haag’ en als een ‘bodenlos
unwissenden marktschreier’.78 In een noot citeert hij een schimpversje dat hij in 1870
ontving:
O ontzinde
Van der Linde!
Uilevanger van den Haag!
Geef je menschen,
Die niets wenschen
Dan een beeldje, zoo de laag?
Grijp je Noordziek
(Fel en moordziek
Als een weerwolf) bij zijn kraag?
Beeldestormer!
Scheldwoordvormer!
Aller Costerjanen plaag!
Weet, zij wrokken,
Zoeken stokken,
Want zij zouden weêrgaas graag
U eens even
Willen geven
Op je broek een goed pak slaag!79

Andere Costerianen krijgen ook een veeg uit de pan van Van der Linde: de
leugentitaan Abraham de Vries, de onthullingszwetser Metman en de
betreurenswaardige A.D. Schinkel. Van der Linde geeft een opsomming van alle
onrecht dat hem door Nederland en zijn geleerden is aangedaan. Een prominente rol
speelt het reeds vermelde boek van Campbell uit 1874. Een andere grief van Van
der Linde is een korte aankondiging in De Nederlandsche Spectator van 8 september
1877 van A. de Vinnes The Haarlem legend of the invention of printing by Lourens
Janszoon Coster, critically examined. Campbell kwam in die - anonieme aankondiging op tegen De Vinnes bewering: ‘The indignation toward the author
[Van der Linde] has been so violent that he, a native Hollander, has found it expedient
to remove to Germany.’ Volgens Van der Linde was deze bewering van De
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A.w., p. 477.
A.w., p. 478; eerder gepubliceerd in De Nederlandsche Spectator van 1876, p. 315.
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Vinne geheel juist. Dat dit onjuist was, betoogde Van der Lindes vriend Carel
Vosmaer na de verschijning van Gutenberg:
Toch is het eene onwaarheid. Andere zaken hebben dr. v.d. Linde genoopt
het land te verlaten, gegronde grieven van hem tegen eenigen, geheel
buiten de typographie gelegen, dat moet hij zelf even goed weten als wij,
de ooggetuigen. Hij, die honderden intricate leugens heeft ontmaskerd,
heeft deze onwaarheid voorbij gezien en haar zelfs aan het hoofd gesteld
van zijn werk dat den leugen bekampt. Dat is te bejammeren, maar eene
menschelijke dwaling.80
Vosmaers voorstelling van zaken lijkt te worden bevestigd door de overgeleverde
brieven van Van der Linde aan hem in deze periode. In een brief van november 1870
komt wel een zin voor als: ‘Mijn natuur is voor de moreele en intellectueele stiklucht
dezer rezidencie een beetje te gezond’81, maar van serieuze dwang om het land te
verlaten is geen sprake. Kennelijk voelde Van der Linde zich om een of andere reden
niet meer thuis in de kring van De Nederlandsche Spectator, omdat hij zich bezoedeld
achtte door de smaad van mensen als J. Rutgers en J. de Witte van Citters. Aan
Vosmaer schreef hij op 21 april 1871 dat hij op 10 april spoorslags naar Berlijn
vertrokken was in verband met een proces tegen zijn nieuwe schoonvader. Men moet
ook niet vergeten, dat Van der Linde er belang bij had de indruk te wekken dat hij
Nederland moest verlaten wegens de Costermoord en zijn ‘Deutschfreundlichkeit’.
Deze vormden immers de argumentatie op basis waarvan hij benoemd werd in
Wiesbaden en op grond waarvan hij extra honorering bepleitte.82 Hoe dit ook zij,
Van der Linde koesterde het idée fixe dat hij Nederland moest verlaten vanwege zijn
moord op Coster. Het komt aan de orde in de inleiding van zijn Gutenberg.
Tot zijn verrassing ontmoet de Lezer in Gutenberg op een bepaald moment een
Nederlandse tekst van negen bladzijden, getiteld ‘Walpurgisnacht (1. mai 1878)’.
De Walpurgisnacht is de nacht van 30 april op 1 mei, als de heksen feest vieren op
de Bloksberg. In Van der Lindes Walpurgisnacht treden enkele vrienden en vele
vijanden van hem op. De Haagse classicus J. Rutgers beschuldigt Van der Linde
ervan dat hij met zijn huishoudster heeft geslapen; de hooggeleerde Jonckbloet
beweert dat Van der Linde het met zijn nichtjes heeft gedaan. Een juffrouw
Vanderpigge roept dat Van der Linde een godloochenaar is die niet aan Coster gelooft
en die haar driejarige Katootje verkracht heeft. Jan ten Brink, Cd.
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Flanor {= C. Vosmaer], ‘Vlugmaren’ in De Nederlandsche Spectator van 4 januari
1879, p. 7.
Brie van Van der Linde aan C. Vosmaer van november 1870 (ARA).
Vgl. Franz Götting und Ruprecht Leppla, A.w., p. 259 e.v.; Ruprecht Leppla, ‘Antonius van
der Linde’ in Karl Wolf, Nassauische Lebensbilder. Band V, Wiesbaden 1955, p. 233-245.
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Busken Huet, Campbell en talrijke anderen schreeuwen door elkaar en krijgen er
van langs. In dit verband concentreren we ons op de passage die aan Multatuli is
gewijd. Van der Linde voert een soort Spectator-vergadering op (die wekelijks op
donderdag plaatsvond) en laat daar discussiëren over een ingezonden stuk van Van
der Linde. Hij laat Vosmaer dan spreken over ‘Sint Multatuli’ die een splinternieuwe
periode in onze letterkunde inluidde83. Van der Linde laat vervolgens de figuur Jantje
Kontrarie optreden, die zonder twijfel zijn eigen opinie vertegenwoordigt:
Jantje Kontrarie. Je bedoelt zeker het tijdvak van den heere Teisterbant
II?84
Ten Brink (z'n rattenblik opspalkend). ‘Mijn hetti zelfs met die prekende
koningin in Vorstenschool veroverd, - dus meneer, wat bedoelt u?!’
Jantje Kontrarie (noch niet erg sidderend). Van al de zielkundige grappen
op ons letterkundig gebied, waar het nageslacht zich kostelik mee zal
vermaken, is stellig de grootste: de gelijktijdige aftakeling van den
welbekenden heer van Teisterband85, - in de wandeling eenvoudigjes
Willem Bilderdijk genoemd, - en de kermisachtige opvijzeling van den
leenheer von Winneberg-Beilstein, - op de registers van den burgerlijken
stand ingeschreven als Eduard Douwes Dekker. Bij beide heeren dezelfde
vunzige genialiteit en genitaliteit, dezelfde praatjesmakerij, dezelfde
onbeschoftheid tegen gasten (adres aan Vosmaer en v.d. Linde) en ondank
tegen vrienden, dezelfde etymologische keltenmeierij, dezelfde...
Ten Brink. ‘Allemaal larie meneer! Dat zijn geen bewijzen’...
Jantje Kontrarie. Ja jochie, alst je om konkreete parallelletjes te doen is,
dan moetje maar eens vergelijken: de navelfilozofie Pruimersii86 met
sommige stukkies van Bilderdijk, - Bilderdijks gezwets over den waterstaat
en onze rivieren met Dekkers gebabbel over hetzelfde onderwerp,87 Bilderdijks dramatische prullen met Dekkers dito, - Bilderdijks koppig
martelaarschap met Dekkers dito, - Bilderdijks liefhebberij voor despotisme
met Dekkers hysterischen koepdeetaatjestrek,88 - Bilderdijks veilheid voor
de ‘tegenovergestelde richting’ met Dekkers dito,89 - Bilderdijks
stommiteiten over Shakespeare, Schiller, Göthe met Dekkers
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Vgl. de aanhef van Vosmaers brochure Een zaaier (1875) over Multatuli.
Bilderdijk, wiens drama Floris V door Multatuli vernietigend besproken werd in de
Ideén, beschouwde zich (ten onrechte) als een afstammeling van het geslacht
Teisterbant.
Deze aftakeling kreeg o.a. zijn beslag in beschouwingen van Cd. Busken Huet en C.
Vosmaer over Bilderdijk.
Multatuli's brief aan de weduwe Pruimers in de tweede bundel Ideën (nr 448).
Vgl. Multatuli's idee 1050d.
Bilderdijk was zeer tegen de revolutie en voor de monarchie. Vgl. voor Multatuli's
neiging tot staatsgreep: Tristan Haan, Multatuli's legioen van Insulinde. [Amsterdam
1995] en Nop Maas, ‘Multatuli's gefrustreerde ambities’ (ter perse).
Bilderdijk bewonderde achtereenvolgens Lodewijk Napoleon en Willem I. Multatuli
liet zich na het verschijnen van de Havelaar eerst door de liberalen omhelzen, om even
later zijn hoop op de conservatieven te richten. Zie: Nop Maas, ‘“Dat boek is meer
dan een boek - het is een mensch”. Reacties op Max Havelaar in 1860’, in Over
Multatuli 29 (1992), p. 13-60.
