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[Nummer 50]
Over Multatuli 25 jaar
‘Onlangs is de biografie van Multatuli verschenen, maar dat heeft niet het
bestaansrecht van het tijdschrift Over Multatuli aangetast, zoals het meest recente
nummer overtuigend aantoont.’ Aldus Hans Renders in zijn bespreking van nummer
49 van Over Multatuli in Het Parool van 19 december 2002.
Voor u ligt nummer 50 van het tijdschrift Over Multatuli. In 1978 is het tijdschrift
van start gegaan ter vervanging van de Geschriften van het Multatuli Genootschap.
De behoefte om regelmatiger artikelen over en omtrent Multatuli te publiceren was
voor het toenmalige bestuur van het Genootschap aanleiding financiële steun te
zoeken bij de overheid voor een tijdschrift en een uitgever die het avontuur aan durfde
te gaan. In het vorige nummer heeft u kunnen lezen dat die uitgever Gerke Postma
was, die een boekhandel en uitgeverij dreef in het Huis aan de Drie Grachten te
Amsterdam. De eerste redactie, bestaande uit Eep Francken, Mani Kummer en Piet
Spigt, ging voortvarend van start. Zo publiceerde Willem Frederik Hermans in dat
nummer een artikel over de portretten van Multatuli en waren verder
Multatuli-coryfeeën vertegenwoordigd als Paul van 't Veer, Hans de Leeuwe en Jan
Kortenhorst.
Het tijdschrift bewees al snel zijn bestaansrecht vanwege de auteurs die hun
medewerking verleenden. Behalve vele wetenschappers en Multatuli-kenners zijn
de voor- en najaarsvergaderingen daarvoor een belangrijke bron, omdat de sprekers
bij die bijeenkomsten steeds gevraagd wordt hun lezing aan het tijdschrift ter
beschikking te stellen. Zo publiceerden onder meer Jan Wolkers, F. Springer, Maarten
't Hart, Rudy Kousbroek en Nelleke Noordervliet in Over Multatuli. Maar het
tijdschrift kon op brede sympathie rekenen, want ook buiten de lezingen om waren
schrijvers van formaat bereid hun medewerking te verlenen, zoals Karel van het Reve
en Atte Jongstra. En natuurlijk mogen de voorzitters van het Multatuli Genootschap
niet vergeten worden die regelmatig een bijdrage leverden: Garmt Stuiveling, Hans
van den Bergh, Jaap Oversteegen en Cees Fasseur.
Het hoge niveau is in die vijfentwintig jaar gehandhaafd dankzij het niveau van
de redacties. Dat waren achtereenvolgens Eep Francken, Mani Kummer en Piet Spigt
(nr. 1-9); Eep Francken en Mani Kummer (nr. 10-15); Eep Francken, Mani Kummer
en Dik van der Meulen (nr. 16-25); Olf Praamstra, Nop Maas en Dik van der Meulen
(nr. 26-30); Olf Praamstra en Nop Maas (nr. 31-37); Chantal Keijsper, Reinder Storm
en Hidde van der Veen (nr. 38-40);
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Chantal Keijsper en Reinder Storm (nr. 41-47). Vanaf nr. 48 trad de huidige redactie
aan. Wisseling van de redactie leidde er steevast toe dat de nadruk iets verlegd werd
en andere onderwerpen aangeboord werden. In de eerste periode moest het blad zijn
plaats nog vinden, voordat het blad het Multatuli-forum was dat het wilde zijn. De
redacties die daarna kwamen, konden daarop voortborduren en de accenten wat
verleggen. Zo kenmerkte de redactieperiode van Olf Praamstra en Nop Maas zich
bijvoorbeeld door de portfolio's en die van Chantal Keijsper en Reinder Storm doordat
regelmatig boekhistorische onderwerpen ter sprake kwamen.
Over Multatuli heeft zich in de loop van de tijd in positieve zin ontwikkeld en hoe
het dit blad verder zal vergaan, ligt in de toekomst verborgen. De redactie werkt
momenteel een aantal plannen uit, waarvan u ongetwijfeld nog zult horen. Laten we
hopen dat de woorden van Hans Renders waarmee dit redactionele stukje opent waar
zullen blijken te zijn.
De redactie
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Elsbeth Etty
‘Proeve van een Gids voor een eerste kennismaking met Multatuli’
Voordracht gehouden op de vergadering van het Multatuli
Genootschap op 19 oktober 2002
In zijn bespreking van Dik van der Meulens Multatuli-biografie in NRC Handelsblad
verdeelde Hugo Brandt Corstius de Nederlandse bevolking in drie categorieën: de
enkelingen die de Volledige Werken van Multatuli van a tot z hebben gelezen, mensen
die wel eens enkele fragmenten van Multatuli hebben ingezien op school en een grote
meerderheid die het werk van Multatuli niet kent. Ik behoor tot een vierde categorie.
Ik heb veel van en over hem gelezen, maar lang niet alles en beschouw mezelf dan
ook beslist niet als een kenner. Het verbaasde me dan ook dat ik door het
eerbiedwaardige Multatuli Genootschap werd uitverkoren om een lezing over
Multatuli te houden.
De reden dat mij deze eer is gegund heeft, denk ik, te maken met het feit dat Hugo
Brandt Corstius gelijk heeft. Op enkele echte kenners na, zijn er nog maar weinig
lezers van Multatuli te vinden. En in het land der blinden is éénoog nu eenmaal
koning.
Dat ik in mijn liefde voor Multatuli tot de weinige éénogigen behoor, merkte ik
ongeveer een jaar geleden tijdens een bijeenkomst in het Letterkundig Museum waar
aan een aantal schrijvers, uitgevers en recensenten werd gevraagd wie zij de
belangrijkste schrijver uit de Nederlandse geschiedenis vonden. Het was nog voordat
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een enquête hield onder haar leden
waaruit Max Havelaar als de belangrijkste roman en Multatuli als de belangrijkste
schrijver naar voren kwam en dus had het gezelschap enige moeite met deze vraag.
Tot mijn verbijstering verklaarde een naast mij gezeten literair uitgever Chaja Polak
tot grootste auteur uit de Nederlandse letterkunde en anderen kwamen met soortgelijke
meer of minder bekende moderne schrijvers op de proppen. Gek genoeg was ik was
de enige die, zonder ook maar een seconde te hoeven nadenken - ‘Multatuli’
antwoordde.
Onder het publiek waren twee vertegenwoordigers van het Multatuli Genootschap
die mijn keuze uiteraard toejuichten en mij ter plekke uitnodigden om een
Multatuli-lezing te houden. Ik reageerde onmiddellijk positief, omdat ik de opzet
voor die lezing al vele jarenlang, uitgetypt en wel heb klaar liggen in het belangrijkste
boek uit mijn boekenkast: de uit twee delen bestaande eerste druk van Max Havelaar
uit 1860, bezorgd door Jacob van Lennep, die de historische namen verving door
afkortingen en stippeltjes. Dit is het boek dat mij als zestienjarige mijn eerste
historische sensatie bezorgde, om met Johan Huizinga te spreken, en mijn liefde voor
literatuur sterk heeft aangewakkerd.
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Dat zit zo. Toen ik op een dag verontwaardigd uit school thuiskwam en vertelde dat
de conservatief Van Lennep de Max Havelaar had gecensureerd en namen had
vervangen door initialen gevolgd door stippeltjes, zei mijn vader dat hij dat boek
met die puntjes ergens in de kast had staan. Hij had het geërfd van zijn vader, een
puissant rijke suikerfabrikant op Oost-Java, die een groot Multatuli-kenner geweest
bleek te zijn. Behalve de eerste druk van Max Havelaar stonden in onze boekenkast
de uit zijn bibliotheek afkomstige Verzamelde Werken van Multatuli, twee delen
Woutertje Pieterse en nog veel meer, waaronder een door mij nog regelmatig
geraadpleegd boekje met registers op de Ideën: voor een columnist een ware goudmijn.
Ik was een luie leerling op school, maar in de vakken Nederlands en geschiedenis
blonk ik sinds deze ontdekking uit. En toen ik er tot vreugde van mijn vader
onverhoopt in slaagde om op een goede dag mijn kandidaats Nederlands te halen,
kreeg ik van hem zijn complete Multatuli-verzameling cadeau.
Toen de boeken eenmaal in mijn bezit waren, trof ik - bladerend in de Ideën - in
één van de delen van het Verzameld Werk het hiernaast afgedrukte velletje papier
aan. ‘Proeve van een Gids voor een eerste kennismaking met MULTATULI’ staat
erboven en het is ondertekend met de initialen T.E.: Thomas Etty, mijn grootvader,
geboren in 1884 en overleden in 1932. Het tweezijdig getypte velletje papier bleek
een soort leeswijzer voor het werk van Multatuli te zijn en er komen zinnen in voor
die mijn kijk op mijn opa volledig hebben veranderd. Of laat ik eerlijk zijn: ik hád
helemaal geen kijk op deze man, die ver voor mijn geboorte is overleden. Het enige
wat ik van hem wist, was dat hij plantages en een suikerfabriek in Bondowoso op
Oost-Java had bezeten en dus - in mijn toen links-radicale ogen - een verwerpelijke
koloniaal geweest moest zijn, die zonder enige twijfel de Javaan had mishandeld.
Hoe dat te rijmen viel met zijn liefde voor Multatuli had ik me nooit of te nimmer
afgevraagd.
Tot ik dus deze ‘Gids voor een eerste kennismaking met MULTATULI’ vond, waar
zinnen in staan als: ‘De Geschiedenissen van Gezag’ zijn vooral aardig als men ze
met de Ideën in verband brengt, maar de achtste blijft interessant als bewijs dat MUL
ook op het gebied der Vrouwenbeweging (evenals op zooveel ander gebied)
baanbreker is geweest.’ Het is jammer dat mijn grootvader dit document niet heeft
gedateerd, zodat ik niet kan nagaan wanneer en op welke leeftijd hij het heeft
geschreven. Het enige dat ik uit zijn tekst kan opmaken is dat hij in 1902, op zijn
achttiende dus al, commentaar leverde op Multatuli's werk.
Ik vermoed dat hij deze tekst als basis heeft gebruikt voor een lezing voor de
Vrijmetselaarsloge in Djember of Bondowoso toen hij op een iets rijpere leeftijd
was, een jaar of 35 schat ik, dus eind jaren tien, begin jaren twintig van de vorige
eeuw. Ik weet niet of er toen veel rijke kolonialen waren die Multatuli bewonderden
en belang hechtte aan diens bewijzen dat de Javaan werd mishandeld, maar ik vermoed
dat hij een uitzondering was, waar ik stiekem erg trots op ben.
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Vanaf het moment, nu al meer dan dertig jaar geleden, dat ik deze ‘Proeve van een
Gids voor een eerste kennismaking met multatuli’ aantrof in deel tien van de Volledige
Werken en hem zorgvuldig opborg in de eerste druk van Max Havelaar, ben ik van
plan geweest er ooit nog ‘iets mee te doen’. Als bijdrage aan de receptiegeschiedenis
van Multatuli's oeuvre en als eerbewijs aan mijn zo lang door mij verguisde
grootvader.
Daar is nooit iets van gekomen natuurlijk, maar ter gelegenheid van het verzoek
om een Multatuli-lezing te houden heb ik zijn ‘Proeve van een Gids voor een eerste
kennismaking met MULTATULI’ daadwerkelijk als gids gebruikt en alle passages die
hij aanbeveelt opgezocht. Ik heb dus als het ware zijn aantekeningen voor een
Multatuli-lezing uitgewerkt. Hieronder volg ik integraal zijn tekst, maar waar hij
verwijst naar bepaalde Ideën, passages of gedichten geef ik de betreffende passages,
of samenvattingen ervan, erbij.
Het motto van zijn ‘Proeve van een Gids voor een eerste kennismaking met
MULTATULI’ waren twee Ideën: 112 en 35.
Idee 112 luidt: ‘Zelden schryf ik wat ik wil, en nooit wat 'n ander wil. Dit is een
der redenen dat 't me zoo moeielyk valt schryver van beroep te zyn. Er gaan soms
maanden voorby, waarin het me onmogelyk is my te uiten. Dien tyd breng ik met
denken door, en 'n beroepschryver in Nederland kan zich zoo'n weelde niet gunnen.
Erger nog: hy kan niet voldoen aan die behoefte. Hoe 't sommigen mogelyk is, elken
dag 't gansche jaar door, denkbeelden te leveren - hoofdredacteurs eener courant,
byv. - is my een raadsel. Dat talent is me niet gegeven, waarin dan ook de reden ligt
dat ik zoo lang wachtte voor ik me aan die broodschryvery overgaf. Ik hoopte zoo
lang mogelyk dat men my die marteling besparen zou!’ (De verwijzing naar dit Idee
heb ik uiteraard opgevat als een waarschuwing van mijn grootvader aan zijn
kleindochter die een kleine veertig jaar na zijn dood journalist zou worden.)
Idee 35, het tweede motto, gaat als volgt:
‘“Hebt ge 't Idee wel gelezen,
niet dat ik neerschreef op enne,
Maar dat ik niet schreef op 't wit
tusschen enne... en enne plus één?”’
Over dit IDEE ben ik dikwijls lastig gevallen. Het is een aansporing om tusschen de
regels te lezen, en het verband te zoeken dat ik door m'n niet-methode schynbaar
verwaarloos. Het spreekt vanzelf dat dit verband niet tusschen alle op elkaar volgende
nummers bestaat, doch 't ontbreekt daarom niet overal waar 't niet terstond in 't oog
valt. Over 't geheel moet ik zeker gedeelte van Publiek, dat m'n IDEEN slechts gelezen
heeft, wraken als beoordeelaar van m'n arbeid.’
Na dit motto ging mijn grootvader als volgt verder:
‘De volgorde der stukken, die ik neem, leidt niet van het eenvoudigste tot het
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beste (is eenvoudig en goed niet hetzelfde? De WAARHEID is éénvoudig!), maar werd
door mij gekozen om menschen, die huiverig waren voor het ‘buitennissige’ van
MUL geleidelijk minder kopschuw te maken en tot de erkenning te brengen, dat er
in 's mans werk tòch wel wat goeds is.’
Het eerste stuk dat hij aanbeveelt, is uit het eerste bedrijf van De bruid daarboven:
‘Het offer van den Balling’, gezongen door Caroline:
Hoort ge daar ginder in tuinen en dreven
't Leeuwrikje kweelen, den nachtegaal slaan?
Ziet ge den vlinder daar dartlen en zweven?
Ziet ge als toonbeeld van lieven en leven,
't Geurige roosje der lente daar staan?
Voor den balling bloeit geen lente, slaat geen nachtegaal zijn toon,
Want de bloedschuld van den vader, vraagde een offer van den zoon.
Waart ge ooit door jeugdige roemzucht gedreven?
Kent ge dat jagen naar hooger en meer?
Voelt ge dien prikkel van 't jeugdige leven?
Kent ge dat pogen, dat zwoegen, dat streven,
Kent ge die zucht naar onsterfelyke eer?
Voor den balling bloeit geen toekomst, strooit de tyd geen lauwren neer,
Want de bloedschuld van den vader eischte een offer van zyn eer.
Voerden de geesten van 't betere leven
Ooit van deze aarde ten hemel u in?
Kent ge die weelde, zoo rein, zoo verheven
Kent ge die zuchtjes, die kusjes, dat beven,
't Hemelsch genot van onschuldige min?
Voor den balling bloeit geen liefde, eenzaam draagt hy ramp en smart,
Want de bloedschuld van den vader vraagde een offer van zyn hart.

Het commentaar van mijn grootvader op dit in onze tijden van oprukkende xenofobie
zo aangenaam humaan klinkende vers, luidde als volgt: ‘De bruid daarboven [curs.
EE] beoordeelt MUL zelf als een jeugdzonde: Het is mogelyk minder slecht dan meenig
stuk van die tyd en soort, maar het hier aangegeven gedicht is dunkt me in de telkens
wederkeerende climax in de coupletten en de sombere neerslag in het refrein een
belofte voor de toekomst, die vervuld is.
Het gedicht uit Max Havelaar:
Mein Kind, da schlägt die neunte Stunde, hör!
Der Nachtwind säuselt, und die Luft wird kühl enz.
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is - hoewel in rym - waarschijnlijk niet het meest poëtische in de Havelaar, maar
mijns inziens een waardig opvolger van het voorgenoemde.’
Vervolgens beveelt hij uit Vorstenschool deze passage aan:
Die kracht, die gloed, die hand, 't is poëzie!
Zy leeft in alles, overal! O, zonder haar,
Hoe dor en guur waar 't leven! Wie,
Wie derft haar warmte, en noemt zich levend? Waar
Ontbreekt haar gloed geheel? Zie rond,
En luister! Luister naar de klanken
Van 't suizend loof dat weemoed kweekt,
Dat van geloof en hoop en liefde spreekt,
En opwekt om te bidden en te danken.
Zie rond, en staar op't firmament
Dat stof als wy, maar boven de aard verheven,
In elke ster een lofdicht schynt te geven,
In elken straal een danklied nederzendt.

‘Naar mijn bescheiden mening’, merkte mijn grootvader op, ‘is dit een der
bestgeslaagde wáár-poëtische beschrijvingen van poëzie en zelfs één der beste stukken
Nederlandsche poëzie. Heeft de lezer zich aldus georiënteerd, dat MUL geen
waschechte atheïst is en nog voor het oneindige, ontastbare, of hoe men het noemen
wil, iets voelt, dan kan hy zich verder geruststellen met dit gedicht uit de Havelaar:’
't Is zoeter hier zyn Maker luid te looven...
't Gebed klinkt schoon langs berg en heuvelrij...
Veel meer dan ginds rijst hier het hart naar boven:
Men is zijn God op bergen meer nabij!

Vervolgens kan men, om ineens ontnuchterd te geraken of..... tot nadenken gestemd
te worden het ‘Gebed van den Onwetende’ lezen:
Ik weet niet of we zyn geschapen met 'n doel
Of maar bij toeval dáár zyn. Ook niet of een God
Of... Godèn, zich vermaken met ons leed en schimpen
Op de onvolkomenheid van ons bestaan. Als dit zoo waar'
Zou 't vreeselyk zijn! Aan wien de schuld
Dat zwakken zwak zyn, kranken krank, en dommen dom?

Dit gedicht eindigt zoals bekend met de uitroep: ‘o God, er is geen God!’ Eronder
staat een noot waarin Multatuli zegt dat het gedicht gaat over het durven aan-
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zien van werkelykheid. ‘De moed om waarheid te erkennen’, schreef hij, ‘zal ons
verlossen van de spokery des Geloofs, en inderdaad VRY maken. Wie denkt, overwint.’
In zijn Multatuli-leeswijzer verwijst mijn grootvader naar potloodaantekeningen die
hij in 1902, als achttienjarige dus, maakte bij het ‘Gebed van den Onwetende’,
aantekeningen die hij nu anders zou stellen, maar die hij overigens nog gaarne
onderschrijft. Tot mijn verrukking vond ik die potloodaantekeningen terug in deel
tien van de Volledige Werken. In een wat onhandig jongens-handschrift van honderd
jaar geleden staat er onder de noot die ik net citeerde: ‘Waar 't weten ophoudt, begint
God!?! God is Arbeidsvermogen. Af te leiden uit de stelling: in den beginne schiep
God hemel en aarde, enz.’1

De eerste pagina van de ‘Proeve’
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Na het ‘Gebed van den Onwetende’, gevolgd of voorafgegaan door de
‘Geloofsbelydenis’, eveneens uit deel tien van de Volledige Werken, is volgens mijn
grootvader de lezer rijp voor ‘Wys my de plaats waar ik gezaaid heb’. Dit stuk is te
lang om in zijn geheel te citeren, maar misschien volstaat de mededeling dat hierin
de beroemde passage voorkomt over de vraag of het Kultuurstelsel te verkiezen is
boven het stelsel van Vrije Arbeid. ‘Ik ontken’, schreef Multatuli, ‘dat Indie zou
verloren gaan of behouden blyven door een van die beide systemen. Ik beweer dat
Indie voor NEDERLAND moet behouden worden door MENSCH-LIEVENDHEID EN
RECHTVAARDIGHEID.’
Het woord rechtvaardigheid is door mijn grootvader onderstreept. In dit stuk staat
ook bij herhaling: dat Javanen menschen zijn, die voelen en hopen en vrezen als wij
en aanspraak maken op levensgeluk, als wij. ‘Die Javaan is een mensch, lezer!’
Ook die passages zijn door mijn grootvader onderstreept. Wel heeft hij bij de
opmerking van Multatuli dat er ten opzichte van de Javaan dagelijks verkrachting
plaatsheeft van de regel: ‘Er zy onschendbaarheid van personen en eigendom’, een
noot geplaatst die luidt:
‘Men denke niet dat de laksheid van de Indische ambtenarij alleen schadelijk is
voor de inlanders. Ook de Europeaan lijdt eronder. Zie staat van rietbranden 1903.’
Terug naar zijn ‘Proeve van een Gids voor een eerste kennismaking met MULTATULI’.
Na het ‘Gebed van den Onwetende’ is de lezer niet alleen rijp voor ‘Wys my de
plaats waar ik gezaaid heb’, maar ook voor de Toespraak tot de Hoofden van Lebak
uit de Havelaar over hoe er recht gedaan moet worden ten opzichte van de arme
inlandse bevolking.
In zijn leeswijzer levert mijn grootvader geen commentaar op de toespraak tot de
Hoofden van Lebak, maar ik neem aan dat hij er net zo van onder de indruk was als
zijn kleindochter toen zij hem voor 't eerst las.
Na de verwijzing naar de ‘Hoofden van Lebak’ neemt hij de draad op met de
opmerking dat het motto van zijn Multatuli-leesgids (‘Zelden schryf ik wat ik wil,
en nooit wat 'n ander wil’) de lezer vast wel tot het bladeren in de Ideën heeft gebracht
en dat hij van tijd tot tijd wel een hap uit de eerste 200 heeft genomen en daardoor
mogelijk verder aan het snuffelen is geraakt. ‘Idee 361 is dan op zijn plaats als
inleiding tot de Wouter-geschiedenis, die helaas doorspekt is met ontboezemingen
die slechts waarde hadden toen ze actueel waren. Toch acht ik het beter de
Wouter-geschiedenis in de Ideën te lezen dan zooals de tweede vrouw van MUL hem
uitgesnoeid heeft.’
Idee 361, dat mijn grootvader een goede inleiding vond op Woutertje Pieterse is
ook te lang om in zijn geheel weer te geven, maar het begint met de onsterflijke regel:
‘Wat poëzie myn God, opdat ik niet verga van walging over zooveel walglijks òm
my!’ en dat, na een uitweiding over het niet-bestaan van God eindigt met dezelfde
regel en de toevoeging: ‘Lieve FANCY, wilt ge my een sprookje voorzeggen?’
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Dit Idee is volgens de Multatuli-leesgids ook ‘een gelukkige overgang naar de
Minnebrieven, waar vooral Idee 35 op toepasselijk is’. Idee 35 was het tweede motto
van mijn grootvaders verhaal over de aansporing van Multatuli om in zijn Ideën
tussen de regels te lezen, en het verband te zoeken tussen de Ideën onderling.
Over de Minnebrieven zelf schreef mijn grootvader: ‘In de Minnebrieven acht ik
de vier bewyzen dat de Javaan mishandeld wordt van belang als bijlage bij de
Havelaar-“zaak” evenals de drie “Sprookjes”.’
De vier ‘bewyzen dat de Javaan mishandeld wordt’, beslaan meer dan tien
bladzijden in de Minnebrieven. Ik doe dus maar een greep. Uit het ‘Tweede bewys’
komt deze passage:
‘De Javaan gehoorzaamt z'n Hoofden. Deze Hoofden hebben behoefte aan weelde
en praal. Wie 'n Hoofd te vriend heeft, kan diens ondergeschikte bevolking
uitmergelen zooveel hy wil. Wie zoo'n hoofd betaalt - omkoopt! - kan zéker zyn,
tiendubbel schadeloos gesteld te worden...’
In het ‘Derde bewys’ smeekt Multatuli de ‘Kiezers, Nederlanders en Christenen'
dat hij opgeroepen wordt om te staven wat hij in Max Havelaar geschreven heeft,
namelijk dat Nederland een Roofstaat is. “UITZUIGEN, PLUNDEREN, ROOVEN,
MOORDEN... o, dàt is niets voor de nederlandsche gewetens! Maar 't verleenen van
'n kijkje in de boeken, aan een vreemdeling.... de ONJUISTE EN ONVOLLEDIGE BOEKING
van de heele ZWENDELARY... ja, dàt zou 'n gruwel wezen! Er is niet meer noodig dan
dit, o Volk van Nederland om de manier te kenschetsen waarop ge u laat
vertegenwoordigen, 't gehalte van uw moraal, en de specifieke zwaarte uwer
goddienery! Maar eilieve, schaamt u dan over 't gedurig voorwenden dat ge uw
“broederen” daar-ginder wilt beschaven en veredelen, terwijl ge toelaat dat ze door
uw lasthebbers op de infaamste wyze worden mishandeld!’
In datzelfde ‘Derde bewijs’ rekent Multatuli de Nederlandse kiezers voor dat het
stelen van buffels van de inlanders, het opleggen van herendiensten, onbetaalde
arbeid en onbetaalde levering van allerlei zaken duizendmiljoen guldens
vertegenwoordigen die aan de Indische bevolking worden afgenomen, ‘onder de
regeering van een Gouverneur-Generaal die z'n plicht niet doet.’
Mijn grootvader noemde ook de drie ‘Sprookjes’ uit de Minnebrieven van belang
als bewijs dat de Javaan werd mishandeld. Het ‘Eerste Sprookje’ gaat over een man
die er getuige van is hoe een moeder een gil slaakt als haar kind in een Amsterdamse
gracht valt. Ze springt het kind na en redt het. De getuige zoekt de moeder de volgende
dag op. Hij heeft totaal geen interesse voor de blijdschap van de vrouw dat ze haar
kind heeft gered. Waarvoor hij dan wél komt? Hij komt haar engageren voor het
theater omdat ze zo mooi kan gillen. ‘De man’, schrijft Multatuli, ‘was 'n impressario
die sujetten zocht. Hy heette PUBLIEK.’
Een duidelijke toespeling op de wijze waarop het Nederlandse Publiek Max
Havelaar, het boek waarmee Multatuli Insulinde wilde redden, heeft ontvangen.
Alleen omdat de schrijver ervan zo mooi kon gillen, niet uit bewondering voor zijn
reddingsactie had men er belangstelling voor.
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Het ‘Tweede Sprookje’ is wederom een toespeling op de Lebak-affaire en de
schandelijke manier waarop de gouverneur-generaal c.q. Nederland Multatuli heeft
behandeld.
Het ‘Derde Spookje’ handelt over de kruisiging van Jezus:
Komt mee, komt mee, daar wordt een man gekruist,
Daar is wat schoons te zien op Golgotha!

Al snel blijkt dat de onschuldige man die gekruisigd gaat worden, samenvalt met
Multatuli:
Hij schynt wel teer van spieren... doch zyn blik
Toont dat-i veel geleden heeft en droeg

In dit ‘Derde Sprookje’ keert Multatuli zich tegen iedereen die hem niet steunt in
zijn strijd tegen de uitbuiting van Insulinde: de leden van de Tweede Kamer in Den
Haag, de regering. de liberalen, de protestanten en ook de Vrijmetselaars zoals mijn
grootvader er één was: ‘Vrye metselaren,
Die over 't goede, schoone woorden spreekt,
Maar u onthoudt van stryden tegen 't kwaad!’

Over dit ‘Derde Sprookje’ oordeelde mijn grootvader tamelijk negatief. ‘Het Derde
Sprookje is mijns inziens zeer moeilyk te lezen en ik leen me daar zelden toe als ik
me niet in prima-conditie voel. De geestestoestand, waarin dit sprookje geschreven
is, blijkt uit het naschrift op deze minnebrief en de volgende.’ Het naschrift waar hij
op doelde luidt: ‘Ik ben wat moe, mijn beste Tine’. De volgende Minnebrief is
helemaal in mineur en eindigt zo: ‘Lieve Tine! Ik heb volstrekt geen moed meer om
te leven, en te handelen. Moed om te ondergaan en te sterven wèl. Ik ben moe! [...]
Nog geen antwoord van den minister...’
Ik vermoed dat mijn grootvader aan de Minnebrieven zeer veel waarde hechtte, want
hij raadt zijn toehoorder of lezers aan daar nog even bij te blijven verwijlen. Na de
‘Sprookjes’ stuurt hij ons naar de ‘Geschiedenissen van Gezag’. De ‘Geschiedenissen
van Gezag’, schreef hij, ‘zijn vooral aardig als men ze met de Ideën in verband brengt,
maar de achtste blijft interessant als bewijs (alweer naast de Ideën) dat MUL ook op
het gebied der Vrouwenbeweging (evenals op zooveel ander gebied) baanbreker is
geweest.’
De ‘Achtste geschiedenis van Gezag’ gaat over een vader die zijn dochter, het
melkmeisje Thugater, aan zich onderwerpt en voor altijd in slavernij houdt door haar
niets te leren. Zijn zoons leren pijl en boog schieten, vissen, en boten bouwen en dus
trekken ze de wereld in om voor zichzelf te zorgen. ‘Hy liet z'n zoons trekken, ter
vischvangst, op de jacht, de wereld in, ten huwelyk... overal heen... Maar hij verbood
het weten, het begrypen en het begeeren aan Thugater, die in onnoozelheid bleef
voortmelken ten einde toe. En dat alzoo tot op dezen dag.’
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Mijn grootvader neemt ons na dit prefeministische traktaatje mee naar de ‘Tiende
geschiedenis van Gezag,’ die ‘voorkomt in de Wageningsche Almanak voor 1905
en welke mijns inziens voor iemand van een jaar of achttien goed in de toon valt:
het onderwerp blijft ondanks de wet op Hooger Landbouwonderwijs actueel!’ Thomas
Etty studeerde in het jaar 1905, 21 jaar oud, Tropische Landbouw in Wageningen,
vandaar zijn kennis van de Wageningse Almanak en zijn belangstelling voor de Wet
op het Hooger Landbouwonderwijs. Omdat in de Minnebrieven maar negen
‘Geschiedenissen van Gezag’ voorkomen, vermoedde ik aanvankelijk dat de Tiende
ontsproten was aan het brein van een Multatuli-adept met de initialen T.E. Maar dat
is onjuist. ‘Tiende geschiedenis van Gezag’ blijkt inderdaad opgenomen in de
Wageningse Almanak van 1905, maar het stuk is ondertekend met de initialen P.B.2
Na dit uitstapje naar de apocriefe ‘Tiende Geschiedenis van Gezag’ wil mijn
grootvader ons weer laten teruggrijpen op de Havelaar en wel speciaal op twee
gedichten uit Saïdjah en Adinda: De eerste is het beroemde dat begint met de strofe:
‘Ik weet niet waar ik sterven zal...’
Het tweede eindigt zo:
Ziet daar is een gestorven mensch vergeten
Zyn verstyfde mond kust een melatti-bloem.
Komt, dat wy hem opnemen en ten-hemel dragen,
Hem die op Adinda gewacht heeft tot hy dood was.
Gewis, hy mag daar niet achterblyven,
Wiens hart de kracht had zóó te beninnen!
Dan zal nog ééns myn verstyfde mond zich openen
Om Adinda te roepen, die myn hart lief heeft...
Nog éénmaal zal ik de melatti kussen
Die zy me gaf... Adinda... Adinda!

Volgens mijn grootvader, wiens ‘Gids voor een eerste kennismaking met Multatuli’
zijn einde begint te naderen, moeten deze gedichten even een rustpunt geven, voordat
hij op Vorstenschool wil overgaan. Over Vorstenschool schrijft hij: ‘Het heele stuk
is mooi maar 't mooiste vind ik de monoloog op bladzy 18.’
Ik denk dat hij doelde op de monoloog van Louise die, sprekend tot de
Koningin-moeder vertelt over een droom die ze als meisje van tien had. Een engel
vroeg haar:
Wat wilt ge, Koningin of mensch zyn?
Een mensch die lydt, gevoelt en arbeidt, of
Een Koningin die heerscht?’ Ik... koos het eerste!
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Een andere monoloog van Louise die hij aanbeveelt is in onze dagen weer enigszins
actueel. Hij gaat over nieuwe, zogenaamd moderne politici.
Wat gaven ze aan het Volk dat hen gelooft?
Een onbesuisd verlangen naar iets beters,
Maar 't middel niet dat tot het betere leidt.
Ontkenning... zonder kennis! En voor 't misbruik
van den adel, misbruik zonder adel!
Verwaand gekakel tegen allen die
Regeeren! Ieder weet wat noodig is,
En zou... en zou... en zou, maar niemand gunt
Aan wie geroepen is tot handlen, macht!
Men wantrouwt elk gezag. Het moet geknot,
Besnoeid, verdeeld, beperkt, verlamd, gesmoord...
En als 't daar stuipend neerligt in den modder,
Dan vordert men van dat gezag, z'n heil:
Dit kan niet, moeder! Ik ben liberaal,
God weet het! Maar juist uit vryzinnigheid
Veracht ik dat modern partygeknoei.’
Mijn grootvader komt nu aan de algemene beschouwing toe, waarmee hij zijn
Multatuli-leesgids afsluit: ‘Multatuli is vieux jeu en in zich-respecteerend gezelschap
moet men zijn naam niet noemen evenals men zich blameert door afgezaagdhedens
te verkondigen als “Survival of the Fittest” (Fitter is beter!) maar men moet bedenken,
dat MUL uit den tijd van Darwin, Ludwig, Büchner, enz. was.
Zijn Havelaar deed “een rilling gaan door het land”; in zijn andere werken heeft
hij getracht een “rilling te doen gaan” door de gemoederen, om ze wakker te schudden
uit sleur en onoprechtheid. (Zie de peroratie op “Over vryen Arbeid in
Nederlandsch-Indië waar de Idee van de Ideeën wordt geconcipieerd.”)’
Dit gezegd zijnde richt mijn grootvader zich tot Multatuli's biograaf Dik van der
Meulen, met de volgende woorden:
‘De eerlyke levensgeschiedenis-schryver van MUL zal veel gevallen kunnen
vermelden, die niet door den beugel kunnen, maar men moet deze anecdotes toetsen
niet aan een enkel werk van zyn hand of aan een enkele zinsnede. Ik voor mij geloof,
dat de schryver Multatuli de persoon Douwes Dekker volkomen dekt: de man van
uitersten, die steeds het goede voorhad en in wiens werken menigmaal het Idee 283
had kunnen worden herhaald. Idee 529 is waarschijnlijk een voorbeeld ervan hoe
MUL denkbeelden van anderen als de zyne uitgeeft, zonder plagiaat te plegen of in
ieder geval plagiaat te WILLEN plegen.’
Ter toelichting mijnerzijds: Idee 283 bestaat alleen maar uit puntjes, er staat niets.
In Idee 284 zegt Multatuli daarover: ‘'t Voorgaand nummer bevat 'n paar
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honderd IDEEN die ik niet schreef, omdat ik daarin werd verhinderd door kommer.
Is dit 'n Idee? Ja en neen. Nù niet, maar over jaren zal 't stof geven tot IDEEN, aan
wie de geschiedenis zullen schryven van onzen tijd.’
Idee 529, het laatste dat mijn grootvader aanbeveelt en dat over ongewild plagiaat
gaat, handelt over een nieuw, eenvoudiger bewijs dat Multatuli gevonden heeft voor
de stelling van Pythagoras. Aanvankelijk dacht ik dat dit mij boven de pet ging, totdat
ik de moraal van dit verhaal las: ‘Ik hoop’, aldus Multatuli in dit Idee, ‘dat iemand
vragen zal welk nut het heeft te zoeken naar eenvoudiger bewijzen voor 'n bekende
waarheid? Dit streven leidt tot helderheid van opvatting, en gewent ons aan duidelyke
voorstelling. Bien poser une question, c'est presque la résoudre. Dit geldt zoowel in
menschkunde, moraal, politiek enz. als in de eigenlyk gezegde wiskunde.’
Grootvader Thomas Etty sloot zijn Multatuli-leesgids af met deze opmerking:
‘Specialiteiten en Millioenen studiën heb ik niet afgeoogst omdat ik in die werken,
die zeer lezenswaardig zijn, me niet zòò goed thuis gevoel, (MUL zou in 1865 mogelyk
geschreven hebben “tuis gevoel” wat beter is!)’
Voor mij was het grappig om te ontdekken dat mijn opa en ik voor zover het Multatuli
betreft dezelfde smaak hebben. Ook ik heb mij in Specialiteiten en Millioenenstudiën
nooit zo thuis gevoeld, maar misschien moet ik Thomas Etty's werk ooit afronden
en dit werk eens grondig afoogsten.
Voor een volgende Multatuli-lezing, misschien.

Eindnoten:
1 De heer H.F. Cohen wees mij erop dat de gedachte ‘God als energie’ niet zo buitenissig als ze
nu klinkt. Rond de vorige eeuwwisseling was het met name de Duitse Nobelprijswinnaar chemie,
Wilhelm Ostwald, die met zijn op de thermodynamica gebaseerde leer van de ‘energetica’
probeerde energie tot kernbegrip te maken, niet alleen van de hele natuurwetenschap maar zelfs
van de hele cultuur, de godsdienst uitdrukkelijk inbegrepen. Zie hierover: Casper Hakfoort,
‘Science Deified: Wilhelm Ostwald's Energeticist World-View and the History of Scienticism’,
in: Annals of Science, 49 (1992), p. 525-544.
(Nederlandse versie: ‘Godgelijke wetenschap: het energetisch wereldbeeld van Wilhelm Ostwald
en de geschiedenis van het sciëntisme’, A. Klukhuhn & S. Haaksma (red.), De eeuwwende
1900, deel 2: Natuur- en menswetenschappen, Bureau Studium Generale Utrecht (1993), p.
27-62.)
2 P.B.: ‘Tiende geschiedenis van gezag’, in: Almanak van de Landbouw-Societeit ‘CERES’ (1905),
p. 82-85. (Met dank aan mijn broer Tom Etty.)
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Frits Abrahams
Multatuli als columnist
Was Multatuli een columnist?
Jazeker, hij was zelfs de eerste columnist van Nederland, vinden sommigen. Het
is een verleidelijke gedachte, vooral voor columnisten zelf, maar bij nader inzien
vrees ik dat ze niet lang stand kan houden.
Hugo Brandt Corstius is begonnen Multatuli een columnist te noemen. Hij schreef
in 1983 als Piet Grijs in Vrij Nederland: ‘Multatuli is een columnist. Iemand die op
elk moment in staat is zijn opinie te geven over elk onderwerp, liefst een onverwachte
opinie, en altijd in een onverwachte vorm. Een columnist is iemand die het door het
steeds over iets anders te hebben uitsluitend over zichzelf heeft.’1.
Het is aardig geformuleerd, maar ik ben het er niet mee eens. Niet iedereen die in
staat is een onverwachte opinie in een onverwachte vorm te geven, is een columnist.
Zelfs op de voetbaltribune en bij de groentenboer hoor ik af en toe mensen die aan
deze criteria voldoen. ‘Machlas aan het gas’, hoorde ik bij voorbeeld bij Ajax, wat
toch een verrassende variant is op een versleten supportersyell.
De columnist moet ook nog een hoofdredacteur vinden die bereid is zijn opinies
af te drukken en lezers om die opinies te lezen. Dat is Multatuli in onvoldoende mate
gelukt, althans bij de reguliere pers van zijn tijd.
De eerste columnist is Multatuli al helemaal niet. Er heeft in elk geval bijna een
eeuw vóór Multatuli een schrijver geleefd, genaamd Jacob Campo Weyerman, die
satirische tijdschriften uitgaf en zelf volschreef. Met hem liep het zelfs nog slechter
af dan met Multatuli: beschuldigd van chantage en belastering stierf hij in de
gevangenis.
Het maakt verder niet veel uit of Multatuli de eerste columnist was, belangrijker
is de vraag: wás hij wel een columnist, en als hij het was, was hij dan een goede?
Omdat een beetje heiligschennis nooit kwaad kan, maar ook omdat het mijn
overtuiging is, ga ik beide vragen ontkennend beantwoorden. Ik zal uitleggen waarom.
In de tijd van Multatuli bestond het woord ‘columnist’ nog niet. De columns van
toen werden feuilletons genoemd. Het woord ‘column’ dateert vermoedelijk pas van
het einde van de negentiende eeuw en is afkomstig uit de Amerikaanse journalistiek.
Achter de benaming zal ik me verder niet verschuilen, dat zou flauw zijn. Het gaat
mij in dit verband vooral om de vraag: wat doet een columnist precies? Volgens Van
Dale is een columnist iemand die ‘regelmatig, een min of meer kriti-
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sche en op een vaste plaats verschijnende bijdrage aan een krant of weekblad’ levert.
Multatuli heeft dat wel eens geprobeerd, maar hij heeft het om allerlei redenen nooit
lang kunnen volhouden.
Je zou hoogstens kunnen zeggen dat Multatuli een columnist had kunnen worden
als hem alles had meegezeten. Maar dat was niet het geval. Er is maar bitter weinig
wat Multatuli heeft meegezeten. Dat vond hij zelf ook, als ik hem goed heb begrepen.
Nadat zijn eerste stukje uit de Japansche Gesprekken in het Handels- en
Effectenblad was verschenen, en ik citeer nu Multatuli zelf, ‘liepen de aandeelhouders
te hoop en bedreigden den Directeur van die courant met allerlei akeligheid, indien
hy niet terstond 'n eind maakte aan de publicatie van zulke infame denkbeelden.’
‘Men ziet’, stelde Multatuli vast, ‘als feuilletonist heb ik weinig chance. Ook m'n
Millioenen-Studiën immers in 't Noorden moesten afgebroken worden, en wel: “omdat
de lezers er niets van begrepen”.’2. Multatuli doelt hier op de redactie van het dagblad
Het Noorden die hem dit had laten weten.
Multatuli wás iemand, en daarin verschilt hij niet van minder begaafde
medemensen, die de schuld van zijn falen graag bij anderen legde. Was dat in dit
geval terecht? Ik betwijfel het.
Laat ik nu eens voor mezelf als lezer spreken.
Het heeft mij de nodige moeite gekost om in het werk van Multatuli door te dringen.
Dat is me ook pas op latere leeftijd, toen ik meer geduld had, gelukt. Zijn schrijfstijl
is prachtig, maar niet gemakkelijk, want soms nogal wijdlopig en met veel kennis
die bekend wordt verondersteld. Je moet er erg aan wennen. Dat valt mij elke keer
weer op als ik hem een poosje niet heb gelezen. Ik relativeer dan ook die recente
enquête onder literaire experts, waarvan de uitkomst was dat Multatuli nog altijd de
meest prominente schrijver van Nederland is.
Ik vind het best, als we met ‘prominent’ maar niet ‘geliefd’ bedoelen. Want
Multatuli wordt alleen nog door een handvol liefhebbers goed gelezen. Ik vermoed
dat sommige van deze respondenten sociaal wenselijk hebben geantwoord, terwijl
ze hun roman van Renate Dorrestein of Joost Zwagerman stiekem terzijde legden.
Ik spreek nog wel eens een Nederlandse intellectueel, of een schrijver - wat niet
hetzelfde hoeft te zijn - en het valt me dan altijd weer op dat ze zelden of nooit in
Multatuli geïnteresseerd zijn. De meesten hebben na hun schooltijd nooit meer een
boek van hem gelezen. Ze vinden hem maar, om Boudewijn Büch te citeren, ‘een
beetje een zeur’.3.
Kortom, ik kan me goed voorstellen dat de lezers van het Handels- en Effectenblad
en van Het Noorden het na enkele afleveringen van Multatuli's feuilletons wel
geloofden. Het maakt een beduidend verschil of zo'n gecompliceerde tekst in een
vluchtig medium als een dag- of weekblad staat of in het eenmanstijdschrift, waarin
Multatuli zijn Ideën publiceerde en waarvoor hij meer belangstelling opwekte.
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Daarom durf ik te beweren dat Multatuli alleen al door zijn stijl geen geslaagde
krantencolumnist zou zijn geworden als hij meer kansen had gekregen, en zeker niet
in onze tijd. Zo'n columnist moet bondiger en toegankelijker kunnen schrijven.
Maar het is niet alleen een kwestie van vorm en stijl. Ook door zijn inhoudelijke
keuzes zou Multatuli het nu moeilijk hebben zich als pure columnist te handhaven.
Dat komt doordat hij een schrijver was en geen columnist. Die begrippen worden
wel vaker met elkaar verwisseld, vooral door columnisten die zich graag schrijver
wanen.
Er is een wezenlijk verschil tussen de schrijver en de columnist. De schrijver, de
goede schrijver, maakt zijn lezer deelgenoot van zijn innerlijk leven, met alle obsessies
en kwellingen die daarbij horen. Hij doet dat soms zeer verhuld en indirect, maar hij
doet het.
De columnist kijkt wel uit. Hij weet dat zijn krant morgen bij de buurvrouw op
de keukentafel ligt, en dus is hij voorzichtig. Hij laat het vliesje op zijn ziel zien, niet
de bodem. De schrijver schrijft over zichzelf, de columnist doet alsof.
Over de intieme gedachten van een van onze beste columnisten, Simon Carmiggelt,
weten wij zo goed als niets. Daarom heb ik het ook altijd terecht gevonden dat
Carmiggelt zich een journalist bleef noemen, en niet een schrijver. En Renate
Rubinstein dan, zal men zich afvragen, zij schreef toch wél zeer persoonlijk. Nou en
of, en daarom zou ik haar bij hoge uitzondering eerder een schrijver dan een columnist
willen noemen. Ik denk dat zij zichzelf ook zo zag.
De gewone columnist speelt een rol. Hij is een amuseur, hij haalt de lezer even
uit zijn zorgen. Soms maakt hij zich boos, maar niet te vaak en zeker niet te vaak
over hetzelfde onderwerp. Wat de columnist zelden doet, dat is zijn slechte humeur
op zijn lezer loslaten, of de lezer confronteren met zijn tegenspoed en wanhoop allemaal dingen die Multatuli wél deed.
Art Buchwald leed aan zware depressies, toch bleef hij trouw zijn hilarische stukjes
schrijven alsof er niets aan de hand was. Jan Vrijman liet pas in een van zijn laatste
stukjes weten aan welke ziekte hij stervende was. Carmiggelt had een getourmenteerd
liefdesleven, maar hij bracht ons er niet van op de hoogte. Dat liet hij over aan Renate,
zijn vriendin, de schrijver. Toen ze multiple sclerose kreeg, raadde hij haar aan er
niet in de krant over te schrijven. Een boek, dat kon wel, vond hij.
Jan Blokker heeft eens geschreven dat er onder de talloze latere columnisten in
Nederland maar twee echte reïncarnaties van Multatuli zijn, de rest beschouwde hij
eerder als klonen van Hildebrand die het dagelijks leven kopiëren. Die twee
reïncarnaties van Multatuli zijn, volgens Blokker, Brandt Corstius en W.F. Hermans.
Het zijn twee voorbeelden die illustreren wat ik bedoel. Want net als met de
‘columnist’ Multatuli is het ook met de columnisten Brandt Corstius en Hermans
slecht afgelopen. Brandt Corstius werd er door de Volkskrant uitgegooid en wordt
nog alleen door Vrij Nederland gedoogd.
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Het verwijt van lezers en redacties was en is dat hij te veel zijn stokpaardjes berijdt,
zoals in de affaire Buikhuisen. Zijn grote verdiensten als columnist worden nauwelijks
meer genoemd.
Onlangs drukte Vrij Nederland per ongeluk tweemaal hetzelfde stukje van hem
af, iets wat vroeger ondenkbaar zou zijn geweest. Hermans moest ophouden als Age
Bijkaart nadat hij een conflict met hoofdredacteur Sandberg over zijn honorarium
had gekregen.
Kortom, wie als columnist op Multatuli lijkt, heeft het nog altijd moelijk in de
Nederlanse pers.
Adriaan Morriën heeft eens geschreven dat Léautaud voor hem een ideale schrijver
is, omdat er weinig afstand was tussen wat Léautaud over zichzelf en anderen dacht
en wat hij daarover schreef.
Morriën constateerde: ‘Men schrijft niet de helft van wat men denkt (zelfs W.F.
Hermans niet), omdat men door angst, medelijden of wellevendheid wordt
weerhouden. Tolstoi beweerde eens dat hij de waarheid over “de vrouwen” zou
vertellen wanneer hij in zijn graf zou liggen.
Maar zodra hij het verschrikkelijke woord zou hebben uitgesproken, zou hij het
deksel van zijn kist haastig boven zich dichttrekken. Léautaud heeft niet zo lang
gewacht. Hij heeft zijn waarheid over alles en nog wat al bij zijn leven gezegd. Hij
kon dat doen omdat hij niet, zoals Tolstoi, getrouwd was en omdat hij zich door zijn
eigenzinnige persoonlijkheid buiten alle gemeenschappen had gehouden die mensen
aangaan om het leven aangenaam of draaglijk te maken.’4.
Ik vermoed dat ook bij Multatuli dat verschil tussen het gedachte en het geschrevene
geringer was dan bij veel andere schrijvers. Dat bepaalt voor een belangrijk deel zijn
kracht als schrijver. Multatuli vond het bovendien een pluspunt voor een schrijver
als hij veel geleden had.
Zo noemde hij het een ‘hoofdfout’ van Goethe dat hij ‘als mens en schrijver niet
geleden had.’5. En áls je geleden had, dan moest je er volgens Multatuli ook zo veel
mogelijk over schrijven, waarbij een flinke scheut pathos en megalomanie niet
verboden was.
Ook dát zou Multatuli als columnist minder geschikt hebben gemaakt. Als ik me
in mijn columns zó vaak zou beklagen over mij aangedaan onrecht als Multatuli deed
in zijn geschriften, dan zou de hoofdredactie van NRC Handelsblad mij na enkele
maanden bij zich roepen en vragen: ‘Frits, is er iets thuis? Ga er eens een weekje uit,
naar Vlieland of zo, wij betalen de bootreis.’
Laten we Multatuli dus geen columnist meer noemen. Het is te veel eer voor de
columnisten en te weinig eer voor de grote schrijver die Multatuli is.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Brandt Corstius als Piet Grijs, Vrij Nederland 19 november 1983.
Aantekeningen bij Japansche Gesprekken, VW III, p. 31.
Boudewijn Büch in Er is niets poëtischer dan de waarheid, Amsterdam, 1986, p. 138.
Adriaan Morriën, ‘Brood op de plank’, in: Verzameld kritisch proza, deel 2, Amsterdam, 1999,
p. 479.
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Hans van den Bergh
Multatuli en de partijpolitiek
In onderstaande regels wil ik graag een van die merkwaardige paradoxen centraal
stellen die zo kenmerkend zijn voor doen en denken van Multatuli. Het gaat mij dit
keer om zijn opmerkelijke opstelling ten aanzien van de politieke stromingen van
zijn tijd.
Want is het niet wonderlijk dat een uitgesproken ‘wereldverbeteraar’ als hij was,
zich nooit heeft aangesloten bij een politieke partij, actiegroep of beweging? Het is
namelijk beslist niet uit onverschilligheid dat hij zich afzijdig hield; nee, Multatuli
toonde zich bij uitstek bewogen door het lot van ‘de gewone man’. Vooral in latere
jaren hield hij zich zeer bewust bezig met wat toen ‘de sociale kwestie’ werd genoemd.
Ik hoef in dat verband nauwelijks te herinneren aan Idee 451 dat een scherpe
‘sociologische’ analyse (avant la lettre) biedt van de noodsituatie onder de
arbeidersklasse.
Trouwens: Dekkers optreden in de kwestie-Lebak was al evenzeer een stellingname,
een principieel partijkiezen, in een publieke zaak: het beheer van onze koloniën.
Maar ook op dat punt heeft hij zich nooit kunnen of willen aansluiten bij een politiek
actieve groep of partij. (Zelfs heeft hij eigenlijk nooit eenduidig stelling genomen
tegen het verwenste Cultuurstelsel in Nederlands Oost-Indië.)
Ook de prille socialistische beweging en haar latere voorganger Domela
Nieuwenhuis, die als mens door Dekker heel hoog werd aangeslagen, heeft nooit op
zijn daadwerkelijke steun kunnen rekenen.
Integendeel, uit angst dat hij met de socialistische beweging zou worden
vereenzelvigd liet Multatuli in 1886 een advertentie plaatsen:
‘Om misverstand uit de weg te ruimen verklaar ik dat de meningen der
Sociaal-Democraten [...] mij voorkomen in hoofdzaak onjuist te zijn.’
Multatuli
Waarom heeft hij zijn handen toch zo graag vrij willen houden? Daar zijn op zijn
minst twee verklaringen voor te geven.
Ten eerste was een van Multatuli's favoriete beginselen de zogenaamde ‘Vrije
studie’. Zonder enig dogma of beperking moest elk mens zien een strikt persoonlijk
inzicht te verwerven. Een van zijn hete hangijzers was dat je nooit iemand moest
navolgen. Zo formuleert hij dat in Idee 51:
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Wie me wat nadoet is dikwyls myn vyand,
meestal vervelend en altyd een dwaas.
Elders (52) zegt hij het Pythagoras kwalijk te nemen dat zijn volgelingen zwoeren
bij het woord van hun meester. En ook Idee 46 is heel principieel op dit punt: ‘Ik
geef wenken, geen regels.’
Wie zo'n standpunt huldigt zal allicht ook zelf niet graag een gevestigde denktrant
volgen of zich bij een bestaande groepering aansluiten. En dat gevoelen is nog zo
dwaas niet. Kennen we niet allemaal de lichte huivering die ons bevangt als we het
stemhokje instappen en maar weer eens - pakweg PvdA willen kiezen, in het besef
dat we ons dan kennelijk ook engageren met bepaalde partijpolitieke stokpaardjes
en ons associëren met deze of gene griezel van de partij?
Maar de tweede en belangrijker reden voor Dekkers niet-partijgangerschap was
zijn typische vorm van waarheidszoeken. Multatuli was - en het is eerder opgemerkt
door Van Dooren in Over Multatuli 31, p. 15-23 - in wezen een typische
dilettant-filosoof, maar dan een ‘dilettant’ in de destijds gangbare betekenis van:
niet-academische liefhebber. Multatuli was zijn leven lang een wijsgeer, iemand die
niet aflaat te onderzoeken wat wáár is.
Dat deed hij met name door gevestigde opvattingen en algemeen gangbare termen
steeds weer met scepsis te onderzoeken. Hij analyseerde de gebruikte begrippen op
hun bedoelde én werkelijke inhoud en was in die zin een voorloper van de analytische
(met name Britse) school in de filosofie. Hij onderwierp geijkte terminologieën aan
een streng semantisch onderzoek: wat bedoelt iemand eigenlijk die dit of dat beweert?
Hierin schuilt ook de verklaring van een van zijn eerste Ideën (10) ‘De jeugd moet
zich oefenen in 't bepalen.’ En op die grond ook vermeed hij openlijk te kiezen tussen
het Cultuurstelsel of Vrije arbeid, omdat zijn wantrouwige analyse van de twee
termen hem leerde dat beide stelsels botweg neerkomen op uitbuiting.
Een halve eeuw voor de stichting van de signifische kring van Van Eeden en
Mannoury - die uitliep op de nog bestaande School voor de Filosofie in Leusden onderzocht Multatuli al uiterst sceptisch de heersende partijpolitieke begrippen.
Laten we eens kijken hoe hij zich daarover uit in zijn enige echt politieke pamflet,
zijn drama Vorstenschool (dat gewoonlijk door kenners geminacht wordt, maar dat
ik - uit jeugdsentiment - heel hoog heb zitten en dat ik bijna helemaal kan opzeggen,
net als - by the way - Henk Hofland).
In het derde bedrijf spreekt koningin Louise eerst over de conservatieven:
Behouden? Konserveeren? Wat? Het oude?
Volstrekt niet! Ook dit woord is leugen. Nooit
Zag ik Behouders met 'n vygeblad
Gekleed, of... niet-gekleed. Nooit met 'n pyl
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Van vischgraat, zich het dejeuner verdienen.
[...]
en als
Er een behouder opstond uit het graf, Waarin hy sinds een eeuw
zich...konserveerde,
Hy zou zich erg'ren aan z'n afgevallen kleinzoon
Die toch in eigen oog behoudend bleef.
Behouden? Wat? Wat wordt behouden? Niets
Dan eigen geld en goed, als 't mooglyk is,
En wat vooroordeel tegen nieuwigheid.
En tegen de liberalen - de eigenlijke progressieven van die dagen - fulmineert ze,
ongetwijfeld mede uit naam van de schrijver, als volgt:
[...] Ik ben liberaal,
God weet het! Maar juist uit vryzinnigheid
Veracht ik dat modern partygeknoei [...]
Ik zoek de waarheid op een andren weg.
Wat heden liberaal heet, zal weldra
Behooren tot den oude-pruikentyd.
[...]
En meer nog: meent ge dat de woorden juist zyn,
Waarmee men 't goede en schoone in vakjes deelt,
Als schelpen in de kast van 'n muzeum?
Neen, neen, zóó ingeworteld is 't onware, dat
De naam zelfs der partyen, leugen is.
Wie zich vryzinnig noemt, en liberaal Omdat-i anders dwaalt dan grootpapa!
Is vaak [...] zoo vastgeroest en stram, zoo onvryzinnigBekrompen en ònliberaal...dat by
Den ramp der zaak, nog de ironie van 't woord
Haar bytend gif in de open wonde spuit.
[...]
En ook over de radicalen breekt ze haar koninklijke staf, en Multatuli speelt daar
heel mooi met de etymologische wortel van het begrip:
Zeker! Radikaal!
Wie zou niet wenschen al 't verkeerde in goed
Te zien veranderd: radikaal! O zeker!
De landman snoeit het onkruid niet, hy rukt
Het uit, met stam en wortel: radikaal!
Maar...ook dit woord veranderde van zin:
Zy die zich radikalen noemen als
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Party, de schreeuwers om verbetering
Van...weer en wind - weet ik het - zy die eischen
Dat een Regering zorgen zal dat twee
Maal twee gelyk aan vyf zal wezen, en
Dat ieder even groot - of klein! - zal zyn...
Het is al met al interessant te zien hoe de schrijver steeds onderzoekt of de termen
zelf - conservatief, vrijzinnig, radicaal - wel steek houden. Hij wantrouwt haast
intuïtief de woorden die het zicht op de zelf ontdekte waarheid vertroebelen. We
zullen zo direct zien dat hij inderdaad de socialisten voor irrationeel hield of (zoals
Louise zei) voor mensen die eisten ‘dat twee maal twee gelijk aan vijf zal wezen’.
Want - hoezeer ook begaan met de sociale zaak - Multatuli verzet zich met dezelfde
drift tegen de grondstellingen van het socialisme die hij evenzeer voor onwaar houdt.
Immers waar moet het geld voor hun maatschappijhervorming vandaan komen?
In 1884 schrijft Multatuli daarover een prachtige brief aan een van de socialistische
voormannen, H.C. Muller, met wie hij in die tijd correspondentieschaakte. Al eerder
heeft hij hem toevertrouwd dat hij ‘Karel Marx’ onleesbaar acht omdat de man niet
kan schrijven en - typisch signifisch verwijt! - omdat deze zijn boek ‘Het Kapitaal’
heeft genoemd. Hoezo? Is er dan maar één kapitaal? En is dat soms een ondeelbare
grootheid? En in de brief van 8 januari '84 volgt dan dit betoog (VW XXIII, p. 31):
Die arme Nieuwenhuis! [...] Hy zal op drie manieren geslagen worden.
1* Door de bezitters. 2* Door z'n zoogenaamde geestverwanten die hem
slechts eren zullen zoolang hy kans ziet de verplichting der maatschappy
te bespreeken om ieder 't noodige te verschaffen. Hiermee zal hy wel
uitscheiden zoodra hy inziet dat daarby behoort opgegeven te worden waar
dat noodige vandaan moet komen? Voeding op de school? Magnifiek! Ik
ga nog verder, en zeg: voeding overal! Voeding op straat, op stoepen, op
gootplanken, in de lucht, op je beddeplank, op bestekamers [w.c.'s] als je
dat verkiest. En waarom voeding alleen? Me dunkt als we aan het begeeren
zyn en 't maar voor 't zeggen hebben, moeten we wat royaler kiezen! Alzoo
ook allerlei ander genot!
En daarop volgt dan een mooie multatuliaanse opsomming van alle mogelijke
denkbare welvaartsexcessen als schoenen met diamanten gespen voor de kinderen
der armen. En een muziekkorps bij iedere school. En ‘De sterrekunde ...nu ja die
beoefenen de jongelui voortaan op plezierreisjes naar de maan...’. Kortom een
bestrijding van de socialistische idealen door ze ad absurdum door te voeren. Maar
Multatuli's stellingname is economisch gesproken zo gek nog
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niet. Herverdeling van de beschikbare goederen leidt inderdaad tot niets. Ik heb het
vaak genoeg bij Jan Pen gelezen: als je het geld van de weinige rijken aan de vele
armen geeft hebben ze allemaal te weinig.
Uit eigen vrij verworven inzicht betoogt Multatuli hier vrij rationeel: men kan
geen bezit uit het niets creëren, of in zijn bewoordingen aan Muller: ‘De beoogde
beneficia [waardevolle goederen] moeten ergens vandaan komen: de natuur der
dingen is stipt in haar boekhouding!’ Tenslotte hebben de socialisten toch onvermoede
vooruitgang geboekt in de 20ste eeuw (meer dan ook Domela zelf bevroedde) door
de enorme toename van de arbeidsproductiviteit, als gevolg van de mechanisering
en de fabrieksmatige productie. Die ontwikkelingen kon Multatuli niet voorzien en
zolang hij die niet kende, bezag hij met huiver en wantrouwen het onbeperkte
eisenpakket van de socialistische voormannen.
Maar dat vloeide zoals gezegd allerminst voort uit sociale onverschilligheid, want
dat er iets gedáán moest worden zag hij scherper dan menig ander, zoals opnieuw
mag blijken uit een kleine, bij insiders befaamde Vorstenschool-passage (uit het
eerste bedrijf); Louise spreekt tegen haar moeder:
[...] Het Volk
Is laag gezonken, moeder! Ziel en hart
Gaan onder by aanhoudend stoflijk lyden.
De gloed van hooger geestdrift wordt gedoofd,
Als 't leven slechts één kamp is met het lage,
Als niet te sterven 's levens eenig doel is,
En uitstel van bezwyken hoogste prys!
Wat is den arme 't schoon der lente? Niets!
Een sterrenhemel? Niets! Wat is hem kunst?
Wat zyn hem tonen, tinten, geuren? Niets!
Wat is hem poëzie? Wat liefde? Niets!
Bij het instuderen van het stuk beklaagde Multatuli zich er nog over dat Mina
Krüseman deze verzen zo weinig bevlogen wist te brengen. Het gewone volk zou
door haar voordracht in elk geval niet tot liefde voor poëzie ontbranden!
Maar de merkwaardige paradox tussen meegevoel en afzijdigheid die ik aan de
orde stelde, kan dus verklaard worden uit de behoefte om zelf, zonder voorgangers,
naar oplossingen te zoeken en om - voor alles - juist als vrijdenker onafhankelijk te
blijven, of - om nog eenmaal koningin Louise te citeren Ikzelf ben liberaal maar juist hierom
Mag ik m'n oordeel niet aan banden leggen.
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Annemarie Kets
Multatuli en de positie van de vrouw
De positie van de vrouw was voor Multatuli een rijke bron van inspiratie. Hij wijdde
een paar prachtige stukken aan dat onderwerp, zoals de ‘Achtste Geschiedenis van
Gezag’, over de pientere Thugatèr, die thuis moest blijven terwijl haar broers de
wijde wereld introkken, of de Brief aan Mevrouw de Weduwe X. te Y., over het
droeve lot van ongehuwde moeders en hun ‘onnatuurlijke’ kinderen, of de woedende
tirade over ‘den toestand der vrouwen in onze maatschappy’ in de eerste bundel
Ideën. Vrouwen vormden in zijn ogen een achtergestelde groep en hij vond, als een
van de eersten van zijn tijd, dat zij maatschappelijk en politiek gezien dezelfde rechten
zouden moeten krijgen als mannen. ‘[Wie] behoort het meest invloed te hebben?’
vroeg hij zijn lezers in Idee 181. En direct daarna formuleerde hij zelf het antwoord:
‘Wie 't meest ontwikkeld is als mens. De geslachtsdelen hebben hiermee evenmin te
maken als de kleur van 't haar.’
Dat was anno 1862 natuurlijk een provocerende uitspraak, die lijnrecht inging
tegen de toen heersende opvattingen en dus ook veel weerstand opriep. Maar Multatuli
bleef die opvattingen met vuur bestrijden. Daarbij maakte hij een onderscheid tussen
‘de wetten’ en ‘de zeden’. De wetten op zich waren zo slecht nog niet, vond hij, maar
de zeden.... ‘Geen wet’, aldus Multatuli, ‘was ooit zo kleingeestig en barbaars als de
zeden. [...] Welke wet gebiedt de verwaarlozing van de opvoeding uwer dochters?
Welke, dat ge uw vrouwen maakt tot onbezoldigde huishoudsters? Dat doen de
zeden.’ En met een spervuur van voorbeelden liet hij zien hoe meisjes en vrouwen
geestelijk klein werden gehouden. Die voorbeelden zijn vaak zo schrijnend dat je je
afvraagt of Multatuli zijn verontwaardiging ter wille van het effect niet te dik heeft
aangezet. Hoe stond het eigenlijk met de wettelijke en vooral ook met de feitelijke
situatie van vrouwen rond 1870? Deze vraag heb ik toegespitst op drie kwesties die
destijds bepalend waren in het debat over de (on)afhankelijkheid van vrouwen: het
onderwijs, de huwelijkswetgeving en het kiesrecht.
Wetten waren destijds in ‘geslachtloze’ taal geschreven. In de Grondwet bijvoorbeeld
was geen sprake van ‘mannen’ en ‘vrouwen’, maar van ‘Nederlanders’. In de praktijk
betekende dit echter mannelijke Nederlanders, vrouwen werden als een een quantité
négligeable gezien. Heel duidelijk blijkt dat uit de onderwijssituatie. De opvoeding
van meisjes stond in het teken van het huwelijk en de huishouding, meer ontwikkeling
werd niet nodig geacht. Meisjes
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namen dus niet deel aan het middelbaar en hoger onderwijs, ook al stond er nergens
in de wet expliciet vermeld dat ze geen onderwijs móchten volgen. Aletta Jacobs
maakte in 1870 heel slim gebruik van deze maas in de wet. Als eerste vrouw opende
zij toen de aanval op het mannenbolwerk van het middelbaar onderwijs. Zij vroeg
én kreeg toestemming om als ‘toehoorderes’ de lessen op de Hogere Burger School
in Sappemeer bij te wonen. Saillant detail is dat die toestemming werd verleend door
Multatuli's aartsvijand, minister Johan Rudolf Thorbecke. Een jaar later liet Jacobs
zich, wederom met toestemming van Thorbecke, inschrijven als eerste vrouwelijke
student: zij ging medicijnen studeren in Groningen.
Daarmee veroorzaakte zij een storm van kritiek, zelfs binnen haar eigen familie.
Een van Aletta's broers vond namelijk dat zijn vader haar beter aan de wastobbe had
kunnen zetten dan achter een bureau vol boeken. De anekdote laat zien dat Multatuli
gelijk had toen hij poneerde dat de zeden achterlijker waren dan de wettelijke
voorschriften. Aletta's broer zou het overigens nog moeilijk krijgen: Aletta deed in
1878 haar artsexamen en was daarmee de eerste afgestudeerde vrouw in Nederland;
een jaar later promoveerde zij, wederom als eerste vrouw. Haar zusters Charlotte en
Frédérique werden respectievelijk de eerste vrouwelijke apotheker en de eerste vrouw
met een akte wiskunde.
Ook voor wat betreft het huwelijk wees Multatuli op het verschil tussen de regels en
de maatschappelijke invulling daarvan. ‘De wet’, aldus Idee 192, ‘hoe ze ook de
vrouw mishandelt, blyft haar toch altyd beschouwen nagenoeg als minderjarige, of
als iemand die onder curatele staat... de zeden maken de vrouw tot slavin.’ In Idee
197 liet hij zien wat die slavernij inhield. Het is verleidelijk het Idee in zijn geheel
te citeren, maar de slotalinea is welsprekend genoeg: het meisje dat zich braaf heeft
gedragen en (dus) ten huwelijk is gevraagd ‘mag luisteren als papa spreekt, en zwygen
als papa knort, en papa wryven met kastanje-olie als-i rheumatisch is. En ze mag,
als papa met 'n paar vrinden zit te praten over al de pret die ze hadden vóór hun
huwelyk, naar haar kamer gaan, om daar te peinzen over de schitterende beloning
van 'r deugd.’ Nu was ook de huwelijkswetgeving van die tijd niet erg gunstig voor
vrouwen. Het Burgerlijk Wetboek (1838) bepaalde namelijk dat de man het hoofd
van de echtvereniging was. Getrouwde vrouwen kregen de status van ‘personae
miserabiles’: net als kinderen en personen die onder curatele waren gesteld (zoals
zwakzinnigen of misdadigers), waren zij handelingsonbekwaam, wat inhield dat zij
geen enkele rechtshandeling konden verrichten zonder toestemming van hun
echtgenoot. Verder waren zij in alle opzichten gehoorzaamheid verschuldigd aan
hun echtgenoot. Zij hadden geen zeggenschap over hun kinderen, konden niet vrij
beschikken over het eventuele vermogen dat zij, bijvoorbeeld via een erfenis, bij hun
huwelijk hadden ingebracht en ‘genoten’ slechts ‘inwoning’ in het huis van hun man.
Wat dit betekende voor vrouwen met een slecht huwelijk laat zich raden. Multatuli
zelf heeft niet meer mee mogen maken dat er aan de achter-
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stelling van getrouwde vrouwen officieel een einde werd gemaakt: de regel van de
zogeheten maritale macht zou pas in 1969 uit het Burgerlijk Wetboek worden
geschrapt.
Multatuli was, zoals bekend, een verklaard tegenstander van het algemeen kiesrecht.
Nu viel er op het algemene van dat kiesrecht wel wat af te dingen. In feite waren
alleen burgers die een bepaalde som aan belastingen betaalden, gerechtigd hun stem
uit te brengen (censuskiesrecht). In de praktijk kwam het erop neer dat alleen
mannelijke belastingbetalers van hun stemrecht gebruik maakten, hoewel de wet
vrouwen niet expliciet uitsloot. En weer greep Aletta Jacobs, die als praktiserend
arts aan alle wettelijke eisen voldeed, haar kans. In 1883, toen er verkiezingen werden
gehouden en haar naam niet op de kiezerslijst bleek voor te komen, richtte Jacobs
een verzoek aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam om haar alsnog op
de lijst te plaatsen. Haar verzoek werd geweigerd met een in dit verband wel heel
interessante, expliciete verwijzing naar het onderscheid tussen wetten en zeden:
‘Adressante moge zich dan al beroepen op de letter der wet’, aldus de Amsterdamse
bestuurders, ‘volgens den geest onzer staatsinstellingen is aan de vrouw geen kiesof stemrecht verleend.’ Jacobs ging in beroep bij de arrondissementsrechtbank te
Amsterdam, die verklaarde ‘dat het onmogelijk de bedoeling van den Nederlandschen
wetgever geweest kon zijn de vrouw kiesbevoegdheid te geven’.
Uiteindelijk stelde ook de Hoge Raad haar in het ongelijk op grond van een wel
heel opmerkelijke cirkelredenering: Jacobs kon niet geacht worden ‘in het volle genot
van haar burgerlijke en burgerschapsrechten’ te zijn, want... zij derfde het recht om
kiezer te zijn. Bij de Grondwetsherziening van 1887 werd vervolgens nadrukkelijk
vastgelegd dat alleen mannelijke ingezetenen, ‘die door de kieswet te bepalen
kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand bezitten’, het recht
hadden hun stem uit te brengen. Dertig jaar later werd het algemeen kiesrecht voor
mannen ingevoerd, het algemeen vrouwenkiesrecht volgde in 1919.
Wat is nu de betekenis van Multatuli geweest voor de positie van de vrouw? Die
kan, als men de naslagwerken mag geloven (en waarom niet?), moeilijk worden
overschat. Algemeen wordt aangenomen dat hij met zijn Ideën, zijn lezingen
(waarvoor vrouwen, als extra stimulans om te komen, geen toegang hoefden te
betalen) en zijn talrijke brieven grote invloed heeft uitgeoefend op het ontstaan van
de Nederlandse vrouwenbeweging, zoals hij op zoveel meer terreinen emancipatorisch
heeft gewerkt. Dat is niet alleen een constatering achteraf, er zijn ook talrijke
getuigenissen uit Multatuli's eigen eeuw waaruit blijkt dat vrouwen zich aan hem
schatplichtig voelden. Twee daarvan wil ik ter afsluiting noemen. De eerste
Nederlandse vrouwenvakvereniging, de in 1894 opgerichte onderwijzeressenbond,
tooide zich met de naam van Thugatèr (Grieks voor ‘dochter’), een directe verwijzing
naar de eerder genoemde ‘Geschiedenis van
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Gezag’ uit de Minnebrieven. En Aletta Jacobs ten slotte onderstreepte Multatuli's
betekenis voor de vrouwenbeweging door ruim bij te dragen aan de herdenkingssteen
die kort na Multatuli's dood werd aangebracht aan de gevel van zijn geboortehuis.
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Dik van der Meulen
Oud en uitgeschreven
In 1976 verscheen De raadselachtige Multatuli van Willem Frederik Hermans. Heeft
Hermans vermoed wat hij aanrichtte toen hij Multatuli het adjectief ‘raadselachtig’
meegaf? Het boek is inmiddels meer dan een kwarteeuw oud, maar het heeft Multatuli
sedertdien niet meer losgelaten. Ook in de besprekingen van mijn boek duikt Hermans'
typering weer op. ‘Het raadsel blijft, en dat is maar goed ook’, zo besloot Jan Blokker
vrijdag 13 september 2002 zijn stuk in de Volkskrant over Multatuli.
Hermans heeft zodoende het werk van de biografen in hope er niet gemakkelijker
op gemaakt. Voortaan wachtte hen niet alleen de taak Douwes Dekkers leven in kaart
te brengen, op welke wijze dan ook, maar ook de raadsels rond Multatuli op te lossen.
Maar wás hij wel zo raadselachtig?
Ik betwijfel het. Uiteraard waren Multatuli's wegen soms ondoorgrondelijk en
deed hij het zelfgekozen en inmiddels tot cliché vervallen begrip ‘een vat vol
tegenstrijdigheids’ alle eer aan: hij was immers, om maar eens iets te noemen, een
liberaal die tegen de liberalen was, een antisocialist met socialistische opvattingen,
een ‘macho’ die aan de basis stond van het Nederlandse feminisme, een atheïst die
Jezus als grote voorbeeld had, en bovenal: een rasschrijver die het schrijven als
geestelijke prostitutie brandmerkte.
Maar of hij daarmee een groter raadsel was dan anderen? Je zou bijna zeggen:
integendeel, want hoe onverenigbaar deze eigenschappen ook lijken te zijn, duidelijk
zijn ze wel. Multatuli was vooral in zijn brieven ongekend openhartig; zijn
mededeelzaamheid maakt het zijn biografen in zekere zin juist gemakkelijk.
Vermoedelijk is het aanzienlijk lastiger een levensbeschrijving te maken van
bijvoorbeeld je eigen grootvader, Multatuli's vrouw Mimi of de veel raadselachtiger
Willem Frederik Hermans.
Hoe dit zij: de titel van Hermans' laatste echt goede boek is niet meer uit te wissen.
Tot Multatuli's raadsels die sinds jaar en dag onderwerp van discussie zijn - zelfs al
lang voordat Hermans de kwestie aan de orde stelde - wordt zijn zwijgen gerekend.
Vanaf het jaar 1877 publiceerde Multatuli geen nieuw werk meer: iets wat vooral
door de liefhebbers van Woutertje Pieterse werd en wordt betreurd. Zij leven nu
immers al 125 jaar met de onverteerbare gedachte dat de hoofdpersoon van deze
vertelling eindigt in het gezelschap van een ‘waardin’ - in dit geval een soort
hoerenmadam.
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Waarom liet Multatuli op dat punt - aan het eind van Idee 1282, om precies te zijn zijn lezers in de steek? Anders gezegd: waarom verkeerde zijn schrijverschap, hoewel
hij nog vele jaren te leven had, in zijn zwijgerschap?
Hierover ware veel te zeggen, om met Multatuli te spreken (waarop hijzelf er
gewoonlijk het zwijgen toe deed). In mijn boek over Multatuli's leven en werk speelt
zijn zwijgen, vanzelfsprekend, een belangrijke rol. Waarom moest Wouter
achterblijven in dit treurigstemmende gezelschap? Waarom werd het blijspel Aleid
niet voltooid? Waarom verscheen er geen achtste bundel Ideën, die hij zijn uitgever,
op 12 juni 1873, toch met groot optimisme had toegezegd?
Voor Multatuli's onmacht of onwil om de pen op te nemen en zich tot het publiek
te richten, bestaan vele verklaringen, waarvan ik er enkele zal noemen. Ze zijn niet
door mij bedacht, en zullen u mogelijk ook niet onbekend in de oren klinken - op
één na, misschien.
In de eerste plaats was daar Multatuli's eigen verklaring: zijn teleurstelling over
zijn lezers. Hij had, zo zei hijzelf telkens weer, álles geofferd. Hij had zichzelf én
zijn gezin tot armoede veroordeeld door ontslag te nemen en zich volledig in te zetten
voor het heil van de mensheid. En wat bleek hem? Zijn lezers vonden zijn boeken
‘mooi’, maar trokken zich er verder niets van aan. De Javaan kreeg het niet beter,
de witte slavernij duurde voort, de kerken, bron van alle schijnheiligheid en
wanverhoudingen, puilden onverminderd uit. Zijn eigen ‘gebrek’ duurde voort en
hij leefde gescheiden van vrouw en kinderen.
Tegen deze sombere voorstelling van zaken is veel in te brengen, en dat is dan
ook gebeurd. Maar het doet er niet toe of Multatuli gelijk had. Waar het om gaat is
of deze verbittering oprecht was, en of dit inderdaad een hoofdoorzaak was van zijn
zwijgen.
Een moeilijke zaak. Ik ben er wel zeker van, na het lezen van de honderden brieven
en evenzovele Ideën waarin hij zijn grieven spuide, dat hij er zelf in ging geloven maar daarmee is nog niet gezegd dat die bitterheid ook zo'n grote rol heeft gespeeld.
Zijn enorme werklust van 1872 tot 1874 is ermee in strijd. In die korte periode
voltooide hij aan de Schillerplatz in Wiesbaden en op de nabijgelegen Adolfshöhe
zijn derde bundel Ideën, Nog eens: Vrye Arbeid in Nederlands-Indië en
Millioenen-studiën, en schreef hij de Ideënbundels IV, V en VI, plus Duizend en eenige
hoofdstukken over Specialiteiten. Meer dan vijftienhonderd bladzijden, in minder
dan drie jaar geschreven, in een tijd dat hij niet minder reden tot verbittering had dan
in de jaren die volgden.
Daartegenover stonden de periodes van letterkundige onmacht. Ook vóór 1877,
het jaar dus dat Multatuli zijn schrijversloopbaan afrondde, waren er lange perioden
dat er bijna niets uit zijn handen kwam. Ja, wel tal van prachtige brieven, vol
uitweidingen, betogen en zelfs parabels die ons tegenwoordig meer dan publicabel
voorkomen - maar blijkbaar niets wat hijzelf geschikt vond voor de drukpers. Toch
probeerde hij wel degelijk voor het publiek te schrijven. Hij kon lange, martelende
dagen achter zijn werktafel zitten, zonder dat de geest over hem vaardig werd; het
maalde in hem en hij broedde op van alles,
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maar de inkt verdroogde aan zijn pen en het papier bleef onbeschreven. Een writer's
block, zou men nu zeggen, maar die term kende Multatuli gelukkig nog niet.
Juist voor deze toestand is het moeilijk een eenduidige verklaring te vinden - maar
raadselachtig is hij daarom nog niet. Waarschijnlijk lag er een combinatie van factoren
aan ten grondslag. Vermoeidheid, bijvoorbeeld: Multatuli begon vanaf het begin van
de jaren zeventig in toenemende mate last te krijgen van nachtelijke hoestbuien,
waardoor hij slecht sliep. Of een vorm van luiheid die we allemaal wel kennen: hij
moest werken, maar liet zich maar al te graag afleiden door dingen die ook gedaan
moesten worden, óf hij hield zichzelf voor dat er belangrijker zaken moesten worden
verricht. Zoiets heeft hijzelf aangegeven toen hij een jonge vriendin, Marie Berdenis
van Berlekom, aanspoorde om te gaan werken. Werk - of arbeid, om met Multatuli
te spreken - was volgens hem ‘het beste wapen tegen smart’. Ik citeer uit een brief
van 29 juni 1886:
't Gebeurt wel eens dat wy ons vergissen in de soort van arbeid die hier
dienen kan. (Ik ken deze fout by ondervinding.) De praktische mogelykheid
van uitvoering is er by noodig. Het tellen en weer tellen van 'n klein getal
steentjes is degelyker dan de poging om te weten hoeveel sterren er aan 't
firmament staan. Dikwyls kiezen wy uit traagheid [lees: luiheid] 'n
onmogelyk te bereiken doel, ons opdringende dat het verhevener is, ten
einde ons 'n voorwendsel ter vergoelyking van 't mislukken te menageeren.
Zoo zal 'n leerling die te lui is om z'n sommen te maken, zich verdiepen
in 't zoeken van de cirkelkwadratuur. Nog eens, ik ken die kwaal [...].
Wat nu eigenlijk zijn eigen cirkelkwadratuur was, schreef hij er niet bij. Het is een
open vraag of hij doelde op zijn pogingen om Kamerlid te worden, of bevrijder van
Insulinde.
Zo zijn er meer oorzaken aan te wijzen voor Multatuli's niet-schrijven, zoals het
gemis van een vaste woon- of verblijfplaats, de eigenaardige omstandigheid dat hij
vaak niet aan werken toe kwam als zijn vrouw bij hem was (en dat gold voor zowel
Tine als Mimi), en niet te vergeten het overlijden van Tine in 1874. Zij stierf
onverwacht - althans voor Multatuli - in Venetië, op een moment dat hijzelf al geruime
tijd in Duitsland samenleefde met Mimi. Hij was halverwege zijn zevende bundel
Ideën toen Mimi met het overlijdenstelegram zijn werkkamer binnenstapte. Multatuli
deed er vervolgens drie jaar over om de laatste 180 bladzijden van de bundel te
schijven - en daarna was het helemaal voorbij.
In mijn boek stel ik echter nog een verklaring aan de orde, waaraan tot nu toe niet
veel aandacht werd besteed: het werk van Multatuli begon - althans voor de drukpers!
- in de loop der jaren aan scherpte te verliezen. Dat lijkt een kwes-
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tie van smaak, en dat is het misschien ook wel, maar toch moet ik erbij zeggen dat
ik niet de enige ben met dit oordeel. E. du Perron wees zo'n vijfenzestig jaar geleden
al op een ‘verkeerde nadruk’ die het latere werk van Multatuli in toenemende mate
kreeg (Verzameld Werk IV, p. 466-467). Dat er meer lezers zijn die dat zo zien, bleek
zaterdag 14 september 2002 in Het Parool waar Guus Luijters over Woutertje Pieterse
opmerkte: ‘Het begin is briljant. Pennewip! Trijntje Fop! Het roverslied! Maar al
gauw verzandt de boel in oeverloos geteem.’ Nu neem ik aan (en hoop ik ook) dat
niet iedereen deze opvatting deelt, maar ook mij lijkt het onmiskenbaar dat de eerste
tweehonderd bladzijden van Wouter sterker zijn dan de latere. Die torenen nog altijd
hoog boven de overige literatuur van zijn tijdgenoten uit, maar inderdaad, het niveau
van het begin halen ze niet. Vraag Multatuli-lezers naar Multatuli's beste boeken, en
ze zullen de Havelaar noemen, Woutertje Pieterse, Minnebrieven of, in een enkel
geval, de eerste brochure over Vrije Arbeid. Natuurlijk zijn er altijd een paar die dan
de later geschreven Millioenen-studiën of Specialiteiten noemen, maar hén verdenk
ik ervan tot elke prijs een afwijkende mening te willen hebben. Dat alles uiteraard
in de beste multatuliaanse traditie.
Ik kan niet bewijzen dat deze terugval ook tot Multatuli zelf was doorgedrongen,
maar toch sluit ik niet uit dat het een rol heeft gespeeld. Multatuli was trouwens de
eerste niet die dit overkwam, en zou de laatste niet zijn.
Op 2 september 1886 berichtte Het Nieuws van den Dag, de krant van Multatuli's
uitgever Funke: ‘Naar men ons meedeelt, is Multatuli bezig aan het tweede deel
zijner “Minnebrieven” en maakt hij zich gereed ook de Wouter-geschiedenis in de
“Ideeën” voort te zetten.’ Waarop het bericht was gebaseerd, is onduidelijk, maar
het bleek dé manier om Multatuli weer aan het werk te krijgen. ‘Ja, ik ben aan 't
werk,’ schreef hij in oktober, niet geheel toevallig op een moment dat Mimi op reis
was. Maar het resultaat beviel hem niet, en hij dreigde het weer te verscheuren. Op
20 november was Mimi terug. Ze schreef aan vriendin dat haar man het werk had
afgebroken.
Maar Multatuli heeft zijn werk niet verscheurd. Na zijn dood op 19 februari 1887
vond Mimi de papierstroken op zijn bureau. Ze ging ermee naar een drukker en liet
er een uitgaafje voor vrienden van maken: de Onafgewerkte blaadjes gevonden op
Multatuli's schrijftafel.
Onafgewerkt zijn ze, en het is niet eerlijk om er een kritisch oordeel over te vellen,
want in deze vorm zou Multatuli ze zeker niet hebben gepubliceerd. Niettemin: ze
maken een fletse indruk, niet alleen vergeleken met Minnebrieven, waar ze een
vervolg op zijn, maar ook met de gewone brieven die hij in dezelfde periode schreef.
Als er één geschrift is dat zijn achteruitgang als publieksschrijver lijkt aan te wijzen,
zijn het wel de Onafgewerkte blaadjes.
Tegelijk is het echter een document dat weemoedig stemt, met oude hoofdpersonen
als Fancy, Droogstoppel- of Kappelman-achtige onbekenden en bovenal de
hoofdpersoon, die ‘lui, pedant en ziekelyk’ is, waarbij zich een ‘nieu-
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we kwaal’ heeft gevoegd, ‘die nauwelyks minder afkeurenswaardig is: hy wordt
oud.’
Voor elke trouwe lezer van Multatuli was (en is) duidelijk wie hiermee bedoeld
werd: Max Havelaar, wiens alter ego Sjaalman eveneens lui, pedant en ziekelijk werd
genoemd. En tegelijk was het Multatuli zelf, die net als Max oud was geworden.
Oud, en bijna uitgeschreven.
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Gerard Termorshuizen
Ginds in het verre zuiden waar de padigolven ruisen
Zonder Rangkasbitung geen Multatuli! Niettemin, met welk een bijna vanzelfsprekend
gemak verdween de zich begin 1856 in die West-Javaanse binnenplaats afspelende
‘zaak van Lebak’ al na luttele decennia naar de achtergrond. In Nederland wel te
verstaan. Níet in Insulinde. Wanneer in 1910 en 1920 in het moederland
Multatuli-manifestaties op touw worden gezet, wijzen progressieve journalisten in
Batavia en Semarang met ergernis op de slechts marginale aandacht daarbij voor de
Max Havelaar als een politiek-sociale actualiteit in de kolonie. Alsof er niet nog
steeds op Java en daarbuiten, op de plantages van Deli en in de tinmijnen op Banka,
inlanders worden uitgebuit en als beesten behandeld, alsof er niet, en ik citeer de
hoofdredacteur van De Locomotief in 1910, ‘in duizenden gevallen onwaar getuigenis’
wordt afgelegd ‘uit vrees voor de wraak van het zegevierend onrecht.’ Geërgerd
toonden zij zich, maar niet verbaasd. Te goed immers kenden zij de desinteresse in
het moederland voor Indië. Voor het overgrote deel van de Nederlanders, met inbegrip
van de intelligentsia, was Indië een vage notie. Ook van de oud-Indischgasten, zij
die met een hoog pensioen of dikke buidel Straat Soenda achter zich hadden gelaten,
viel weinig te verwachten, een gepasseerd station als Indië voor hen was geworden.
Wie merkt er, noteert een Indische journalist sarcastisch, ‘buiten de “Witte” of 't
Kurhaus nog wel eens iets van al die gewezen Indische hoogheid en kranigheid? Hun
voornaamste bezigheid is hun driemaandelijkse gang naar stadhuis en 's Rijks laadje.’1.
Multatuli als de profeet van een moderne koloniale politiek; Multatuli als het
‘beginpunt van de Indonesische geschiedenis’, zoals Pramoedya Ananta Toer het
formuleerde; Multatuli als een symbool van gerechtigheid in een tot op de dag van
vandaag door onrecht, corruptie en armoede geteisterde archipel. Dat alles begon in
Rangkasbitung. Het sprak daarom als vanzelf dat toen in 1972 de eerste complete
vertaling van de Max Havelaar in het Indonesisch het licht zag, deze in Lebaks
hoofdplaats ten doop werd gehouden. Het was een onvergetelijke gebeurtenis voor
de enkele honderden genodigden (onder wie prominente oud-nationalisten en
vrijheidsstrijders). Zij ervoeren dit samenzijn als een mijlpaal in meer dan honderd
jaar koloniale geschiedenis en turbulente postkoloniale realiteit.
In de vroege morgen van 1 augustus 1972 overbrugden wij de 140 kilometer tussen
Jakarta en Rangkasbitung, langs dezelfde omweg die Douwes Dekker in
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1856 aflegde, via Tangerang, Serang en het heuvelachtige door de 1800 meter hoge
Gunung Karang gedomineerde landschap ten zuiden daarvan; halverwege Pandeglang
en Rangkasbitung hielden we even halt: op de plek, in een bocht van de weg, waar
de regent van Lebak en controleur Verbrugge de komst van de nieuwe
assistent-resident verbeidden. Wat later verzamelden we ons, tezamen met de nazaten
van Karta Natanegara en vrijwel alle hoofden van Lebak, in de pendoppo voor de
regentswoning, met het zicht, over de aloen-aloen heen, op de plek waar ooit Douwes
Dekker ambtswoning had gestaan. Over die dag alsook over z'n opmerkelijke nasleep
heb ik een tiental jaar geleden verteld in het samen met Kees Snoek gepubliceerde
boek over Multatuli in Indonesië; de titel, Adinda! Duizend vuurvliegjes tooien je
loshangend haar, ontleenden we aan het in 1991 door de befaamde Indonesische
dichter Rendra geschreven ‘Lied van Saïdjah en Adinda’.
De verschijning van de Indonesische Max Havelaar (zoals trouwens de vertoning
in 1987 - na een verbod van twaalf jaar - van Fons Rademakers' film) bracht een
stortvloed aan reacties teweeg in de pers, de meeste sterk politiek-sociaal getint. Er
werden ook bijeenkomsten georganiseerd, waarvan een tweetal in Jakarta's Cultureel
Centrum Taman Ismail Marzuki. Wat mij van de laatste vooral is bijgebleven was
die sfeer van gisting, van agitatie soms onder het massaal toegestroomde publiek:
een met moeite onder controle gehouden stemming van onbehagen en opstandigheid,
die met name door Poncke Princen (‘There is something rotten in the state of
Denmark’ was het leidmotief van zijn vlammende toespraak) feilloos werd verwoord.
Overweldigend was ook de belangstelling van de kant van vroegere nationalisten,
intellectuelen en artiesten op de bijeenkomst, waar de Leidse hoogleraar Teeuw sprak
over de door Saïdjah gezongen liederen in de Havelaar. Een vooraanstaande
Jakartaanse krant schreef erover: ‘Nog nooit waren er op een literaire bijeenkomst
zoveel letterkundigen en schrijvers aanwezig [...] wat aantoont hoe groot de invloed
van Multatuli's boek op hen is geweest.’
Hoe is dat gegaan met die invloed, via welke kanalen heeft Multatuli's
gedachtengoed jonge Indonesiërs weten te bereiken? Ik beperk me tot een tweetal,
de koloniale pers en het onderwijs. Allereerst die pers. De Max Havelaar was de
‘vulkanische uitbarsting’ van wat er al decennia in Indië aan onvrede leefde, merkte
Du Perron eens op. Een eruptie met belangrijke gevolgen. Na 1860 werd het wat de
kolonie betreft nooit meer als voorheen. Niet alleen waarde de geest van Multatuli
rond op gouvernementskantoren, zoals Fasseur opmerkte over de invloed van de
Max Havelaar op bestuursambtenaren, hij deed dat al evenzeer in nogal wat
redactielokalen van Indische kranten. In die van het Bataviaasch Handelsblad en de
Soerabaya Courant al direct in de jaren zestig, en veel uitdrukkelijker nog in die van
verschíllende dagbladen, op en buiten Java, in de jaren zeventig en tachtig toen de
economische malaise de toch al zo wankele materiële positie van zowel inheemsen
als Indo-Europeanen nog verder deed verslechteren. Eén krant vooral dient hier
genoemd: de Semarangse De Loco-
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motief, die onder de redactie van mannen als Van Kesteren, Cohen Stuart, Brooshooft,
Vierhout, Stokvis en Lievegoed vanaf de aanvang van haar lange bestaan een
consistent pro-inlanderstandpunt heeft ingenomen. Markante en moedige
persoonlijkheden waren die redacteuren, representanten van het in de kolonie zo dun
gezaaide westers fatsoen, die zich staande dienden te houden tegen de grofste
verdachtmakingen van journalisten als Van Geuns, Wybrands en Zentgraaff,
woordvoerders bij uitstek van een onverhulde exploitatiezucht. Zij allen wisten zich,
de een wat uitgesprokener dan de ander, geïnspireerd door Multatuli. Met name C.E.
van Kesteren en Pieter Brooshooft verdienen een bijzondere belichting, niet in de
laatste plaats omdat zij in daad en geschrifte belangrijke traits d'union zijn geweest
tussen blank en bruin. In mijn boek Journalisten en heethoofden hebben hun leven
en arbeid dan ook een prominente plaats gekregen.
Van Kesteren die, voordat hij in 1863 bij De Locomotief kwam en dat dagblad
zijn ‘ethisch gezicht’ gaf, als huisleraar optrad van de kinderen van de regent van
Demak, en die mede door dit intense contact een groot propagandist werd van westers
onderwijs aan de inheemse aristocratie. En Brooshooft - een vooraanstaand
wegbereider van de ‘ethische richting’ in de koloniale politiek - die in later jaren met
een van de door Van Kesteren onderwezen zoons, Ario Tjondro Negoro, de latere
regent van Djepara, en diens dochter Raden Adjeng Kartini in een persoonlijke relatie
kwam te staan. De vader en de dochter, de een om zijn vooruitstrevend bestuur en
de ander om haar in 1911 uitgegeven brieven Van duisternis tot licht hoorden tot de
eerste exponenten van een westers gevormde inheemse elite. En het sprak vanzelf,
dat Kartini - mede op instigatie van Brooshooft die jonge mensen Multatuli's roman
aanried als antidotum ‘tegen de wrijving met het ploertendom’ - de Max Havelaar
kende en bewonderde. In haar brieven zijn nogal wat passages aan te wijzen die de
invloed ervan verraden, bijvoorbeeld die welke handelen over het schrijverschap als
wapen. ‘Men kan ons [Indonesiërs] veel, ja alles ontnemen’, schrijft ze, ‘maar niet
mijn pen. Die blijft van mij, en ik zal mij ijverig oefenen in het hanteren van dat
wapen.’2.
Voor het eerst in de troonrede van 1901 wordt gesproken van een ‘zedelijke roeping’
tegenover Indië. De ‘ethische richting’ is geboren. De deplorabele materiële situatie
van de inheemse bevolking krijgt de eerste, zij het voorzichtige, officiële aandacht.
De associatiegedachte doet opgeld, de kastenbarrières tussen blank en bruin worden
hier en daar wat terzijde geschoven. Twee streng gescheiden werelden worden zich
wat meer bewust van elkaars nabijheid: er is sprake van toenadering, maar
tegelijkertijd van scherpe reactie en een nog openlijker racisme dan voorheen van
de zijde van de koloniale ‘diehards’. Maar de verruiming van de
onderwijsmogelijkheden en het ontstaan van een Maleise nationalistische pers blijken
een onomkeerbaar proces. Tot afgrijzen van bijvoorbeeld de ultra-conservatieve,
machtige dagbladleider Karel Wybrands ge-
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bruikt Tirtoadhisoerjo - later de centrale figuur in Pramoedya Ananta Toers ‘Werken
van Buru’ - rond 1910 (en dat is voor het eerst in de Maleise pers) de Max Havelaar
als instrument om zijn antikoloniale gevoelens te uiten. Een voorbeeld dat veel
navolging zou krijgen.
Tirtoadhisoerjo, zoals vele andere Indonesiërs in de decennia daarna, kende de
Max Havelaar onder andere van de schoolbanken. In haar dissertatie Twee zielen,
twee gedachten beschrijft Liesbeth Dolk nauwkeurig hoe Multatuli en zijn protestboek
in het Indische literatuuronderwijs werden geïntroduceerd, en wijst zij op de heftige
weerstanden die die introductie begeleidden. Het was immers gevaarlijk terrein; veel
leraren liepen er dan ook met een boog omheen óf uit vrees voor een reprimande of
erger, óf omdat zijzelf het boek zagen als een potentieel gevaar voor de koloniale
status quo. Maar er waren nogal wat uitzonderingen: docenten met sympathie of op
z'n minst begrip voor de nationalistische aspiraties, die de Max Havelaar níet uit de
weg gingen, ja die zelfs (zoals de dichter Han Resink in Yogya meemaakte) dat boek
promoveerden tot verplichte lectuur. Uitzonderingen, jawel, maar laten we hun
betekenis niet onderschatten: de-mond-tot-mondreclame deed z'n werk, aangesloten
als veel scholieren waren bij nationalistische verenigingen als Jong Java, Jong
Sumatra, Jong Celebes en Jong Ambon. Het boek werd geleend uit bibliotheken en
ook gekocht.
Van die nu vrijwel uitgestorven generatie nationalisten, schrijvers en artiesten heb
ik er in de jaren zeventig en tachtig nogal wat gekend. Zij vertelden mij over hun
kennismaking met de Max Havelaar en de daardoor gewekte emoties. De bekende
schilder Baharudin - uit spontane verrukking om de verschijning van de Indonesische
vertaling maakte hij voor mij een portret van Multatuli - had in de jaren twintig een
kersvers uit Holland gearriveerde leraar Nederlands. Baharuddin schreef me: ‘De
man bracht ook de Max Havelaar ter sprake. Nu moet je niet denken, dat we het
allemaal snapten. Dit wist hij evengoed en wat hij daarna deed, was dan ook gewoon
voorlezen, niet letterlijk maar improvisatorisch, over Saïdjah en Adinda en andere
passages, wat we maar half en half konden verwerken. Maar wat deed het ertoe? Hij
wees ons op een schrijver, wie de onderdrukte Javaan meer aan het hart lag dan een
stel koloniale Nederlanders. De jonge leraar werd dan ook kort daarop overgeplaatst
naar Malang.’
H.B. Jassin, de vertaler van de Max Havelaar (hij kreeg daarvoor de Martinus
Nijhoff-prijs) en bekend letterkundige, hoorde al op de lagere school over Multatuli.
Zijn hoofdonderwijzer las de toespraak tot de hoofden van Lebak en ‘Saïdjah en
Adinda’ voor. ‘Ik geloof’, zegt hij, ‘dat ik niet de enige ben geweest die op deze
manier kennis maakte met Multatuli. Multatuli was bij ons een bekende naam, veel
gelezen en veel geciteerd door onze intellectuelen en zijn werken waren aanwezig
in haast alle boekenkasten van leidende figuren in Indonesië.’3.
Soewarsih Djojopoespito, ten slotte, zij die onder de beschermende leiding van
E. du Perron die bijzondere nationalistische roman Buiten het gareel schreef,
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was een jaar of zestien toen zij op de Europese Kweekschool in Soerabaya haar leraar
hoorde voorlezen uit de Max Havelaar: ‘Na zo'n lezing’, herinnerde ze zich, ‘voelde
ik me niet meer eenzaam thuis. Opeens had mijn leven zin en betekenis gekregen,
en besefte ik, wat mijn toekomstdromen moesten zijn. Ik hoorde mijn [Europese]
buurmeisjes praten en lachen. Maar ik dacht bij mezelf: “Mijn leven is anders ingesteld
dan het hunne. Noem het dat wij geen “jeugd” beleven, maar voor ons, jonge
Indonesiërs, is geen jeugd weggelegd. Want zodra wij de schoolbanken verlaten
hebben, wacht ons allen een zware taak: leiders te worden van ons volk.”’4.
De Max Havelaar, concludeert Liesbeth Dolk in haar boek, heeft een katalyserende
rol gespeeld binnen het Indonesische nationalisme. En zo is het. Niet de hele Max
Havelaar overigens, alleen de Indische hoofdstukken daarin, en daarvan weer in het
bijzonder de ‘toespraak tot de hoofden van Lebak’, het slot van de roman, en natuurlijk
‘Saïdjah en Adinda’, in Indonesië nog steeds gelezen, voorgedragen en op het toneel
gebracht. Nadat, nu dertig jaar geleden, tijdens die gedenkwaardige bijeenkomst in
Lebak de beide achter-achterkleinzoons van Karta Natanegara hun exemplaren van
de vertaalde Max Havelaar in ontvangst hadden genomen, bood een jonge, naar de
Soendanese adat geklede, vrouw de Nederlandse gasten het volgende (in het
Nederlands geschreven) gedicht aan, namens de bevolking van Rangkasbitung:
Ginds in het verre zuiden
waar de padigolven ruisen
waar de palmen lenig wuiven
zoals de srimpi danseres
Ginds onder de palmbomen
ontwaarde Gij Saïdjah en Adinda
en hun liefdesfluistering
Gij zag de strijd
tussen karbouw en leeuw
Gij werd de redder
en zij gingen uiteen
O, Gij De Man van Lebak
God zegene U.
(In memoriam Multatuli
1 augustus 1972)