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dito,90 - Bilderdijks taalgemors met Dekkers dito, - Bilderdijks
amsterdamsch patois met Dekkers dito, - Bilderdijks brunswijksche
colleges over vestingbouw, strategiek, taktiek, met Dekkers dito, Bilderdijks brutale bewering, dat de boekdrukkunst niet uitgevonden
behoefde te worden, omdat - zij er altijd geweest is (Costerlegende p. 35,
Bilderdijk bedankte 1823 in vaarzen voor de Haarlemsche jool91) met
Dekkers Divagatien (Nederland, 1870 p. 406): ‘Mijn oordeel over de
zoogenaamde drukkunst is nog - na het lezen der belangrijke stukken van
den heer A. van der Linde, in den Spectator, even onpleizierig voor
Guttenbergers als 't steeds de Costerianen geweest is.’ Wat moeten de
Guttenbergers na dit blikken orakel beginnen?
Versluys (mompelend). ‘Taalgemors!’
[Jantje Kontrarie.] Ja jongetje, dat bijv. in slam voor islam een vokaal
afgesleten is ‘op gelijke wijze als de verschillende vormen esprit en spirit,
sperare en espérer’, zooals het orakel uit Wiesbaden in je konkelblad laat
drukken, is gemors. Van het espirito der Spanjaarden, weet-u, is de vokaal
een eeuw of wat van te voren afgesleten, en zóo kwamen de latijnen aan
hun spiritus; vat-je 't? Een koopman heeft 5 miljoen el zwart laken, wat
kosten dan 3 el blauw laken?
Multatuli. ‘Dat wist ik al toen jij nog an de tiet sat!’ Jonges, jonges, zeit-i,
wat 'n blunders heit-i in z'n stukkie zeit-i. Korfemmus bij de Indejanen.
Roef, Alweer 'n idee zeit-i.
Jantje Kontrarie. ‘Die aus Pisang bestehende Pfeiler’ kan onze
etymologische ‘specialiteit’ anders bij Nilakantha (samayamayûka) vinden.
Versluys. ‘Ja, dat wou v.d. Linde ook in m'n blad zetten, maar ik hepp'm
wat gehoepeld en stuurde de repliek regelrecht na vader Multaprullaria!
Als we zóo
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Bilderdijk sprak over Shakespeares ‘winderigheid’; Schiller achtte hij een dweper
‘wiens beste bladzijde hem een plaats in het dolhuis verdienen zou, en wiens slechtste
dan verdraaglijk is, als zy hem, zonder aan 't gene hy schreef te denken, ontslipte’;
over Goethe schreef hij: ‘Het was Göthes geliefde voorstelling gekrenktheid van
verstand, in de hoogste verscheidenheid te schilderen, en hij is er boven alle verwachting
steeds in geslaagd’ (citaten ontleend aan R.A. Kollewijn, Bilderdijk. Zijn leven en zijn
werken. Amsterdam 1891, resp. deel I, p. 310 en 436 en deel II, p. 449. Zie voor de
kritische opmerkingen van Multatuli over deze auteurs de aan hen gewijde lemma's
in de K. ter Laan's Multatuli encyclopedie.
In 1823 werd in Haarlem het vierde eeuwfeest gevierd van de uitvinding van de
boekdrukkunst door Coster.
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de wierookpotten wouwen laten omschoppen, en het gebalk der snuggere
lastdieren van de Multatulikar’...92
‘Uebersetzungsrecht bei todesstrafe vorbehalten’ voegde Van der Linde aan het slot
van de Walpurgisnacht toe voor de Duitse lezer. Multatuli reageerde o.a. in een brief
aan Vosmaer:
Och, dat stuk van U tegen V.D. Linde. Ik wilde dat-i dood was, want geluk
is er niet voor hem. Ik vind uw beantwoording van zijn gedonder zeer hoe zal ik het zeggen? - zeer bekwaam. Maar ik geloof dat ge U vergist
hebt in - basta. V.D. Linde is ziek, maar in die werkelyk bestaande ziekte
is hij niet oprecht. Hy gebruikt z'n kwaal als werpgeschut. Z'n opwindery
is katapultisch, geloof me. De poging om z'n verlaten van Holland 'n
martelaarskleur te geven is... geheel hy! Hij weet dàt men weet dat-i liegt,
en toch windt hy zich op tot de meening dat-i iedereen overdonderen kan,
als-i zulke incongruiteiten maar heel brutaal voor den dag brengt. Dan
overdondert hy ten laatste zichzelf en gelooft misschien wat-i zegt. Neen,
dàt niet! Maar hy is ziek, en dit wist ik voor ik hem ontmoette. Wie z'n
kwaal begrypt, moet hem veel ten-goede houden.
En zo gaat Multatuli nog even door. Misschien kon hij Van der Linde wel zo
begrijpen, omdat hij een en ander van zichzelf in hem herkende. Karaktertrekken die
een van Van der Lindes biografen opmerkt, zijn zonder veel moeite bij Multatuli
herkenbaar:
So das übersteigerte Selbstbewusstsein, die ausserordentliche Reizbarkeit
und Empfindlichkeit gegenüber wirklichem, noch mehr gegenüber
vermeintlichem Unrecht, ein unmässiges Geltungsbedürfnis, völlige
Unfähigkeit zur Dissimulation und Hemmungslosigkeit in der Entblösung
des eigenen Ichs.93
Overigens merkte Multatuli op, dat naar zijn smaak Campbell wel degelijk Van der
Linde had moeten vermelden in zijn Annales, een generositeit die hem des te
gemakkelijker afgegaan moet zijn, nu hij haar als opstapje kon gebruiken naar het
binnenhalen van zijn eigen gelijk:
My in 't byzonder heeft nu in Uw stuk getroffen wat ge van V.D. Linde
aanhaalt omtrent het niet-uitgevonden-zyn van die heele drukkunst. Toen
ik hem daarover sprak, scheen of bleek die stelling hem nieuw, en ze was
hem zeker onwelkom daar ze zyn zoo verdienstelyke arbeid (verdienstelyk
àls arbeid, even als z'n schaakwerk!) van z'n eigenaardig doel beroofde.
Uit uw stuk nu maak ik op dat-i de
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A.w., p. 494-495.
Rupprecht Leppla, ‘Antonius van der Linde’, p. 234.
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juistheid van m'n opmerkingen heeft ingezien, en nu inplaats van ongelyk
te bekennen, het gewicht dier zoogenaamde uitvinding van plaats doet
veranderen. Dit is weer niet fair. Straks zullen we hooren dat wel is waar
de Bdrukkunst niet is uitgevonden, maar... toch in den jaren 18... de
snelpers, en dat dit eigenlyk de zaak is. Ten laatste zal men 't zwaartepunt
leggen in 't fabriceeren van drukinkt.94
Multatuli die met één blik doorziet, waar talloze geleerden zich suf op hebben
gestudeerd, zo kennen we ons genie weer.
Curieuzerwijs blijkt enkele maanden later dat Multatuli zich verdiept in...
Bilderdijk. En, hij heeft een hekel aan hem. ‘Na hem dit als zyn fout verweten te
hebben, zal je inzien dat er geen verheffing van mezelven bedoeld wordt als ik zeg
dat ik herhaaldelyk punten van overeenkomst tusschen hem en my opmerk’. Een van
die overeenkomsten is, dat hij en Bilderdijk het eens blijken te zijn over het niet
uitgevonden zijn van de boekdrukkunst.95
Het netto resultaat van de ontmoeting tussen Multatuli en Van der Linde was, dat
beide genieën de indruk hadden dat ze de ander vernietigend verslagen hadden. Twee
uitgesproken polemisch aangelegde persoonlijkheden als Multatuli en Van der Linde
moesten wel botsen met elkaar. Dat laat overigens onverlet dat beiden het ideologisch
gesproken verregaand met elkaar eens waren, met hun kritiek op Nederland, hun
houding ten opzichte van de godsdienst, hun verzet tegen obscurantisme en hun
ijveren voor modernere inzichten. Die houding komt alleraardigst tot uiting in het
Duitse gedicht ‘Schach’ van Van der Linde, dat door geestverwant Carel Vosmaer
- de trait d'union tussen Van der Linde en Multatuli - in het Nederlands werd
vertaald96:
Schaak der dwaling! Geen genade,
Bied haar schaak en telkens schaak.
Stel den onzin, t'einde rade,
Waar hij vluchte, aan de kaak.
Dezen listig 't hoofd geboden
En met slag op slag verplet,
Over stervenden en dooden
Worde 't laatste mat gezet.
Schaak en mat! De man der kronen
Is tot stervens ziek en mat,
Over hutten, over tronen
Rolt des noodlots tuimelrad!
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Brief aan Vosmaer van 6 januari 1879, Volledige werken XIX, p. 641-642.
Brief aan Roorda van Eysinga van 20 november 1879, Volledige werken XX, p. 125-127.
Kunstkroniek Nieuwe Serie 18(1877), p. 10.
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L. Engelfriet
Landauer en Buber over Multatuli
In Duitsland was Multatuli in het eerste decennium van de twintigste eeuw een
beroemd schrijver, dankzij de vertaling van zijn werk door Wilhelm Spohr. Die had
enkele kleine fragmenten uit Multatuli's werk via Franse tijdschriften leren kennen
en vertaald voor ‘Der Sozialist’ van Gustav Landauer: Märchen von der Autorität
(1893) en Ueber die Unsinnigkeit der Autorität (1894).1 Tijdens een verblijf van ruim
een jaar in de gevangenis, waarin hij wegens een ‘staatsgevaarlijke’ Meirede belandde,
vond de anarchist Spohr de tijd om Nederlands te leren.2 Vanaf 1899 vertaalde hij
een groot deel van het werk van Multatuli in het Duits. Deze reeks publicaties wordt
met een bloemlezing van 392 bladzijden geopend. Zij begint met een karakteristiek
van zijn leven, zijn persoonlijkheid en zijn scheppend werk. Op deze uitgaven, die
tussen 1899 en 1906 verschijnen, volgen al snel vele positieve reacties.3
Daarvan geef ik hier de reacties van twee bekende joden uit het Duitse taalgebied,
Landauer en Buber, weer. Zij maakten deel uit van een brede anarchistische beweging,
maar hadden door hun mystieke en religieuze belangstelling ook zelfstandige
betekenis. Zij kunnen bovendien als de grondleggers van het religieuze socialisme
beschouwd worden.