Eindnoten:
1. ‘Indië in Nederland’ (II). In: Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 22-5-1901.
2. Raden Adjeng Kartini, Door duisternis tot licht. Gedachten over en voor het Javaansche volk.
Semarang etc. 1991, p. 427-428.
3. Uit: Jassins ‘Dankwoord’ in: Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1973 aan H.B.
Jassin en Peter Verstegen op 26 januari 1973 in de Raadzaal van de Gemeente 's-Gravenhage,
p. 14-19.
4. In memoires (niet gepubliceerd).
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Philip Vermoortel
Multatuli's literaire voorkeuren
In zijn werken en talrijke brieven heeft Multatuli zich uitgelaten over een paar honderd
schrijvers, van de grote klassieken uit de oudheid tot de Tachtigers en de naturalisten,
die hij nog net hun oeuvre zag uitbouwen, qua genre gaande van verzen over toneel,
proza, essay tot reisverhalen en veel meer, en geografisch zo uitgestrekt als het toen
zogenaamd beschaafde deel van de wereld en zelfs ver daarbuiten.
Een aantal karakteristieken van zijn ‘literaire kritiek’ is algemeen bekend. Zo weet
u bijvoorbeeld allemaal dat zijn oordeel over het algemeen negatief was en dat hij
dat bij voorkeur krachtig en zo ongenuanceerd mogelijk formuleerde. Het is een
karweitje van een half uur om een bloemlezing samen te stellen van vijftien minuten
met uitspraken als ‘de rymelaar Poot’, ‘de vuile Focquenbroch’, ‘de laffe, vuile,
platte vader Cats’, ‘de kreupele lofdichten en tafellikkende rymelary’ van Hooft of
gevatter zaken zoals ‘Wie 'n verhandeling houdt over 't juiste geboorte-uur van
Maerlant, staat ver boven Maerlant’.1.
U weet beslist ook dat hij het niet altijd nodig achtte om een en ander grondig te
lezen, of soms zelfs überhaupt te lezen om er desalniettemin een straf oordeel over
te vellen. Denken we aan Zola, die hij niet alleen in brieven, maar ook in publieke
voordrachten met de grond gelijk maakte, steeds onder de stellige verzekering dat
hij niets van de man gelezen had, op enige uittreksels in De Spectator na.
Tot zover een paar algemeen bekende karakteristieken die tevens mijn uitgangspunt
vormden bij het schrijven van deze korte uiteenzetting. Gaandeweg echter, bij het
doornemen van mijn fichebakjes en het grasduinen in de Volledige Werken aan de
hand van het onvolprezen register in deel 25, begon ik de getroffenen onder te brengen
in cirkels en kringen in een soort Divina Commedia der Multatulikritiek. De afdeling
Hemel is daar beangstigend leeg. Op Multatuli zelf na, misschien.2. In het Vagevuur
vinden we slechts enige enkelingen over wie Multatuli vanaf Max Havelaar tot zijn
laatste snik overwegend positief blijft, al is dat dikwijls op emotionele gronden, zoals
Walter Scott en de jeugdliefdes August Lafontaine, LaRochefoucauld en Eugène
Sue. En dan belanden we in de Hel, die heel erg vol zit. Helemaal onderaan bevindt
zich de categorie schrijvers over wie Multatuli levenslang totaal negatief blijft, zoals
de arme mevrouw Bosboom-Toussaint, die van hem nooit ook maar één gunstig
woord cadeau gekregen heeft. Daarboven bevinden zich talrijke groepen die
ondergebracht kunnen worden in diverse cirkels en kringen. Bijvoorbeeld de groep
over
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wie hij niets zegt, terwijl men dat wegens enige verwantschap toch eigenlijk wel zou
verwachten. Ik denk hier aan Haverschmidt of de Schoolmeester, die voor eeuwig
moeten blijven ronddolen zonder te weten wat Multatuli van hen vond. En dan is er
natuurlijk nog de zeer grote groep over wie het oordeel globaal genomen negatief
is, maar waar toch telkens een uitzondering gemaakt wordt voor een gedicht, een
geslaagd personage of een ontroerende passage. Ik denk hier aan Wolff en Deken,
aan Rhijnvis Feith ook, zelfs aan Bilderdijk. Ten slotte zijn er ook auteurs die van
de ene cirkel naar de andere verhuizen. Zola steeg pijlsnel op nadat Multatuli zijn
werk gelezen had, Busken Huet viel tot in het putje van de hel nadat hij en Multatuli
gebrouilleerd waren geraakt. Heine, Molière, Shakespeare en Rousseau zakten dieper
en dieper naarmate Multatuli, vooral in de laatste vijftien jaar van zijn leven, tijd
vond om ze te lezen of te herlezen.
Maar de vraag die ons moet bezighouden, is of er in al die fragmentaire en vaak
tegenstrijdige uitspraken enige constanten te ontdekken vallen. Ook hiervan is een
aantal u bekend. Werken waarvan de strekking ‘publiek-behagend, braaf, deftig,
allerfatsoenlykst’3. is, zoals Multatuli met betrekking tot Rotgans constateert, krijgen
zonder pardon het etiket negatief opgeplakt. Alles wat een godsdienstige, brave,
onderdanige en dus in Multatuli's ogen leugenachtige en onware boodschap
verkondigt, wordt ‘laf’, ‘vuil’ en ‘plat’ genoemd. Zowel de zeventiende-eeuwse
renaissancedichters, als achttiende-eeuwers zoals Poot tot en met de
negentiende-eeuwse dominee-dichters, worden op basis hiervan van hun voetstuk
gehaald. Maar ook schrijvers die de naakte waarheid wilden tonen, juist zónder enige
beperking van ethiek of publieke moraal, worden in eerste instantie afgewezen.
Multatuli's initiële instinctieve afkeer van Zola is eigenlijk nergens anders op
gebaseerd. En de groep Tachtigers, die helemaal géén boodschap te verkondigen
hadden, konden evenmin op genade rekenen. Kloos, Van Deyssel en Verwey
beschouwde hij volgens Van Eeden minachtend als sonnettenfabrikanten ‘die zich
verschans[t]en in hun verzen en boekenwaereld’.4.
Een tweede criterium vormt de mate waarin naar waarheid gestreefd wordt. In
ruime zin loopt dat enigszins parallel met de pas genoemde ‘strekking’, maar Multatuli
eist ook waarheid in engere zin. Wanneer een personage bijvoorbeeld niet
geloofwaardig overkomt doordat het te sentimenteel geschetst is zoals bij Feith,
doordat zijn denken niet overeenstemt met zijn handelen, of doordat de taal die hij
gebruikt niet bij hem past - zoals bij Bosboom-Toussaint - wordt het werk in kwestie
zonder pardon afgekeurd.
Een derde, naar ik meen, iets minder bekend criterium, is van biografische aard.
Schrijvers met wie Multatuli medelijden heeft omwille van de manier waarop ze
vervolgd of miskend werden, kunnen meestal op veel genade rekenen. Zo wordt
Vondel steevast de ‘arme Vondel’ genoemd en bijzonder mild behandeld omdat hij
in tegenstelling tot de rijmelaar Hooft verplicht was om aan
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de kost te komen als kousenverkoper en boekhouder. Probleemloos zet Multatuli de
stap van het oeuvre naar de biografie. Wie betrapt wordt op leugens, verliest alle
krediet. Zo betekent Multatuli's lectuur van Rousseaus Correspondance de doodsteek
voor wat nog aan waardering restte. Omgekeerd heeft Scott zijn levenslang krediet
te danken aan de inspanningen die hij leverde om ‘archaeologisch, historisch,
volkenkundig en psychologisch wáár te zyn’.5. Steeds weer situeert Multatuli het
ware dichterschap - want een onderscheid tussen dichter, prozaschrijver, toneelauteur
of zelfs kunstenaar in het algemeen maakt hij eigenlijk niet - welbeschouwd minder
in het werk, maar des te meer in de schrijver áchter dat werk. Dat gaat zelfs zover
dat hij Lord Byron een waar dichter noemt ‘in weerwil van zijn verzen’,6. of dat hij
- om eens een voorbeeld van buiten de letterkunde te nemen - een schilder als Rafaël
alle verdienste ontzegt omdat hij niet ‘gedacht en geleden’ had.7. Omgekeerd zal hij
zijn uiteindelijke waardering voor Zola samenvatten in de woorden ‘Ik vind hem 'n
groot man. Dat is wat anders dan 'n mooi-schryver.’8.
Is het dan nog wel mogelijk om een literair werk te beoordelen zonder het leven van
de schrijver te kennen? Voor Multatuli is dat niet nodig omdat hij ervan overtuigd
is dat de oprechtheid en de geleverde inspanning bijna organisch leiden tot de juiste
vorm én dus omgekeerd ook aan die vorm af te lezen zijn. Tot kandidaat-schrijvers
zegt hij: ‘Zoekt - door zeer vlytigen arbeid [...] - inhoud machtig te worden. De vorm
zal u toegeworpen worden.’9. Bij diegenen die Scott navolgden zonder diens
voorbereidende inspanningen, luidt het: ‘Dat ook de vorm onder de gevolgen dezer
oneerlykheid te lyden heeft, spreekt vanzelf.’10. In verband met Bilderdijk en Van
Alphen en bij uitbreiding zeker ‘soort’ van schrijvers, beweert hij dat hun ‘vals
voorgeven van verricht werk, en [hun] oneerlykheid omtrent den inhoud, tevens blykt
uit het gebrekkige van den vorm.’11. Met betrekking tot Bosboom-Toussaint
concludeert hij even genadeloos als laconiek: ‘En de inhoud komt met die taal
overeen.’12. De lezer kan volgens Multatuli dan ook ‘instinktmatig [voelen] dat er
verschil bestaat tussen zúlk werk en den arbeid waarin géén kracht is neergelegd,
stukken waarin men poogt te pronken met Scott'se resultaten, zonder zich de daartoe
nodige kosten van productie getroost te hebben.’13.
In samenhang met het voorgaande kom ik, ten slotte, tot de vierde en laatste
voorwaarde: de oorspronkelijkheid. Navolging van modellen leidt bij Multatuli altijd
tot afkeuring. Ontelbare keren vaart hij uit tegen het gebrek aan oorspronkelijk werk
in de Nederlandse roman-, poëzie- en toneelproductie en als Busken Huet zich dan
toch aan het formuleren van enige ‘kunstregels’ waagt, doet hij Multatuli ‘denken
aan Mr. Pennewip’.14. Regels navolgen is altijd slecht, regels maken overbodig:
oorspronkelijk moet men zijn, en creatief.
Toch heeft Multatuli zich zelf één keer aan het formuleren van enkele kunstregels
gewaagd; voor zijn doen inderdaad uitzonderlijk, maar voor ons ter aan-

12.

VW XX,

p. 73.
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vulling bijzonder interessant. In Idee 1086 uit de zesde bundel Ideën, geschreven in
de tweede helft van 1873, dus bijna aan het einde van zijn carrière als schrijver, haalt
hij de elementen aan die volgens Isaac da Costa de ware dichter vormen: ‘Gevoel,
Verbeelding en Moed’.15. Het lijkt wel alsof Multatuli hier samengevat ziet wat hem
altijd onbewust geleid heeft, want met de grootst mogelijke instemming beaamt hij
in Idee 1058c dat deze drie elementen inderdaad de ‘hefbomen en werktuigen van
den waren Dichter’16. vormen, iets wat nog veelzeggender wordt als we weten dat
hij Da Costa voor het overige tot de ‘verzenmakers’ rekende. Maar Multatuli zou
Multatuli niet zijn indien hij niet een en ander te verbeteren en toe te voegen had.
‘Gevoel, Verbeelding en Moed’ moeten met name voorkomen in een evenwichtige
verhouding en er is een vierde element nodig dat hij omschrijft als ‘zekere
ongevoeligheid voor 't verschil tussen groot en klein, tussen hoog en laag’. Anders
gezegd: de ware dichter moet, net als het grote voorbeeld Jezus met zijn
mosterdzaadje, in staat zijn tot het ‘samengrypen van 't heterogene’,17. of zoals wij
nu zouden zeggen: tot het creëren van verrassende metaforen, zij het onder conditie
dat ze niet dienen als opsmuk - zoals bij de Tachtigers -, maar integendeel als meest
doeltreffende middel om tot nieuwe inzichten te komen, om de lezer tot die inzichten
te brengen en om zo via het beeld de waarheid te dienen.
Ik heb vanuit deze vier elementen: gevoel, verbeelding, moed en metaforische
kracht, eens een aantal uitspraken van Multatuli herbekeken en dat blijkt nogal te
kloppen. Rhijnvis Feith vertoont te veel ‘sensiblerie’ of sentimentaliteit, Van Alphens
universum lijdt onder te veel verbeelding en getuigt van ‘onpraktische wolkerigheid’,
en een te eenzijdige nadruk op moed gaat, nog steeds volgens Multatuli ‘ten koste
van 't gevoel’ en leidt tot saaie pamfletten die de lezer niet leest of die hem niet raken,
een problematiek die we kennen uit Max Havelaar wanneer De hut van oom Tom
ter sprake komt in verband met de leugen der letterkunde als onvermijdelijke omweg
om de lezer de waarheid in te lepelen. En ten slotte: de beeldspraak moet niet zo
versleten zijn als bij Bilderdijk en niet zo hol als bij de Tachtigers, maar het resultaat
zijn van een waarlijk dichterlijke kijk op het leven die ‘alles in alles’ ziet en dat ook
zoekt te tonen aan de lezer.
Ziedaar, slechts enkele invallen, beschouwingen en aanzetten die ik in alle
bescheidenheid presenteer, maar die misschien toch helpen aantonen dat er in
Multatuli's kritiek meer logica zit dan men van hem zou verwachten. In Omkeren
als métier uit 1970 riep P. Spigt op om een groot onderzoek op te zetten naar
Multatuli's normen en criteria bij zijn beoordeling van literair werk. Een titanenwerk
ongetwijfeld. Een onderwerp voor een nieuw proefschrift misschien, nu dankzij Dik
van der Meulen dat andere titanenwerk tot een zeer, zeer goed einde is gebracht.