Soortgelijke sociale ideeën zijn in Nederland uitgedragen door Domela
Nieuwenhuis (1846-1919) en zijn latere volgeling B. de Ligt (1883-1938). Deze
bewonderaars van Multatuli hebben hun antimilitaristische denkbeelden tot hun
protestantse wortels herleid.4 In de eerste socialisten heeft de ‘kanker des geloofs’ volgens Multatuli vormt het geloof de grootste belemmering bij de studie van de
‘wetten van het zijn’5 - kennelijk maatschappelijk heilzaam gewerkt. Latere
personalistische vertegenwoordigers van het christen-socialisme als Ph. Kohnstamm,
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R. Vanrusselt, ‘De correspondentie tussen Mimi en Wilhelm Spohr’, in: Over Multatuli, 13,
1984, 65. Vgl. diens onuitgegeven studie Multatuli in het Duitse taalgebied, Leuven 1982.
J.J. Oversteegen, ‘Multatuli in het buitenland’, in: 100 Jaar Max Havelaar. Essays over
Multatuli, Rotterdam 1962, 141 vlg.
R. Vanrusselt, ‘Multatuli in Duitsland. Een receptiestudie’, in: Ons Erfdeel, XXVII (1984),
201-209.
O. Noordenbos, Het atheïsme in Nederland in de negentiende eeuw, een kritisch overzicht,
Nijmegen 1976, 117.
Idee 919, in: Volledige werken, IV, 661. Dat bezwaar laat hij echter ook gelden voor vele
filosofen, die het zijn boven het worden laten prevaleren, vgl. noot 24.
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H. Brugmans en W. Banning zijn mede door Buber beïnvloed.6 De ex-predikant F.
Domela Nieuwenhuis, die Multatuli als aartsketter vereerde7, verkeerde in de kring
van Landauer.8 De Ligt stond voor zijn overgang tot het christen-socialisme en het
anarchisme onder de invloed van de godsdienstwijsgeer A.H. de Hartog. Deze had
naar aanleiding van een debat met Domela Nieuwenhuis over de handhaving van de
godsdienst door de wetenschap De Middaghoogte opgericht als tegenwicht tegen De
Dageraad.9 De Hartog debatteerde met verschillende vrijdenkers, met A.H. Gerhard
en met A. Constandse, waarbij de door Multatuli uitgedragen kritiek op de godsdienst
de inzet vormde.10
Evenals Multatuli, die van de hem bewonderende socialisten en anarchisten in het
algemeen niet veel wilde weten, streefden Landauer en Buber naar een humane
samenleving. Gustav Landauer (1870-1919) was utopisch socialist en literator. Zijn
bijdragen over Multatuli in ‘Die Gesellschaft’ dateren uit 1899 en 1900, toen Landauer
als activist al bekendheid genoot. Gelijktijdig met Spohr bracht hij in Tegel enige
tijd in de gevangenis door. Daarin bereidde hij een uitgave van de mysticus Meister
Eckhart voor. Later zou hij nog een belangrijke bijdrage aan de Shakespeare-studie
leveren.11 De gevangenschap deelde hij met vele geestverwanten, ook Domela
Nieuwenhuis onderging dat lot eerder in Nederland. Tussen 1918 en 1923 werd de
agressie tegen linksradicale personen veel venijniger: in Duitsland werden toen meer
dan 350 radicalen vermoord.12 De tweede reactie is van de hand van Martin Buber
(1878-1965), die toen in Zürich studeerde. Anders dan Landauer is hij sympathisant
van de zionistische variant van het religieuze socialisme. Hij is later vooral als
dialogisch denker bekend geworden. Bubers bijdrage dateert uit 1901, als hij behalve
enkele kleine opstellen, onder andere over Nietzsche, zijn leermeester, en over Jacob
Böhme, nog niets belangrijks gepubliceerd heeft.13
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H. Noordegraaf, Niet met de wapenen der barbaren, het christen-socialisme van Bart de
Ligt, Baarn 1994, 360.
G. Brom, Multatuli, Utrecht-Antwerpen 1958, 233.
Gustav Landauer, Sein Lebensgang in Briefen, ed. M. Buber, 2 Bdn, Frankfurt am Main
1929, I, 53 (5-1-1900). Overstegen, a.w., 142.
H. Noordegraaf, a.w., 45.
Vgl. A.H. de Hartog, Multatuli's wereldbeschouwing. (...) gedachtenwisseling tussen A.H.
de Hartog en A.H. Gerhard, Amsterdam 1914. A. Constandse, De bron waaruit ik gedronken
heb, herinneringen van een vrijdenker, Amsterdam 1985, 46 vlg.
Martin Buber. Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten, ed. G. Schaeder, 3 Bdn., I: 1897-1918,
Heidelberg 1972, 61.
H.W. von der Dunk, ‘Walter Rathenau 1867-1922. Leven tussen aanpassing en kritiek’. In:
Tijdschrift voor geschiedenis, LXXX (1967), 331.
Martin Buber, ed. P.A. Schilpp und M. Friedman, Stuttgart 1963, 640. Een overzicht van
Bubers ontwikkeling van het socialisme naar de dialogische filosofie geeft C.J. Waaijman,
De mystiek van ik en jij. (...), Utrecht 1976, 23 vlg.
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De met elkaar bevriende Landauer en Buber hebben Multatuli als een strijder voor
de humaniteit erkend, hoewel hun aandacht voor hem na het eerste enthousiasme
vrij snel is verflauwd.14 Wel heeft Multatuli's typering van Nederland in de Max
Havelaar bij verschillende Duitsers als een sjablone gewerkt. Dat komt aan het licht
bij een meningsverschil dat Van Eeden met enkele Duitse vrienden had over de rol
van Nederland in de Eerste Wereldoorlog.15 In 1914 had zich een klein internationaal
gezelschap gevormd, dat het plan opvatte een nieuwe wereldorde te stichten. Tot de
eerste leden behoorden behalve Van Eeden, Landauer en Buber ook Henri Borel en
Walter Rathenau. Deze religieus anarchistische elite, de zogenoemde Forte-Kreis,
viel door de Eerste Wereldoorlog uiteen, nog voordat zij iets had kunnen uitrichten.
Als Van Eeden de schending van de Nederlandse neutraliteit aan Duitse agressie
toeschrijft, verdedigt Landauer, op één lijn met Buber, zich in 1915 met Multatuli's
typering van Holland in de peroratie van de Max Havelaar. ‘Er ligt een roofstaat aan
de zee tussen Oostfriesland en de Schelde!’16 In een andere repliek noemt Rathenau
Holland een volk van renteniers.17 Bubers uitgever Wilhelm E. Oswalts, sinds 1903
directeur van de uitgeverij Rütten & Loening, trachtte bij het burgerlijk humanistische
bevolkingsdeel van Duitsland interesse voor het internationale geestesleven te wekken.
Tot de stortvloed van vertalingen die hij daarop liet volgen, behoorde Multatuli's
kritiek op het kolonialisme en op de Hollandse burgerlijke huichelarij.18 Overigens
reageerde Van Eeden, die Multatuli aanvankelijk bewonderde, zeer kribbig op
Landauers verwijt. Multatuli was maar een beperkte Hollandse patriot geweest, die
naar koninklijke gunsten dong en zelfs de hoop gekoesterd heeft door Willem III als
onderkoning van Nederlands-Indië aangesteld te worden.19
Landauers waardering voor Multatuli is er niet minder om. Zijn eerste opstel Der
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Volgens Oversteegen staan de Duitse kringen die zich voor Multatuli interesseerden na 1914
buitenspel, a.w., 134. R. Vanrusselt signaleert in 1920, Multatuli's honderdste geboortejaar,
een opleving in de belangstelling voor Multatuli, a.w., 203.
L. Engelfriet, ‘Frederik van Eeden en Martin Buber’. Verschijnt in het Nederlands Theologisch
Tijdschrift. Vanaf 1910 oogstte Van Eeden internationale roem, o.a. in Duitsland. J. Fontijn,
Trots verbrijzeld, het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901, Amsterdam 1996, 227.
Gustav Landauer, II, 78 (22-8-1915). Over de Forte-Kreis behalve Fontijn a.w. ook C. Holste,
Der Forte-Kreis (1910-1915), Rekonstruktion eines utopistischen Versuchs, Stuttgart 1992.
Rathenau an Van Eeden, 28-9-1914, Van Eeden-archief te Amsterdam.
P.R. Mendes-Flohr, Von der Mystik zum Dialog, Martin Bubers geistige Entwicklung bis hin
zu ‘Ich und Du’, Königstein 1978, 112 vlg.
Van Eeden aan Landauer, 11-9-1915, Van Eeden-archief.
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deutsche Multatuli gaat vooral in op Spohrs bloemlezing. Hij vindt deze uitgave van
1899 juist in het herdenkingsjaar van Goethe, aan wie hij een nummer van ‘Der
Sozialist’ had gewijd, gepast als het geschenk van een groot auteur aan het Duitse
volk.20 Op grond van Spohrs biografische inleiding noemt hij Eduard Douwes Dekker
met bewondering een grote ketter, een waardering die hij zelfs in Dekkers vrijwillige
crematie projecteert: hij is in Gotha als een groot ketter verbrand. Gotha had al eerder
socialistische geschiedenis geschreven, doordat de aanhangers van Lassalle en Marx
zich daar in 1875 op een socialistisch congres verenigden.21 In Landauers
anarchistische lijn ligt Dekkers verzet tegen de staat, de moraal en de zeden, tegen
de dogma's van de Verlichting als ook van de theologen.
Als vele andere recensenten van Multatuli's werk vergelijkt Landauer Multatuli
met vooraanstaande auteurs. Hij wijst op Lessing, Fichte, Heine, Lassalle, Rabelais
en Ibsen. Maar daarmee is volgens Landauer Multatuli's genie niet uitgeput. Het is
ook buiten Holland uniek. De toespraak tot de islamitische hoofden van Lebak doet
aan het optreden van de oudtestamentische profeten denken22 en de psychologische
diepgang van de dialogische kunstenaar aan Dostojewski.23 Landauer noemt de in
Duitsland bewonderde Dostojewski ‘Dialogkünstler’ om de fijnzinnige vervlechting
van psychologische inzichten en ideeënassociaties in de dialogen van zijn romans.
Als type lijkt Multatuli bovendien op Nietzsche, die de waarde van de kunst en de
wetenschap tegen hun betekenis voor het leven afzette.
Afgezien van het subjectieve element in deze vergelijking lijkt mij de faam van
Multatuli als denker hier wel enigszins overschat, al afficheerde hij zichzelf door
middel van zijn ideeën wel als denker. Hij heeft echter te veel schik in het platslaan
van opvattingen, ook van filosofen, om als vooraanstaand denker te kunnen doorgaan.
Illustratief hiervoor is de minachting waarmee Multatuli zich over de Duitse denkers
met hun ‘onoverwinlijken afkeer van al wat is’ uitliet: het ‘Publiek wilde bedrogen
zijn, en kauwde gretig op de distelen die Kant, Fichte,
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G. Landauer, ‘Der deutsche Multatuli’, in: Die Gesellschaft, Halbmonatschrift für Litteratur,
Kunst und Sozialpolitik, XV (1899), IV, 4, 230-236.
P.J. Troelstra, Gedenkschriften, Amsterdam 1950, II, 48, 327.
G. Landauer, ‘Die deutsche Multatuli-Ausgabe’, in: Die Gesellschaft, XVI (1900), III, 3,
174-179. Vgl. G.F. Pijper, ‘De Havelaar en de Islam’, in: 100 Jaar Max Havelaar, 130.
Multatuli noemde de bijbel deels gevaarlijk, deels een boek schoon in kinderlijke naïveteit,
en daarom beter dan menige abstracte theorie. Vgl. A.H. de Hartog, a.w., 8.
Dostojewski had trouwens in tegenstelling tot Multatuli een zeer sterke binding met zijn
vaderland. In Boze geesten, Verzamelde werken, VII, 261, figureert de god van Rusland,
niet direct de favoriet van Multatuli, die de god van Nederland alleen sarcastisch ten tonele
voerde. Overbekend zijn de betreffende passages in de Max Havelaar; verder o.a. ‘Japanse
gesprekken’, in: Volledige werken, III, 12.
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Hegel en dezulken hen voorzetten.’24 Op deze eenzijdige kritiek achtte De Hartog
Hegels opmerking van toepassing, dat het beginnende denken negatief en kritisch
is, maar dat de verlichte geest zelfs in het bijgeloof waarheid herkent.25
De vergelijking tussen Multatuli en Nietzsche is het eerst bij een bestrijder van
Nietzsches ideeën te vinden, die hem in 1894 als een Duitse Multatuli introduceerde.26
Het heeft trouwens lang geduurd, voordat Nietzsche in Nederland enige waardering
oogstte. Eén van de eerste bewonderaars was de vader van Frederik van Eeden. Maar
Nietzsche, die blij was met de erkenning van zijn werk van joodse zijde, o.a. van
Georg Brandes, zag in de bewondering van Van Eeden onbegrip voor zijn betekenis.27
Na de vertaling van Multatuli's werk door Spohr wordt hij door Duitse aanhangers
‘ein nationaler Nietzsche’ genoemd.28 Het komt mij voor dat Nietzsche, die zichzelf
‘der Nachfolger des toten Gottes’ genoemd heeft en ‘Der Gekreuzigte’ met ‘Dionysos’
wilde verenigen, het leven en het lijden veel grondiger doorlicht heeft dan Multatuli.29
Het voert echter te ver dit hier uit te werken.
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Idee 774, in: Volledige werken, IV, 479. H.H.J. de Leeuwe wijst erop, dat voor Multatuli de
dichter en de wijsgeer één zijn, vgl. ‘Multatuli als denker’, in: Over Multatuli, I, Amsterdam
1978, 53. Hierin lijkt Multatuli het meest op Bilderdijk, die op dezelfde grond als later
Nietzsche Kants kunstbeschouwing bekritiseerde. Vgl. L. Engelfriet, Bilderdijk en het
jodendom, Bilderdijks waardering van het joodse denken in confrontatie met zijn tijd,
Zoetermeer 1995, 14, 20.
A.H. de Hartog, a.w., 10.
G. Brom, a.w., 97.
Dat schrijft Nietzsche aan Overbeck, vgl. G. Kalff Jr., F. van Eeden, psychologie van een
tachtiger, Groningen-Den Haag 1927, 7.
G. Brom, a.w., 97.
H. van den Bergh oordeelt, dat niemand de christelijke dogma's zo fel bestreden en zich
tegelijk zo sterk met Christus geïdentificeerd heeft, als Multatuli. Vgl. ‘Multatuli: schrijver
tussen waarheid en schoonheid’, in: De last van de leugen: essays over literatuur, Amsterdam
1991, 219-230. Voor deze benadering staat echter niet in de eerste plaats Multatuli maar
Nietzsche model: ‘Die Kirche ist exakt das, wogegegen Jesus gepredigt hat- und wogegen
er seine Jünger kämpfen lehrte’, vgl. F. de Graaff, Nietzsche, Den Haag 1977, 31. P.
Vermoortel geeft een interessant overzicht van Multatuli's uitspraken over Jezus, vgl.
‘Multatuli en Jezus’, in: Over Multatuli, 13, 1984, 10-40. Conform de hoofdstroming in de
christelijke traditie- maar in tegenstelling tot Nietzschemaakte Multatuli Jezus los van het
jodendom en debiteerde hij dat de joden Jezus gekruisigd hebben, a.w., 26 vlg. Hoewel
Multatuli in Woutertje Pieterse een zeer plastische beschrijving van de Amsterdamse
jodenbuurt geeft, komt hij niet boven het Nederlandse vooroordeel uit, dat in de joden vooral
gewiekste handelaars ziet. Ook voor hun oud- en nieuwtestamentische voorouders toonde
hij weinig achting. Vgl. M.J.P.M. Weijtens, Nathan en Shylock in de Lage Landen, de jood
in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw, Groningen 1971,
23, 144 vlg.
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Multatuli's schrijverschap is volgens Landauer geen doel, maar middel om het onrecht
aan de kaak te stellen. De dichterlijke gloed van zijn bijtende satire Max Havelaar
vloeit voort uit de eenvoudige stelling, dat de Javaan een mens is. Eigenlijk is
Multatuli een man van de daad, die gedwongen werd schrijvend te verwerkelijken,
wat hij metterdaad, met geweld, wilde bereiken. Hij was echter meer beroemd dan
hij werd begrepen. In de Minnebrieven ziet Landauer een protest van Dekker tegen
de ontvangst van zijn Max Havelaar. De lezers hebben zijn boek wel geprezen, maar
niets gedaan voor de arme Javaan en de hongerende Dekker. Daarom verachtte hij
het publiek, dat toeschouwer blijft en als zodanig ook de kruisiging op Golgotha
mooi zou vinden. Zijn boodschap zakte weg in het Hollandse moeras. Als armoedig
zwerver in Europa lijdt hij in eigen ogen plaatsvervangend voor het Nederlandse
volk. Slechts bij vrouwen vond hij liefde en begrip, hoewel zijn eigen vrouw Tine,
die door Multatuli's muzische avonturen met andere vrouwen veel heeft moeten
dragen30, uiteindelijk naar Italië vluchtte.31
Spohrs karakteristiek laat naar Landauers oordeel geen andere conclusie toe dan
dat Douwes Dekker tot de grootste geesten van de negentiende eeuw behoort.
Landauer had wel liever gezien, dat Spohr voor de beschrijving van Dekkers leven
ook op andere bronnen dan op Dekkers eigen ervaring was afgegaan. Niettemin ziet
hij in zijn met leeuwemoed gevoerde strijd voor de eeuwige rechten van de menselijke
ziel Dekkers belangrijkste bijdrage.