Eindnoten:
1. Resp. VW XXIII, p. 305, VII, p. 456, III, p. 100, VII, p. 464 en VII, p. 572.
2. Na mijn voordracht kwam een trouwe Multatuli bij een komst bezoeker mij erop wijzen dat
ook Vosmaer bij Multatuli in de hemel zit. Hij heeft gelijk. En maar goed ook, dan zit Multatuli
daar voortaan niet meer zo heel alleen.
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VI, p. 619.
XXIII, p. 599.
VI, p. 686.
VII, p. 18.
VI, p. 625.
XXIII, p. 680.
VII, p. 312.
VI, p. 686.
VI, p. 689.
VI, p. 689.
XX, p. 559.
VII, p. 18. Ook

de volgende citaten komen uit Idee 1086, tenzij anders vermeld. De
Multatuli-encydopedie (p. 105) vermeldt dat Da Costa deze drie elementen opsomt in het gedicht
‘De gaaf der Poëzie’.
16. VW VI, p. 588. Eigenaardig is dus wel dat Multatuli de drie elementen reeds vernoemt in Idee
1058c uit de vijfde bundel Ideën (geschreven in de eerste helft van 1873 (VW p. 772)), maar
pas in Idee 1086 - overigens met beduidend minder enthousiasme - meedeelt dat ze van Da
Costa komen.
17. VW VII, p. 311.
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H.H.J. de Leeuwe
De eerste dramatisering van Multatuli's Max Havelaar
Douwes Dekker voelde er niets voor om van Max Havelaar een toneelstuk te maken.
Hij had dan omzettingen en arrangementen moeten toepassen die hem niet schikten
en die bij de omwerking van een episch werk tot drama onvermijdelijk waren - en
dat bij die zo bijzonder geconstrueerde roman. De zaak van Lebak was waar en
werkelijk geweest, en de lezers hadden haar afgedaan als een roman, een mooi
verzinsel, een fictief gebeuren - ontroerend, maar niets eisend. Als hij er nu een
toneelstuk van maakte zou hij hetzelfde teleurstellende pijndoende resultaat bereiken.
En hij verwachtte meer. Zo schreef hij op 11 juni 1872 aan zijn vriend Roorda van
Eysinga.1.
Dergelijke bedenkingen waren de jonge Nederlandse toneelspeler Henri van Kuyk
vreemd geweest toen hij een jaar eerder onder het pseudoniem Henri Baton het boek
voor het toneel had bewerkt. Hij maakte - dat was zijn door het genre vereiste taak
- het gelezene zichtbaar, tastbaar, voelbaar. De toeschouwer wil de figuren van de
geschreven tekst in levenden lijve voor zich zien.
Van Kuyks adaptatie is niet gedrukt en het manuscript is niet bewaard gebleven.
Tijdgenoten hebben er echter vrij veel over genoteerd zodat een reconstructie - hoe
vaag ook - beproefd kan worden. Méér komen wij te weten over de opvoering en de
spelers, over de ontvangst door publiek dankzij recensenten, vrienden en Multatuli
zelf.
In geen van de anders uitvoerige persverslagen valt de naam Ernst Stern. Dit bewijst
dat de bewerker ervan heeft afgezien de opvallende structuur van de Doppelroman
te imiteren: een enthousiaste en meelevende verteller, en een nuchtere, komische
commentator - Ernst Stern en Droogstoppel. De bewerker wist dat een drama
concentratie en progressie vereist. En ook dat het een bevredigend einde moet hebben,
Multatuli laat die vraag in zijn boek open. In de schitterende peroratie roept hij de
koning, de groothertog, de keizer op te verhinderen dat zijn onderdanen daarginds
worden mishandeld en uitgezogen. Dat is Multatuli's hoop, zijn verwachting. Henri
van Kuyk heeft die gevisualiseerd en zo misschien nader tot vervulling gebracht. In
het slottafereel knielen in veelkleurige belichting Javanen smekend en misschien al
wel dankend neer voor een buste van Willem III - een apotheose, niet ongewoon in
die tijd als afsluiting van een voorstelling.
Het gehele stuk is in tweeën gedeeld. De eerste drie taferelen spelen in Indië, de
laatste twee in Amsterdam. Het begint voor de Pendoppo, waar de nieuwe
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Assistent-Resident een toespraak houdt tot de Hoofden van Lebak, voorop de inlandse
Regent. De twee volgende taferelen spelen in het huis van de Havelaars (misschien
kamer en voorgalerij) waar hij met de collega-controleur Verbrugge de treurige
toestand in Lebak bespreekt en waar ook Saïdjah en Adinda als bedienden optreden.
Hoe en of hun geschiedenis wordt verteld, wordt uit de verslagen niet duidelijk.
Hier zal Havelaar zijn beschuldigingen verontwaardigd hebben uitgeschreeuwd
en hier zal hij het besluit genomen hebben om eervol ontslag te vragen.
Daar nergens de belangrijke figuur van de Resident, Dekkers directe meerdere
genoemd wordt, is aan te nemen dat de bewerker hem geschrapt heeft. Daarmee heeft
hij zich, zeker met opzet, een lachwekkende scène laten ontgaan. De Resident Multatuli noemt hem Slymering - sprak uiterst traag, wat orthografisch weergegeven
wordt door elk woord met een hoofdletter te schrijven en daarachter een punt te
zetten: ‘Omdat. Hij. Het. Zo. Druk. Had.’ Spraakgebreken zoals stotteren en slissen
worden op het toneel vaak gebruikt om het publiek aan het lachen te krijgen natuurlijk in de passende context, en die was er niet in deze ernstige situatie. De lach
werd voorbehouden aan Droogstoppel, als hij in het vijfde tafereel op een wiebelende
stoel met drie poten zit en omvalt.
Frits, zijn opstandige zoon, de vertegenwoordiger van Jong-Holland, zet zich voor
de druk van Havelaars manuscript in en verwerft daarmee luide toejuichingen van
het publiek. Zou Droogstoppels val het einde en de apotheose van Willem III het
begin van een nieuw tijdperk betekenen?
Aan het familieleven van het makelaarsgezin wordt uitgebreid aandacht besteed,
al moest de spotfiguur van ds. Wawelaar om begrijpelijke reden ontbreken. Maar
Gaafzuiger, de boekhandelaar, trad wel op. Het zal een pijnigende scène geweest
zijn die de bewerker haast letterlijk kon overnemen. Sjaalman treedt bij hem in dienst,
schuift bij een veiling de boeken aan en laat daarbij het damesborduurblad, de Aglaia
vallen, hetgeen de ergernis van de baas opwekt die niet van plan is verder vijftien
cent per dag weg te gooien aan een vent die lui, pedant en ziekelijk is.
Deze beschrijving van een niet meer bestaand toneelstuk, gebaseerd op
persverslagen en berichten van Dekkers vrienden, kan geen aanspraak maken op
volledige juistheid. Riskant is de veronderstelling dat de personages die in de
uitgebreide recensies niet genoemd worden, in de dramatisering ook niet optraden.
Maar men moet deze kans wagen om toch tenminste iets te bereiken. Als men het
beschikbare materiaal overziet, moet de conclusie luiden dat Henri van Kuyk een
solide en goed afgebakend stuk (hij noemt het een Levensbeeld) geschreven heeft
waarin de hoofdlijnen van het origineel duidelijk naar voren komen, waarin de
toeschouwer de hem vertrouwde romanpersonen kan herkennen, de heldhaftige en
vernederde Havelaar, zijn vrouw Tine, de jonge In-
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donesiërs Saïdjah en Adinda en de gemene maar lachwekkende Droogstoppel, en
zijn zoon Frits die boven het boek uit tot activist verheven is, terwijl alles eindigt in
een verheerlijking van de koning, de keizer van het prachtige rijk enz. De
toeschouwers konden tevreden zijn - en dat waren ze ook. De adaptatie van het
populaire boek had aan de eisen voldaan. Van Kuyk gooide met deze bewerking ook
literair hoge ogen, juist in een tijd waar de ontwikkelde burgerij daadwerkelijk
pogingen ondernam het naar hun gevoelen laag gezonken repertoire te beschaven.
De pers spreekt van een buitengewoon schitterend succes, talrijk bezoek en een
overgroot aantal voorstellingen niet alleen in Amsterdam en Rotterdam, maar ook
in Antwerpen. Begin maart 1871 had de première plaats en 17 maart werd de laatste
voorstelling aangekondigd die niet de laatste zou blijven.
De opvoeringen vonden in Amsterdam niet in de Stadsschouwburg plaats, doch
in de Salon des Variétés aan de Amstelstraat bij het huidige Rembrandtsplein, waar
de bezoekers gezellig aan tafeltjes konden zitten, want er werd tijdens de voorstelling
geserveerd.
Het gebouw, eigendom van de heren Pierre Boas en Nathan Judels, werd bespeeld
door een gezelschap dat onder leiding stond van de populaire acteur Victor Driessens
en voor een groot deel uit Vlamingen bestond die hun tongval trachtten aan te passen
aan het Hollands. Dat viel hen moeilijk. Sommige toeschouwers werden door die
afwijkende uitspraak onaangenaam getroffen. Multatuli's vriend A. van der Linde
lachte geërgerd toen hij Tine Adinda hoorde aanspreken als ‘broaf maaske’.2.
De 51-jarige Vlaming Driessens gold en geldt nog als een der vernieuwers van de
toenmalige speelstijl. Evenals Marten Corver een eeuw eerder pleitte hij voor meer
natuurlijkheid, waarheid en realiteit, voor minder stilering, abstractie en verheffing.
Men bedenke dat de opvatting van wat natuurlijk, waar en echt is op het toneel aan
wisselingen onderhevig is. Het gaat steeds om de geloofwaardigheid van het
verbeelde. Omstreeks het midden der 19de eeuw werkten de melodische spraak en
de afgemeten houding der 18de eeuw nog na, vooral in de stukken van het
pseudo-romantische repertoire, in de zogenaamde draken. Een toneelbewerking van
de Havelaar bood alle gelegenheid de vernieuwing te laten zien, terwijl de oude
deftigheid en grootheid nog uitwijken kon naar de heros, de op bepaalde ogenblikken
pathetische titelfiguur. De vertolker ervan, tevens de schrijver van het stuk, de
25-jarige Henri van Kuyk, gaf dan ook in de oren van sommigen in zijn toespraken
te veel volume: hij was ‘te forsch’, zei de een, hij ‘polterde te veel’, zei de ander.
Dat had Driessens die hem de ‘stok’ had genoemd om zijn stijve houding (vandaar
het pseudoniem Henri Baton) hem nog niet kunnen afleren. Of misschien vond hij
dit soort ‘sterk spel’ op sommige plaatsen toch wel gepast? Overigens heeft Van
Kuyks werkelijkheidsgetrouwe prestatie een onuitwisbare indruk gemaakt. Hij heeft
Havelaar in voorkomen, houding en manieren naar het leven weergegeven, de
gelijkenis van gelaat en gestalte was opvallend, en nog 35 jaar later bij Van Kuyks
dood in 1906
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schreef H.L. Berckenhoff in Het Tooneel: ‘Wie hem den Max Havelaar heeft zien
spelen, zal onder den indruk zijn gekomen, met een acteur te doen te hebben, die wat
hij uitbeeldde, mee doorleefde. Van Kuyk wás op het tooneel Max Havelaar’.3. Wat
kan een acteur meer verlangen!
Volgens de recensent van het Algemeen Handelsblad op 13 maart 1871 waren alle
rollen goed bezet en kweten alle spelers zich overtuigend van hun taak.
Alleen had hij van Marie Verstraete-Laquet verwacht dat zij Havelaars vrouw
Tine minder sentimenteel had opgevat. In plaats van haar man op te beuren versterkte
zij zijn treurige stemming.4.
Victor Driessens had de rol van Droogstoppel voor zich gereserveerd en dat zal
zeker heel komisch geweest zijn met een ernstige ondergrond, vooral wanneer hij
zei: ‘Dat heeft geen stoel om op te zitten en dat durft mij, mij Droogstoppel, makelaar
in koffy, beleedigen’.5. Dit is overigens het enige tekstfragment dat via een recensie
overgeleverd is.
Wie voor Frits en Mevrouw Droogstoppel speelden is niet bekend, wel echter het
paartje Saïdjah en Adinda: Sam van Beem en Elise Driessens, respectievelijk 21 en
22 jaar oud. Meyer van Beem was de Regent, Frans van Doeselaar Verbrugge en Jef
Dierickx Gaafzuiger.
De regisseur had tevens voor een passende aankleding gezorgd. ‘Nieuwe
decoratiën’ vermeldt de advertentie.6. Dat betrof waarschijnlijk de pendoppo in het
eerste tafereel, door een recensent hut genoemd, de open galerij aan de voorname
woning van de inlandse Regent, bestaande uit vier of zes in de grond geslagen
bamboe-palen die boven door andere bamboes met elkaar verbonden waren en
overdekt werden met de lange bladen van de waterpalm. De decorontwerper heeft
dit vermoedelijk zo goed mogelijk nagedaan en het achterdoek, de friezen en de
zijcoulissen zodanig beschilderd dat de indruk van een Indisch landschap ontstond.
Ook de kostuums waren in overeenstemming met de werkelijkheid: de tropenkleding
van de Nederlandse ambtenaren, de kleding van de inlanders, van de
hoogwaardigheidsbekleders tot aan de Javaanse bedienden toe. Als metteur-en-scène
had Driessens ook de zorg voor de talrijke figuranten, vooral in het eerste en laatste
tafereel, en het mag worden aangenomen dat hij het kleine toneel zo voordelig
mogelijk heeft benut.
Eén recensent echter stak zijn kritische bedenkingen niet onder stoelen of banken
(Amsterdamsche Courant, 19 maart 1871), bedenkingen die kenmerkend waren en
zijn voor de gegoede, ontwikkelde Nederlandse burgerij - toen en later. Schrijver uit
zijn ongeveinsde bewondering voor de Max Havelaar als literair product. De roman
is ‘een der schoonste voortbrengselen der Nederlandse letterkunde’, hij bevat
‘dichterlijke bladzijden, geschreven met al den gloed eener Oostersche verbeelding
die de edelste gevoelens van ons hart doen trillen’.7. Het boek is dus mooi zonder
meer. Maar zijn de feiten die erin behandeld worden, wel waar? Hier en daar
misschien. Velen, zegt recensent, vinden dat er veel bij gefantaseerd is, enkelen
menen zelfs dat het pure fantasie is. Daarom
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betreurt de criticus het dat het boek op het toneel gebracht is, en wel als Levensbeeld.
En dat dient te berusten op waarheid. Hij kan zich niet verenigen met wat thans
docudrama genoemd wordt, omdat hij niet in de documenten gelooft, in de ‘bewijzen
uit het pak van Sjaalman’. Hij had liever het ‘vele schoone van Multatuli's werk’
gezien in plaats van wat hij aanduidt als apocrief.
Max Havelaar in Nederland? Dat had minder gemoeten. Recensent begrijpt niet
dat de gebeurtenissen in patria van essentieel belang zijn als contrast voor Havelaars
optreden in Indië: het onbegrip, behoudzucht en bekrompenheid.
Enerzijds het bewonderen van het werk als literatuur (en het dus opbergen in de
sector letterkunde), anderzijds het ontkennen of veronachtzamen van de harde,
onweerlegbare feiten. Alles bij elkaar: het niet willen verstaan vàn en het niet willen
voldoen áán de oproep tot handelen. De gewone lezer verwacht blijkbaar dat de
auteur terugtreedt achter zijn boek, en de auteur dat hij met zijn werk directe invloed
zal uitoefenen, terwijl hij tevreden moet zijn met de indruk die het maakt.
De kanttekeningen van de schrijver in de Amsterdamsche Courant beperken zich
niet tot roman en stuk. Zij raken ook Douwes Dekker zelf, die hij terecht achter
Havelaar vermoedt, persoonlijk. Hij geeft toe dat deze van verontwaardiging gloeit
bij het zien van gepleegd onrecht, dat hij zijn menslievend hart op de tong draagt,
hij is ‘dweepend en loszinnig van karakter’, hij handelt ondoordacht en onbesuisd.
Daarom wordt hij door recensent vermaand: door beraden te handelen komt men
meestal verder dan door onstuimig en dichterlijk te speechen. Hij verwijt hem, de
lastige ex-ambtenaar, de klokkenluider avant la lettre, zijn neurotisch gedrag (hij
waant zich altijd vervolgd en verongelijkt), en wat hem vooral ergert is zijn
poseer-manie. Daarmee formuleert hij iets waarover Douwes Dekker vaak berispt
zal worden. ‘Behaagzieke vertoonzucht’ noemde Van Vloten het in 1875 in zijn
Onkruid onder de tarwe. Annie Romein-Verschoor zag in 1940 het pseudoniem aan
als een ‘van tranen vochtige vlag’.
Deze nu herhaaldelijk geciteerde criticus was evenwel door de vermeende
zelfverheerlijking en koketterie van de schrijver dermate van het juiste pad afgebracht
dat hij de apotheose niet begreep. Hij herkende in de door Bengaals vuur omstraalde
buste niet de bebaarde trekken van de koning, maar meende er de dichter in te zien
die toch levend ernaast op het toneel stond.
Tot zover de berichten en oordelen van tijdgenoten, van critici en vrienden. Wat
vond Multatuli er zelf van? We hebben al gezien dat hij er niets voor voelde zijn
roman te dramatiseren. Maar dat was ruim een jaar na de opvoering van het stuk van
Van Kuyk. Toen, in maart 1871, reageerde hij geprikkeld op een desbetreffende
vraag van zijn vriend Huisman. Hij wist van niets. Van alles wat hem aanging kreeg
hij kennis uit de krant. Dat stuk zou wel een prul zijn, want al dat soort dingen was
berekend op effect. Die koninklijke apotheose ergerde hem. Was dat niet de
verheerlijking van Vrije Arbeid, waarover hij onlangs in december 1870 een tweede
essay had gepubliceerd? De strijd tussen staatskapitalisme (het zogenaamde
Cultuurstelsel) en de vrije markteconomie was nog
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niet beslist. Maar hij had geen zin meer om voor Publiek te schrijven. Ze konden
immers niet lezen.
Aldus Douwes Dekker in een materieel en psychisch miserabele toestand. Hij
schreef aan een bevriend echtpaar8. nog op 6 september 1881 in diezelfde geest en
maakte het publiek het jaar daarop deelgenoot van zijn ergernis door een toevoeging
in de tekst van Nog eens Vrije Arbeid: ‘De auteur van zeker drama “Max Havelaar”
heeft kunnen goedvinden zijn stuk te besluiten met een apotheose van... Willem III
(!) en - Vryen Arbeid. Onzinniger kon het niet!’9.
Maar was Van Kuyks stuk werkelijk zo'n waardeloos ding zoals Multatuli
veronderstelde? Een toneelhistoricus zal dit niet zo gauw bevestigen. Blijkens de
verslagen van tijdgenoten ging het om een helder gebouwd toneelspel met ernstige
en ook lachwekkende scènes, eindigend met een toen niet ongebruikelijke, ja door
het publiek verwachte apotheose, die de toeschouwers ongetwijfeld enthousiasmeerde
door de gedachte dat de koning alles zou ondernemen om de Javanen te bevrijden.
Nergens echter blijkt dat het in de bedoeling lag verband te leggen tussen de
verheerlijking van Willem III en de actuele vraag van de vrije markteconomie.
Multatuli heeft dat ‘hineininterpretiert’.
Anderzijds kan men zich voorstellen dat Dekker ten diepste gekwetst was omdat
een hem volslagen onbekende komediant zijn handen had uitgestrekt naar het intiemste
wat hij bezat. Dat kon in een tijd dat er nog weinig sprake was van auteursrecht op
theatergebied. Maar moest Dekker niet blij zijn dat iemand - zij het op zijn manier
- zich praktisch met de zaak van Lebak bemoeid had? Neen, hij was het niet. Tevreden
waren bewerker, spelers en toeschouwers, en dat was en is véél waard.

Slotopmerking
Henri van Kuyk was de eerste die zich tot een ten tonele brengen van de Havelaar
aangetrokken voelde. Hij zou niet de laatste zijn. In 1930 schreef de Duitser Eugen
Ortner een drama met de titel ‘Insulinde oder die Kaffeemaschinen von Lebak’, in
1931 publiceerde Cor Benima een toneelspel in vijf bedrijven ‘Max Havelaar’ dat
door het Schouwtooneel met Jan Musch in de titelrol opgevoerd werd. In 1976 draaide
Fons Rademakers een film die in Nederland sterk de aandacht trok en in Indonesië
door de regering voor vertoning in besloten kring toegelaten werd. In 1987
presenteerde Jos Brink een musical en in 2000 schreef Ger Thijs een bewerking,
voor het eerst met behoud van de figuur van Ernst Stern, een werk dat nog niet
gepubliceerd is en waarvan de opvoering nog niet heeft plaats gehad.
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De spelers
Henri (Hendrik Franciscus Josephus) van Kuyk (1846-1906) was 25 toen hij de
titelrol creëerde. Hij was onderwijzer geweest, kwam via het amateurtoneel bij het
gezelschap van Victor Driessens. Van 1869 tot 1904 was hij werkzaam in Amsterdam
en Antwerpen. In 1893 werd hij leider van de Nederlandsche Tooneelvereeniging
waar hij stukken van Ibsen en Hauptmann regisseerde. Ook was hij leraar aan de
Toneelschool.
Victor Driessens (1820-1885) was 50 toen hij directeur werd van de Salon des
Variétés in Amsterdam. Begonnen in 1840 bij het amateurtoneel speelde hij spoedig
de grote rollen in de melodrama's van die tijd, leidde gezelschappen afwisselend in
Antwerpen en Amsterdam, was van 1873 tot 1882 directeur van de Nationale
Schouwburg in Antwerpen en introduceerde in mei 1875 Multatuli's Vorstenschool
in Vlaanderen. Hij was de bewonderde leermeester der jonge generatie.
Zijn dochter Elise (Elisabeth Catharina) Driessens (geboren 1850) speelde
overeenkomstig haar leeftijd jongemeisjesrollen en vertolkte hier Adinda. Zij trouwde
met de 17 jaar oudere Desiré Corijn, die bij de eerste voorstelling Saïdjah was,
plaatsvervanger van de ongesteld geworden Sam (Samuel Elias) van Beem
(1849-1912) die nog een lange loopbaan in Nederland voor zich had. Zijn 11 jaar
oudere broer Meyer Elias van Beem (1838-1924) was de Regent. Hij blonk uit in
scherp getypeerde kleine rollen en werd later leraar grimeren aan de Amsterdamse
Toneelschool. Tine was Marie Verstraete-Laquet, pas 18 jaar oud (1853-1928). Zij
gold als een van de belangrijkste Vlaamse actrices uit de jaren 1870 tot 1920. De
huidige toneelspelers Hans en Jules Croiset zijn achterkleinzonen van haar. De rol
van Gaafzuiger was in handen van Jef Dierickx (1835-1882), een begaafd acteur, en
Verbrugge in die van Frans van Doeselaar (1827-1914) die later een leidende rol in
het Vlaamse Toneel zou spelen.
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Max Havelaar gedeconstrueerd
Judit Gera, Van een afstand. Multatuli's Max Havelaar tegendraads gelezen.
Amsterdam/Antwerpen 2001.
Als vierde deeltje in de reeks ‘Taal en gender’ bij Veen verscheen Van een afstand,
een bescheiden boekje, waarin Judit Gera een tegendraadse lectuur wil geven van
Multatuli's Max Havelaar. Twee van de vijf hoofdstukken gebruikt zij grotendeels
om haar kritisch uitgangspunt toe te lichten. Daarbij worden alle registers van de
hedendaagse literatuurkritiek opengetrokken: receptieonderzoek, ideologiekritiek,
deconstructionisme, postkolonialisme, discoursanalyse en feministische
literatuurkritiek. Unlearning is wat ze de lezer wil bijbrengen: ‘het in twijfel trekken
van aanvaarde waarheden omtrent gecanoniseerde teksten’ (15). Daartoe onderneemt
ze een lectuur vanuit de confrontatie tussen de kolonialistische ideologie uit de
negentiende eeuw zoals die in de roman wordt verwoord, en haar eigen politieke en
ideologische achtergrond. Bij deze lectuur wordt gelet ‘op de effecten van kolonisatie
op verschillende tekstsoorten’ en op ‘hoe tekst zijn eigen inherente
vooronderstellingen tegenspreekt’ (17). In de combinatie van een postkoloniale en
feministische literatuurbenadering luidt de concrete stelling met betrekking tot de
Max Havelaar dan als volgt: ‘Koloniën en vrouwen, worden in een dergelijke context
gereduceerd tot een soort door deze mannen [d.w.z. de mannen uit de Max Havelaar,
LM] geschreven, geconstrueerd, beheerst en gemanipuleerd manuscript’ (27).
Door achtereenvolgens de romanstructuur, motieven, personages en de rol van
communicatie te bekijken, zoekt Gera voorbeelden om deze stelling hard te maken.
Dat lukt haar gedeeltelijk. Zo wijst ze erop dat zowel de Europese als de Indische
vrouwen in dit boek als personage niet uitgewerkt worden. Ze vervullen bovendien
een ondergeschikte rol, dragen vaak geen naam en komen niet of nauwelijks aan het
woord. Dat is bijvoorbeeld het geval met de toch niet onbelangrijke mevrouw
Slotering, die in het verhaal geen stem en geen individualiteit krijgt, of met Si Oepi
Keteh, het dochtertje van een inlands hoofd aan wie Havelaar het sprookje van de
Japanse steenhouwer vertelt. Hij vindt het niet nodig dat het meisje hem antwoordt
- hij heeft zich eerder al geërgerd aan haar ‘al te onnozele antwoorden’ - en is blij te
kunnen genieten van zijn eigen stem. De microstructuur van de tekst verraadt in
soortgelijke details een denigrerende houding ten overstaan
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van vrouwen en gekolonialiseerden, beweert Gera. In haar ogen gedraagt ook de
macrostructuur zich imperialistisch en dit brengt haar tot het besluit: ‘Het zogenoemde
raamverhaal, waarin Droogstoppel de hoofdrol speelt, staat in tijd en ruimte dichter
bij de toenmalige en huidige Europese lezer dan het kernverhaal, de zogenoemde
Max Havelaar-hoofdstukken, en krijgt dus een overheersende positie,’ of ze zegt het
nog anders: ‘dat het raamverhaal de tekst van het kernverhaal kolonialiseert’ (28).
Net zo plausibel en overtuigend lijkt mij een omkering van deze redenering te zijn.
Je zou ook kunnen stellen dat het kernverhaal in het midden van de Max Havelaar
de centrale en dus belangrijkste positie van het hele boek inneemt.
In het derde hoofdstuk geeft Gera zich veel moeite om te laten zien dat het
kernverhaal vanuit Europese ogen is geschreven: Sjaalman, Droogstoppel, Stern,
Havelaar, allemaal witte, mannelijke, vrouwonvriendelijke, koloniaal denkende
personages. De vraag die de lezer daarbij echter de hele tijd bekruipt is: wat hadden
we dan anders moeten verwachten? Multatuli was een negentiende-eeuwse
Nederlandse ambtenaar, die geenszins naar Java trok om het koloniale systeem als
dusdanig te bevechten en wiens vrouwonvriendelijke houding we bovendien al uit
vele andere monografieën kennen. Een van de redenen waarom vele gendergerichte
studies zulke teleurstellende resultaten opleveren, lijkt mij dan ook te liggen in de
zwakte van het uitgangspunt. Dat uitgangspunt is een verwijt bij voorbaat, vanuit
een hedendaags lezersstandpunt, waarvoor vervolgens in de teksten ondersteuning
en bevestiging moet worden gezocht. Zo wil Gera die elementen opsporen die
‘ongemerkt een koloniale reflex verraden en met het huidige waarde- en
normensysteem niet meer compatibel zijn’. Alleen dat ‘ongemerkt’ is hierin eigenlijk
interessant. Voor de rest kun je je er toch moeilijk over verbazen dat Multatuli in
1860 schreef vanuit een mannelijk koloniaal standpunt.
Bovendien leidt dergelijk tegendraads lezen vaak tot nieuwe vertekeningen, het
gevolg van het lezen met oogkleppen op. Gera kan toch bezwaarlijk veralgemenen
dat in de Max Havelaar ‘de schuld van het machtsmisbruik (...) op de inlandse hoofden
[wordt] geschoven en niet op de kolonisatie’ (33), wanneer ze trouwens enkele
pagina's eerder de laatste regels van het boek heeft aangehaald, de aanklacht tot
Willem de Derde: ‘En dat daarginds Uw meer dan dertig millioenen onderdanen
worden mishandeld en uitgezogen in Uwen naam?’ De tegenstelling tussen Gera's
lectuur en andere benaderingen komt het duidelijkst naar voren, waar ze zich tegen
Sötemann afzet. Omdat Sötemann in zijn structurele benadering de hele roman betrekt,
ziet hij in de ‘tegenstelling tussen Droogstoppel enerzijds en Stern en Sjaalman
anderzijds binnen het kader van de impliciete ironisering van de ik-figuur een
contrapuntische relatie geschapen...’ Gera daarentegen ziet hier alleen maar
accentverschillen: Multatuli, Sjaalman, Droogstop-
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pel, Stern en Max Havelaar, ze zijn ‘allen door een goed omschrijfbare kolonialistische
denkwijze met elkaar verbonden’ (60). Mijns inziens maakt het voor de interpretatie
wel degelijk een verschil uit of Stern aan het woord is en zonder afkeuring het
koloniale regeringssysteem in Indië vergelijkt met het feodale systeem in het Duitse
Rijk (30), dan wel of in het Saïdjah en Adindaverhaal goedkeuring van de kerk wordt
gesuggereerd bij het bloedbad dat het Nederlandse leger heeft aangericht: ‘En
waarschynlyk stegen er in zondagskerk of bidstond uit de harten der vromen
dankgebeden ten-hemel, bij 't vernemen dat “de Heer der heirscharen” weer had
meegestreden onder de banier van Nederland...’ (31). In dit laatste geval heeft de
verteller nadrukkelijk gekozen voor het standpunt van Havelaar en wordt die
verwijzing naar goddelijke steun hier ironisch aangehaald. De regel die op deze
passage volgt, luidt trouwens: ‘Maar God, met zoveel wee begaan,/ Nam de offers
van die dag niet aan!’
De belangrijkste vraag is uiteindelijk wat deze nieuwe tegendraadse lectuur oplevert
aan nieuwe inzichten in de Max Havelaar. Het blijkt nuttig aandacht te vragen voor
een aantal weinig opvallende details, die verborgen denkpatronen illustreren. Met
haar conclusie dat ‘de roman anti-kolonialistisch en kolonialistisch’ (61) tegelijk is,
heeft Gera zeker gelijk, maar dat stond eigenlijk ook al in het eerste hoofdstuk: ‘Hij
[Multatuli] was een vertegenwoordiger van de toenmalige Nederlandse maatschappij,
een imperialistische en kolonialistische samenleving. Ondanks zijn goedbedoeld
streven naar rechtvaardigheid spiegelt zijn tekst deze imperialistische en
kolonialistische reflexen.’ (13).
Nog een opmerking in de marge: Gera had voor haar essay beter de
historisch-kritische uitgave van 1992 of de daarop gebaseerde leeseditie van 1998
gebruikt. Er zullen weinig lezers zijn die de veertiende druk van de Wereldbibliotheek
uit 1932 in hun bibliotheek hebben staan.
Lut Missinne
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Multatuli en de lakmoesproef
Door een betreurenswaardig misverstand is het recensieartikel van Korrie
Korevaart in nummer 49 van Over Multatuli niet correct weergegeven.
Om niemand het stuk zoals de auteur dat bedoeld had te onthouden, treft
u dit in de onderstaande pagina's alsnog aan.