Bij de literair geschoolde Landauer is het anders dan bij Multatuli niet bij schrijven
gebleven. Zijn utopisch socialisme probeerde hij, even afkerig van het liberale
vooruitgangsgeloof als van het dogmatische marxisme, in de vorming van kleine
gemeenschappen gestalte te geven.32 Toen hij zijn ideaal van menselijkheid in de
revolutie in Bayern wilde verwerkelijken, werd deze edele jood zoals Van Eeden
hem in zijn necrologie typeerde, vermoord.33 Landauer stierf volgens zijn vriend
Buber als martelaar voor zijn ‘Menschheitsideal’.
Bubers opstel Die Abenteuer des kleinen Walther is behalve door Landauer met
opvallend grote interesse door de begaafde studente Paula Winkler, Bubers latere
vrouw, gelezen.34 Theodor Herzl had Paula Winkler in 1901 een groot talent
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A.L. Constandse, Geschiedenis van het humanisme in Nederland, Den Haag 1979, 113. H.
van Straten behandelt dit ‘meisjeslegioen’ in zijn biografie, Multatuli van blanke radja tot
bedelman, een schrijversleven, Amsterdam 1995, 107-131.
Landauer, a.w., 236.
Hierin komt Landauer volgens Buber boven de in Nederland bekendere revolutionair
Kropotkin uit. M. Buber, Pfade in Utopia (Ned. vert. Paden in utopia, Utrecht 1972, 59 vlg.)
De Groene Amsterdammer, 17-5-1919.
Buber. Briefwechsel, I, 168.
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genoemd. Onder het pseudoniem Georg Munk schreef zij enkele romans; uit 1912
stamt Die unechte Kinder Adams.35 Herzl toonde zich bereid bijdragen van haar hand
in de ‘Neue Freie Presse’ te publiceren, waarin Buber, evenals Herzl zionist, zijn
opstel over Multatuli publiceerde.36 Landauer was weliswaar geen zionist maar wel
bewust jood: hij beschouwde het bevorderen van een werkelijk menselijke
gemeenschap als de Messiaanse opdracht van het jodendom.37 Aan dat jodendom
mocht geen jood ontbreken. Zonder Mozes, Jezus en Spinoza is er geen joods volk.38
Jezus noemde hij een stuk van het joodse leven39, die bovendien het Romeinse
imperium had bestreden.40
De fantasieën van Woutertje Pieterse hebben de jonge Buber bekoord. In Spohr
prijst hij de toewijding aan twee grote dingen: aan Multatuli en aan de psyche van
het kind. In de vertaling van Woutertje Pieterse diende hij volgens Buber beide
kwaliteiten tegelijk.41 Zijn belangstelling voor Multatuli is snel weggeëbd. Toch had
Buber later nog uiteenlopende contacten met belangrijke schrijvers, bijvoorbeeld
met Franz Kafka, Max Brod, Stefan George en tussen 1910 en 1924 met Frederik
van Eeden. De dichters met hun ‘natürliche Art der Prophezeiung’ maakten hem
namelijk alerter voor tijdvragen.42 De opvoedkunde heeft blijkens Bubers latere
redevoeringen over de opvoeding een belangrijke plaats in zijn ideeënwereld
behouden.43 Die voorkeur is terug te voeren tot Bubers jeugd: na de scheiding van
zijn ouders bracht hij als driejarige zijn kindertijd bij zijn grootouders door. Zijn
jeugdherinnering maakte Woutertje Pieterse belangwekkend. In Bubers waardering
voor Multatuli's creatie van Fancy, de personificatie van de fantasie, voor wie het
heelal een open boek is, weerspiegelt zich zijn bewondering voor Paula Winkler.44
Bubers bespreking van Woutertje Pieterse begint met een karakteristiek van
Multatuli's schrijverschap. Evenals Landauer verzet hij zich tegen een scheiding van
de mens Douwes Dekker en de schrijver Multatuli. Als schrijver personifieerde
Multatuli de volksvijand, zoals Ibsen die had uitgebeeld. Als zodanig
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Het thema van deze roman vertoont overeenkomst met motieven uit Bilderdijks epos De
ondergang der eerste wareld, dat in 1993 door H.H. Meier metrisch in het Duits is vertaald:
Der Untergang der ersten Welt, Amsterdam 1993.
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Buber. Briefwechsel, I, 43.
In 1925, 1935 en 1939 verschenen zijn Reden über Erziehung.
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diende hij slechts één doel. Hij wilde uitdragen, dat de Javaan mishandeld werd.
Buber kende maar een tijdgenoot die evenals Multatuli zijn schrijverschap zo geheel
aan zijn leven dienstbaar gemaakt heeft: de Amerikaanse dichter Walt Whitman.
Douwes Dekker zette alle zekerheid en vreugde aan de kant om de Javaan te helpen.
Hij voelde volgens Buber de onzinnige begeerte om het leed van de wereld te dragen.
Die smart koesterde hij als bron van zijn creativiteit. In zijn Liebesbriefe
(Minnebrieven) noemt zijn muze Fancy Dekkers vrouw Tine ‘Kleinmüthige’, omdat
zij te weinig oog zou hebben voor het leed, waarmee elke geboorte, elk worden,
gepaard gaat. De juistheid van deze opvatting kan moeilijk ontkend worden. Buber
zegt overigens wel dat Multatuli niet alleen zichzelf maar ook zijn echtgenote aan
zijn hogere doel opofferde.
Wat uit Multatuli's existentie in zijn werk tot expressie is gekomen, maakt in de
ogen van Buber de essentie ervan uit. Niet het platvloerse nut en het effectbejag,
maar de inzet van de gehele persoonlijkheid en het offer van al het zijne bepaalt de
grootheid van Multatuli's werk. Daardoor geeft het de lezer een nieuw geloof in de
mens.
De gehele geschiedenis van Woutertje Pieterse is een aanklacht tegen het
pragmatisme van zijn kleinburgerlijke omgeving.45 De strijd die de kleine Wouter
voert, is die van de zieleadel tegen de gemeenheid. Daarbij laat zijn fantasie zich niet
aan banden leggen. In de ontmoeting van Woutertje met de oudere Femke, die aan
Fancy herinnert, ziet Buber de liefde tussen Eros en Psyche, die door smart wordt
aangewakkerd en gelouterd. De ongekunstelde Femke neemt de plaats van Fancy
in. Woutertje en Femke wisselen alles uit, wat zij weten. Maar Buber interpreteert
onder verwijzing naar Gretchen uit Goethes Faust, dat het antwoord van het leven
op de zucht naar kennis de liefde is, al is die liefde niet wat de meeste mensen eronder
verstaan.46
Paula Winkler vond Bubers karakteristiek van Multatuli het overtuigendste deel
van zijn opstel, maar zij miste in zijn bespreking aandacht voor de prachtige humor
van Multatuli.47 Evenals Landauer had Buber oog voor het strijdbare humanisme van
Multatuli, de inspiratie peilde hij dieper.
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Max Havelaar en Woutertje Pieterse waren nog na de eeuwwisseling de lijfboeken van vele
socialisten. De zenuwarts J.H. van den Berg bijvoorbeeld meldt, dat zijn strijdbare,
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Myong-Suk Chi
Multatuli in Korea
Het heeft moeite gekost om de Koreanen met Multatuli te laten kennismaken. ‘Bestaat
er echte Nederlandse literatuur? Is Nederlandse literatuur niet een variatie op de
Duitse?’ Met zulke vragen reageerden de Koreaanse uitgevers op mijn voorstel om
een vertaling van Max Havelaar te publiceren.
Nu zijn Koreaanse uitgevers toch al voorzichtig, omdat de boekenmarkt in mijn
land de laatste jaren volledig overvoerd is. Er bestaat een bekende spotprent in Korea
op het verschijnsel dat iedereen zijn eigen boek wil uitgeven: Opa zijn memoires,
moeder haar roman, het kind zijn dagboek, de officier zijn ervaringen; iedereen
betaalt zijn eigen drukkosten. Na de my car-periode beleeft Korea nu een my book-tijd.
Sinds Korea de laatste jaren een hoger welvaartsniveau heeft bereikt, voelen veel
mensen kennelijk de behoefte om de leegte in hun hoofd op te vullen.
In zo'n situatie is het bijna onbegonnen werk om belangstelling te vragen voor een
schrijver uit een onbekende literatuur. De enige Nederlandse schrijver van wie men
in Korea wel eens gehoord had, was de zeventiende-eeuwer Hendrik Hamel. In
Nederland kent bijna niemand hem, maar in Korea is hij een betrekkelijke
beroemdheid, omdat hij de eerste is geweest die over Korea geschreven heeft. Zijn
werk is nooit direct in het Koreaans vertaald; wel via het Engels en het Frans, maar
dat is knoeiwerk. ‘Als ik dan toch zonodig iets uit het Nederlands moest vertalen’,
vroegen de uitgevers die ik benaderde, ‘waarom dan niet zijn werk?’
Maar ik wist dat Max Havelaar het beste boek was om mijn landgenoten duidelijk
te maken, dat er wel degelijk een Nederlandse literatuur bestaat. Zelf had ik het boek
gelezen toen ik ruim twintig jaar geleden Nederlands studeerde in Korea, en ik vond
het prachtig. Vervolgens ben ik Nederlands gaan studeren in Leiden, waar ik in 1983
mijn doctoraal-examen heb afgelegd. Mijn scriptie ging over de ironie in ‘De Japanse
gesprekken’ van Multatuli. Daarna ben ik aan de vertaling van Max Havelaar
begonnen. Dat heeft veel langer geduurd dan ik gedacht had. Het is natuulijk ook
geen gemakkelijk boek om te vertalen, maar het was vooral moeilijk om geld te
krijgen voor de vertaling. Nadat de Stichting ter Bevordering van Vertalingen van
Nederlandse Literatuur in het Buitenland was opgevolgd door het Nederlands Literair
Produktie- en Vertalingenfonds bleken eerdere toezeggingen voor subsidie ongeldig.
Het Literair Produktiefonds geeft in principe alleen geld aan uitgevers. Maar om een
Koreaanse uitgever zover te krijgen, moest het boek eerst vertaald zijn. Uiteindelijk
is er voor mij een uitzondering gemaakt en heb ik toch subsidie gekregen.
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Eind 1994 lag de Koreaanse vertaling in de boekhandel, en het was aanvankelijk een
groot succes. Van een vriend hoorde ik dat het boek in stapels bij de afdeling
bestsellers in de grootste boekenwinkel van Korea lag. Daar is ook wel een verklaring
voor te vinden. Het anti-kolonialisme spreekt de jongeren in Korea zeer aan. De
Japanse bezetting, van 1910-1945, leeft bij hen sterk en de haat tegen de Japanners
is nog steeds groot. Het kolonialisme van de Nederlanders is weliswaar van een heel
andere orde dan dat van de Japanners en de Japanners zijn maar betrekkelijk kort in
Korea geweest in vergelijking met de Nederlanders in Indië, maar er zijn
overeenkomsten genoeg; en de kracht van Max Havelaar is juist, dat het boek het
ware gezicht van het kolonialisme toont.
Het boek werd weliswaar door de kritiek gunstig ontvangen, maar volgens de
uitgever was het verkoopsucces helaas van korte duur. Hieronder volgen twee
recensies die mij uit Korea zijn toegestuurd. In die recensies zijn hier en daar kleine
of grote onjuistheden te vinden. Ik heb bijvoorbeeld zelf nooit geschreven of gezegd
dat Max Havelaar, toen het verscheen, verboden was. Desondanks heb ik geprobeerd
deze kritieken zo getrouw mogelijk te vertalen.

Choson Chung'ang1
8 dec. 1994
Bom in het hart van de imperialisten
Max Havelaar van Multatuli, de Shakespeare van Nederland.
Kort geleden, toen de genomineerden voor de Nobelprijs voor de literatuur 1994
onder de vakjournalisten het onderwerp van gesprek waren, kwam er een naam boven
drijven die voor alle betrokkenen een complete verrassing was. Cees Noteboom, zo
luidde de naam die tussen het twintigtal kandidaten van wereldberoemde schrijvers
en dichters als Oe Kenzaburo, Milan Kundera etc., inzat. Wat Cees Noteboom betreft
tastte men volledig in het duister, op één ding na, namelijk dat hij Nederlander was.
Met andere woorden, de Nederlandse literatuur is voor onze lezers een zwart gat.
Onze enige associatie met Nederland is dan ook dat het het land is van windmolens
en tulpen. Onder zulke omstandigheden doet het ons uiteraard groot genoegen dat
een Nederlandse roman, Max Havelaar, juist nu zijn introductie maakt.
Max Havelaar is een werk waarin de Nederlandse schrijver Multatuli het
verwerpelijke koloniale beleid van zijn vaderland aanklaagt. Het speelt in de
negentiende eeuw, de periode waarin het imperialisme uit Europa zijn hoogtijda-
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Deze recensie verscheen op p. 102-103. Het tijdschrift Choson Chung'ang wordt wekelijks
uitgeveven als bijlage bij het landelijke dagblad Choson.
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gen vierde. De welgestelde makelaar in koffie, Droogstoppel, loopt op een dag zijn
oude klasgenoot Sjaalman op straat tegen het lijf. Droogstoppel krijgt een pak
manuscripten van Sjaalman, die onder armoede gebukt schijnt te gaan, en besluit ze
op diens verzoek uit te geven. Het toeval wil dat Droogstoppel in het pak van Sjaalman
onder andere geheime documenten aantreft met betrekking tot de zaak-Lebak, een
affaire die zich in de vroegere Nederlandse kolonie Nederlands-Indië, het
tegenwoordige Indonesië, heeft afgespeeld.
De zaak-Lebak draait om de hoofdpersoon Max Havelaar, die de positie van
assistent-resident van de afdeling Lebak bekleedt, en die de wandaden van de
plaatselijke vorst en de Nederlandse resident die onder één hoedje spelen bij het
uitbuiten van de bevolking, aan de kaak stelt. Max Havelaar wordt hierdoor echter
direct door het koloniale gezag uit zijn functie gezet met de mededeling dat het hem
ontbreekt aan ‘bezadigd overleg, beleid en voorzichtigheid, zo zeer vereist in een
ambtenaar...’.
In werkelijkheid is het het verhaal van de schrijver Multatuli zelf (wiens echte
naam Douwes Dekker is). Multatuli (‘Ik heb veel geleden’ in het Latijn) werd in
1820 in een middenklasse-gezin in Amsterdam geboren. Samen met zijn vader die
kapitein op de grote vaart was, vertrok hij naar Nederlands-Indië. Daar werd hij
ambtenaar in dienst van de koloniale regering en bereisde hij verschillende eilanden
als Java, Sumatra, etc.
Hij die meer idealist was dan ambtenaar, kocht wel eens slaven vrij en leefde
heimelijk mee met de opstanden van de autochtone bevolking. De schrijnende beelden
van uitbuiting als gevolg van het Nederlandse koloniale stelsel die voor de ogen van
de schrijver verschenen, liggen her en der in Max Havelaar voor het oprapen: ‘Voor
weinige jaren zijn gehele districten uitgestorven van honger. Moeders boden hun
kinderen te koop aan voor spijze. Moeders hebben hun kinderen gegeten...’; ‘De
Javaan worde door arbeid tot God gebracht...’, ‘Het stelen van een landschap zal
altijd makkelijker blijven dan van een molen; ‘Hoe langer de Hollanders met de
Javanen omgaan, hoe meer rijkdom er zal komen hier, en hoe meer armoede
daarginder. Dat is Gods wil zo!’
Niet minder aangrijpend is het verhaal van Saïdjah waarmee de roman haar
hoogtepunt bereikt. Het gaat over de ‘eenvoudige’ Javaanse jongen Saïdjah, wiens
vader zijn dessa moest ontvluchten, omdat hij de overmatig knevelende belasting,
opgelegd door het koloniale gezag, niet meer kon verdragen. Maar omdat hij geen
pas bij zich had, werd hij vrijwel onmiddellijk opgepakt door de politie en kwam hij
in de gevangenis terecht, waar zijn leven eindigde. De moeder van Saïdjah stierf kort
daarop van verdriet. Ook Saïdjah's beeldschone vriendin Adinda, die hem al van
jongsaf aan als bruid was beloofd, werd het slachtoffer van het koloniale bewind.
Nadat zij door de onderdrukking van het koloniale gezag haar ouders en huis verloren
had en zich bij de opstandelingen had gevoegd, werd ze mishandeld en vermoord.
De teruggekeerde Saïdjah die met inspanning van al zijn krachten aan zijn toekomst
had gewerkt, trof bij zijn teurgkeer slechts het ont-
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zielde lichaam van zijn geliefde aan en stormde in wanhoop en woede op de
Nederlandse soldaten af.
De schrijver bekritiseert op sarcarstische toon zijn eigen geboorteland Nederland
als ‘een roofstaat aan de zee, tussen Oostfriesland en de Schelde!’. Hij schrijft verder:
‘Als men mij [de schrijver] bij voortduring niet gelooft.... Dan zou ik mijn boek
vertalen (...) in de vele [buitenlandse] talen, om te vragen aan Europa, wat ik
vruchteloos zou hebben gezocht in Nederland.’ ‘En wanneer ook dit niet baatte? ....
op de wettige weg van geweld, waar het moet....’, zo neemt hij een radicale houding
aan. Het boek geeft in de eerste instantie weliswaar de indruk van een politieke
pamflet, maar niets is minder waar. Waarom Max Havelaar tot op de dag van vandaag
in hoge mate door de Europeanen geapprecieerd wordt, is te danken aan de literaire
kenmerken van het boek.
In de roman komen drie vertellers voor. De eerste verteller is ‘Droopstoppel’ wiens
naam op een woordspeling berust. Hij vertegenwoordigt dan ook de Hollanse
burgelijkheid en de Europese koopmansgeest die koelbloedig en berekenend te werk
gaat. De jonge duitser ‘Stern’ die in opdracht van Droogstoppel de manuschripten
van Sjaalman ordent en bewerkt, is de tweede verteller. Die onervaren beginneling
in de harde maatschappij schildert zijn hoofdfiguur Max Havelaar als de personificatie
van waarheid en rechtvaardigheid, en idealiseert hem tot de held die de Javanen wilde
redden. Pas aan het einde van het boek verschijnt de schrijver ‘Multatuli’ zelf ten
tonele en kondigt hij zonder schroom aan dat zowel Max, Stern als Sjaalman door
hem verzonnen personages zijn, waarna hij de kern van zijn boodschap uiteenzet.
Het is inderdaad een geraffineerde manier van vertellen, waarin ieder van de drie
vertellers zijn eigen verhaal kwijt kan, terwijl Multatuli zich onbekommerd beweegt
op de grens tussen fictie en non-fictie. Op die manier heeft deze geniale schrijver al
een eeuw geleden zo'n geavanceerde romantechniek gehanteerd.