Gerard Termorshuizen, Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis
van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. Met medewerking van
Anneke Scholte. Amsterdam en Leiden: Nijgh & Van Ditmar en KITLV
2001. 862 pp. Euro 68,95. ISBN 90 388 7426 X.
Gerard Termorshuizen besteedt in zijn Journalisten en heethoofden geen aandacht
aan de nieuwste pershistorische en communicatiewetenschappelijke inzichten. Is zijn
boek daarom een gemiste kans? Nee, integendeel: wie dat beweert, ontkent de waarde
van gedegen bronnenonderzoek op grond van leggers en ander historisch materiaal.
Journalisten en heethoofden is het zoveelste bewijs dat veel pershistorisch onderzoek
staat of valt met een betrouwbare inventarisatie en een eerste analyse van wat er
überhaupt is geweest en nog is. Soms is dat ondankbaar werk. Menigeen zal erkennen
dat het gedaan moet worden, maar weet tegelijkertijd de waardering voor dit
monnikenwerk zo te presenteren, dat er subtiel afbreuk wordt gedaan aan de prestatie
die de onderzoeker levert. Dat doe ik niet: er was ontegenzeggelijk behoefte aan dit
boek, dat voor het eerst zo'n compleet overzicht van het Indisch-Nederlandse
perslandschap geeft. Er is monnikenwerk verricht - bibliografisch en inventariserend,
en ook intelligent en analyserend. Vanzelfsprekend kijken we uit naar het tweede
deel, dat de periode 1905-1942 tot onderwerp heeft en dat Termorshuizen nu bezig
is te schrijven.
Voor alle duidelijkheid: Journalisten en heethoofden beschrijft de Indisch-Nederlandse
dagbladpers in de jaren 1744 tot 1905. In 1744 verscheen het eerste weekblaadje in
Nederlands-Indië, de Bataviase Nouvelles. In 1905 begon er, volgens Termorshuizen,
een nieuw tijdperk in de koloniale geschiedenis na een lange periode van economische
en politieke malaise.
Het boek schetst het begin van de pers: de eerste krant, de regeringskranten en het
handgeschreven Borneo's Nieuwsblad. Daarna volgt er een algemeen overzicht van
de commerciële dagbladpers, inclusief het poli-
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tieke, sociale en culturele kader. Vervolgens wordt de geschiedenis van ruim zeventig
grotere en kleinere dag-, nieuws- en weekbladen beschreven, per streek in
chronologische volgorde: eerst die op Oost-Java, dan die op Midden-Java, West-Java
en de Buitengewesten. Het boek is niet geschreven voor lezers die primair
geïnteresseerd zijn in het werk van een specifieke journalist, redacteur of uitgever:
ze moeten vaak door het hele boek bladeren, omdat allerlei personen in uiteenlopende
periodes aan diverse bladen en blaadjes meegewerkt hebben. Termorshuizen neemt
immers de kranten als uitgangspunt en niet de personen die ze uitgaven of eraan
meewerkten. Dat is een perfecte keuze, omdat Journalisten en heethoofden vooral
tot doel heeft inzicht te geven in de ontwikkeling van de media met de nadruk op de
inhoud van de kranten. Dat Termorshuizen zich vooral baseert op de inhoud, is een
pluspunt; het gaat hem niet om louter institutionele geschiedenissen. Wel legt hij
vanzelfsprekend bepaalde accenten: politieke en economische ontwikkelingen krijgen
de meeste aandacht, terwijl cultureel nieuws, literatuur, recensies, advertenties etc.
alleen terloops ter sprake komen.
Termorshuizen helpt de lezers die wel voornamelijk biografisch geïnteresseerd
zijn, door middel van verwijzingen in de tekst en via een personen- en firmaregister,
plus een ‘Chronologisch carrièreoverzicht van journalisten werkzaam bij meer dan
één Indische krant’ achter in het boek.
De bijlage met bibliografische informatie, getiteld Bibliografische profielen, bevat
gegevens over onder meer vindplaats, redacteuren, uitgevers, drukkers,
verschijningsfrequenties, formaat, abonnements- en advertentietarieven. Dit deel van
het boek laat zien hoe waardevol de medewerking van Anneke Scholte is geweest.
Er kleeft helaas wel een nadeel aan de opzet van de Bibliografische profielen. De
bijlage kan het misverstand wekken dat hier sprake is van een complete bibliografie
van de Indisch-Nederlandse pers. De gebruiker ziet daar, bijvoorbeeld, als laatste
jaar van verschijning van de Javasche Courant het jaar 1830 genoemd. Uit de tekst
van het Voorspel maakt de oplettende lezer op dat de Javasche Courant tot 1942 is
verschenen, maar dat Termorshuizen vindt dat de krant na 1830 geen
noemenswaardige informatie over Indië biedt. Er wordt in het begin van de bijlage
niet uitgelegd dat blijkbaar alleen de jaren van de krant voorzover ze benut zijn, zijn
opgenomen. Bovendien zou ik er zeker voor gekozen hebben om in de Bibliografische
profielen de krant tot 1905 voor alle bestaansjaren bibliografisch te beschrijven. Nu
wekt de bijlage de indruk dat de krant in 1830 ophield te bestaan, terwijl de
bibliografische waarde van Journalisten en heethoofden aldus flink beperkt wordt waarschijnlijk zelfs zonder dat de gebruiker van de Bibliografische profielen zich
dat realiseert. Overigens: deze profielen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de
krantenleggers in het Krantendepot in de
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Koninklijke Bibliotheek. Daarnaast is archiefmateriaal van o.a. KITLV en KIT gebruikt.
Of en wat sommige andere collecties, zoals de collectie Cahais of bepaalde collecties
in het Nederlands Persmuseum (zoals die van de A.J. Lievegoed) aan het onderzoek
hebben bijgedragen, vermeldt Termorshuizen niet.
Een ander tekort van deze studie is dat er naar verhouding te weinig aandacht wordt
gegeven aan de Nederlandse pers van destijds, terwijl de vergelijking met het
moederland toch een cruciale rol speelt. Centraal in het boek staat namelijk de
gedachte dat de Indisch-Nederlandse pers zich kenmerkte door haar ‘tropenstijl’ en
zich daardoor sterk onderscheidde van de pers in het moederland. Het gaat er mij
niet zo zeer om dat dit boek de Indisch-Nederlandse pers meteen in een breed
internationaal perpectief had moeten zetten - zo doet een onderzoeker nooit genoeg.
Maar in het kader van dit boek is het voor de lezer van direct belang tegelijkertijd
een beeld te krijgen van de verhouding tot de pers in het moederland. Want: hoezo
‘tropenstijl’? Nederland kende ook wel degelijk bladen en tijdschriften met een
pikante toon, zoals in de utopische journalistiek en de lilliputterpers. De Javasche
Courant was na 1830 ook de moeite van het lezen niet waard, net zo min als de
lectuur van de Dordrechtsche Courant destijds onder bij de Nederlandse lezer grote
opwinding veroorzaakte. Daarnaast lijkt Termorshuizen het alleenrecht op de histoire
intime aan Indische kranten toe te schrijven, maar de kranten in het moederland
bieden eveneens een fascinerend inzicht in de sociale geschiedenis van destijds, in
het leven van alledag. En ook in Nederland moesten de eerste socialisten vooral
onder journalisten gezocht worden... Nog een voorbeeld: Termorshuizen signaleert
dat Indisch-Nederlandse kranten ontzettend veel nieuws uit andere kranten overnamen,
maar vermeldt niet dat dat in Nederland ook zo was. Dat maakt iets uit: je kijkt als
lezer van Journalisten en heethoofden anders tegen bepaalde informatie aan, wanneer
je weet er geen specifiek Indisch-Nederlands gegeven in het spel is.
Kortom, vaak ontbreekt het perspectief voor de lezer en blijft onduidelijk hoe
bepaalde feiten moeten worden gewaardeerd. Dat geldt ook voor het zicht op de
inheemse pers. Het boek gaat over de Indisch-Nederlandse pers in een
Nederlands-Indië waar zich ook een eigen inheemse pers ontwikkelde. Hadden die
twee helemaal niets met elkaar te maken, was er geen sprake van wederzijdse
beïnvloeding?
En Multatuli? Ook in dit boek blijkt opnieuw de invloed van Multatuli en zijn Max
Havelaar. Diverse journalisten schaarden zich achter zijn aanklacht tegen de
onderdrukking van de Javaan, zoals C.E. van Kesteren en James Cohen Stuart in De
Locomotief; E.F.J.J. van den Gheijn, P. Brooshooft en A.M. Courier dit Dubekart in
de Soerabaya-Courant; Cd. Busken Huet en H.G. Bartelds in de Java-Bode. Anderen
keerden zich tegen
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hem, onder wie M. van Geuns in het Soerabaiasch Handelsblad, J.J.G. Hennequin
in het Bataviaasch Handelsblad, F.K. Voorneman in het Padangsch Handelsblad
en C.M. van der Leeuw in de Samarangsche Courant. Daardoor fungeerde Multatuli
ook hier als lakmoespapier: aan het standpunt van de journalist over Multatuli konden
de lezers meteen aflezen wat de politieke kleur van de scribent was. Voor- en
tegenstanders betrokken hun stellingen en zorgden voor een levendig en vaak vinnig
politiek debat in de kranten. Dat is geen nieuws, maar dat dat hier duidelijk wordt
gemaakt in de totale context van de Indisch-Nederlandse pers, is een van de vele
verdiensten van Journalisten en heethoofden.
Korrie Korevaart
Universiteit Leiden
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‘Si je cesse d'aimer, je cesse de vivre’
Toespraak bij de restauratie van Tines graf: Venetië, 15 juni 2002

Vlnr. Tom Böhm, vice-voorzitter Multatuli Genootschap die de toespraak hield, Marijke van Etten,
twee onbekende dames, Jos van Waterschoot, conservator Multatuli Museum, Iem Roos,
consul-generaal van de Staat der Nederlanden, Fré Kroese, Ida Bunte, Kees Aarts, Saskia Roos en
Rinaldo Ongaro, restaurateur van het graf (foto Multatuli Museum)

Everdine van Wijnbergen was 25, toen zij met haar twee jongere zusters in 1845
naar de Oost vertrok, waar betere, maatschappelijke perspectieven wenkten. Hun
schip arriveerde in augustus op de rede van Batavia en werd opgewacht door een in
koloniaal wit gestoken, galante jongeman. Voor een goede kennis zou Eduard Douwes
Dekker de dames van de boot halen en de komende dagen wat rondleiden in de
hoofdstad van de kolonie. Met de oudste, Everdine, was het wederzijds liefde op het
eerste gezicht. Zij schreef hem later: ‘mijne liefde is innig, opregt, zooals ik nooit
gevoeld heb.’1. Een verloving was snel geregeld. Als ambtenaar bij het binnenlands
bestuur was Dekker vaak langdurig afwezig. En daaraan dankt de Nederlandse
literatuur de mooiste verlovingsbrieven. Alleen de
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zijne bleven bewaard. Daarin staan echter citaten uit haar brieven. En die maken
duidelijk dat ze zeer onder de indruk was van haar aanstaande, maar dat zij hem ook
af en toe corrigeerde. Voor hem was ‘Eefje’ niet minder dan de heldin van zijn hart,
vol begrip en onbekrompen. Precies zoals de latere Tine in de Havelaar. Dekker
karakteriseerde hun briefwisseling als ‘praatbrieven’. Het is inderdaad alsof hij met
haar in gesprek is. Over kleine praktische zaken, maar vooral ook over
vrouwenemancipatie, (seksuele) emoties, lectuur en eigen zwakheden. Ongekend
openhartig voor een tijd zo vol vormelijkheid.2.
Niet alleen onconventioneel, maar ook merkwaardig is het dat Dekker verslag
doet van zijn ontmoetingen met een Hollands meisje in het afgelegen dorp waar hij
op dat moment geplaatst was. Hij chaperonneerde haar slechts, maar gaf toe er niet
juist aan te doen. Hij had haar wel verteld van zijn verloving. En toch kon hij ‘in een
meisje niet eenvoudig eene kennis, een vriend zien. Ik ben zoo Italiaansch, ik heb
haar nog geen kus gegeven, maar het zal niet lang meer duren.’3. Zelfs hun conversatie
schreef hij voor zijn aanstaande uit. In Eefjes reactie trof hem het volgende zinnetje:
‘uw zijn dáár en alle uwe ontmoetingen lijken wel op een roman!’4. Hij begreep er
zelf ook niets van. Als kind maakte hij reeds van alles mee. Naar eigen zeggen kwam
het door een fijn gevoel en de gave snel op te merken. Hoe dan ook, onbewust had
Everdine al vroeg een voorafschaduwing gegeven van haar leven met deze even
sensitieve als begaafde man.
De jaren in het weidse en natuurrijke Indië, aan de zijde van Dekker heeft Everdine
van Wijnbergen altijd als heel bijzonder ervaren. Niet alleen vanwege zijn esprit,
maar ook door haar positie als vrouw van een bestuursambtenaar. Verguld was ze
met de genegenheid van de inlanders, over wie ze kon spreken in termen van liefde.
Ze wist ook heel goed dat ze zonder Dekker nooit zo had kunnen leven. Maar een
goede roman zou niet goed zijn zonder schaduw. Vanuit Dekkers streven om de
inlander tegen uitbuiting te beschermen ontstond een ambtelijke competentiestrijd
die de geschiedenis is ingegaan als de Lebakzaak (1856), later verwerkt in de Max
Havelaar (1860). In die strijd nam hij haar en de kinderen mee in zijn val, alle
verhevenheid van de romanfiguur Tine ten spijt.
Juist in die meest turbulente jaren schonk Everdine, vrij laat, alsnog het leven aan
twee kinderen. Afgaande op haar brieven heeft ze veel genoegen beleefd aan Edu
en Nonnie, die zij, afgezien van een baboe, eigenlijk alleen heeft grootgebracht.
September 1864 zaten ze met z'n drieën verarmd in Brussel, en Multatuli
knarsetandend in Nederland, zonder vaste verblijfplaats en zonder geregeld inkomen.
Men vond z'n boek als pleidooi voor een menswaardiger bestuur van de koloniën
mooi, maar politiek of persoonlijk veranderde er niets. Een herkansing zag hij in het
internationaal congres voor sociale wetenschappen dat in 1864 werd gehouden in
het pa-
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leis op de Dam. Hij was uitgenodigd als spreker over het onderwerp koloniën. Nu
zou hij eens voor het aangezicht van de hele beschaafde wereld de Indische misstanden
aan de kaak stellen. Zijn vrouw had hij laten weten: ‘Je te dis, l'avenir est à moi!’
[Ik zeg je, de toekomst is aan mij!]5. Voor de zoveelste keer herleefde Everdines
hoop. Zij had steeds geweigerd met hem te breken, hoewel haar dat meermaals
geadviseerd was. Aan hartsvriendin Stephanie schreef ze wat haar toch zo aantrok
in Dekker:
‘Je me représente le cerveau d'un homme de génie comme un volcan en ébullition
qui gronde et couve sourdement, qui fait éruption de temps à autre et lance le feu et
la flamme sous la forme de pensées éclatantes et d'actions mémorables. Ces hommes
là ont quelque chose de fort attrayant pour moi, j'aime tant ces explosions de leur
génie! C'est alors qu'ils méritent notre adoration et pour moi, je suis juste quand je
leur pardonne tout, tout.’
[Ik stel me het brein van een geniaal iemand voor als een borrelende vulkaan die
heimelijk rommelt en smeult, die van tijd tot tijd uitbarst en vuur en vlammen eruit
gooit in de vorm van schitterende gedachten en memorabele daden. Zulke mensen
oefenen een soort aantrekkingskracht op mij uit, ik houd zoveel van die uitbarstingen
van hun genie! Op zo'n moment verdienen zij onze verering en wat mij betreft doe
ik er juist aan wanneer ik hun alles, alles vergeef.]6.
‘Ja ik geloof nog aan schoone dagen voor de toekomst’, vervolgde ze haar brief,
‘onze kinderen zullen de vruchten zien, [van] wat persévérance [=
doorzettingsvermogen] vermag. En hoe gelukkig, [dat] zij geen leed er van gekend
hebben.’7. Daar zou later met name de zoon iets anders over denken. En het leed was
bepaald nog niet geleden, want ook via de buitenlandroute lukte het Multatuli niet
om hersteld te worden in zijn rechten als Indisch ambtenaar. Zonder vaste inkomsten
leefden beide echtelieden in feite een gescheiden en zwervend bestaan. Everdine kon
in 1866 niet veel anders dan ingaan op Stephanies uitnodiging om naar Italië te
komen, waar deze woonde met haar Italiaanse man.
Intussen zwierf Multatuli door Duitsland in gezelschap van zijn vriendin Mimi. Begin
1869 regelde hij een huisje in Den Haag. Enthousiast schreef hij Tine over de
vorderingen bij het inrichten, dat hij zelf de gordijnen had genaaid bijvoorbeeld. Vol
goede moed verliet zij met de kinderen Italië om te gaan samenwonen met haar man
en diens vriendin. Een ménage à trois was natuurlijk vragen om problemen. Aan
Stephanie liet ze in oktober weten dat zij zich kon handhaven en dat ze in ieder geval
tevreden was met zichzelf.
‘Voilà un grand avantage. J'ai la ferme conviction que j'ai bien fait; ma tâche n'est
pas facile, je te prie de le croire, mais je sais me maîtriser, et en même temps j'exige
le respect sans dire une parole.’
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[Ziedaar een groot voordeel. Ik ben er vast van overtuigd dat ik goed gehandeld heb;
mijn taak is niet eenvoudig, vraag ik je te geloven, maar ik weet me te beheersen, en
tegelijkertijd dwing ik respect af zonder een woord te zeggen.]8.
En ze bleef hopen, want mogelijk verwierf Dek gauw een ‘position accablante’ [=
verpletterende positie].9. Financieel bleef het dus nog even tobben. Maar ook
emotioneel. Soms liep de spanning te hoog op. Dan moest ze even naar buiten. Schuin
aan de overkant keken vanachter de gordijnen de Bosbooms toe. De roddels over
Dekker en zijn twee vrouwen zullen in het kneuterige Haagse niet van de lucht
geweest zijn.
In hun verlovingstijd was ze er vanzelfsprekend vanuit gegaan dat de vrouw
afhankelijk was van de man. Eduard had erom gelachen. ‘Lieve Everdine’, schreef
hij in oktober 1845, ‘een vrouw is zoo sterk in hare zwakte, zoo veêrkrachtig in hare
zachtheid.’ Hij zou zijn zwakheden niet verborgen houden en haar nog meer laten
lezen in zijn hart. Wilde zij zo iemand als leidsman? ‘Gy hebt my lief, Everdine - ik
weet dat vrouwelijke liefde sterk is - maar ik zal u eene heldin noemen als gy my
nog bemint op 1 January.’ Sterk en veerkrachtig, 25 jaar heldin. Het was voldoende.10.
In dezelfde brief aan Stephanie van oktober 1869, waarin ze zich vermant en hoop
koestert, geeft ze toe soms zeer melancholisch te zijn en dat ze hunkert naar het
warmere Italië:
‘Oh, quel pays détestable que la Hollande et quel paradis la belle Italie! Je l'aime
ce beau pays et j'y reviendrai sûr.’
[Oh, wat is Holland toch een afschuwelijk land en wat een paradijs dat mooie Italië!
Ik houd van dat mooie land en ik zal er zeker terugkeren.]11.
Hoewel Dekker meer en meer succes boekte als auteur, waren de verdiensten matig.
Om zijn geluk aan de speeltafel te beproeven verbleef hij begin 1870 in Duitsland.
Op aandrang van en samen met de kinderen reisde Everdine toen voorgoed af naar
Italië. De kinderen wilden niet dat zij onderweg haar echtgenoot zou ontmoeten. Ze
mocht eens op haar besluit terugkomen. Beiden hebben elkaar nooit meer gezien. In
Italië trof zij Stephanie, wier vriendschap zo veel voor haar betekende en aan wie
zij nog vanuit haar Haagse misère had geschreven:
‘Tu sais que mon coeur a besoin d'aimer. Si je cesse d'aimer, je cesse de vivre.’
[Jij weet dat mijn hart het nodig heeft om lief te hebben. Als ik ophoud lief te hebben,
houd ik op te leven.]12.
Als grafschrift zou het niet misstaan hebben.
Tom Böhm
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Leestip: Nelleke Noordervliet, Tine, of de dalen waar het leven woont (Zeer geprezen
roman over het leven van Tine, uitg. Meulenhoff, €11,34.)

Eindnoten:
1. Uit haar brief geciteerd door Dekker. Zie: Multatuli, Volledige Werken (hierna VW) VIII, p. 507.
2. Zie voor de verlovingsbrieven: VW VIII, p. 451-676, plus de toelichting van Garnit Stuiveling
op p. 415-417.
3. Idem, p. 512-513.
4. Idem, p. 512-513 (curs. T.B.).
5. VW XI, p. 377.
6. Ibidem (curs. T.B.).
7. Idem, p. 377-378.
8. VW XIII, p. 643 (curs. T.B.).
9. Ibidem.
10. Voor de citaten in deze alinea: VW VIII, p. 515-516.
11. VW XIII, p. 644.
12. Ibidem.
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Multatuli-kroniek 2002
Het was een vol Multatuli-jaar. Ruim 180 jaar na zijn geboorte was de Amsterdamse
schrijver het hele jaar door in het nieuws. Dat begon met de jaarvergadering in maart,
waarover u hieronder meer informatie vindt. Aan het eind van die maand werd de
Multatuli-website officieel in gebruik genomen. In het Nederlands en Engels is er
informatie te vinden over Multatuli's leven en werk. De website trok onmiddellijk
internationale bezoekers, want in het Multatuli Museum kwamen veel buitenlanders
op bezoek die de website hadden gezien en er kwamen onder meer reacties en vragen
uit de Verenigde Staten en Australië. Maar ook Nederlandse scholieren voor wie de
website een praktisch hulpmiddel is bij het maken van een werkstuk of spreekbeurt,
weten de website veelvuldig te vinden, gezien de meer dan duizend bezoekers in het
eerste jaar.
Iets dichterbij dan de Verenigde Staten en Australië - om precies te zijn in Venetië
- had vorig jaar een belangrijke gebeurtenis omtrent Multatuli plaats. Na jarenlang
aandringen van enkele zeer betrokken Genootschapsleden, Ida Bunte en Fré Kroese,
werd er in maart op de voorjaarsvergadering van dit eerbiedwaardig genootschap
een inzamelingsactie gestart voor de restauratie van het graf van Multatuli's eerste
vrouw Tine in de Italiaanse lagunestad. Zoals u heeft kunnen lezen in het vorige
nummer van dit blad of elders is die actie zeer geslaagd en het graf inmiddels in
fraaie staat teruggebracht. Op 15 juni vond de officiële overdracht van het
gerestaureerde graf plaats, in het bijzijn van een vijftiental aanwezigen, onder wie
de Nederlandse consul-generaal en de vice-voorzitter van het Multatuli Genootschap.
Weer iets dichterbij huis, op het Groningse platteland, vond op 8 juni de
manifestatie ‘Boeren en Boeken’ plaats. Het Genootschap gaf ook bij deze gebeurtenis
acte de présence door middel van een kleine expositie en een lezing, want zoals
bekend had Multatuli veel aanhangers en bewonderaars op het Groningse platteland,
onder anderen Derk Mansholt.
Hoogtepunt dit jaar was natuurlijk het verschijnen van de Multatuli-biografie van
Dik van der Meulen. Op 12 september promoveerde de auteur met dit lijvige werk
aan de Universiteit Leiden. Het boek werd over het algemeen zeer lovend besproken
in meer dan twintig kranten en tijdschriften. Die stroom van publicaties heeft nog
lang aangehouden. Het
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boek leidde tot een aantal radio-interviews met de auteur, zodat Multatuli weer
wekenlang in de media te vinden was.
Naar aanleiding van het verschijnen van de biografie organiseerde de Stichting
Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) in samenwerking met het Multatuli
Genootschap in theater De Balie te Amsterdam op 18 september een lezingenavond,
gepresenteerd door Chantal Keijsper. Sprekers daar waren Frits Abrahams, Hans van
den Bergh, Marion Bloem, Annemarie Kets-Vree, Dik van der Meulen, Gerard
Termorshuizen, en Philip Vermoortel. Zij allen berichtten in hun lezingen over een
bepaald onderwerp Multatuli betreffend. U treft de lezingen, behalve die van Bloem,
aan in dit nummer van Over Multatuli. Tevens werd op die avond de Saïdjah-elegie
ten gehore gebracht, een weinig uitgevoerde compositie van Richard Hol die gebaseerd
is op het verhaal van Saïdjah en Adinda uit de Max Havelaar.
Multatuli was ook in een ander theater te vinden. In de Nes, waar Multatuli zelf
graag de vaudevilletheatertjes bezocht die zich daar in de negentiende eeuw bevonden,
werd in september in het geheel gerenoveerde theater De Engelenbak het stuk
Multatuli & Ik door de amateurtheatergroep Toetssteen opgevoerd. Het werd
geschreven door scenario- en toneelschrijver Ger Beukenkamp en gaat over Multatuli's
vrouw Tine die aan het einde van haar leven terugdenkt aan haar samenzijn met
Multatuli.
Maar niet alleen op de planken, ook op het witte doek keerde Multatuli terug. Het
Filmmuseum te Amsterdam startte in oktober een programma met films uit en over
Nederlands-Indië. Ook de Max Havelaar-film van Fons Rademakers ontbrak niet.
Speciaal voor deze gelegenheid had het Filmmuseum een nieuwe kopie van de film
laten vervaardigen zodat de inmiddels 27 jaar oude film als het ware weer van het
scherm af spatte.
Uiteraard is er is ook wat te melden uit Multatuli-kringen. Op zaterdag 2 maart,
Multatuli's verjaardag, sprak de Leidse historicus Willem Otterspeer tijdens de
jaarvergadering van het Multatuli Genootschap over Willem Frederik Hermans en
Multatuli (zie Over Multatuli nr. 49). Deze lezing werd voorafgegaan door de
overhandiging van een aantal brieven, dat tientallen jaren verloren was gewaand.
Het gaat om zeventien brieven en briefkaarten van Herman Neubronner van der Tuuk
aan uitgever R.C. Meijer. Ze hadden al die jaren in een bureaula gelegen op het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), waar ze gebruikt
waren voor een publicatie over leven en werk van Van der Tuuk.
Op de najaarsbijeenkomst op 19 oktober sprak Elsbeth Etty. Zij meldde in haar
lezing dat ze haar bewondering voor Multatuli deelde met haar grootvader, die ooit
een leidraad heeft geschreven om Multatuli te lezen. U treft de lezing in dit nummer
aan. Bij diezelfde gelegenheid werd biograaf Dik van der Meulen geïnterviewd door
Over Multatuli-redacteur en neerlandicus Jaap Grave.
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De tentoonstelling in het Multatuli Museum ging dit jaar over Multatuli en het recht.
Het motto van de tentoonstelling was afkomstig uit een brief van Multatuli aan
Willem Paap van 4 april 1882: ‘Niet verzet tegen de wet, maar tegen het schenden
van de wet.’ De tentoonstelling liet zien hoe Multatuli zich mengde in geruchtmakende
rechtszaken in zijn tijd, hoe dat hij zich enerzijds afzette tegen de advocatuur, maar
er anderzijds bij zijn jonge vriend Paap erop aandrong rechten te gaan studeren.
Multatuli's rechtsgevoel, zo gekrenkt in de Lebakzaak waarin hij zich de enige achtte
die zich strikt aan de regels hield, bleef zijn verdere leven lang voor hem een constante
bron van ergernis en inspiratie.
Het bezoek aan het museum was nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar: 937
bezoekers in 2002 tegen 933 in 2001. Het aantal Genootschapsleden bleef rond de
300 leden schommelen.
Vier belangrijke Genootschapsleden overleden dit jaar. Allereerst was dat Gerke
Postma, voormalig uitgever en één van de oprichters van Over Multatuli. In nummer
49 van dit tijdschrift trof u een In memoriam aan. Vervolgens G.W. Huygens,
Genootschapslid van het eerste uur en tientallen jarenlang bestuurslid. De door hem
bezorgde Max Havelaar-uitgave is een van de meest verkochte aller tijden. De derde
naam die genoemd dient te worden is die van A.L. Sötemann, die beroemd werd met
zijn proefschrift De structuur van de Max Havelaar waarin voor het eerst de
ingewikkelde structuur van het boek nauwgezet ontrafeld werd. En tot slot overleed
Harry van Waterschoot, die zeven jaar lang als vrijwilliger het Multatuli Museum
bemande en ongelooflijk veel werk verzette achter de schermen, waardoor het
Multatuli-onderzoek in de toekomst gemakkelijker en gestructureerder kan verlopen.
Jos van Waterschoot
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[Nummer 51]
[Van de redactie]
‘Moet men juist lantaarnopsteker zyn om 't recht te hebben over duisternis
te klagen?’ (Multatuli, VW V: 616)
Op de voorzijde van dit nummer ziet u de titelprent van de Vernünftige Gedanken
von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt, een
boek uit 1720 van de Duitse verlichtingsfilosoof Christian Wolff (1679-1745) dat in
1741 in een Nederlandse vertaling verscheen. Het Duitse begrip ‘Aufklärung’,
letterlijk het doorbreken van de zon bij een bedekte hemel, is een vertaling van het
Latijnse ‘serenitas’. Wolff verwijst daarmee direct naar de Verlichting (Engels:
‘Enlightenment’; Frans: ‘l'époque des lumières’).
Wolffs belangstelling en positieve waardering voor vreemde culturen was begin
achttiende eeuw ook in academische kringen ongewoon. Hij was hoogleraar in Halle
en nadat hij in 1721 een lezing over ‘Die Sittenlehre der Sinesen’ had gegeven, werd
hij van zijn functie ontheven. Multatuli heeft weliswaar in 1878 en 1879 tijdens zijn
voordrachten aandacht besteed aan Wolffs filosofie, maar het is niet bekend wat hij
over hem heeft gezegd en of hij op dit incident is ingegaan.
Vaak wordt beweerd dat Multatuli's werk schatplichtig is aan de Verlichting. Tot
nu toe zijn er echter in Over Multatuli slechts een paar opstellen over het thema
Multatuli en de Verlichting / achttiende eeuw verschenen. We hebben enkele
argumenten waarom we er in dit nummer uitgebreid aandacht aan besteden: de
opstellen dateren uit een tijd waarin Multatuli's Volledige Werken nog niet compleet
waren en het register op namen en zaken ontbrak. (Een uitgebreid zakenregister blijft
vooralsnog een wens hoewel K. ter Laan's Multatuli-encyclopedie een grote stap in
de goede richting is.) Bovendien blijkt dat er in Nederland weer volop over de
Verlichting wordt gepubliceerd. ‘Geen enkele tekst’, schrijft André Hanou in het
voorwoord van zijn vorig jaar verschenen bundel opstellen Nederlandse literatuur
van de Verlichting (1670-1830), ‘[kan] begrepen worden als men geen begrip heeft
voor het streven naar vrijheid (zelden zonder verantwoordelijkheidsgevoel) en het
verlangen naar zelfontplooiing (nooit zonder het besef dat de maatschappij daar
profijt van moet hebben). [...] Nog anders gezegd: literatuur, tijdens onze Verlichting,
heeft vrijwel altijd iets te maken met de wens individuen en wereld te verbeteren.’
(Hanou 2002: 9f) Hanou doelt op de literatuur uit de periode 1670-1830, maar volgens
zijn omschrijving moeten we Multatuli ook als een auteur van de Verlichting
beschouwen, althans als een auteur met verlichte denkbeelden.
In vrijwel elk deel van de Volledige Werken vinden we passages waarin Multatuli
opvattingen uit de Verlichting verdedigt met een inzet alsof het verlichte
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denken nog maar net is doorgebroken: ‘In geheel Europa begint zich het besef baan
te breken, dat de Volkeren sedert eeuwen bedrogen werden door hun voorgangers
op zedelyk, godsdienstig en staatkundig terrein.’ (VW IV: 673) In Multatuli's
gedachtewereld vormen de Middeleeuwen het duistere tijdperk, met gruwelen als
lijfeigenschap, scholastiek, bijgeloof en de macht van de adel. Dat tijdperk bestaat
voort, betoogt Multatuli in de Ideeën, omdat de basis van de achttiende- en
negentiende-eeuwse maatschappij toen is gelegd: de ‘meeste begrippen over
zedelykheid [stammen] uit de dagen toen de zon wél draaide, en allerlei spoken wél
een rol speelden. Zou het niet in de rede liggen, eens grondig te onderzoeken, welke
waarde er mag gehecht worden aan overleveringen op moreel gebied, die wy
grotendeels erfden van dezelfde mannen wier heksen, draaiende zon, enz. wy hebben
afgeschaft?’ (VW IV: 666f) Centraal in Multatuli's denkwereld staan begrippen als
waarheid, gezond verstand, de bestrijding van vooroordelen en bijgeloof (‘de
slaapdeunen uit de Middeleeuwen’) en zijn inzet voor emancipatie en vrijheid van
meningsuiting. In Causerieën - maar niet alleen daar - verweet hij zijn landgenoten
onverschilligheid: ‘Elke hier aangestoken lantaarn - ja, al ware 't een electrisch licht
- zou in 't land dat zich beroemt op de uitvinding der drukkunst, gedoofd worden in
de stikstof van onverschilligheid.’ (VW IV: 139)
Op Multatuli's optimisme volgde uiteindelijk, zoals hij op 15 augustus 1886 in
een brief aan H.C. Muller schreef, ‘moedeloosheid. 't Is eigenlyk besef van 't
vruchtelooze myner pogingen.’ (VW XXIII: 652) Moedeloosheid is een zwakke
uitdrukking om de volgende uitspraak (uit dezelfde brief) te karakteriseren: ‘Ja als
ik macht had gekregen waarnaar ik uit bestwil gestreefd heb, zou ik honderde koppen
hebben laten vallen. Misschien duizenden.’ Spreekt hier een potentieel terrorist?
Menno ter Braak aarzelde: ‘Tegen het eind van zijn leven schijnt Multatuli een
desperado van het geweld.’ De citaten uit Multatuli's correspondentie die Ter Braak
in ‘Douwes Dekker en Multatuli’ aanvoert, liegen er niet om. Multatuli schrijft in
dezelfde brief aan Muller dat hij meer lijkt op ‘Danton, Robespierre of zelfs op Marat,
dan op Lamartine die in '48 ter inwyding van z'n politieke loopbaan afschaffing
doordreef van den doodstraf voor politieke misdryven.’ We mogen van geluk spreken
dat Multatuli geen macht heeft verworven om zijn humanisme in de praktijk te
brengen. Hij zou niet de eerste zijn geweest wiens verlichtingsidealen in terreur en
onderdrukking zouden zijn ontaard.
In dit nummer vindt u een aantal alfabetisch geordende bijdragen waarin Multatuli's
opvattingen met verlichte denkbeelden of met achttiende-eeuwse verschijnselen
worden geconfronteerd. Naar volledigheid hebben we niet gestreefd en de auteurs
hebben zich laten leiden door hun eigen temperament. De artikelen in dit
themanummer moeten worden beschouwd als verkenningen: ze zijn zeer divers en
vormen wat ons betreft een eerste stap naar meer onderzoek en bijdragen op dit
gebied.
U zult in dit nummer geen bespreking van Dik van der Meulens biografie
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over Multatuli vinden. Dat heeft te maken met de volgende overwegingen: vrijwel
alle lezers van Over Multatuli zullen in de dag- en weekbladen een of meer recensies
hebben gelezen (overigens hebben ook de redactieleden elk een recensie geschreven,
in respectievelijk de Financieel Economische Tijd, Tijdschrift voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde en Tijdschrift voor Humanistiek) waar wij op deze plaats weinig
aan toe willen voegen. De teneur van vrijwel alle besprekingen was positief en Van
der Meulens biografie wordt momenteel beschouwd als hét standaardwerk over
Multatuli. In de bijdragen die in de komende tijd in Over Multatuli worden
gepubliceerd, zullen de (professionele) gebruikers zijn biografie in elk nummer en
steeds vanuit een ander gezichtspunt wegen. Die beoordelingen beschouwen we als
een recensie ‘in progress’.
De redactie
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Bellamy - Multatuli engageert Bellamy en Ockerse
Verschillende keren, waarvan tweemaal uitvoerig in geschrifte, riep Multatuli de
schimmen van Jacobus Bellamy1. en Willem Anthonie Ockerse2. uit hun graf om zich,
verzekerd van hun postume assistentie, uit te spreken over het godsbestaan, een
onderwerp dat hem bezighield voor hij atheïst werd en dat hem ook daarna niet los
wilde laten. Aan het einde van de achttiende eeuw hadden Bellamy en Ockerse te
Utrecht theologie gestudeerd. Beiden waren toen in opleiding voor het door Multatuli
zo verfoeide ambt van dominee. Beiden hadden naam gemaakt als beoefenaars van
de schone letteren. Beiden deelden ook in de faam van het eens zo roemruchte
letterkundige gezelschap Dulces ante omnia musae, hadden zelfs tot de kerngroep
daarvan, ‘de genialische vrienden’, behoord.
Dat alles was ten tijde van Multatuli's jeugd nog niet vergeten. De gedichten van
Bellamy waren toen zeker nog courant.3. Multatuli heeft er gemakkelijk kennis van
kunnen nemen4. evenals van de geschreven Gedenkzuil5. die de herinnering aan de
jong gestorven dichter levend hield. Ockerse was nog niet zo lang geleden, een kleine
zes jaar na Multatuli's geboorte, overleden. In de drie delen van zijn Vruchten en
resultaten van een zestig jarig leven6. leefde hij op een zelf geredigeerde wijze voort.
Zijn hedendaagse biograaf ziet zijn levensloop gekenmerkt door ‘veelheid en
wisselvalligheid’.7. Ockerse was predikant en politicus geweest, ook literator,
tijdschriftredacteur en karakterkundige, zonder op een van deze terreinen
bestendigheid te ontwikkelen. Het meest slaagde hij hierin nog als recensent, dat wil
zeggen als letterkundig moralist. Nog in 1826 verschenen te Amsterdam Ockerses
nagelaten Redevoeringen in druk,8. kort na de derde editie van Proeven voor het
verstand, den smaak en het hart door Bellamy, en eenigen zijner kunstvrienden.9.
Toen Multatuli de schrijvers Bellamy en Ockerse engageerde om een korte rol te
vervullen in het kader van zijn wisselende beoordeling van de godsvraag, was het
dus nauwelijks nodig deze acteurs bij hun verschijnen op het toneel te introduceren.
De mededeling dat hij teruggreep naar hun studententijd als theologant kon volstaan.
Wat rond 1845 de gedachte aan het duo Bellamy en Ockerse op het gebied van de
theologie bij hem wakker riep, vond Dekker belangrijk genoeg om het aan zijn Tine
te vertellen. Eerst mondeling, daarna nog eens schriftelijk.10. Hij kende haar toen pas
kort. Op 4 augustus had hij Everdine Huberte (baronesse) van Wijnbergen te Batavia
ontmoet en hij was vanaf half augustus officieus en sinds 26 september officieel met
haar verloofd.11. Om bij haar te zijn bestond er in deze tijd weinig gelegenheid. Dekker
was op 13 september 1845 als ambtenaar op wachtgeld tijdelijk ter beschikking
gesteld van de assistent-resident van Krawang, J.H. Dickelman, om administratieve
achterstanden weg te werken en verbleef meestal bij deze chef in de hoofdplaats van
dit gebied Poerwakarta, niet zo ver van Buitenzorg maar door het ontbreken van een
toegangsweg moeilijk bereikbaar.12. (VW VII: 450f) Tine woonde inmiddels op de
thee-onderneming van haar familielid Willem van der Hucht te Parakan Salak. Waar
de gelieven
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het al te lang zonder elkaar moesten stellen, bestond er dus alle reden voor een drukke
correspondentie. De verlovingsbrieven die Dekker verzond, waren lang en vaak op
meerdere dagen neergeschreven. Hij lette daarbij uit beginsel niet op ‘verband’ en
wenste dat Tine eveneens haar ‘invallende gedachten van onderscheidene
oogenblikken’ zó aan het papier zou toevertrouwen als ze in haar opkwamen. Het
ging hem om de overdracht van ‘stemming’, van verse indrukken, ook al zou een
buitenstaander er misschien van denken: ‘“Welk een zotte brief, zonder zamenhang!”’
(VW VIII: 484) Terecht typeert Dik van der Meulen de zo ontstane brieven van Dekker
als bron voor de kennis van Multatuli's leven en als literair werk tegelijk. Controle
is hier dikwijls onmogelijk.13.
In een van deze verlovingsbrieven, geschreven te Poerwakarta en gedateerd 30
november 1845, komt een passage voor waarin Bellamy en Ockerse optreden.
Onmiddellijk voorafgaand aan dit fragment spreekt Dekker over ‘eeuwigheid’, het
eeuwig leven waarin hij zegt vast te geloven al vindt hij ‘nergens bewijs’.
Zoo even zeide ik: ik vind nergens bewijs. Om uw godsdienstig gevoel
niet te kwetsen zal ik hier de gebeurtenis herhalen die eens met Bellamy
voorviel. (Ik heb het u reeds eens verteld). Bellamy was student in de
theologie, en oefende zich met Ockerse in het disputeren. B. moest het
bestaan van God bewijzen en O. het tegendeel. De laatste was gevatter of
meer ervaren in de logica, althans het bewijs dat B. bijbracht werd door
hem weggecijferd. Bellamy was driftig van gestel en konde in weerwil
van de goede bedoeling van O. die alleen tegensprak omdat hij disputeren
moest, niet bedaard blijven, nu hij zijne dierbaarste overtuiging zoo koel
hoorde wegredeneren. Het was slecht weder en er brak een hevige
onweersbui los juist op het ogenblik dat B. in zijne bewijsgronden verward
was, en niet meer wist wat hij zoude aanvoeren. Moest hij nu de zaak
verloren geven, dat kon toch niet, daartegen kantte zich zijn gevoel aan.
Hij opende het venster, stak onder het rollen van den donder de hand
omhoog en riep: ik zweer dat er een God is, - zoo gij meent regt te hebben,
sta op en zweer het tegendeel!14. (VW VIII: 557f)
Op de interpretatie van deze passage behoort de beantwoording van twee vragen
voorrang te hebben. Wat is de positie van het betreffende fragment binnen de context
van de brief als geheel? En in samenhang hiermee: hoe was het gesteld met Dekkers
correspondente, de versverloofde Tine, voor wie het verhaaltje bestemd was? Zoals
hierna ter sprake zal komen, verschillen de context en de geïntendeerde lezeres uit
1845 sterk van het tekstverband en het beoogde lezerspubliek behorend bij de
uitgebreide variant die de auteur later als Multatuli in zijn derde bundel Ideeën
publiceerde.
Wat de tekst uit 1845 betreft, valt te constateren dat de brief waarin hij voorkomt
(VW VIII: 556-563) bepaald niet ‘zonder zamenhang’ is, het epistolaire ideaal dat
Dekker aan zijn verloofde had aanbevolen. Als zodanig staat dit epistel

Over Multatuli. Jaargang 25. Delen 50-51

7
in de betreffende reeks min of meer apart. Lijkt het op het eerste gezicht of Dekker
van de hak op de tak springt, bij nadere beschouwing vertoont zich een weldoordachte
tekststructuur. Misschien mag men zelfs wel spreken van een strategie. Aan het
Bellamy-Ockerse-fragment gaat een tweeledig tekstgedeelte vooraf dat zich, maar
dan in een omgekeerde volgorde, min of meer spiegelt in het stuk van de brief dat
na dit dispuut komt. De onmiddellijke omgeving van het fragment is tamelijk abstract,
de twee buitenste delen hebben een concreter karakter. Er zijn dus vier stukken te
onderscheiden. De lengten daarvan verschillen. Aan het begin van de brief spreekt
Dekker over zijn liefde voor Tine. Er is een besef van tekortschieten merkbaar dat
geduid wordt als een onvolkomenheid van de menselijke natuur: nooit is liefde geheel
‘bestendig, rein, verheven’, altijd mengen lichamelijke behoeften zich in onze
verhevenste gevoelens. Als tweede gedeelte van dit voorspel wordt gememoreerd
dat er geleerden zijn die in de gemelde menselijke disharmonie het bewijs zien van
‘eene eeuwigheid’. Dekker aanvaardt deze consequentie niet: ‘ik vind hier geen
bewijs. (Ik vind nergens bewijs)’. Dit is een door de ratio gegenereerd oordeel,
neerkomend op de ontkenning van een automatische koppeling van bevrediging aan
behoefte. Er zijn immers ‘meer behoeften waaraan niet voldaan wordt’. De gebrekkige
kwaliteit van het menselijk leven voedt weliswaar een hang naar compensatie in een
eeuwig voortbestaan, maar daarom hoeft dit er nog niet te zijn. Nochtans betuigt
Dekker dat hij ‘vast aan eene eeuwigheid’ gelooft.
Volgt het dispuut van Bellamy en Ockerse. Dit is geen parabelachtige uitweiding
zoals Dik van der Meulen meent,15. maar een kerngedeelte van de brief in parabelvorm.
Hoe belangrijk Dekker zelf het verhaaltje voor zijn verloofde vond, laat hij haar
nadrukkelijk weten: ‘Ik denk te goed over mijne lieve Everdine om te meenen dat
zij deze passage zoude vergeten hebben.’
Na het fragment valt, zoals gezegd, opnieuw een tweedeling te ontdekken. Eerst
wordt geconcludeerd dat de dispuutscène ‘een schoon voorbeeld [vormt] van de
voortreffelijkheid van ons ingeschapen gevoel, tegen over de onvolledigheid onzer
verstandelijke vermogens’. Daarna grijpt de brief terug naar de staat van Dekkers
relatie met Tine, een hervatting van het aanvangsthema van dit epistel. Dekker heeft
Tine beloofd haar alles op te biechten wat hij ooit heeft uitgespookt. Kan dat wel?
vraagt hij zich af. Zij wil dat die ‘confessie’ een ‘kiesch’ karakter heeft, maar beseft
zij voldoende dat jonge kerels anders in elkaar zitten dan jonge dames? Tine is een
braaf meisje dat ‘niets kwaads te verbergen heeft, en ik...’ Onschuld uit onnozelheid
vindt Dekker overigens ‘eene negatieve deugd’. Zelf verre van onnozel ziet hij er
niet tegenop Tine te laten weten dat hij een haarlok van haar heeft opgezocht om die,
blond naast bruin, te vergelijken met een andere, indertijd afgestaan door Caroline
Versteegh met wie hij in 1841 een verhouding had gehad. En in Poerwakarta verblijft
ene Cateau Teunisz die hem niet onverschillig laat. Als Tine zich enige zorg over
haar verloving heeft gemaakt, hoeft dat niet te verbazen.
Dit over Dekkers brief als context waarin het Bellamy-Ockerse-fragment is vervat.
Nu nog iets naders over de toestand waarin Tine, de adressaat van het
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epistel, verkeerde. Dat zij niet gerust kon zijn over de vastheid van Dekkers gevoelens
voor haar, hoe onstuimig ook geuit, mag men aannemen. Maar zij moet ook onzeker
zijn geweest over zijn godsdienstige overtuiging. Voor haar toch een belangrijk punt.
Zelf was zij hervormd. Dekker kwam uit het doopsgezinde milieu, had bij zijn vertrek
uit Nederland de waterdoop nog niet ontvangen en had zich om een verhouding met
Caroline Versteegh te kunnen aangaan in 1841 katholiek laten dopen. Zijn uitlatingen
uit die periode geven vaak blijk van geloofstwijfel, van een onzekerheid die hij voor
zich uitschuift. Zo schrijft hij over de zondeloze staat van Christus in een brief aan
Tine:
Maar toch, rein is niemand [...] Christus alleen, het ideaal van goddelijke
volkomenheid in een menschelijk ligchaam. Christus alleen, had zonder
schaamte elke gewaarwording kunnen uiten, en zelfs daarover zijn allen
het nog niet eens. Bij nadenken zeg ik zelf dat Hij...
Ik mag hier niet over spreken. (VW VIII: 544)
Dekkers geloofsovertuiging liet Tine bepaald niet onverschillig. Waren daar aspecten
aan die Dekker onbespreekbaar achtte, dan vormde dit een belemmering voor hun
vertrouwelijkheid. Het is dan ook belangrijk dat Dekker in zijn brief van 30 november
1845 op die reinheidskwestie terugkwam en daarbij in een kwatrijn dat hij in 1841
geschreven had, uitdrukkelijk God ter sprake bracht: ‘Geen liefde is als van God,
bestendig, rein verheven // [...] Gij vindt beneden niet, wat slechts bestaat bij God.’
Vervolgens is God de inzet van het Bellamy-Ockerse-fragment dat Dekker in zijn
brief opneemt om ‘uw [Tines] godsdienstig gevoel niet te kwetsen’. Zij kon wel eens
onaangenaam getroffen zijn door Dekkers rationele ontkenning van een bewijsbaar
eeuwig leven. En dan behelst de passage over de haarlokken nog een tamelijk gewilde
associatie met relikwieën en ‘roomschheid’. De hervormde Tine zal zich afgevraagd
hebben, hoe katholiek haar verloofde nog was. Dekker zag ‘veel schoons in de
roomsche kerk’, maar beschouwde haar toch als een verbasterde godsdienst, zoals
hij Tine korte tijd daarna liet weten. (VW VIII: 584f) Wat er van zijn protestantisme
na 1841 nog restte, is thans een moeilijk beantwoordbare vraag.16. Dat zal het voor
Tine ook al geweest zijn.
Tot zover over de brief van 30 november 1845 als context van het
disputeerfragment en over de vermoedelijke toestand van Tine als ontvangster van
die brief. Nu de interpretatie van dat fragment zelf. Is er uit af te leiden dat Dekker
in God geloofde? Op een rechtstreekse wijze zeker niet. Het godsgeloof van het
personage Bellamy blijkt zonneklaar. Aan dat van zijn tegenspeler Ockerse hoeft
ook niet getwijfeld te worden. Die sprak alleen tegen omdat dit zijn rol was. Maar
wat bewoog Dekker toen, de verteller van de historie? Primair iets anders, zoals ook
duidelijk wordt uitgesproken in de uitleg die op het verhaaltje volgt. Daar gaat het
niet over geloven in God en over het eeuwig leven wordt al helemaal niet meer gerept.
Dekker benadrukt de macht van het gevoel, wil naar voren brengen hoeveel groter
de potentie van het gevoelsleven is dan het bereik van de rede.
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Daarmee verwijdert hij zich niet van zijn opzet om Tines ‘godsdienstig gevoel’ voor
kwetsing te vrijwaren. Want gevoel en godsdienst hebben volgens hem alles met
elkaar te maken. Dat had hij haar in een vroegere brief als eens voorgehouden. ‘Met
een weinigje verstand maakt men van de Openbaring van Johannes een kluchtspel,
met een weinigje gevoel omvat men het denkbeeld “God” “Christendom”
“Eeuwigheid”.’ (VW VIII.475f) Het pathetische slot van het verhaaltje uit 1845, een
‘fraaie climax’17. als men wil, vertoont in ieder geval geen spoor van ironie. Dit vormt
een reden om het personage Bellamy, ‘driftig van gestel’ als Dekker zelf, als zijn
alter ego te beschouwen. Zo levert het disputeerfragment een indirect bewijs van
Dekkers toenmalige godsgeloof. Het is het geloof van Bellamy, niet rationeel gegrond
maar gevoelsmatig ervaren. Dekkers gevoel geloofde in 1845 nog vast in God en het
eeuwig leven, maar de ratio in hem vond ‘nergens bewijs’. Naarmate de Bellamy in
Dekker aan kracht inboette om er te eindigen als een beminnelijke naïeveling,
ontwikkelde zich het atheïsme van Multatuli.
Dan enkele andere vragen die aan het disputeerfragment gesteld kunnen worden.
Zij betreffen de historiciteit van het beschreven gebeuren en het probleem van de
door Dekker gebruikte bron daarvan. Om een misverstand bij voorbaat uit te sluiten:
het disputeren van Bellamy en Ockerse heeft niets te maken met het soort publieke
disputatie waarvan iedere universitaire student er in die tijd gedurende zijn opleiding
enkele moest doorstaan. Hij nam dan plaats in de professorale cathedra en zijn
hoogleraar trad op als voorzitter van een in het openbaar gevoerd geleerd debat. Zo'n
sessie leende zich uiteraard niet voor theatrale effecten als het openwerpen van een
raam, gevolgd door een eedsaflegging. Bovendien was zo'n bijeenkomst een
groepsgebeuren en gaat Dekkers verhaal over een disputatie à deux. Vervolgens
Dekkers bron. Hij heeft daar zelf, toen hij het verhaal in Ideeën III publiceerde, een
verklaring over afgelegd. Ze munt uit door vaagheid en gewaagt van een ‘vertelling
[...], die in myn jeugd zeer en vogue was. Ze zal wel te vinden zyn in deze of gene
levensbeschryving van Bellamy.’ (VW IV: 613) Die vondst is tot dusver uitgebleven.18.
Het is nog maar de vraag, of het betreffende dispuut met zijn retorische afsluiting
wel ooit heeft plaatsgevonden. Enige twijfel daaraan is zeker gewettigd. De zin
‘Bellamy was student in de theologie, en oefende zich met Ockerse...’ wekt argwaan.
Veel gelegenheid voor dergelijke exercities zal er immers niet geweest zijn. Ockerse
was in de herfst van 1781 nog lezend, schrijvend en met geestverwanten discussiërend
in Utrecht aanwezig. Op 14 augustus had hij op basis van testimonia het
proponentsexamen afgelegd. Zonder dat hij zijn studie in de theologie met een formeel
examen in de faculteit der godgeleerdheid beëindigd had, nam hij in februari 1782
een beroeping aan naar Baarn en Eembrugge, goedgekeurd door ‘Sijne Hooghijt’
(de stadhouder) op 12 maart 1782. Ockerses peremptoir examen en de bevestiging
in zijn ambt volgden op successievelijk 1 en 20 mei 1782.19. Bellamy arriveerde op
dinsdagavond 19 maart 1782 te Utrecht. Hij heeft daar dus niet samen met Ockerse
gestudeerd. Hun kennismaking dateert op zijn vroegst van 25 april, toen Bellamy
buitengewoon lid van Dulces werd
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of anders van 20 mei 1782, de dag van Ockerses bevestiging in Baarn. Stouten heeft
vastgesteld dat er tussen Bellamy en Ockerse van meet af aan een levendige
gedachtewisseling heeft bestaan en dat Bellamy in Utrecht heeft gefunctioneerd als
Ockerses contactman. Zij noemt hun brieven informeel en persoonlijk, maar meent
toch dat men hun contact noch in duur, noch in diepgang moet overschatten.20. Ockerse
deelde met Bellamy literaire en politieke interesses. Daardoor wordt het echter nog
niet waarschijnlijk dat de gevestigde predikant tijd heeft vrijgemaakt om een student
vaardigheid in het disputeren bij te brengen. Komt daar nog bij dat Ockerse niet meer
in de Domstad woonde.
Heeft Dekker het disputeerverhaal verzonnen? Heeft misschien een ander dit voor
hem gedaan? Of heeft Dekker voor lectuur die hij ooit tot zich had genomen, een
nieuw kader bedacht? Het is moeilijk uit te maken maar de elementen dispuut en
onweer uit Dekkers verhaal zijn gemakkelijk terug te vinden in toenmaals courante
literatuur. Zo schenkt Ockerse in zijn Vruchten en resultaten ruime aandacht aan een
op disputeren berustende studiemethode die van veel nut voor hem was geweest.
Veel, - dit zal ik altoos erkennen, - heb ik aan de redewisseling en
gedachtenwrijving met kundige jonge vrienden te danken gehad. Hun
omgang heeft mij leeren denken; door hun puntig oordeel en bondige
tegenspraak hebben zij mijne denkbeelden uitgelokt, mijn oordeel
gescherpt, mijne vooroordeelen bestreden, en mij eene soort van liberaliteit
eigen gemaakt. Menigen avond, met hen Sokratisch doorgebragt, mogt ik
als eene tijdwinst in ledige uren in mijn levensboek aanteekenen; en door
eigene ervaring geleerd, durve ik allen jongen lieden, die de Hoogeschool
bezoeken, veilig aanraden om indien zij kundige jonge vrienden, vooral
in een zelfde studie-vak bezitten, vele uren aan zulk eene mondelijke
wisseling van gedachten toe te wijden: zij zullen daardoor dagen en weken
alleen-studerens kunnen uitwinnen, want nooit zet de geest zich sneller
uit, nooit worden er meer nieuwe gedachten geboren, dan door
redewisseling.21.
Zoveel belang hechtte Ockerse aan wat hij zijn studium Socraticum noemde dat hij
er in het vervolg van zijn autobiografie uitgebreid op terugkwam.22. Opnieuw prees
hij de ‘onderlinge wrijving van gedachten’ aan als zeer bevorderlijk voor de
‘opheldering en uitbreiding onzer denkbeelden’. Het meeste voordeel mocht men
ervan verwachten als men ‘tot het derde of vierde jaar zijner studie gevorderd’ was.
Om succesvol te zijn moest het aantal disputanten dat van drie niet te boven gaan.
Gedetailleerde informatie. Misschien heeft Dekker er in een of andere vorm kennis
van genomen. ‘Liberaliteit’ als vrucht van Ockerses methode zal hem in 1845 stellig
niet onsympathiek zijn geweest.23. Later prijst Multatuli ‘de Socratische manier’,
maar tekent daarbij aan dat haar effectiviteit berust op de menselijke ijdelheid. (Idee
269, VW II: 465)
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Hoe Dekker erbij kwam de disputeerscène te besluiten met ‘het rollen van den donder’
als theologisch argument, is iets gemakkelijker naspeurbaar. In de eerste plaats was
hij in die tijd zelf gevoelig voor de religieuze impressie die een onweer kan
teweegbrengen. In zijn lange brief uit Menado (Celebes / Sulawesi) aan Arie
Kruseman schreef hij in 1851: ‘Een onweêr in 't gebergte is vreesselijk schoon! 't Is
iets als of God roept.’ (VW IX: 197) Ook ontbrak het sinds het begin van de Romantiek
bepaald niet aan godsdienstige teksten vol donder en bliksem waardoor Dekker zich
kon laten inspireren. Bijvoorbeeld het gedicht Het Onweder van uitgerekend Bellamy,
de veronderstelde eedzweerder, waarin de donder als Gods stem wordt voorgesteld.
Enkele regels hieruit:
Daar breekt, uit de opgepreste wolken,
Een felle bliksemschigt!
Daar rolt de klaatrende donder! ...
De gansche schepping beeft!
Zoo schrik'lijk klaaterde de donder,
Toen God de waereld sprak! Nog beeft de waereld, voor die stemme!
Die schrik is dankbaarheid!
Daar vaart de Godheid, op heur stormen,
Door 't sidd'rend landschap heên!
Hoe beeven honderdjaarige eiken,
Gelijk een rillend riet!
Paleizen stuiven, voor haar wielen,
Als nietig stof, daar heên!
Daar storten trotschgeboude torens,
Als smeltend ijs, ter neêr!
Zoo zinkt uw grootheid, wufte vorsten,
Als God, door donders, spreekt!24.

In Proeven voor het verstand, den smaak en het hart van Bellamy en ‘eenigen zijner
kunstvrienden’ treft men een navolging van een ode van Moses Mendelssohn aan
met de regels ‘Wie was het, die in 't Onweêr stormde, - // Die wolken tot gebergten
vormde? // Uw hand alleen, almagtig God!’ En in het gedicht ‘Het Onweder’ in die
Proeven rolt de donder ‘statig [...] heenen, // Op 't wenken van Gods wil’.25. Er zou
gemakkelijk meer te noemen zijn.
Ten slotte de tweede, de uitgebreide versie van het Bellamy-Ockerse-verhaal. Deze
werd door Multatuli zo'n vijfentwintig jaar na het oorspronkelijke brieffragment
geschreven en als nummer 887 gepubliceerd in de derde bundel van zijn Ideeën. (VW
IV: 613-617) Het is een vertelling geworden met een totaal andere strekking,
opgenomen in een context die niet vergelijkbaar is met de oorspronkelijke en bedoeld
als lectuur voor een uitgebreide lezerskring en niet voor
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één bemind individu. Hier geen indirecte beantwoording van de godsvraag, geen
auteur ook die als het op geloven aankomt een spanning tussen rede en gevoel ervaart,
maar een schrijver die rond voor zijn atheïsme uitkomt: ‘ik zou waarschynlyk te kort
schieten in kalmte, wanneer iemand myn God aanrandde...als ik geloofde’. Qua geest
kan men deze laatste versie misschien beter een nieuw verhaal noemen. Teneur en
ironie ervan klinken na in een zinnetje waarmee Multatuli in 1871 zijn lezers aan
Idee 887 herinnerde: ‘'t Is niet waar, dat wy geboren werden om 'n God te amuseren
met onze marteling... goede, domme, welmenende Bellamy, dat zweer ik by open
venster!’ (Multatuli bleef veel belang hechten aan de atheïstische versie van het
Bellamy-Ockerse-verhaal. Op 15 maart 1878 verwerkte hij de geschiedenis nog eens
in een te Sneek gehouden voordracht. Een krantenverslag van die rede behelst de
zin: ‘Ook onder donder en bliksem durfde hij [Multatuli] bij het open raam - eene
toespeling op het gebeurde met Prof. Ockerse - verklaren niet te gelooven in een
persoonlijken God.’ VW IV: 655)
In Ideeën III, de context in brede zin van dit Bellamy-Ockerse-verhaal, spreekt
Multatuli onder meer uitvoerig over het onderwijs en kritiseert hij de scholen. Zijn
ideaal heet ‘vrye studie’, verraadt de invloed van Rousseau en is eigenlijk de kern
van al zijn Ideeën.26. Om zich geestelijk vrij te ontwikkelen moeten kinderen
beschikken over een onbedorven leervermogen. Bangmakerij, volgens Multatuli een
specialisme van catechiseermeesters, vernielt die capaciteit. ‘Welke ruimte blyft er
over voor twyfel of onderzoek, als 't hele kinderlyke gemoedje vervuld is van angst
voor donder en bliksem?’ Het kind heeft geleerd ‘dat z'n allerliefst Lieveheertje niet
zeer inschikkelyk is voor twyfelaars’. Deze stellingname gaat in Idee 886 (VW IV:
613) direct vooraf aan het vernieuwde Bellamy-Ockerse-verhaal en behoort dus tot
de onmiddellijke context ervan. Zo veroordeelt deze vestibule reeds de
verderfelijkheid van onweerstheologie en daarmee overeind gehouden godgelovigheid.
Maar de stellingname anticipeert tevens op een vonnis dat aan het slot van de
vertelling impliciet wordt geveld. Vol minachting treft het Ockerse. Hij personifieert
daar het ras van de principeloze theologen dat Multatuli zo haatte. Ockerse blijkt
zijn ware vijand, veel meer dan Bellamy. Laatstgenoemde staat Multatuli ‘nader dan
de meeste zogenaamde vrydenkers’, leert het verhaal. Toen hij van bakkersknecht
theologiestudent werd, liet de onnozele jongen ‘minder karakter dan verstand’ achter
in de Vlissingse bakkerij. In Idee 888, dat als onmiddellijke context de
disputeervertelling afsluit, getuigt Multatuli van ‘de in zeker opzicht beminnelyke
naïviteit van Bellamy’. (VW IV: 617) Ockerse is daarentegen intelligent maar ook
karakterloos. In het vernieuwde verhaal vertegenwoordigt hij het type dominee dat
zo in de smaak valt bij de domme Rammelslag uit het befaamde Idee 608. Samen
met een categorie vrijdenkers die het aan consequentheid ontbreekt en met een groep
halfslachtige liberalen houden dergelijke theologen volgens Multatuli het proces van
de Verlichting op. De rol van de theologen in dit sinistere ensemble bestaat in het
corrumperen van het denkvermogen. Een kind wordt daar het weerloze slachtoffer
van. Multatuli's verontwaardiging over deze ‘ver-
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standsmoord’ is groot. ‘Prachtige zegepraal over een kind!’ roept hij uit. ‘Theologen,
schaamt ge u niet?’27. (Idee 886, VW IV: 613)
De publieksgroep die afgekomen was op de reeds enige tijd in afleveringen
verschijnende Ideeën van de derde bundel, bestond voor een aanmerkelijk deel uit
onderwijzers.28. Dat zal Multatuli niet onbekend zijn geweest. Toen hij het verhaal
over Bellamy en Ockerse herschreef, zal hij dan ook beseft hebben dat dit onderwerp
hen moeilijk onverschillig kon laten. Het voorafgaande Idee over het ‘kinderlyke
gemoedje’ en het volgende over ‘verstandsmoord’ garandeerden dat welhaast. Want
de betreffende kinderen zaten bij die onderwijzers in de klas, of ze nu van een
catechiseermeester geloofsonderricht kregen of van een organieke leerkracht.
Bovendien konden zij uit Idee 888, onmiddellijke context van het verhaal, gemakkelijk
opmaken dat Multatuli hier niet theoretiseerde maar uit eigen ervaring sprak.
In myn jeugd drong men ons zulke vertellingen op als onomstotelijke
bewyzen. Dat noem ik verstandsmoord! Het spreekt vanzelf dat een kind
de vraag niet durft uiten: indien nu eens Ockerse wél gedurfd had, zou ons
Lieve-heertje hem dood-gebliksemd hebben? (VW IV: 617)
Multatuli's theologenhaat had dus alles te maken met wat hemzelf, naar hij meende,
in zijn jeugd was aangedaan. Op kosten van de nagedachtenis van Bellamy en Ockerse
nam hij nu krachtig afstand van wat hij toen geloofde. En van wat hij nog niet
verworpen had, toen hij in 1845 Tine mondeling en schriftelijk het verhaal vertelde.
Kenmerkend voor de disputeerscène nieuwe stijl is allereerst de wijze waarop de
actoren ervan uitgedost zijn. Bellamy wordt voorgesteld als een onbelangrijk iemand
wiens levensbeschrijving niet veel om het lijf kan hebben. Hij zou bakker worden
maar was ‘aan 't versjesmaken geraakt’, een geringschatting van zijn poëzie die
Multatuli enkele jaren later in een ironische passage zou herhalen. (Idee 1178 uit
Woutertje Pieterse, VW VII: 245f) Bellamy's optreden in het dispuut getuigt van zijn
emotionaliteit en toont een gebrek aan ervaring: twee kenmerken van zijn persoon
die ook in de eerste versie van de vertelling aanwezig waren. Dan Ockerse. Die heeft
sinds het brieffragment uitzicht gekregen op een fikse promotie. Hij wordt nu namelijk
aangeduid als iemand die later nog ‘in 't geloof geprofessord heeft’. Professor
theologiae is hij echter nooit geworden. Misschien heeft Multatuli Ockerse verward
met Johannes Henricus van der Palm die interessante herinneringen aan Bellamy
heeft opgeschreven29. en vele jaren in Leiden hoogleraar is geweest.30.
Ockerse toont zich in het ‘debating-toernooi’ volstrekt superieur aan zijn
tegenstander, niet anders dan in het brieffragment. Bellamy's majores en minores,31.
och arme, ze worden in hoog tempo weggevaagd, zijn ‘konklusiën’ wankelen. Het
godsbestaan lijkt een verloren stelling. Mocht God nu angst gevoelen, dan is dat tekent Multatuli aan - ‘z'n eigen schuld [...] Waarom ver-
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stopt hy zich zo hardnekkig sedert eeuwen?’ Deze scherts vertolkt Multatuli's oordeel
over de status van het gevoerde debat. Dit betreft een ‘afgezaagde thesis’, vindt hij.
De afloop van dergelijke disputen is steeds dezelfde, staat bij voorbaat vast. Wordt
er op deze wijze gedisputeerd over het godsbestaan, dan ‘kan men zeker zyn dat er
geen haartje zal gekrenkt worden aan 't allerbekrompenst geloof’. Multatuli voelt
zich kennelijk hoog verheven boven de kwestie. Dit blijkt ook uit zijn denigrerend
woordgebruik, termen als ‘gelovery’, en uit zijn beoordeling van ‘zaligheidskennis’
of ‘godkunde’ - te weten: de theologie - als nutteloos. Deze verteller van het verhaal
is allerminst onpartijdig.
Dat zijn relaas spanning behoudt, is daarbij merkwaardig genoeg. De lezer weet
de afloop immers al. Het godsbestaan zal ook dit dispuut wel onbeschadigd overleven.
‘Het gaat hiermee als met de huwelyken in onze drama's. Ieder weet dat ze elkander
krygen.’ Maar al staat het vast dat God altijd wint, het lijkt onontkoombaar dat Hij
deze keer toch gaat verliezen. Dat komt door de talentloosheid van Bellamy, Zijn
advocaat, en door het redeneervermogen van Ockerse. Een dubieuze vaardigheid.
Zij zal een instrument blijken te zijn dat een stelling met even veel gemak ontkent
als bijvalt. Men mag in Ockerse dan ook gerust een theoloog van de toenmalige
moderne richting zien waar Multatuli zo'n hekel aan had.32.
Blijft de spanning dus op peil, dan komt dit zeker ook door de toepassing van een
stijlfiguur waarin Multatuli excelleerde: de onderbreking van het verhaal door
opzichtige uitweidingen over details. Moet men zeggen: ‘schuilwinkeltje spelen’ of
‘schuilevinkje’? Wat moet een debater doen die met zijn mond vol tanden staat?
Bellamy's act mist de vereiste pathetiek. Waarom? Hij moet het stellen met een raam
dat niet kan worden opengerukt. Het is een schuifraam, ‘hy s.c.h. uift het op’. En
dan klinken er protesten over tocht. Allemaal amusante onderbrekingen van de
handeling van het verhaal die de spanning opdrijven.
Gaande het dispuut wordt er kort aandacht geschonken aan twee items die Multatuli
met betrekking tot de godsdienst van veel belang achtte. Het stak wint er zeker door
aan waarde. Het veelgebruikte argument: ‘Wat zou er van onze Maatschappy
overblyven, als men God daar uit wegnam?’ wordt in ironie verdronken. Multatuli
schreef daar eerder over.33. Vervolgens docEdition bloeddorst en het geweld waartoe
religie soms leidt. Moest Ockerse niet door de godsadvocaat Bellamy ‘geslacht’
worden zoals Elias de Baälpriesters had omgebracht? Wat een ‘ongodsdienstige
lauwheid’, grapt Multatuli. Ook was nu de kans verkeken jurisprudentie te verkrijgen
betreffende ‘het “slachten” van de veertig Ockerse's’, een zaak analoog aan 1
Koningen 18:40. Multatuli had blijkbaar geen bijbel bij de hand, toen hij deze passage
schreef.34.
Als Bellamy's zaak dan geheel verloren staat, komt God hem met donder te hulp.
‘Dit noem ik het vreemdste van de historie’, tekent Multatuli hierbij aan, ‘al leraren
onze geschiedenis- en kinderboekjes het tegendeel’. Daarin was goddelijke interventie
namelijk iets doodgewoons, kenmerkend voor het theocentrische wereldbeeld dat
Multatuli verwierp. Waarna het verhaal een andere afloop krijgt dan het brieffragment.
Er gebeurt iets dat waarachtig lijkt op een
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rechtstreekse proclamatie van het godsbestaan. Lijkt, want God wint door de lafheid
en oprecht van Ockerse. En wint dus niet.
Ockerse werd bang. Misschien zag de slimmerd in, dat zich nooit gepaster
ogenblik zou voordoen voor z'n nederlaag. Een tegenstander die met
onweer weet om te gaan, is niet te verachten. Voor zo iemand kan men de
vlag stryken behoudens dispuut-eer.
Concedo! riep de aanstaande professor in de theologie.
Het behoeft geen betoog dat de laatste versie van het verhaal over Bellamy en Ockerse
mede de staf breekt over de plooibaarheid van bepaalde moderne theologen.
Twee versies van een verhaal over laat-achttiende-eeuwse theologiestudenten, een
brieffragment en een uitgebreide, tevens sterk gewijzigde versie daarvan in Ideeën
III. Ze zijn gevloeid uit de pen van dezelfde schrijver en onthullen zijn ontwikkeling.
Die van Dekker naar Multatuli.
Jan de Vet