Ook na het verschijnen van Max Havelaar was er geen sprake van rehabilitatie
van de ambtenaar-schrijver. Maar het boek is zeker invloedrijk genoeg geweest om
bij de Europeanen de morele twijfel en gewetenswroeging over het vlees en bloed
geworden kolonialisme aan te wakkeren. Aan Multatuli, die gezien zijn rol in de
literatuur de Shakespeare van Nederland genoemd kan worden, is in Nederland een
museum gewijd. En de naam duikt nog steeds overal in het dagelijks leven op, nu
eens als koffiemerk, dan weer als naam van een hotel. Het spreekt voor zichzelf dat
die naam een begrip geworden is voor het geweten van de intellectuelen. In dat
verband is het zeer aannemelijk dat hij als voorloper van de kritische intellectueel,
grote invloed uitgeoefend heeft op bekende Engelstalige schrijvers als Joseph Conrad.
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Tong'a ilbo2
12 nov. 1994
Corrupte ambtenaren. Uitbuiting van de bevolking. Aanklacht tegen de koloniale
overheersing
Deze anti-koloniale roman waarin het ware gezicht van de toenmalige koloniale
overheersing, uitgevoerd zogenaamd ten behoeve van het welzijn van de autochtone
bevolking, meedogenloos ontmaskerd wordt, speelt zich af in de negentiende eeuw,
toen de Europese supermachten elkaar beconcurreerden met hun expansiedrang in
onder meer Azië.
De schrijver van deze roman heet Multatuli, een grote onbekende in ons land, en
zijn werkelijke naam is Douwes Dekker (1820-1887). Hij is geboren in een
Amsterdams middenklasse-gezin en vertrekt met zijn vader, een kapitein op de grote
vaart naar de toenmalige Nederlandse kolonie Nederlands-Indië, het tegenwoordige
Indonesië. Hij dient daar ongeveer 20 jaar als ambtenaar en sympathiseert met het
lot van de plaatselijke bevolking, die onder abominabele omstandigheden moest
leven. Na zijn vergeefse verzet tegen de uitbuiting keert hij terug naar Europa, waar
hij met zijn creatieve pen zijn brood verdient. Zijn schrijversnaam Multatuli waarin
zijn wisselvallige levensloop weerspiegeld wordt, betekent dan ook ‘Ik heb veel
geleden’ in het Latijn. Die naam wordt nog tot op de heden veelvuldig gebruikt: van
de naam van een hotel tot een koffiemerk, mede dankzij het feit dat die bij het nog
altijd trouwe publiek als symbool van een geweten fungeert.
Dit boek beschrijft het proces waarin de hoofdpersoon Max Havelaar, tevens de
titel van het boek, als ambtenaar uit het koloniale bestuur verwijderd wordt. Wat dat
aangaat doet men recht aan het werk door het als een autobiografie te beschouwen.
Havelaar, in januari 1856 benoemd tot assistent-resident van Lebak op Java, zet het
onderzoek van zijn voorganger over de wandaden van de Regent van datzelfde district
voort. Daaruit blijkt dat de regent alleen al in die maand 36 buffels van zijn
onderdanen gestolen heeft en hen tot onrechtmatige herendienst heeft gedwongen.
Het zijn de zoveelste bewijzen dat de bevolking op onmenselijke wijze onderdrukt
wordt. Havelaar stelt zijn direkte chef, de resident, op de hoogte van de stand van
de zaken en verzoekt hem de regent voorlopig naar een ander district over te plaatsen.
De resident, even corrupt als de regent, wekt de schijn zijn medewerking te willen
verlenen, maar hij manipuleert de feiten zodanig dat Havelaar door de
gouverneur-generaal naar een mindere post wordt overgeplaatst. Vervolgens probeert
Havelaar bij de gouverneur-generaal
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Bij deze tekst hoort een foto, waarvan het bijschrift vermeldt: ‘De auteur is een Nederlander
uit de 19de eeuw die gewaardeerd wordt als diegene die de Nederlandse literatuur op
wereldpeil gebracht heeft.’
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zijn onschuld te bepleiten, maar dat heeft slechts tot gevolg dat hij gedwongen wordt
zijn ontslag in te dienen en, ontgoocheld door de bureaucratie van het koloniale
gezag, naar Nederland terugkeert.
Het boek begint met het verhaal van Batavus [Droogstoppel] die zijn vroegere
schoolvriend, de teruggekeerde Havelaar, aantreft, en die daarna op zijn beurt zijn
kennis Stern de biografie van Havelaar laat opschrijven. Dit levensverhaal van
Havelaar wordt belicht door de contrasterende standpunten van de koopman Batavus
die alleen op winst belust is en van de jonge Stem die wordt geleid door een sterk
gevoel voor rechtvaardigheid.
De vertaalster, Myong-Suk Chi, die verbonden is aan de universiteit Leiden, en
een bewonderaar is van Multatuli, licht toe: ‘Dit boek, verboden op het moment dat
het uitkwam, staat nu op de verplichte literatuurlijst van het Nederlands middelbaar
onderwijs.’ En ze voegt er nog aan toe: ‘De reden waarom het uitgeven van deze
vertaling zo lang op zich heeft laten wachten, is voornamelijk te wijten aan het
Koreaanse literaire klimaat, waarin men geneigd is om alleen literaire werken van
de grote mogenheden uit te geven.’
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H.H.J. de Leeuwe
Studiën over Multatuli's Millioenenstudiën
IV. Waar komen de Engelse koetsiers vandaan? - uit Zwaben!
In zijn vertellinkje Die zwei Postillione voert Johann Peter Hebel1 twee koetsiers ten
tonele die geregeld twee kooplieden van de ene naar de andere plaats rijden. Amusant
en vertrouwd klonk dat voor de eigentijdse lezer in het begin van de negentiende
eeuw, maar vrij lastig voor de huidige en zeker voor de buitenlandse is het om te
lezen - nog voorzien van allerlei details - wat zich tussen die vier hoofdpersonen
heeft afgespeeld. Doordat de auteur het voorval precies lokaliseert is vooraf enige
geografische toelichting gewenst.
De postiljon die gevestigd is in Dinkelsbühl in Beieren (de Dinkelsbühler) vervoert
de koopman uit Fürth in Hessen (de Fürther), en de postiljon die gevestigd is in
Ellwangen in Württemberg (de Ellwanger) vervoert de koopman uit Hechingen in
Hohenzollern (de Hechinger). Wellicht is het goed te weten dat die plaatsen niet al
te ver uit elkaar liggen.
Beide koetsiers, de Dinkelsbühler en de Ellwanger, zijn vergramd op hun klanten,
de Fürther en de Hechinger, omdat zij geen fooien geven. Het toeval wil dat zij elkaar
tussen Dinkelsbühl en Ellwangen tegenkomen. De schrijver verzuimt niet te vertellen
wáár: niet ver van het Tolhuis van Segringen, waar hijzelf ook wel eens geweest is.
Die gelegenheid grijpen zij aan om hun passagiers een pijnlijk lesje te leren. Geen
van tweeën wil uitwijken. Mijn klant is een chique meneer die prima fooien geeft,
dus ik mag eerst, zegt de een ironisch. Neen, zegt de ander, juist mijn passagier moet
voorgaan, want hij is zo bijzonder royaal. De kooplieden zijn ontstemd, mengen zich
in de woordentwist en schelden hun koetsiers uit. Dit is voor hen de gewenste
aanleiding om elkaars klanten met de zweep ervan langs te geven. De Dinkelsbühler
roept (we citeren met opzet letterlijk): ‘Du sollst meinen Passagier nicht hauen, er
ist mir anvertraut und zahlt honett, oder ich hau' den deinigen auch.’ Wat de Ellwanger
antwoordt is te begrijpen: ‘Untersteh' dich und hau' mir meinen Herrn!’ Zo worden
de beide passagiers, de Fürther en de Hechinger, zo lang afgeranseld tot de koetsiers,
de Dinkelsbühler en de Ellwanger, er zelf moe van worden. De rit wordt voortgezet
en de postiljons beroemen zich nu op hun flinkheid. ‘Nietwaar, zegt elk tegen

1

Johann Peter Hebel, Duits auteur 1760-1826, Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes,
Tübingen 1811, een verzameling van vertellinkjes uit de door de schrijver samengestelde
boerenalmanak Der rheinische Hausfreund, hier geciteerd naar een ongedateerde druk, Halle
an der Saale, pp. 177-178.
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zijn passagier, ik heb u goed verdedigd! Daar zult u wel een flinke fooi voor over
hebben!’ Het verhaaltje eindigt met een goed bedoelde conclusie: Voor een paar
stuivers kun je veel vriendelijkheid en goede wil kopen.
De twee reizigers zijn joden. De auteur zegt dit niet met zoveel woorden, maar
geeft het te verstaan. Het wachten moe zinspeelt de ene koopman op het verblijf van
veertig jaar in de woestijn (zie het boek Exodus in het Oude Testament) en de ander
roept wanneer hij geslagen wordt niet ‘Weh!’ maar ‘Waih!’, wat jiddisch is. Het is
van belang dit te onderkennen want er bestaat verband tussen Hebels anekdote en
het Duitse gezegde: ‘Haust du meinen Juden, hau' ich deinen Juden!’, ja - hier is het
voor de eerste keer geboekstaafd, zij het zonder de omineuze aanduidingen.