Eindnoten:
1. Zie betreffende Jacobus Bellamy (Vlissingen 1757 - Utrecht 1786) J. Aleida Nijland, Leven en
werken van Jacobus Bellamy. Leiden 1917 (2 dln); P.J. Buijnsters, Jacobus Bellamy. Gezangen
mijner jeugd. Naar de eerste druk van 1782 uitgegeven met inleiding en aantekeningen. Zutphen
[1968]; J. Stouten, ‘Voordat de “Gedenkzuil” werd opgericht’, in: De Nieuwe Taalgids, 73
(1980), p. 21-28; P.J. Buijnsters, Jacobus Bellamy. Gedichten. Met inleiding en aantekeningen.
Amsterdam 1994.
2. Zie betreffende Willem Anthonie Ockerse (Vianen 1760 - 's-Gravenhage 1826) Johanna Stouten,
Willem Anthonie Ockerse (1760-1826) leven en werk. Amsterdam en Maarssen 1982.
3. Gedichten van J. Bellamy, nieuwe vermeerderde uitgave. Haarlem 1826; Gedichten van J.
Bellamy. Dordrecht 1838 en andere edities uit 1842 en 1844.
4. Hij heeft aan die lectuur ook herinneringen bewaard. Wanneer precies hij Bellamy gelezen
heeft, valt echter moeilijk vast te stellen. Als hij in 1873 Ideeën VI schrijft, weet hij in ieder
geval met een zeker gemak uit Bellamy's gedichten te citeren. Cfr. VW VII: 245f.
5. W.A. Ockerse en A. Kleijn geboren Ockerse, Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy.
Haarlem 1822.
6. Vruchten en resultaten van een zestig jarig leven, 3 dln: 1, Amsterdam 1823, herdruk 1825; II,
Amsterdam 1825; III, Amsterdam 1826.
7. Johanna Stouten 1982, p. 227f.
8. Redevoeringen, nagelaten door W.A. Ockerse. Amsterdam 1826.
9. Proeven voor het verstand, den smaak en het hart door Bellamy, en eenigen zijner kunstvrienden.
Rotterdam 1825 (2 dln) derde druk.
10. VW VIII: 557: ‘(Ik heb het u reeds eens verteld)’.
11. Dik van der Meulen, Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker. Nijmegen 2002,
p. 212.
12. Ibidem, p. 216f.
13. Ibidem, p. 209.
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14. ‘Ik heb het u reeds eens verteld’: gezien de frequentie van de brieven in de betreffende periode
is er voor een mondelinge overdracht van het verhaal gelegenheid geweest in de periode 4
augustus - 27 september 1845.
15. Van der Meulen, o.c., p. 219.
16. Van der Meulen, o.c., p. 165, spreekt van ‘een afnemende verbondenheid met de protestantse
kerk’.
17. Aldus Van der Meulen, o.c., p. 219.
18. J.A. Nijland, o.c., deel 2, LXXXIV, vermeldt het ‘twistgesprek’ maar verschaft geen informatie
over de bron die eraan ten grondslag zou kunnen liggen. Van der Meulen, o.c., p. 219, stelt dat
Dekker ‘deze geschiedenis [...] ongetwijfeld niet zelf bedacht’ heeft, zonder te zeggen, wie dat
dan wél heeft gedaan.
19. Cfr. J.A. Nijland, o.c., deel 1, p. 177 en deel 2, LXXXIV; Johanna Stouten 1982, p. 23, 241 (noot
32).
20. Johanna Stouten 1982, p. 26. Zie ook J. Hoeksma, Jacobus Bellamy. Amsterdam 1903, p. 11
en J.A. Nijland, o.c., deel 1, p. 148.
21. Vruchten en Resultaten..., deel 1, tweede druk, Amsterdam 1825, p. 143: fragment uit het
hoofdstuk ‘Jongelingschap’.
22. Vruchten en Resultaten..., deel 2, Amsterdam 1825, p. 71-73: fragment uit het hoofdstuk
‘Akademie-Leven’.
23. Zelf noemt hij zich in zijn brief aan Tine van 17 december 1845 ‘zeer liberaal op het punt van
godsvereering’: VW VIII: 584.
24. Gezangen van J. Bellamy, Amsterdam 1785, p. 23f. De tekst komt later nog voor in Gedichten
van J. Bellamy. Nieuwe vermeerderde uitgave. Utrecht 1842, p. 195f. Voor een moderne uitgave
zie men P.J. Buijnsters, Jacobus Bellamy. ‘Gedichte’. Met inleiding en aantekeningen.
Amsterdam 1994, p. 53f. Kinker heeft Bellamy's gedicht Het Onweder ‘de schoonste der zeven
donderslagen’ genoemd, ‘omdat het vervaardigd werd bij gelegenheid dat zeven der utrechtsche
vrienden overeengekomen waren elk een gedicht op het onweder te maken’. Cfr. Cd Busken
Huet, ‘Bellamy’, in: Litterarische Fantasien en Kritieken, deel 24, Haarlem z.j., p. 42.
25. Editie 1825, tweede deel, p. 286, 301.
26. Van der Meulen, o.c., p. 608f.
27. De term ‘verstandsmoord’ ibidem p. 617, Idee 888.
28. Van der Meulen, o.c., p. 609.
29. Cfr. J.A. Nijland, o.c., tweede deel, p. 153-157 en passim.
30. Zie over hem Aart de Groot, Leven en arbeid van J.H. van der Palm. Wageningen 1960. Van
der Palm was oriëntalist. Zijn veeldelige Bijbel voor de jeugd was wijdverbreid.
31. ‘Major’, ‘minor’: respectievelijk hoofdterm en minderterm in een syllogisme of sluitrede.
32. Zie het lemma ‘Moderne theologie’ in Chantal Keijsper red., K. ter Laan's
Multatuli-encyclopedie. Den Haag 1995, p. 316f.
33. Ibidem, lemma ‘Godsdienst’, speciaal p. 176
34. Hij zal wel uit het hoofd geciteerd hebben; in de versregels 1 Koningen 18:19 en 22 die
voorafgaan, is sprake van vierhonderdvijftig en van vierhonderd heidense profeten die
omgebracht zullen worden.
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Beschaving Het woord ‘beschaving’ is een vinding uit de achttiende eeuw. Sinds het voor het
eerst opdook in de huidige betekenis (het Woordenboek der Nederlandsche Taal
geeft bij het zelfstandig naamwoord een citaat uit Cornelia Wildschut (1793-'96) van
de dames Wolff en Deken als eerste vindplaats, maar het woord was al
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decennia eerder in gebruik), is het een uitermate dankbaar onderwerp geweest voor
meer of minder erudiete beschouwingen. Vooral in de talloze achttiende- en
negentiende-eeuwse genootschappen bogen zich burgers en een enkele geleerde over
het onderwerp. Logisch, want bijna al deze genootschappen zagen zichzelf als
beschavende elementen in de samenleving.
Dat ook Multatuli zich zou wagen aan het onderwerp is niet verbazingwekkend.
Als iemand oog had voor de gebreken der beschaving was hij het. Zijn gehele oeuvre
vloeit voort uit verontwaardiging over de samenleving - en dus ook de beschaving
- waarvan hij deel uitmaakt. Des te verwonderlijker is het dat de schrijver zich
nauwelijks filosofisch uitlaat over begrippen als ‘beschaving’ of ‘beschaven’. Ook
dat hoorde bij de schrijver, die niet veel ophad met abstracte redeneringen. (→
Encyclopedisten) Als het Delftse studentengenootschap ‘Vrije Studie’ hem niet had
uitgenodigd om over het onderwerp te spreken, was het misschien wel nooit gebeurd.
Maar nu danken we aan dit initiatief een door Multatuli op 6 maart 1869 uitgesproken
redevoering over het onderwerp beschaving. Zelf vond Douwes Dekker het niet
nodig deze lezing te publiceren. Het was al een wonder dat hij zich had laten verleiden
tot het houden van een dergelijke voordracht, want eigenlijk hield de schrijver niet
van spreken in het openbaar - ‘Ik geloof namelyk dat de waarheid met zulke
voordrachten niet gediend is’ (Idee 591, VW IV: 343) - maar geldzorgen lieten hem
geen andere keus. De redevoering werd nadien opgenomen in VW XXIV: 672-702,
onder de titel ‘Iets over beschaving’.
De schrijver begint zijn essay met een even vermakelijke als willekeurige
etymologische beschouwing. Hij merkt op dat veel woorden met de tijd in betekenis
degraderen. Zo niet ‘beschaven’, dat afstamt van ‘schaven’. Noch de Fransen,
Engelsen en Duitsers maken van dit werkwoord gebruik om het begrip beschaving
uit te drukken. ‘Un homme raboté’, ‘a shaved man’ of ‘ein gehobelter Mann’, dat
alles is onzin. Waar de Fransen en Engelsen zich behelpen met to polish en polir en
‘civilisation’ en ‘civilisation’, daar gebruiken de Duitsers ‘bilden’, een begrip dat
Multatuli associeert met ‘iets popperigs, iets dat denken doet aan een
wassebeeldespel’. Hoogst merkwaardig is dat Multatuli het bij deze opmerkingen
laat. Hoewel hij er in 1869 net drie jaar Duitsland op heeft zitten, staat hij geen
moment stil bij de trits ‘Zivilisation’, ‘Kultur’ en ‘Bildung’, woorden die in het Duitse
taalgebied subtiele en gevoelige betekenisverschillen toelaten. ‘Kultur’ en ‘Bildung’
vertegenwoordigden, juist in de negentiende eeuw, de ware, Duitse beschaving,
terwijl een begrip als ‘Zivilisation’ eerder verwees naar een algemeen, internationaal
en in zekere zin ook minderwaardig soort beschaving.
Dat een begrip als ‘civilisation’ etymologisch onlosmakelijk is verbonden met het
begrip ‘stad’ is iets wat Multatuli eveneens niet opmerkt. Ook Huizinga's suggestie
(van veel later datum) dat het Nederlandse ‘beschaving’ een vertaling is van ‘eruditio’
wordt niet door Multatuli overwogen. Luiheid? Dilettantisme? Onwil? Een bewuste
keuze? Wij zullen het nooit weten. Ondertussen denkt en associeert de schrijver
rustig verder en komt op grond van de letterlij-
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ke betekenissen van het werkwoord ‘schaven’ tot een tweedeling in ware en valse
beschaving. Ware beschaving is als het proces van schaven waarbij een oppervlak
slechts glad wordt gemaakt, valse beschaving is het resultaat van een schaafproces
waarbij het oppervlak dunner wordt en daardoor zwakker. Ware beschaving verhoogt
de mensheid in waarde, valse vermindert haar.
Tot daar toe komt het betoog, zeker ook in zijn dilettantisme, zeer achttiende-eeuws
over. De manier waarop Multatuli beschouwt en analyseert is dezelfde waarop menig
genootschapsburger een eeuw eerder zijn meningen kenbaar maakte aan zijn
genootschapspubliek. Ook Multatuli's tussenconclusies dat alleen het vergroten van
het ‘algemeen menschenheil’ recht heeft op de naam ‘beschaving’ en dat het
beschaafdste volk ‘het gelukkigste’ zal zijn, kan niet anders dan achttiende-eeuws
worden genoemd. Maar als de schrijver overgaat op het relativeren van het
beschavingsbegrip, op zich heel traditioneel, krijgt de redevoering een multatuliaanse
wending. Waar een achttiende-eeuwer een paar pagina's had gewijd aan enige
nuancering van het begrip ‘beschaving’ en vervolgens had laten zien waaruit ware
beschaving bestaat, neemt dit relativeren bij Multatuli de lengte aan van bijna de
gehele redevoering. Bovendien mondt de lezing daardoor uit in een
cultuurpessimistische beschouwing, waarbij Multatuli erin slaagt al zijn stokpaardjes
te berijden. Want aan de hand van de uitgebuite Javaan, de barbaarsheid van het
christendom, de achterlijkheid van de Middeleeuwen, het gegeven dat velen, ondanks
de zogenaamde beschaving nog altijd in armoede leven en uiteraard het onbegrip dat
de schrijver zelf tegenkomt, hoopt Multatuli het concept ‘beschaving’ te relativeren.
Compositorisch gezien wordt Multatuli's redevoering daardoor, ondanks de titel,
vooral een verhandeling over de vraag wat beschaving allemaal niet is.
In zijn tegendraads denken was Multatuli zijn landgenoten ver vooruit. Modern
is hij in zijn verdediging van de Oosterse beschaving. ‘Eilieve, is het zoo uitgemaakt
dat die Javaan onbeschaafd is? Van ons standpunt moge dit zo schijnen, de wysgeer
die zich tracht te verheffen boven aangeleerde smaak, zoude welligt huiverig zijn
hierin zoo voetstoots uitspraak te doen.’ Iets soortgelijks merkte Multatuli al op in
zijn Max Havelaar: ‘De Europeaan vergist zich in de mening dat de hogere beschaving
waarop hy roemt, overal als 'n axioma wordt aangenomen. Ook hierin dat hy werkelyk
in alle opzichten beschaafder is’. (noot 40, VW I: 328) Zo modern was Multatuli
overigens niet, want al aan het begin van de achttiende eeuw werd er door een enkeling
een soortgelijk standpunt ingenomen, maar in de tweede helft van de negentiende
eeuw is dat nog altijd een minderheidsstandpunt. (→ Inleiding)
Kan men het beschaafd noemen dat Nederlandse troepen een Javaans dorp in brand
steken, vervolgt Multatuli, die daarbij verwijst naar zijn Max Havelaar, maar ‘Dewyl
dat boek de natie koud heeft gelaten - ik althans heb me niet mogen verheugen in
het minste succès -’, wijst hij voor alle zekerheid ook op een recent krantenartikel
waarin melding wordt gemaakt van een soortgelijk voorval. Militair succes, betoogt
Multatuli, is geen graadmeter voor beschaving.
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Ook Nederlands ‘overwigt in Indie’ is geen bewijs van ‘hooger menschenwaarde’,
net zomin overigens als de alfabetiseringsgraad van een volk. Want het gaat er niet
om dát men kan lezen of schrijven, maar wát men met die vaardigheden doet. In
Nederland niet veel, volgens Multatuli. Op intellectueel gebied is het land niet verder
dan de omringende landen. Daarbij waagt de schrijver het te betwijfelen of
zedenkundige literatuur bijdraagt aan beschaving. Gelukkig steekt Multatuli
grootmoedig de hand in eigen boezem, maar het is de vraag of het publiek, dat
inmiddels begrepen moet hebben deel uit te maken van een hoogst onbeschaafd land
en zich vermoedelijk voelt aangevallen, zich dat nog realiseert:
Als kind had ik een verhaaltje gelezen van een jongetje dat perzikken
snoepte. Eene in den vrucht verborgen wesp speelde onder de leiding des
schryvers, den wreker der geschondene zedelykheid, en strafte den kleinen
dief door hem duchtig in de lip te steken. Ik verzeker U, dat ik later nooit
vruchten at - min of meer eerlyk myn eigendom - zonder nauwkeurig te
onderzoeken, of er een wesp in zat. Zoo gaat het overal! Geef eene parabel,
een betoog, een verhaal... honderd tegen één gewed, dat het meerendeel
der lezers een der daarin voorkomende bijzaken zal beschouwen als
hoofdzaak. Ik spreek by zeer treurige ondervinding. De wyze waarop door
slecht lezen myn arme Havelaar vermoord is - ik spreek van het boek! geeft my, meen ik het regt de lees- en schrijfstatistiek te wraken als
criterium van beschaving.
Van verontwaardigd stapt Multatuli over op ironisch als het gaat om de bijbel als
toetssteen voor beschaving. De gruwelen in het Oude Testament, ‘nu, geschaafd
wòrdt er in die slagterij’, kunnen toch niet maatgevend zijn. En aan wat het
christendom aan ellende heeft gebracht, daarover wil Multatuli liever niet spreken.
De middeleeuwse ridderlijkheid, doorgaans voorgesteld als een door de invloed van
het christendom beschaafde stand, laat weinig beschaving zien, aldus de schrijver
die zich beroept op de huisregels van een vijftiende-eeuwse burcht. Daarin geen
voorschriften over eetvoorschriften en burengerucht, maar: ‘Were von uns den
anderen, sin Broder oder sin Kinde binnen diesen Burch dot schluge (da Got vor sy)
derselbe sal von Stont an dat Huss rümen’ of ‘Wer unter den Anderen, oder sin Wiff,
sin Bruder oder Kinde lam schlüge, (pleizierig!) derselbe sal sich us der Burck ziehen,
und nimmer wieder kumen.’
Natuurlijk, geeft Multatuli toe, is er sindsdien het een en ander veranderd, maar
is daarmee het algemeen geluk toegenomen? Niet echt, als men kijkt naar de armoede
in ons land. ‘Wist ge het, leden van vrije studie, dat [...] er te Amsterdam by
middelmatig strenge winters 70.000 personen zyn, die “bedeeld” worden?’ Het
voeden van een volk staat uiteraard niet gelijk aan de beschavingsgraad ervan, maar
voldoende voedsel is wel voorwaarde voor beschaving. ‘Een volle maag studeert
niet graag. Dat kan waar zyn. Maar een lege maag stu-
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deert in 't geheel niet!’ Ongetwijfeld had Multatuli zichzelf in gedachte. Ondanks de
sommen geld die hij telkens kreeg toegeschoven, slaagde de schrijver er elke keer
weer in tot grote armoede te vervallen. ‘Een bad te Amsterdam kost meer dan 'n
middagmaal’, noteert hij in Idee 372. (VW II: 540)
Dat er zo weinig ten goede verandert in de samenleving wijt Multatuli aan een
gebrek aan welwillendheid. ‘Tot beschaving behoort: welwillendheid,
inschikkelykheid, zamenwerken! De beschaafde man weet nu en dan - en in gepaste
maat - eigen voorkeur optegeven ter voldoening aan algemeener wensch.’ Maar die
bereidheid is er veelal niet. Ter afsluiting vraagt Multatuli aan zijn publiek ‘of de
publieke moraliteit ten onzent beantwoordt aan de begrippen die men by een beschaafd
volk mag vooronderstellen?’ Het ontkennende antwoord staaft de schrijver opnieuw
met enkele door hem gesignaleerde misstanden in de samenleving, eindigend met
zijn twijfel over de kwaliteit van levensmiddelen: ‘is 't niet alles vervalscht? Heerscht
niet overal bedrog? Is dat alles niet diefstal, roof - en zelfs (want de gezondheid wordt
aangetast door vergiftige surrogaten) is dat niet moord?’
Op dat punt aangekomen, realiseert Multatuli zich dat hij wel erg prozaïsch wordt,
maar dat weet hij toe te schrijven aan zijn dichterschap. ‘O ik weet het, dat velen by
het woord beschaving, zich gewoonlyk meer abstracte zaken voorstellen. [...] Ik...
dichter, houd van het tastbare, van het waarneembare, juist hoop ik: omdat ik dichter
ben. Van damp en wolken kan myn geest niet leven. Mensch ben ik en niets
menschelyks is my vreemd.’ Het lijkt in tegenspraak met wat Multatuli in Idee 586
beweert: ware poëzie ‘is met wysbegeerte één, en streeft mét haar naar het juist begrip
van den aard der dingen.’ (VW IV: 338) Maar wijsbegeerte moeten we hier
ongetwijfeld niet opvatten als abstracte redeneerkunde en al helemaal niet als
metafysica, want daarvan had Multatuli een uitgesproken afkeer, zoals blijkt uit het
vervolg van zijn betoog. Metafysica stond voor Multatuli gelijk aan leugenachtigheid
en ‘leugen is onbeschaafd’.
Zo komt Multatuli tot de slotconclusie, dat de hoofdeigenschap van ware
beschaving ‘de waarheid’ is. ‘Wie waarheid zoekt met al de kracht zijner ziel, wie
haar tracht medetedelen aan zijne medemenschen, is beschaafd.’ En daarmee eindigt
Multatuli helemaal achttiende-eeuws. Want uiteindelijk was het de Verlichting, die
wonderschone dame met fakkel in haar hand, daarom te doen. Haar licht der rede
stond geheel in dienst van de waarheid. Alleen welke? Op literair gebied was het
tamelijk eenvoudig. Al vanaf 1730 moest de Frans-classicistische
waarschijnlijkheidseis het veld ruimen voor het criterium ‘waarheid’. Ware beschaving
en werkelijk maatschappelijk nut konden slechts voortkomen uit waarheidsgetrouwe
literatuur. Dat was literatuur waarin de eigentijdse wereld werd opgeroepen, met
herkenbare, alle standen omvattende personen en waarin de christelijke religie (en
niet de mythologie van de klassieken), de vaderlandse geschiedenis en uiteindelijk
ook de actuele politiek hoofdthema's waren. Deze beschavingsgedachte, die in talloze
genootschappen werd uitgedragen door een elitaire, maar niettemin groeiende groep
maatschappelijk
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geëngageerde burgers, stond sterk in het teken van een christelijk geïnspireerde
beschaving. Voor Multatuli daarentegen was godsdienst iets dat ware beschaving in
de weg stond. Daarvoor in de plaats stelde hij de natuurkunde:
Fysica - om der liefde wil geen metafysica, geen boven-natuurkunde [...]
fysica is 't ware geneesmiddel tegen het verbranden van oude vrouwtjes
en het bouwen van malle torens.
[...]
Fysica in één woord, is de ware godsdienst! In het onbelemmerd bestuderen
van de ryke natuur, ligt het middel om de mensheid op te voeren tot de
grootst mogelyke mate van byzonder geluk en algemene verbroedering.
(Idee 577, VW IV: 333f)
Met dit uitermate radicale standpunt lijkt Multatuli zijn tijd ver vooruit te zijn, maar
in plaats van te vroeg, was hij in werkelijkheid misschien wel te laat geboren. Want
opnieuw verkondigt Multatuli een mening die regelrecht uit het verlichte tijdperk
stamt. Niet uit die latere verlichtingsperiode, waarin rede en geloof zich inmiddels
(weer) met elkaar hadden verzoend, maar uit die vroegere, radicalere verlichtingsfase,
waarin Nederlandse denkers en naar Nederland gevluchte hugenoten een cruciale
rol speelden. Tussen 1670 en 1720 was de Republiek, preciezer, het gebied dat heden
ten dage wordt aangeduid als de Randstad, het zenuwcentrum van waaruit radicaal
verlicht gedachtegoed werd verspreid over de rest van Europa. Met name de ideeën
van Spinoza, door volgelingen als Koerbagh, Balling en Duijkerius gepopulariseerd,
bleken invloedrijk. Dit type Verlichting was antireligieus, antiklerikaal, anti-autoritair
en anti-aristocratisch, maar eveneens... compromisloos en daardoor clandestien. Beter
kan ook Multatuli niet worden gekarakteriseerd: compromisloos en dus, tot zijn grote
afgrijzen, steeds weer gedoemd tot clandestiniteit.
Marleen de Vries
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Chinezen van Europa In Idee 189 (VW II: 407) schrijft Multatuli dat de Nederlanders de ‘Chinezen van
Europa’ zijn, een benaming die zij in de achttiende eeuw vaker kregen. Ze waren zo
vreemd en onbegrijpelijk in hun voorkomen en aard dat de rest van de Europeanen,
in het bijzonder mensen met een classicistisch georiënteerde smaak, met dit begrip
de Nederlanders uit Europa verstootten. Alle wat Chinees was, zo luidde de
interpretatie van onder anderen Denis Diderot in Lettre sur les sourds et muets (1751),
werd door ordeloosheid gekenmerkt. Dat gold vooral voor Aziatische kunst die sterk
verschilde van classicistische kunst met haar eis van eenheid. De Nederlandse en
Vlaamse schilderkunst uit de zeventiende eeuw vertoonde vaak een tafereel van
meerdere personen, in veel gevallen gewone boeren of burgers. Op kunstkenners die
door de Grieks-Romeinse of ook Italiaanse kunst waren geschoold, maakte zo'n
schilderij gauw de indruk van bedreigende wanorde. (→ Ordening) Doordat in
Nederlandse huizen dankzij de intensieve handel met Azië ook Chinees
kunsthandwerk te vinden was, was de link ‘Nederlands = Chinees’ snel gelegd.
Multatuli blijkt daar weet van te hebben gehad hoewel hij het begrip, ingeleid door
een beperkend ‘inderdaad’, in een ander verband gebruikt. Hij wil aantonen dat
Nederland net zo onvrij is als elk land in Azië. ‘De politieke vryheid’, betoogt hij,
‘die wy inderdaad bezitten, baat ons weinig, daar ze gesmoord wordt onder een hoop
land-, stad-, dorps-, buurt-, huis- en familiegebruikjes, die ons inderdaad maken tot
de Chinezen van Europa.’ (VW II: 407)
Ira Wilhelm