Heeft Hebel het verzonnen? Zeker niet. Was het al in gebruik? Waarschijnlijk wel.
De antisemitische strekking ervan is duidelijk: de joden zijn gierig, dat moet ze eens
afgeleerd worden. Bovendien wreekt men zich niet op een directe tegenstander doch
op iemand die erbij hoort en zich niet verweren kan. Het is een zonderlinge toepassing
van het gezegde ‘Leer om leer. Sla je mij, ik sla je weer.’
Terzijde zij opgemerkt dat het zó inderdaad - zonder enige anti-joodse hatelijkheid
- gebezigd wordt in een scène van Datterich, een blijspel in Hessisch dialect van
Ernst Elias Niebergall uit 1841.2 Men is er blijkbaar zozeer aan gewend op joden te
schelden, dat men het zelf niet eens meer in de gaten heeft. Er had in die scène ook
kunnen staan: ‘Wie du mir, so ich dir!’ Dit is dan ook de gebruikelijke interpretatie
van die uitspraak.3
Eduard Douwes Dekker moet dit verhaal van Hebel gekend hebben, want hij vertelt
het op zijn manier na in de Millioenenstudiën (Volledige Werken V, pp. 72-73).
Waar en wanneer hij het gelezen heeft is onbekend - misschien in een almanak zoals
de Peruaanse vertelling van Wouter, die herhaaldelijk aan Femke verzekert dat het
in een klein boekje stond, ‘een almanak, geloof ik.’ (VW III, 293-307, Idee 518).4
Hebel als schrijver van de Alemannische Gedichte uit 1803 heeft hij zeker gekend.
In een vergelijking van Nederlandse en Duitse auteurs van omstreeks 1800 - waarbij
hij zijn landgenoten een verregaand gebrek aan oorspronkelijk-

3

Ernst Elias Niebergall: Dramatische Werke. Hrsg. von Georg Fuchs. Darmstadt 1894, p.
290.
Heinz Küpper: Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Stuttgart 1990, p. 382. Küpper
stelt ten onrechte dat Hebel niet laat onderkennen dat de reizigers joden waren en evenzo
dat dit bij Niebergall wel het geval is. Zie ook F. von Lipperheide: Spruchwörterbuch. Berlin

4

1907, p. 428. Voorts Georg Büchmann: Geflügelte Worte.32 1972, pp. 273-274.
K. ter Laan: De bron van Multatuli's Peruaanse vertelling. Geschriften van het
Multatuli-Genootschap IV, z.p. 1957.

2
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heid verwijt - noemt hij hem misprijzend ‘den zoeterigen Hebel met z'n Schwäbisch
(VW VI 485, Idee 1052b).
Maar of deze Duitser hem als auteur van de Zwei Postillione helder voor ogen
stond weten we niet. Dat vertellinkje was simpelweg een thema voor hem waarop
hij een variatie geschreven heeft, een karakter-variatie zouden de musicologen zeggen.
Het is hetzelfde maar totaal anders. Onder zijn handen wordt het een parabel die
ingebed is in het leergesprek dat Multatuli in het onderaards verblijf met Keizer
Adolf in de Sonnenberg voert.5 De leermeester tracht de leerling iets bij te brengen
over de verhouding tussen vorsten en volkeren èn over het voeren van oorlog. Hij
vraagt hem - hij is immers schrijver - of hij in staat is ‘twee engelse aristocraten te
gebruiken als toonbeelden van een mishandeld volk.’ Blijkbaar aarzelt de
aangesprokene, want de Keizer neemt het woord om hem op weg te helpen. Doch
dan vertelt hij toch zelf het gehele verhaal, weliswaar onderbroken door een vraag
die de leerling prompt grotesk en verkeerd beantwoordt (een typisch Multatuliaans
stijlmiddel om de situatie te verlevendigen). Tenslotte geeft de Meester ook nog een
toelichting. De parabel luidt aldus:
Lord Fitz William had 'n koetsier die z'n meester haatte. Of onze Fitz
daartoe reden had gegeven, weet ik niet. Maar 't is zeker dat Tom op
middelen zon om by de eerste gelegenheid z'n gemoed te koelen. Hy deelde
dit voornemen mede aan z'n vriend Billy, die in dezelfde stemming
verkeerde omtrent z'n eigen heer, lord Fitz-James, doch ook niet wist hoe
hy de zaak behoorlyk, d.i. gevaarloos, zou aanleggen. Op eenmaal werd
Billy's verstand verlicht door 'n vonk van genie. Wat deden zy, denkt ge?
- Meester, ik weet het waarlyk niet. Fosfor in de soep? Vet in 't hooi? Afgezaagde middeltjes! Den eersten keer dat de beide heren elkander in
open rytuig ontmoetten, gaf Tom aan Billy's lord een flinken zweepslag.
Billy aan 't razen: ‘hoe, zou je myn meester slaan, dat zal ik je afleren...
ziedaar!’ En de arme Fitz-William ontving twee slagen voor één. Tom, in
woede ontstoken, betaalde daarvoor vier aan Fitz-James, waarop weer
Billy z'n mishandelden heer wreekte met 'n half dozyn striemen om de
oren van den anderen lord. Daarop Tom weer. Toen Billy nog eens.
Vervolgens beiden tegelyk, en om 't hardst. De brave koetsiers trokken zo
vurig party voor de eer en de ruggen hunner meesters, dat de twee lords
eindelyk als geleebraakt werden naar huis gebracht. En toen ze genezen
waren, voelden zy zich fatsoenshalve nog verplicht hun koetsiers te
bedanken voor de genomen moeite en tentoongespreide heldhaftigheid.
Die lords zyn de Volkeren, myn jongen. En de Koningen handelen daarmee
als Tom en Billy, die zich bij zulke gelegenheden redders noemen van de
respectieve Vaderlanden op wier rug de striemen neerkwamen.

5

H.H.J. de Leeuwe: ‘Studiën over Multatuli's Millioenenstudiën III. Het bezoek aan de
onderwereld.’ In: Over Multatuli 34, 1995, pp. 24-33.
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Zover Multatuli. Wie dit leest en zich de oorspronkelijke versie herinnert, zal verbaasd
zijn. Wat was die Hebel toch een gemoedelijke man, een gezapige verteller, een
huisvriend (zo noemt hij zich immers) die zijn landelijke toehoorders - zat hij niet
met een glas Markgräfler bij ze aan tafel? - bezighield met talloze details die hen
vermaakten omdat ze die kenden.
Uit die Zwabische koetsiers en hun joodse reizigers zijn Engelsen geworden. We
horen wel hoe ze heten (Fitz-William en Fitz-James resp. Tom en Billy), maar van
een verdere lokalisatie is geen sprake, evenmin van enig antisemitisme. Waarom die
voerlui op hun bazen boos zijn wordt niet meegedeeld, de schrijver verklaart het niet
te weten. Dàt ze het zijn blijkt uit hun plan ze af te ranselen, een plan dat door de
verteller ironisch wordt geïntroduceerd: ze willen het nl. uitvoeren zonder daarbij
zelf in moeilijkheden te raken (‘behoorlyk, d.i. gevaarloos’). Plotseling weten ze
hoe. Billy krijgt een ingeving, zijn ‘verstand wordt verlicht door 'n vonk van genie.’
De nu zonder enige aanleiding beginnende vechtpartij wordt beschreven met
kennelijke liefde voor het detail. Wie wil kan de gegeven zweepslagen tellen. Het
gaat om de eer en de ruggen van hun meesters!6 Het einde is voor de beide inzittenden
rampzalig. Ze worden ‘als geleebraakt naar huis gebracht.’ En dan zijn ze nog
gehouden de vervoerden te bedanken.
Hier dus geen sprake van een wat uit de hand gelopen grap, hier geen gelegenheid
om het met geld goed te maken, hier geen glimlachend gegeven lesje, maar bittere
ernst, hardheid, koude, sarcasme. Wat is daarvan de diepere zin? Met een geestelijke
salto mortale moet Keizer Adolf een toelichtend woord spreken. De koetsiers, zegt
hij, zijn de koningen, de lords zijn de volkeren, de zweepslagen zijn de oorlogen.
Hoe goed ook gestileerd, doet deze vertellng als parabel toch geforceerd aan. Het
plotselinge, het verhelderende, het bevrijdende inzicht komt niet tot stand. Een
verklaring kan niet gemist worden - en nòg blijft de lezer onbevredigd achter.7
Doch daarvan afgezien: Multatuli heeft hier een grote literaire stap gedaan: van
de ruim gefacetteerde, didactische werkelijkheidsbeschrijving van het
biedermeyer-tijdperk gaat hij over naar het politiek bewuste, rechtlijnige en koele
realisme van de zelfstandige, kritische burger. Tussen beide ligt de affaire-Lebak of
anders gezegd: aan de ene kant de Camera Obscura, aan de andere de Max Havelaar.

6

7

Multatuli streeft hier naar een komisch effect door de onverwachte verbinding van een
abstractum (de eer) en een concretum (de ruggen). In de klassieke stijlleer staat dit bekend
als zeugma (Grieks: juk).
Zie ook Philip Vermoortel: De parabel bij Multatuli. Hoe moet ik u aanspreken om verstaan
te worden. Dissertatie Leuven 1991.
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