Dodengesprekken (nekrikoi dialogoi) In Causerieën (VW IV: 157-179) vertelt een markies dat hij dertig jaar geleden, in
1839, na een ‘bami-party’ het ‘chinese kamp’ te Batavia met vrienden in een koets
verlaat, ze ruzie krijgen en de koets vervolgens in het tumult dat ontstaat omvalt.
Nog niet geheel bij zijn positieven dwaalt hij een tijdje rond en gaat uiteindelijk tegen
een muurtje zitten. Tot zover een realistisch verhaal. Daarna wordt het fantastisch:
een stem vraagt hem binnen te komen in het huis van een ‘landverrader [...], dat stond
by z'n naam gebeiteld.’ Gretchen (‘“Uit de Faust?” vroeg ik verbaasd. “Gut nee. [...]
Maar u mag wel Grietje zeggen.”’) laat hem binnen, ‘een liplapje’; maar zijn
denkkader en metaforen blijven verbonden met de Duitse cultuur: ‘'t Was een ware
Lorelei.’ (VW IV: 163) Gretchen brengt hem naar de huisheer, een man zonder hoofd
die een boek zit te lezen. Zijn verklaring voor het ontbrekende hoofd is even
ongewoon als de situatie: ‘Eigenlyk ben ik verbrand en in den wind gestrooid zei
hy, en ik heb alle moeite van de wereld gehad al die weggewaaide asdeeltjes weer
by elkaar te krygen. Ik ben nu byna klaar, maar m'n kop kan ik niet vinden [...]’. (VW
IV: 164)
De man zonder hoofd is niet op de hoogte van de ontwikkelingen in de we-
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reld van de afgelopen dertig jaar en vraagt de markies naar het nieuws uit de ‘wereld
buiten myn muur’. Een van zijn eerste berichten luidt: ‘Ik zeidedat [sic] de Hollandse
litteratuur een hoge vlucht had genomen, hetgeen voornamelyk te danken was aan
De Vries en Te Winkel die een woordenboek schreven vol diepe gedachten.’ (VW
IV: 165) Vervolgens wordt hij uitgenodigd om met een kleurrijk gezelschap, dat uit
al lang geleden en onlangs overleden Europese filosofen en schrijvers bestaat, deel
te nemen aan de maaltijd: Heine en Byron ‘schenen elkander familjaar te kennen,
want ze zetten zich terstond in een hoekje aan een écarté-tafel. Goethe wou meespelen,
maar ze wezen hem terug en lachten om z'n dikken buik.’ ‘Montaigne’, vervolgt de
markies, ‘was aardig, dat moet ik zeggen. Ook Swift, Sterne en Rabelais waren
kreuz-fideel. Ze sloten een vriendschapsverbond met Lucianus.’ (VW IV: 166) (→
Sterne)
Het sleutelbegrip in deze scène is Lucianus. Lucianus (2de eeuw n.Chr.) was met
zijn Dodengesprekken de grondlegger van de satirische dodengesprekken, fictieve
gesprekken in een onder- of bovenaards rijk, in de meeste gevallen tussen doden
maar dialogen tussen doden en levenden (meestal één) komen in de literatuur ook
voor. Het dodengesprek is een van de weinige mogelijkheden in de literatuur om
beroemde personen uit verschillende tijden met elkaar in gesprek te brengen. Het
diende er onder meer toe politiek gevoelige onderwerpen ter sprake te brengen en
zodoende de censuur te omzeilen of beroemdheden en tegenstanders satirisch ten
tonele te voeren. De functie van dodengesprekken is verwant aan die van literaire
utopieën; daarin vormen de gedetailleerde beschrijvingen van een ver, vreemd of
exotisch land (ruimte-utopie) of de toekomst (tijdutopie) een kritisch contrast met
de maatschappij die het lezerspubliek uit eigen ervaring kent. Voorbeelden van
utopische verhalen waarin personages een reis naar een ver en vreemd of niet-bestaand
land maken zijn Lucianus' Ware verhalen en Thomas Mores Utopia uit 1516; een
bekende reis naar de toekomst beschreef onder anderen Louis-Sébastien Merciers
L'an 2440 in 1770 of 1771.
In de zeventiende en achttiende eeuw kwamen dodengesprekken in Frankrijk tot
bloei. Bekend en invloedrijk zijn de Nouveaux Dialogues des Morts (1683) van
Bernard de Fontenelle waarin hij vóór het eerste gesprek tussen Alexander de Grote
en Phryne een huldeblijk aan Lucianus in de ‘Elyzeese Velden’ heeft opgenomen.
Ook Fénelon, Bordelon, Vauvenargues en Voltaire - Multatuli kende hun werk publiceerden dodengesprekken. (→ Voltaire) In Nederland komen ze, zoals Veenman
laat zien, voor in het werk van Justus van Effen, Gijsbert Tysens, Willem van
Swaanenburg, Jacob Campo Weyerman, Johannes Kinker en Jacob Geel. (Veenman
1997: 58)
In Multatuli's werk komen twee dodengesprekken voor: behalve in Causerieën in
Millioenenstudiën waarin een levende door toeval in een onderaards rijk verzeild
raakt. Van die gelegenheid maakt hij gebruik om de Europese intelligentsia en zijn
eigen tijd satirisch te beschrijven. Het feit dat Multatuli Lucianus in
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Causerieën deel uit laat maken van de personages, is niet alleen een eerbetoon maar
maakt ook duidelijk dat hij bewust gebruik heeft gemaakt van de traditie van de
satirische dodengesprekken.
In het dodengesprek in Causerieën besteedt Multatuli via de markies aandacht aan
literatuur, filosofie, bouwkunst en godsdienst. Er komen veel bekende dode personen
voor maar de meesten worden alleen genoemd of kort gekarakteriseerd. De gesprekken
blijven anekdotisch. De markies is de spreekbuis van Multatuli want zijn voorkeur
voor en kritiek op filosofen en schrijvers komt in grote lijnen overeen met die van
de schrijver. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de eerder geciteerde verwijzing naar het
woordenboek van De Vries en Te Winkel. Daarover vinden we verderop in Causerieën
een citaat waarin de kritiek op De Vries en Te Winkel concreter wordt geuit: ‘De
domheid om onze taal die aan 't groeien is, in 't keurslijf van een woordenboek te
steken, is te bespottelyk om er by stil te staan.’ (VW IV: 292) Hun woordenboek zou
normatief zijn en auteurs voorschrijven van welke woorden zij gebruik mogen maken.
Ook de karakterisering van P.C. Hooft is negatief. Zijn werk zou gespeend zijn van
oorspronkelijkheid: ‘Hooft had een Tacitus by zich, en sprak geen woord voor-i had
nageslagen hoe z'n voorman zich by zo'n gelegenheid had uitgedrukt.’ Bilderdijk,
die zich als ‘Bard’ in het gastenboek heeft geïntroduceerd, krijgt van alle Nederlandse
auteurs de meeste aandacht. Hij wordt als een ‘vervelend heer!’ getypeerd en is
bovendien onbeleefd en grof door Gretchen uit te schelden. Hij dreigt zelfs
handtastelijk te worden, maar de historicus Jan Wagenaar, die Bilderdijk ooit een
ezel zou hebben genoemd, kan net op tijd ingrijpen. Bilderdijk maakt op ruwe wijze
een eind aan het gesprek. De markies hoort
enig gerommel buitenshuis. Het scheen dat Bilderdyk ons nog extra muros
vereerde met zyn tegenwoordigheid. Hy was aan 't harrewarren geraakt
met een sapada over de juiste betekenis van 't woordeken os, dat volgens
hem in 't Koptisch heer betekent en dus later de uitgang geworden is van
Griekse mannelyke naamwoorden, waaruit ten duidelykste blyken moest
dat heer Bilderdyk van grafelyk Teisterbantse afkomst was, en dat er in
aardappelen... (VW IV: 178)
De naam Teisterbant, zoals de voorouders van Bilderdijks moeder heetten en zoals
de auteur zich later ook wel zou noemen, zou naar zijn adellijke afstamming
verwijzen. Reden voor Multatuli Bilderdijks pogingen zijn adellijke afkomst te
bewijzen belachelijk te maken.
Behalve schrijvers worden ook filosofen bekritiseerd: ‘Gretchen zette
Cartesius/Descartes, Leibniz, Fichte en Kant gedurig kreeft voor. “De heren zullen
er wel mee terecht kunnen, zei ze, 't is een spys waaraan veel te pluizen en weinig
te eten valt.”’ Met de uitspraak: ‘Over 't geheel moet ik zeggen zelden of nooit van
wysgeren iets geleerd te hebben...’ wordt opnieuw duidelijk dat Multatuli de
buikspreker van de markies is. Als Descartes zich bij de anderen voegt
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en enkele theologen hem een ‘godverzaker’ noemen, maakt de markies van de
gelegenheid gebruik de Franse filosoof belachelijk te maken:
- Ja, een godverzaker. Welnu wat doet de man? Hy gooit God omver en
bouwt op z'n cogito ergo sum...
- Wat wil dat zeggen, vroeg Grietje aan Vossius.
- Het beduidt enigszins onletterlyk: ‘ik zit hier, dus zit ik hier’. (VW IV:
172)
De bouwkunst komt ter sprake in een discussie over Jan David Zochers
neo-classicistische beurs van Amsterdam, die tussen 1840-1845 werd gebouwd. ‘'t
Is een lelyk gevaarte’, vindt Michelangelo. Vitruvius is daarentegen van mening dat
een beurs lelijk moet zijn: ‘Overmaat van Schoonheid zou de bezoekers bedorven
hebben voor hun vak.’ Grietje, net als in de dialoog over filosofie de
vertegenwoordiger van de stem des volks, vraagt zich hardop af waarom de kooplieden
dan niet in het ‘Paleis van Volksvlyt’ vergaderen. Vitruvius deelt haar mening en
citeert Rafaël die gezegd zou hebben: ‘Hy zei 't was een grote massa ruimte op de
lelykste manier in glas en yzer besloten.’ (VW IV: 172)
In Millioenenstudiën bezoekt de ikfiguur, een man van vijftig jaar, de toren van een
kasteel in het Duitse dorpje Sonnenberg dat keizer Adolf ooit liet bouwen. Als hij
de toren wil verlaten, roept Fancy hem terug en het onvoorziene gebeurt: ‘Ze lichtte
het valluik op [...], wees met de ene hand naar de donkere diepte, greep met de andere
my fors aan, en smeet me er in.’ (VW V: 35f) Als hij in de onderwereld is aangekomen
wordt hij omringd door ‘goedaardige, hulpvaardige kaboutermannetjes, kobolden
en gnomen.’ (VW V: 36) Ze roepen de ‘Meester’, keizer Adolf. Hij verwelkomt hem
en vertelt dat ze de laatste jaren weinig gasten hebben gekregen. De laatste die Fancy
hem heeft gestuurd was Heinrich Heine en daaruit wordt duidelijk dat het een
dodenrijk voor een uitgelezen gezelschap is. In de hoofdstukken ‘Onder de grond’,
‘De auteur wordt gekapitteld, en verzoekt den lezer daarvan het zyne te nemen’,
‘Monarchologie’, ‘Demologie’ en ‘Alles in alles’ (VW V: 35-99) komen weliswaar
meer bekende doden voor maar ze voeren geen dialoog. De ikfiguur heeft niet veel
belangstelling voor hen, zoals uit het volgende citaat blijkt: ‘Niet zonder spanning
zag ik alzo een spreker optreden, die my was aangewezen als specialiteit in dat vak.
Hy heette Huygens, Stevin, De Gelder, Lobatto of zo-iets. Misschien ook was z'n
naam Leibniz of Descartes.’ Hij ergert zich aan de spreker en vraagt de lezer om
begrip voor zijn ontevredenheid: ‘En dat die ontevredenheid in drift overging toen
die Strabbe, Adam van Linz, Bartjens, Aristoteles of hoe dan 't ventje moge geheten
hebben, begon en eindigde met de stelling die gy nu wel enigszins kennen zult?’ (VW
V: 98) Alles is afgeleid van de ‘grondwaarheid’: ‘Dat twee maal twee gelyk vier is
[...]’. (VW V: 99)
Multatuli's doel in Millioenenstudiën is een ander dan in Causerieën. Hij
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neemt dit dodengesprek vooral als aanleiding om zijn opvattingen over de inrichting
van de wereld te demonstreren en de verschillen te beschrijven tussen het aardse en
het ondergrondse leven waar de wetten van de eeuwigheid gelden en Logos de
almachtige heerser is. In dit gesprek komen veel elementen uit de literaire utopie
voor. Maar Multatuli maakt hier ook gebruik van de satire, zoals blijkt uit het gesprek
tussen Adolf en de ikfiguur. Adolf vertelt over de organisatie van de onderaardse
wereld. Een van de eerste thema's is de erfopvolging. Die is ondergronds afgeschaft,
zegt Adolf
sedert men ontdekte dat sommige voorzitters van onze republiek zich
schuldig maakten aan 't voortbrengen van onbekwame zoons en liederlyke
kleinkinderen. Is dat daarboven ook zo?
- Neen Meester, juist andersom. Daar hebben de knapste kinderen
onbekwame ouders en liederlyke grootpapa's. Door voortdurende
erfopvolging worden de geslachten der voorzittende meesters hoe langer
hoe bruikbaarder, vooral daar zy zich nooit vermengen met familiën wier
leden niet voorzaten in de republiek. De rasvermenging gaat alzo
ongestoord haar gang. (VW V: 37)
Vervolgens snijdt de ikfiguur het probleem aan dat het leven op aarde door een
onjuiste verdeling van voedsel en kennis minder goed is dan het zou kunnen zijn.
Mensen negeren ‘de onveranderlyke wetten der lieve Natuur’. De wereld is
onvolkomen, klaagt hij:
Er zou voedsel in overvloed zyn [...] en toch hebben velen niet het nodige.
Er is daarboven kennis genoeg te zamelen, en toch kwynt een zeer groot
deel der mensheid weg in walgelyke onwetendheid. Er is daar stof genoeg
voor algemene vreugde, voor genot, voor geluk... en toch, Meester, toch
blyven jammer en leed hoofdtoon in de geschiedenis van dat arme
mensdom! (VW V: 38)
Begrippen als vooruitgang, beschaven (→ Beschaving) en Verlichting zijn relatief,
aldus Meester Adolf:
In myn tyd, dien gylieden de periode der donkere middeleeuwen noemt,
pronkte men ook met zulke dingen. Wy ook verbeeldden ons al byzonder
ver gevorderd te zyn. Elk geslacht vergelykt zich met het vorige, en blaast
zich op zonder reden. 't Mensdom lykt wel 'n jongen die zich voor 'n
worstelaar houdt, omdat-i minder stram is dan z'n jichtige grootvader. (VW
V: 65)
Meester Adolf legt vervolgens uit dat religie geen oplossing voor de maatschappelijke
problemen biedt en de vooruitgang zelfs in de weg staat:
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Brahma, Çiwa zyn onttroond. De Olymp staat leeg. De Katholieke
halfgoden zyn aan 't verhuizen. De zogenaamde hervorming, die alle
edelmoedige aspiratiën tot verbetering drie eeuwen lang in slaap wiegde,
heeft weldra uithervormd, en zal eenmaal in de geschiedenis der mensheid
staan afgetekend als 'n dwarssteegjen op de heirbaan van vooruitgang...
neen, als 'n cul-de-sac, waarin de zoekende geest, met groot verlies van
tyd en kracht, vruchteloos een uitgang meende te vinden, (VW V: 41)
Maar de ‘Olymp’ is niet zo leeg als Adolf hier suggereert. Er heeft alleen een
machtswisseling plaatsgehad. Volgens Adolf is Logos, de Rede, nu verantwoordelijk
voor de inrichting van de bovenwereld. Hij heeft de plaats van de christelijke God
ingenomen, en geeft de mensen wat ze in zijn ogen verdienen: ‘Weet ge waarom
Logos u zoveel slechte Vorsten gaf? Ik zal 't u zeggen. Gy verdiende de goeden niet.
Als gylieden zelf wat meer deugdet, hadt ge in 't geheel geen Koningen nodig, maar
zo ver zyt ge nog in lang niet. Dus... betert u!’ (VW V: 73) ‘Deugen’ betekent hier
feitelijk ‘denken’ en het woord ‘verdienen’ in het citaat is veelzeggend en vertoont
parallellen met de christelijke opvattingen over de toestand van de wereld. In het
christendom luidt de argumentatie dat de goddeloosheid van de mensen
verantwoordelijk is voor de onvolmaakte inrichting van de wereld. Waar mensen in
het christendom moeten bidden, dwingt Logos hen tot denken: ‘De meesten uwer
weten genoeg voor hun behoeften. De fout is dat ge meestal het bekende verkeerd
toepast, en u daarby gewoonlyk laat leiden door indrukken die met weten niets te
maken hebben. Belang, hartstocht, eigenzinnigheid, sleur, mensenvrees...’ (VW V:
49) (→ Verveling) Een discussie of dialoog met argumenten - een belangrijk aspect
van een dodengesprek - tussen Adolf en de ikfiguur vindt niet plaats. Adolfs
opvattingen versterken de ikfiguur in zijn overtuiging, vooral ook omdat ze door de
eeuwigheid gelegitimeerd zijn. Hij vertelt dat hij macht heeft gezocht maar is
tegengewerkt door mensen die belang hebben ‘by het kwade’, (VW V: 38) Maar hij
zoekt de fout ook bij zichzelf: de mens is onvolkomen, luidt zijn zelfkennis, ‘want
het goede dat in my was, werd voor een deel, voor een groot deel, machteloos gemaakt
door een tal van aandoeningen, driften, onvolkomenheden...’ (VW V: 39)
Als mensen, betoogt Logos, hun verstand gebruiken en de kennis in de maatschappij
op de juiste wijze toepassen is vooruitgang mogelijk. Maar er is een beperking.
Vooruitgang is alleen mogelijk als mensen erin slagen zich niet door hun emoties te
laten leiden: ‘hartstocht, eigenzinnigheid, sleur’ (Adolf) of ‘aandoeningen, driften,
onvolkomenheden’ (ikfiguur). In de opvattingen die Multatuli in dit gesprek ter
sprake brengt, kunnen we elementen uit de filosofie van de Stoa vinden. Logos neemt
daarin een centrale plaats in en de emoties verstoren - zoals Adolf en de ikfiguur
betogen - het redelijke denken en maken de weg naar de apatheia (gemoedsrust)
onmogelijk. Maar deze dialoog is ook een goed voorbeeld van het totalitaire aspect
van de Verlichting. Mensen zonder
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emoties zijn berekenbaar en functioneren als automaten of poppen. Dat ze op die
manier hun individualiteit opgeven, de kern van het menszijn, beschouwden de
Verlichters, in het bijzonder de vroege, als bijzaak.
De ikfiguur weet waarom Fancy hem naar de onderwereld heeft gestuurd: ‘Meester,
Fancy zond me tot u die heer zyt in 't ryk der kobolden en aardgeesten... ik wil door
uw gnomen onderwezen worden in de kunst van het rykworden.’ (VW V: 44) Hij wil
onderwezen worden in de kansrekening en als hij voldoende geld heeft gewonnen
wil hij minister of koning worden. In de overige hoofdstukken van de
Millioenenstudiën beschrijft Multatuli gedetailleerd het kansspel in de casino's. Zoals
hij uit eigen ervaring kon vaststellen, was dat niet te berekenen - wat er niet aan lag
dat het ivoren balletje zich te veel door zijn emoties liet leiden. (→ Lafontaine)
Met deze twee dodengesprekken staat Multatuli in de traditie van Lucianus. Vooral
in het dodengesprek uit Millioenenstudiën komen veel elementen voor uit literaire
utopieën: de organisatie van de ondergrondse maatschappij wordt aan de hand van
thema's als erfelijke opvolging, armoede, vooruitgang en religie vergeleken met die
van de aardse. De wereld legt het af tegen het onderaardse rijk. Multatuli heeft via
deze dialoog een utopie willen beschrijven maar vanuit deze tijd gezien behoren de
idealen die de ikfiguur en Meester Adolf verkondigen eerder tot een dystopie.
Jaap Grave
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Dwaling ‘Ja, dwaling trekt aan. De geschiedenis van 't mensendom, zowel als van iederen
mens in 't byzonder, is eigenlyk niets dan één grote stryd tussen waar en onwaar,
tussen wanbegrip en gezond verstand [...]’. (Idee 145; VW II: 378)
De kentheorie met behulp van de dwaling, in de achttiende eeuw ook pyrronisme
genoemd, is een soort negatieve kentheorie, die ervan uitgaat dat volledige kennis
niet nodig is en men in eerste instantie aan alles moet twijfelen - op die manier sluit
men alles uit wat niet waar is. (→ Ordening) Aaron Hill noemde de Verlichting de
‘fault finding age’ en ‘fault-finding’ deed Pierre Bayle met zijn Dictionnaire
historique et critique. Wolfgang Promies beweert dat er voor iedere tijd een werk
bestaat ‘in dem Geist und Ungeist einer Epoche ihren klassischen Ausdruck finden.’
(Promies 1987: 81) Voor de tijd van de Europese Verlichting was dat Bayles
Dictionnaire. Het is één grote verzameling illusies, dwalingen, fouten, bedrog en
misdaad. Multatuli kende de waarde van Bayle voor
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de eeuw van de Verlichting: ‘Pierre Bayle is minder bekend dan hy verdient.’ (Idee
870, voetnoot in 1871 toegevoegd) Multatuli was ervan overtuigd dat pas via de
dwaling kennis te vergaren was, en hij laat aan het begin van Idee 147 zien dat hij
een overtuigd pyrronist is: ‘Dwaling is nodig. [...] de objectieve waarheid - ik weet
niet of ze bestaat [...]’. (Idee 147, VW II: 379) Dwaling is het tegenwicht van de
eeuwige waarheid en ze houdt - zoals de ontbinding en de dood in de natuur - alles
draaiende. Wie deze nachtzijde van de Verlichting aanvaardt, kan kennis vergaren:
‘In één deel der Dictionnaire Historique et Critique van den zonderlingen maar
beminnelyken Bayle steekt meer eigenlyk gezegde kennis, dan ooit de allergeleerdste
man - Bayle zelf, byv. - in zijn hoofd byeenzamelde. In stede van één deel, had ik
veilig kunnen zeggen: in drie, vier bladzyden van dat werk.’ (Idee 870, VW IV: 591)
Ira Wilhelm
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Encyclopedisten Wie in de Franse Encyclopédie (ca. 72.000 lemma's) of in een lexicon van de
Verlichting kijkt (bijvoorbeeld het Lexikon der Aufklärung), ziet talrijke begrippen
die in Multatuli's werk - niet alleen in zijn Ideeën - voorkomen. De bekende bewering
dat zijn werk als een negentiende-eeuwse variatie op de Encyclopédie kan worden
beschouwd, is wellicht vermetel maar de Ideeën zijn wel encyclopedisch. Terwijl
op de eerste pagina's van de Franse Encyclopédie een overzichtelijke stamboom van
kennisgebieden (‘Arbre Encyclopédique’) is afgebeeld (‘Système figuré des
connoissances humaines’ met de onderverdeling ‘mémoire’, ‘raison’ en ‘imagination’),
vinden we bij Multatuli een wild woekerende boom (→ Ordening) met één stam en
één vrucht: Multatuli zelf. Door aanvullingen op en verwijzingen naar eerder
gepubliceerd werk heeft hij getracht samenhang aan te brengen en alles te beschrijven
wat deel uitmaakt van zijn (denk-)wereld. Bovendien zijn er grote overeenkomsten
tussen de doelen van Multatuli en de samenstellers van de Encyclopédie: ze wilden
het denken van de mensen veranderen en zagen hun werk als propaganda-instrument
en handleiding voor lezers die zichzelf wilden verlichten.
Encyclopedies waren in de achttiende eeuw een Europees fenomeen en zijn het
resultaat van de behoefte om kennis in kaart te brengen. De Franse overheid
beschouwde de Encylopédie, waarvan het eerste deel in 1751 verscheen, als een
gevaar voor de lezers. Na diverse moeilijkheden en onderbrekingen verscheen in
1780 het laatste deel. Dat de samenstellers van de Encyclopédie niet radicaal met
oude inzichten hebben gebroken, blijkt onder meer uit het feit dat ze een
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paar bijdragen van Montaigne opnamen die enkele eeuwen eerder in diens Essais
waren verschenen. De Encyclopédie werd ook in Nederland gelezen en was populair:
de tweede editie van het Huishoudelijk Woordenboek van N. Chomel en J.A. de
Chalmot uit 1770, die uit zeven delen bestond (de eerste editie verscheen in 1743 en
telde twee delen), bevat in enkele gevallen letterlijke vertalingen van lemma's uit de
Franse Encyclopédie die overigens op haar beurt was geïnspireerd op de tweedelige
Cyclopaedia or Universal dictionary of arts and sciences (1728) van de Engelsman
Ephraim Chambers.
Multatuli had veel bewondering voor de Franse Encyclopedisten. Dat is opmerkelijk
want zelden vinden we in zijn werk woorden van lof voor andere schrijvers of denkers.
Dat hij voor het werk van de Nederlandse dominee-dichters weinig waardering had,
spreekt vanuit deze tijd gezien voor zijn literaire oordeelsvermogen. Maar zijn
schampere bewoordingen over veel Europese schrijvers en filosofen wekken
bevreemding. Des te opvallender zijn zijn prijzende woorden in Idee 482 voor
Europese verlichters, onder wie enkele Franse ‘Encyclopédisten’ (Jean le Rond
d'Alembert, Denis Diderot, Paul Thiry d'Holbach, Jean-Jacques Rousseau,
Jean-François de Saint-Lambert en Voltaire). (→ Minnebrieven; → Voltaire)
Verrassenderwijs noemt Multatuli hier ook de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer,
geen verlichter, maar een van de weinige buitenlandse filosofen uit zijn eigen tijd
aan wie hij aandacht besteedt. In de Volledige Werken zijn drie berichten uit de jaren
1879-1881 over Multatuli's lezingen opgenomen waarin hij op Schopenhauers werk
is ingegaan en waarvan de strekking min of meer gelijk is: hij keurde diens filosofie
af omdat ze niets had bijgedragen ‘om wezenlijk de menschheid een stap nader tot
geluk te brengen [...]. Volgens Schopenhauer moet de grondslag der zedelijkheid
medelijden zijn. Doch hoe kan iets passiefs, zooals het medelijden is, daarvan de
grondslag wezen? Neen, niet het medelijden, maar de waarheid is de grondslag der
zedelijkheid.’ (VW XIX: 720; andere verslagen in: VW XIX: 486f en VW XXI: 209f) In
het laatste bericht, van 12 maart 1881, merkt de auteur kritisch op: ‘uit niets bleek
dat spreker [Multatuli] de beschouwing van Schopenhauer of Hartmann ooit onder
de oogen heeft gehad [...]’. (VW XXI: 213) Waarom neemt Multatuli Schopenhauer
op in de reeks namen in Idee 482 hoewel diens filosofie zo sterk van zijn eigen
opvattingen verschilde? Misschien heeft hij zich verwant gevoeld met de Duitser die
weliswaar tot 1831 enkele jaren aan de Berlijnse universiteit doceerde, maar bij zijn
vakgenoten nooit het aanzien wist te verwerven waarop hij had gehoopt. Hij zal zich
wellicht hebben laten verleiden door Schopenhauers verlossingsleer en opvattingen
over ethiek, én door diens vermogen zijn gedachten in een heldere taal uit te drukken.
Maar Schopenhauers pessimisme en diens opvatting dat de mensheid - en daarmee
draait hij Leibniz' metafysica om - in de slechtste van alle denkbare werelden leeft,
heeft Multatuli over het hoofd gezien.
Van systeembouwers hield Multatuli niet en zijn voorkeur ging in het algemeen
niet uit naar Duitse, maar naar Franse filosofen:
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Het uitroeien van één vooroordeel is meer waard dan 't bedenken van tien
nieuwe stelsels.
Voltaire - met wien ik niet alles eens ben, dat weet ge - Voltaire is een
prul in de ogen van Kantianen, Hegelianen, Spinozisten, Cartesianen en
Leibnitzers... Waarom? Omdat hy niets heeft gezegd wat niet ieder kan
begrypen, en omdat hy geen stelsel heeft saamgeknoeid... wat hy toch met
zyn vernuft heel goed had kunnen doen. Hy toont aan: wat niet waar is,
en dat willen de mensen niet, tenzy men hun iets anders in de plaats
vertelle, wat evenmin waar hoeft te wezen. Men hongert naar leugen.
Zodra ik een slecht mens word, ga ik aan 't systeemmaken. (VW II: 89)
Multatuli's lof in Idee 482 is opmerkelijker dan de wijze waarop hij de denkers
introduceert, in quasi-religieuze termen, als scheppers van een nieuwe tijd, goden,
tientallen broertjes van Prometheus. Gezien de vrijwel letterlijke parallel tussen
Multatuli's inleiding en het bijbelboek Genesis kunnen ze ook worden beschouwd
als goden in mensengedaante of nakomelingen van Jezus: ‘Op zeker veld zag 't er
woest uit. Er groeiden niets dan doornen. Daar kwamen mannen die de moeite van
zwaren arbeid niet schuwden, en niet bevreesd waren voor de wonden die hun de
dorens reten in het vlees.’ (VW III: 228) In Multatuli's werk is de stap van goden naar
martelaren nooit groot: de noeste werkers worden lastiggevallen door voorbijgangers
die zich bij het aanschouwen van dit werk bewust worden van hun eigen traagheid.
Een gelijkenis, een parabel, want, vervolgt Multatuli: ‘En lezer, ook in ons land ligt
zo'n veld. Ook te onzent wordt er gearbeid.’ (VW III: 230) Het is een merkwaardig
Idee, dit Idee 482: het maakt de indruk in grote haast te zijn geschreven (zoals de
aanwezigheid van Schopenhauer laat zien), het is niet alleen pathetisch (wat vaker
voorkomt bij Multatuli), maar bijna sentimenteel, zoals uit de bewoordingen blijkt
waarmee hij de namen van de personen noemt die deel uit mogen maken van zijn
‘legioen’: ‘Ik vraag vergeving aan de velen die 'n eervolle plaats innemen in dit
legioen, maar wier namen ik oversloeg om niet al te uitvoerig te wezen. En uw naam
breng ik in herinnering, broeder Dag, Junghuhn, geoloog, botanist, denker!’ (VW III:
231)
Het werk van deze ‘arbeiders’ was voor Multatuli nog altijd een voorbeeld. Hij is
verrassend mild - hoewel het past bij de sentimentele toon van dit Idee - door ook
personen uit Nederland te noemen die ‘in onzen tyd, in ons land, zorg dragen olie te
gieten in de lamp die de mensheid voorlicht.’ Hij noemt de namen van zo'n twintig
mannen - onder echte naam of pseudoniem -, grotendeels vrijdenkers, en als enige
vrouw verdient Marie Anderson een plaats onder de olie gietende voorlichters. Maar
de belangrijkste conclusie uit Multatuli's opvattingen in Idee 482 - maar niet alleen
daar - is dat de Verlichting in zijn ogen nog steeds actueel is. In dit idee noemt hij
de filosofen van de Encyclopédie, zonder in te gaan op hun werk: ‘Of ik alles ééns
ben met die mannen? Dat is de vraag niet. Ik ben 't met hen eens, in zo verre als ze
de moed hadden te onderzoeken, en de
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vruchten van dat onderzoek te tonen.’ (Toevoeging 1864; VW III: 230.)
We weten dat Multatuli in zijn jeugd enthousiast was over het werk van
Jean-Jacques Rousseau, maar veel later zou hij zich er teleurgesteld van afkeren (‘Ik
stel hem veel lager dan-i in m'n herinnering geplaatst was [...]’, brief aan J.A. Bientjes,
3 december 1874, VW XVII: 169). Dat enthousiasme is eenvoudig te verklaren: er
zijn grote overeenkomsten tussen hun persoonlijke leven, in het bijzonder hun positie
als buitenstaander, en beiden bekritiseerden het intellectualisme. Rousseau werkte
weliswaar mee aan de Encyclopédie, maar kan noch als Encyclopedist worden
beschouwd (hij schreef weinig artikelen, op een na allemaal over muziek), noch als
Verlichter; hij hecht veel waarde aan het gevoel en instinct en de ‘natuur’ is in zijn
denkwereld een synoniem voor krachten die buiten het verstand liggen. Met zijn
opvatting dat de natuur het menselijk gedrag beter stuurt dan rationele overwegingen,
verwijdert hij zich ver van opvattingen die in het denken van verlichters centraal
stonden. Met Voltaire voelde Multatuli zich ook verwant: hun politieke denkbeelden
vertonen parallellen (→ Verlicht despotisme) en ook Voltaire slaagde erin zijn
opvattingen in een aantrekkelijke vorm te presenteren, zoals blijkt uit Candide (→
Verveling) en zijn Dictionnaire philosophique portatif (1764).
Jaap Grave
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Hé Op het eerste gezicht een alledaagse interjectie die verwondering, bewondering,
voldoening of teleurstelling uitdrukt, en in de meeste gevallen gebruikt Multatuli het
als zodanig in zijn werk. ‘Hè’ moet door de luisteraar geïnterpreteerd worden en mag
niet verward worden met Multatuli's ‘hu! of zoiets’, een interjectie ‘waarin kou en
hitte beide [...] werden aangeduid, en ikzelf herinner my een Javaan te hebben horen
klagen dat hy zich brandde, toen hy voor 't eerst een stukjen ys in den mond nam.’
(VW IV: 493)
Multatuli is niet de enige auteur uit de negentiende eeuw die deze interjectie
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een geheel eigen inhoud geeft. In het werk van Stanislaw Przybyszewski, een Pool
die lange tijd in Berlijn heeft gewoond, komt ‘he, he’ vaak voor en hij hechtte er
zoveel waarde aan dat hij er in 1896 in het Duitse tijdschrift Die Gesellschaft zelfs
een polemiek met Jules Saint-Froid over voerde met de opmerkelijke titel: ‘Ueber
He, He und noch einiges’. In zijn werk, legt Przybyszewski uit, is ‘he, he’ verwant
met ‘ha, ha’ (‘een eerlijk en hartelijk lachen’), maar, schrijft hij verder, bij ‘mensen
die anderen haten en verachten en zichzelf en anderen verafschuwen’, gaat het ‘ha,
ha’ over in het ‘zieke, hese “he, he”.’ (Przybyszewski 1896: 1080)
Terwijl Przybyszewski's uitleg naar het decadentisme verwijst, ontpopt zich ‘hè’ in
Multatuli's oeuvre tot een trefwoord waarmee kan worden aangetoond dat hij een
ware verlichter is. In vrijwel alle gevallen waarin Multatuli ‘hè’ gebruikt is ‘hè’ een
uitdrukking van verwondering die volgens hem al bijna ‘traditioneel’ is geworden:
‘Ik geef den raad, eens en voor al by 't beoordelen der cyfers van gewonden en doden,
de getallen te vergelyken met de uitgebreidheid van 't gezelschap waarin de
getroffenen zich bevonden, en het traditionele hè! te bewaren voor 't groot aantal
ongedeerden die wegliepen of zich overgaven.’ (VW V: 312)
Verbazing - maar sterk ironisch gekleurd - drukt ‘hè’ in de volgende dialoog uit
Millioenenstudiën uit, waarin de ikfiguur na een klacht van ‘Herr Prellmayer’ ‘als
'n misdadiger’ in handboeien in een treinwagon wordt ‘geworpen’. De
vertegenwoordiger van de ‘Herr Polizei-Kommissar’, die hem moet bewaken, is ‘'n
gendarme van byzonder vreemd model’, een ‘gesluierde dame’, die niet - ‘vandaag
niet!’ - naar de naam Fancy wil luisteren. De medereizigers lezen de ‘politie-dame’
voor ‘van 'tgeen hy op z'n biljet vond.’ (VW V: 298f) Op een ervan staat de volgende
tekst:
‘Het onlangs verschenen werk van Multatuli is miserabel. De schryver
lydt aan 'n afzichtelyke armoed van denkbeelden, een gebrek dat in het
land zyner geboorte, wegens den daar heersenden traditionelen rykdom,
zeer in het oog valt. Men zou in het bezit moeten zyn van 'n weelderiger
fantasie dan de zyne...’
- Hè? vroeg m'n geleidster die zich hoog oprichtte, en het hoofd schudde
als 'n toornige leeuwin.
- 't Staat er zo, juffrouw! (VW V: 300)
Om duidelijk te maken dat Multatuli's ‘hè’ direct met de idealen van de Verlichting
te maken heeft, is een nadere analyse van het gebruik van ‘hè’ op momenten van
kennis overdracht vereist. In het volgende citaat verwijst ‘hè’ naar het ontbreken van
kennis: het raadselachtige Stakkersvrouwtje zegt tegen Wouter: ‘Dat wist je zeker
niet, hè?’ (Idee 1127, VW VII: 219) Door Wouter te vertellen wat zij weet, kan het
gesprek voortgezet worden. In het tweede voorbeeld leidt het ‘hè’ uiteindelijk niet
tot de gewenste verspreiding van kennis, omdat Stoffel wel de term maar niet de
inhoud kent. Nadat Wouter een vers heeft gemaakt, zegt Stoffel:
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maar nu moet je letten op behooryke afwisseling van liggende en staande
regels...
- Hè? vroeg Wouter.
- Wel zeker... weet je dat nog niet eens? Heeft meester Pennewip je dat
niet geleerd? Of heb je weer niet opgelet? Kyk... zo!
En Stoffel wilde voorbeelden bedenken. Maar 't lukte niet. (VW III: 247)
Ook in het volgende voorbeeld, uit ‘Monarchologie’ uit Millioenenstudiën, gaat het
om kennis, maar kennis omtrent Lola Montèz wordt niet als geldige kennis
beschouwd. De ikfiguur daalt af in het dodenrijk waar hij een opdracht krijgt van
Meester Adolf, voormalig keizer, nu Meester van ‘lieve goedaardige, hulpvaardige
kaboutermannetjes, kobolden en gnomen.’ (VW V: 36) ‘Noem wat koningen op’,
vraagt Adolf hem. ‘Stoor u niet aan de chronologie... dat deed ik ook niet. 't Zal my
benieuwen of gy den rechten noemt.’ Vlot loopt het niet, en Meester Adolf grijpt na
de volgende opsomming in:
- Van Semiramis, van Agnès Sorel, Maintenon, Dubarry, Lola Montés...
- Hè? ... Was gefällig?
- Vergeving, Meester! Van de Louis' en de Ludwigs, van de Hyksos, van
de heptarchen, tetrarchen, duodecimarchen... allerlei archen. Van Bajezet,
Timoer-Leng, Djengis en Attila. Van den lieftalligen heerser in Dahomey
wiens naam ik niet weet... (VW V: 61f)
Kennis omtrent Lola Montèz werd uit het domein van Logos, heerser van de
onderwereld, geweerd. Montèz had te veel burgerlijke regels overtreden. Zij werd
in 1846 de maîtresse van koning Lodewijk I van Beieren die onder meer vanwege
hun lialson moest aftreden. De ‘Monarchologie’ is overigens een voorbeeld van een
‘Dodengesprek’, een gesprek met of tussen doden in een onderaards rijk, dat populair
was in de achttiende eeuw. (→ Dodengesprekken)
Maar Multatuli gebruikt ‘hè’ niet alleen als uitdrukking van verwondering of irritatie,
maar legt ook uit wat ‘hè’ in een bepaalde context betekent en welke achterliggende
motieven het gebruik van deze interjectie verhult: ‘Een rekenfout van Leverrier’,
schrijft hij in een aantekening bij Idee 448 waarin het om de zaak van mevrouw
Pruimers gaat, ‘zou in de Z. se [Zwolse] kringen weinig besproken zijn. Men is
daartoe niet nayverig genoeg op Leverrier's genot, op juistheid. Een flinke diefstal
vindt reeds beter onthaal, omdat de gestolen som in de ogen schittert. Het gewone
“Hè, hoe brutaal!” beduidt eigenlyk: och, als ik dat geld had!’ (VW III: 383f) Om Jean
Joseph Leverrier, een astronoom uit de negentiende eeuw, gaat het niet, maar om de
hebzucht en de afgunst van mensen (de lezer kan kiezen uit de doodzonden) - niet
alleen in Zwolle. Heel modern is Multatuli door zijn verklaring dat de oorzaak van
de grote aandacht die mevrouw Pruimers in Zwolle krijgt, ‘in onbevredigde
geslachtsdrift, in hysterie [ligt]’, (VW III: 383)
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Er zijn in het werk van Multatuli nog meer variaties in het gebruik van ‘hè’ te vinden.
In Over specialiteiten vertelt de ikfiguur een verhaal aan een ‘table-d'hôte-gezelschap’
in Den Haag dat voor een groot deel uit ‘groothandelaars, scheepsreders en
kerkvoogden’ bestaat. Hij verwacht dat zij verontwaardigd op zijn verhaal reageren.
Maar er gebeurt niets, aldus de verteller: ‘Niemand zei: hè!’ Daarop vertelt een
‘commis voyageur een verhaal waarmee hij ‘groten byval met oneindigen “hè”!’ 's
[oogstte]. (VW V: 496) ‘Hè’, zoveel is duidelijk, is een reactie op een verhaal die
zowel positief (‘byval’) als negatief kan zijn. Maar het uitblijven van ‘hè’ is de
grootste teleurstelling.
Zoals ik in de inleiding schreef, drukt ‘hè’ de gevoelens van een of meer
gespreksdeelnemers uit. Zoals uit Over specialiteiten bleek, spelen de intonatie en
de duur een grote rol. In enkele gevallen vermeldt Multatuli ook de wijze waarop
‘hè's’ hebben geklonken. In Millioenenstudiën (‘Rouge Perd!’) speelt Friedrich Plump
in een casino. Hij wint. Er volgen uitroepen vol bewondering - de inmiddels bekende
‘hè's’ die hier echter van alle interjecties het hoogst in de hiërarchie staan - die met
het afsteken van vuurwerk worden vergeleken, dus met sissen. Maar niet alleen met
vuurwerk: ‘hè’ zwelt uit vele kelen zelfs aan tot ‘één zucht’:
En, op weinige uitzonderingen na, deed de galerie eenstemmig mee. Het
langgerekt blazend ‘hè’ dat bekend is aan ieder die ooit 'n vuurwerk zag
afsteken, verving met goed succes al de uitroepingen die ik den lezer spaar.
Nog welsprekender was de stilte die telkens het algemeen losberstend
bewondering-pneuma voorafging. [...] Maar, als dan eindelyk weer 'n
nieuwe telg behoorlyk ter wereld gekomen en geproclameerd was, werden
de sissende hè's des te luider uitgeblazen. Ze vormden dan één zucht, 'n
geluid dat 't midden hield tussen de voorspelling van aanstaand bezwyken,
en 'n ademhaling na 't opeens wegwerpen der al te zware vracht van
opgespaarde bewondering. (VW V: 248f)
Vuurwerk - een uitvinding die veel ouder is dan de achttiende eeuw - oefende een
grote fascinatie op Multatuli uit. Hij geeft de lezers zelfs advies omtrent vuurwerk
en stimuleert hen het zelf af te steken, maar niet zonder hen weer op de interjectie
‘hè’ te wijzen die zelfs ‘onvermijdelyk’ is:
Veracht me niet te zeer, lezer, als ik u betuig dat de ware vreugd die er uit
vuurwerk te halen is, in 't afsteken - zélf afsteken! - van zevenklappers en
voetzoekers bestaat. [...] In eenzaamheid! [...] Verbeeld u dan dat gy, in
uw binnenkamer en alleen, zo'n vuurwerk aanschouwt. Roep, zeg, mompel
of fluister - in gods-naam zó zacht dat gyzelf uw enige hoorder zyt - fluister
't onvermydelyke: hè...è...è...
En houdt u 'n spiegeltje voor!
Dan, lezer - al waart gy de verfoelykste atheïst - ontsnapt u de veront-
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waardigd-religieuze verzuchting: God, myn God... hebt ge me dáártoe
geschapen? (VW VII: 164)
Het is inmiddels duidelijk dat ‘hè’ verwondering uitdrukt, een reactie is op gebrek
aan kennis of gebruik van kennis die binnen het discours geen waarde heeft. Ook
over de klanken, de betekenis en de waarde van ‘hè’ te midden van talrijke andere
interjecties weten we nu meer. Staat Multatuli daarmee in de traditie van de
Verlichting?
Eerst iets over het gesprek. Het gesprek volgens vaste regels werd in de
West-Europese Verlichting vermaard. De deelnemers aan het ideale gesprek waren
leergierig, verspreidden kennis, toonden welsprekendheid en blonken uit door
conversatie. Kloek en Mijnhardt betogen dat rond 1800 ‘gezelligheid en beschaven
hand in hand gingen [...]. Gezelligheid was vooral sociabiliteit, de behoefte én de
vaardigheid om in gezelschap te verkeren [...]’. (Kloek & Mijnhardt 2001: 103)
Mensen konden op aangename wijze iets leren in koffiehuizen, vrijmetselaarsloges
(→ Vrijmetselarij), genootschappen en salons, de aangewezen plaatsen voor
kennisoverdracht. Salons waren in Nederland schaars, daarentegen speelde zich in
Parijs in de achttiende eeuw tot de Franse Revolutie juist daar het culturele en
intellectuele leven af. De salon, aldus Kloek en Mijnhardt, ‘past in een adellijke
traditie van gedrag en omgangsvormen [...]’ die bestonden uit ‘intelligentie,
lichtvoetige conversatie, speelse invallen, gevatheid en sociale handigheid.’ (Ibidem:
118) Het gebruik van ‘hè’ tijdens een conversatie getuigt van weinig eloquentie en
maakt het voor de spreker onmogelijk het ideaal van de honnête homme te bereiken.
Het behoort eerder - zoals de talrijke ‘hè's’ van Woutertje Pieterse laten zien die zich
vermoedelijk ook niet in de redevoeringen van Demosthenes heeft verdiept - tot de
kleinburgerlijke gespreksvorm.
Als Nederlanders die in Nederlands-Indië verblijven, ver van Europa, behoefte
hebben aan het vergroten van hun kennis, wordt er geen salon (hoewel Tine een
toespeling maakt op de salon van Marie-Thérèse Geoffrin-Rodet: VW I: 152), maar
een los genootschap opgericht. Havelaar doet Duclari en Verbrugge het voorstel
‘samen een lees-kursus [te] houden 's avonds. Tine doet ook mee, als Max naar bed
is.’ Hij heeft een verzameling boeken die grotendeels tot de canon van de
West-Europese literatuur behoren: Molière, Liebig, ‘Schiller, Goethe, Heine, Vondel,
Lamartine, Thiers, Say, Malthus, Scialoja, Smith, Shakespeare, Byron...’ (VW I: 137)
Over de wijze waarop gesprekken gevoerd konden worden, werden boeken
gepubliceerd. Ook over de onderwerpen waarover werd gesproken of kon worden
gesproken verschenen boeken. Multatuli noemt onder andere het ‘Conversations
Lexicon’ en de ‘muzen-almanakken’. Hij heeft overigens weinig bewondering voor
deze lexica noch voor andere boeken waarin kennis voor een breed publiek in
superlatieven werd beschreven. In de Max Havelaar noemt Havelaar een ervan - het
bevat informatie over de Rheinfall van Schaffhausen - geringschattend ‘boekjen’:
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Wat my betreft, ik heb weinig of niets gevoeld te Tondano, te Maros, te
Schaffhausen, by den Niagara. Men moet zyn boekjen inzien om daarby
de vereiste maat zyner bewondering by de hand te hebben, over ‘zóveel
voeten vals’ en ‘zóveel kubiek-voeten’ water in de minuut, en als die cyfers
dan hoog zyn, moet men hè zeggen. (VW I: 137f) (→ Watervalfobie)
De kennis uit het ‘boekjen’ leidt tot genormeerde reacties (Multatuli's begrip ‘frazen’
dekt de lading) - en daarop richt zich zijn kritiek -, namelijk tot: ‘hè’.
Havelaar wil zich niet laten voorschrijven wat hij moet vinden. Hij wil zelf
nadenken, zelf voelen. Hij wil zijn eigen verstand gebruiken in overeenstemming
met het gebod dat veel mensen van vooroordelen, bijgeloof en frazen heeft bevrijd:
Sapere aude!
Jaap Grave
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Hogarth William Hogarth (1697-1764) was de beroemdste karikaturist van zijn tijd. Met een
scherpe blik volgde hij de opkomst van de Engelse burgerij ten tijde van de Engelse
Verlichting en stak hij de draak met alle ‘would be's’ die hij om zich heen zag. De
ene keer deed hij het in enkelvoudige karikaturen, dan weer in een cyclus, waarvan
bijvoorbeeld de series A Rakes Progress en Marriage à la Mode wereldberoemd
werden. Meestal maakte hij eerst schilderijen, die dan als prent werden
vermenigvuldigd.
List, bedrog, hypocrisie, zelfoverschatting zijn zo maar enkele thema's die Hogarth
bij voorkeur aan de kaak stelde. Hogarths werkgebied was net zo uitgebreid als dat
van Multatuli. Gewone burgers werden even hard aangepakt als politici, rechters en
dominees. Het ging bij Hogarth, net als bij Multatuli, altijd om herkenbare situaties
en mensen die in een soms bepaald niet milde satire te kijk werden gezet. Doordat
zijn werk erg controversieel was, had Hogarth even veel vijanden als bewonderaars
en hij greep iedere gelegenheid aan om met zijn tijdgenoten in discussie te gaan.
Hogarth vond materiaal in zijn directe omgeving. Veelal zien we op zijn tekeningen
straattaferelen waar erg veel gebeurt en die zo uit het leven gegrepen lijken te zijn.
Terwijl centraal op de afbeelding de hoofdfiguren erg hun best
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doen een goede indruk te maken, de Droogstoppels zijn bij Hogarth nauwelijks te
tellen, gebeuren aan de rand allerlei zaken die Multatuli ‘proza’, de grauwe
werkelijkheid, zou noemen. Er wordt poep, pies en andere rotzooi uit het raam gemikt
waardoor onschuldige passanten worden getroffen, er worden zakken gerold, kinderen
slaan en schoppen elkaar, vrouwen worden betast en geknepen. In vergelijking met
de door Hogarth ‘beschreven’ taferelen is de beschrijving van Amsterdam door
Multatuli in zijn aanloop naar de geschiedenis van Wouter Pieterse nog vrij onschuldig
en blijkt hoeveel rekening hij hield met zijn publiek. In die beschrijving van Multatuli
vinden we de sporen van de brave, christelijke negentiende-eeuwse moraal die bij
Hogarth volstrekt ontbreken.

William Hogarth, The Sleeping Congregation (collectie Multatuli Museum)

Die ingenomenheid met de toekomst onzer hoofdstad maakt me niet blind
voor haar gebreken. Daaronder reken ik in de eerste plaats haar volslagen
ongeschiktheid tot toneel van romantische voorvallen. Men ontmoet daar
geen gemaskerde domino's op de straten... de burgerlyke stand wordt
geregeld bygehouden... er is geen Ghetto, geen Templebar, geen Chinese
kamp, geen Cour des miracles... wie er 'n moord doet, wordt opgehangen...
en de meisjes heeten Mietjen of Jansjen. Alles proza.
Er is moed nodig om 'n verhaal te doen aanvangen in een plaats die op
‘dam’ uitgaat, en waar men dus moeilyk Emérence's of Héloïzes kan laten
wonen. Wat ook weinig baten zou, wyl die fraaiigheden al lang
geprofaneerd zyn. (Idee 362, VW II: 526)
Met zo'n citaat vergeleken is Hogarths weergave van de werkelijkheid duidelijk
rauwer van aard.
De tekeningen van Hogarth die zich binnenshuis afspelen, wijken van zijn
straattaferelen nauwelijks af, behalve dat de wereld waarin de situatie zich afspeelt
kleiner is geworden. Dominees op hun kansel terwijl het kerkvolk ingedut is, artsen
die als piskijkers en kwakzalvers worden geportretteerd, dames, eigenlijk prostituees,
aan hun kopje thee, het publiek ziet dat de nep overal op de loer ligt.
Het sarcasme waarmee Hogarth zijn tijdgenoten te kijk zette, zal Multatuli
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zeer aangesproken hebben. In zijn privé-bibliotheek treffen we liefst twee keer het
verzameld werk van Hogarth aan, te weten een editie in het Engels The Works en
een artistiek veel minder goede editie in het Duits, Sämtliche Werke. Beide edities
zijn contemporain, al bezat Multatuli wel enkele originele achttiende-eeuwse prenten
van Hogarth.
Jos van Waterschoot

Jojo Het standpunt dat Multatuli de (lange) achttiende eeuw nooit ontgroeid is lijkt goed
verdedigbaar wanneer men turft wat zijn lectuur was, wie zijn helden en heldinnen
waren. Indien daarnaast even verondersteld mag worden dat het jongetje in Woutertje
Pieterse in sterke mate de jonge Eduard Douwes Dekker representeert, dan vinden
we daarvan een bevestiging in een jojoscène. Jojo's waren een geliefd speeltje vanaf
ongeveer 1790. Zij waren niet iets voor kinderen, integendeel. Volwassenen liepen
ermee op straat, namen ze mee naar uitgaansgelegenheden. Zij werden gebruikt om
signalen te geven; net zoals je een waaier op een bepaalde manier kon vouwen en
bewegen, om daarmee kenbaar te maken dat je verliefd was, boos, een afspraakje
wilde. Mannen en vrouwen gebruikten een heel instrumentarium om hun stemming
aldus aan te geven (met een zakdoek, een bilboquet kon ook heel wat). Met een jojo
kon je iemand groeten, bedaardheid of verstoordheid, politieke gezindheid aangeven.
Woutertje speelt ruwweg tijdens het bewind van Lodewijk Napoleon (1806-1810)
toen dit alles nog begrepen werd. Wouter fantaseert over Femke, Fancy en een
sprookjesprinses Erika (die lopen allemaal een beetje dooreen). Dus kan Multatuli
de Amsterdamse volksjuffrouw Laps laten zeggen dat zij prinses Erika in een koets
heeft zien rijden; haar hand buiten het koetsraampje laat een soesoe op en neer gaan.
In de Amsterdamse schouwburg hanteren de voornamen ook al joujous; de Palatine
(paltsgravin) ontdekt ‘het meisje’ Erika in de engelenbak die daar in Hollandse
klederdracht plaatsgenomen heeft en ‘groet haar met haar joujou’.
Multatuli documenteerde zich over dit soort dingen rond 1795, zoals men kan
vinden in zijn Ideeën. (VW VII: 29f) De jojo paste denkelijk goed bij zijn springerig
karakter en ook bij zijn ideale meisjes.
A.J. Hanou
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Kanarie In Multatuli's werk wordt een aantal keer de kanarie genoemd. In twee gevallen
zingen die kanaries liedjes:
‘In een tredmolentje heb ik een oude kanarie, zonder slagpennen. Zy loopt, loopt...
den gansen dag, en fluit: “En avant, marchous!”’ (Max Havelaar aan Multatuli, VW
1
I: 451f) en ‘Liwi was 'n jeugdige kanarievogel, die partant pour la Syrie floot’. (Ideën,
eerste bundel, VW II: 639)
Multatuli had zelf ook kanaries, waarvan er een Zenobia of Nobbetje heette die
‘op 'r woord van eer’ binnenshuis vrij rondvloog, maar 's avonds vrijwillig in haar
kooitje terugkeerde. (Brief aan G.L. Funke van 24 december 1875, VW XVIII: 136.)
Toen ze uiteindelijk een keer door het open raam verdween liet ze vier weesjes achter,
waarvan er een Van Speyk werd genoemd. (Brief aan G.L. Funke van 29 oktober
1876, VW XVIII: 479.)
Hoewel kanaries al vanaf de zeventiende eeuw in Europese huishoudens
voorkwamen, was het houden ervan tot in de achttiende eeuw vooral een elitaire
bezigheid. Halverwege die eeuw werd het echter steeds populairder. Dat kwam
enerzijds doordat de vogeltjes steeds meer opdoken in koffiehuizen in heel Europa
waar ze met hun gezang de klanten aantrokken en ook is bekend dat er reizende
kanariehouders waren die hun vogeltjes in herbergen lieten optreden. Doordat zo
veel mensen met de beestjes in aanraking kwamen werden ze op het idee gebracht
ze als gezelschapsdier te nemen.
Aan de andere kant zijn het de boeken over kanaries die een belangrijke rol hebben
gespeeld in het kanariehouden als hobby. In Nederland verschenen in de late
achttiende eeuw diverse handboekjes voor het fokken en houden van kanaries, die
vele drukken beleefden.
Deze handboeken verschenen naast vele andere hobbyboeken, bijvoorbeeld voor
het kweken van rozen of het verzamelen van fossielen of stenen. Al dit soort
bezigheden konden zich verheugen in een steeds groeiende belangstelling.
Zelf verzamelen, kweken, fokken, uitproberen, bestuderen leidde bij de verlichte
burgerij tot een groeiende belangstelling voor de dingen om haar heen. De kanarierage
werd zo groot dat rijke kanariehouders zelfs kanariefluiters aan huis lieten komen
om de vogeltjes fluitcursussen te geven.
De door Multatuli genoemde kanaries kan hij dus best ergens hebben zien optreden.
Of hij zijn eigen kanaries geprobeerd heeft liedjes bij te brengen is niet zeker,
maar dat Van Speyk, een van zijn kanaries, wel het schrijven van Multatuli leerde
is zeker. Nadat Van Speyk voor wat inktvlekjes op het briefpapier heeft gezorgd
schrijft Multatuli aan Funke: ‘dit doet 'n kanarie, die zoo tam is dat-i me de letters
uit de pen pikt. Ik zal 'm op 't letterzetten doen’. (Brief aan G.L. Funke van 29 oktober
1876, VW XVIII: 479.)
Of Multatuli zich echt met het fokken van kanaries heeft beziggehouden, weten
we niet. Wel is bekend dat Multatuli en Mimi naast kanaries ook schild-
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padden en vissen hielden en dat Multatuli kippen fokte en zelfs een broedmachine
uitvond, die uiteindelijk echter niet bleek te werken.
Jos van Waterschoot

Eindnoten:
1 Populair Frans liedje uit 1807, gebaseerd op Napoleons tocht naar Egypte. Werd ten tijde van
Napoleon III zo'n beetje het nationale volkslied.

Lafontaine In de Max Havelaar is een van de onderwerpen die Multatuli in het pak van Sjaalman
opsomt ‘Over het verband tussen de romans van August Lafontaine en de tering.
(Dat wil ik eens lezen, omdat er van dien Lafontaine boeken op zolder liggen. Maar
hy zegt, dat de invloed zich eerst openbaart in het tweede geslacht. Myn grootvader
las niet.).’ (VW I: 39) De toevoeging tussen haakjes is van Batavus Droogstoppel die,
net als vele andere Nederlanders, nog ergens boeken van Lafontaine had liggen.
August Lafontaine was aan het eind van de achttiende eeuw een populaire schrijver
in zowel Nederland als Duitsland en hoewel Multatuli zijn werk waardeerde en hem
vaak noemt, was hij zich er ook van bewust dat Lafontaine geen groot schrijver was,
of zoals hij het in Een en ander over Pruisen en Nederland zegt: ‘Eén Duitse Schryver
(en 't was de beste niet, schoon hy veel goeds had) Lafontaine, heeft in het begin
dezer eeuw opgang gemaakt in Nederland. Doch men noemt hem niet meer.’ (VW
IV: 52)
In het naschrift bij De bruid daarboven heeft Multatuli zelfs een voor multatuliaanse
begrippen buitengewoon negatieve kwalificatie voor de Duitser over: ‘Het hele ding
[De bruid] is reminiscence uit de lektuur myner jeugd. Het is geen tekening van de
wereld doch slechts samenkoppeling der gebrekkige schetsen die my door Iffland,
Kotzebue, en vooral door Lafontaine, van die wereld gegeven werden. Ook die
schryvers waren faiseurs.’ (VW III: 546) Een faiseur is letterlijk een maker, een
krabbelaar, een broodschrijver. Hij achtte Lafontaine dus van belang omdat die met
zijn romannetjes in zijn jeugd prominent aanwezig was, maar hij is, als veel van zijn
landgenoten, toch van Lafontaine afgestapt, want ‘In Lafontaine's werken vooral
komt veel schoons voor. Maar om dit te genieten, moet men door mode en tydgeest
weten heen te zien. Zyn hoofdfout was dat hy te veel schreef, en hierdoor - het gebrek
van 't métier - zichzelf repeteerde.’ (VW III: 545)
Blijven we echter als moderne lezer zitten met de intrigerende opmerking in het
pak van Sjaalman dat Lafontaines romans iets met de tering te maken zouden hebben.
Gelukkig lost Multatuli dat raadsel zelf op in zijn Millioenenstudiën en zoals vaak
bij Multatuli blijkt ook hier alles weer eens met alles samen te hangen. Als hij voor
de zoveelste keer een nul heeft gehaald bij het roulettespel
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wijdt hij dat aan het feit dat het ivoren balletje een lichte afwijking vertoont. Het
balletje is gedraaid uit een slagtand van een olifant bij wie ooit een kogel in die
slagtand terecht was gekomen. Multatuli schrijft:
Naar bevind van zaken hadden de vezeltjes zich hersteld, en zouden weldra
den helen kogel vergeten hebben, als ze niet door de persing waren
genoodzaakt geweest wat nader aan elkaar te schuiven, en hierdoor dichter
stof te leveren, dan ze in normale omstandigheden gewoon zyn. Toen nu
eindelyk uit dien slagtand 'n ivoorballetje gedraaid was, bevond zich 't
zwaartepunt niet midden in den bol. Wanneer men Kwammina's
bekoorlykheden wegdenkt - galant is 't niet, maar wysbegeerte en
millioenen-studie brengen zo'n rusticiteit mee - zou 't balletje naar de
resultante van al de overige gegevens in 't vakje naast den zéro gevallen
zyn. Maar de onregelmatigheid in 't specifiek gewicht der massa... ik
behoef u niet te herinneren, intelligente lezer, dat dynamica en statica de
eenvoudigste zaken van de wereld zyn, en geheel en al berusten op de
grondwaarheid dat twee maal twee gelyk is aan vier. Wy weten dus nu
precies... halt! Het overlyden van de dochter des ivoordraaiers was 'n
treurig geval. De man was bitter bedroefd. Het was z'n laatste kind. Ze
stierf als haar moeder, broers en zuster aan de tering, en nu stond hy alleen
in de wereld. Zolang hy nog schreien kon, bleef z'n hand vast, maar toen
men meende dat-i z'n kommer overwonnen had, voelde hy zich gebroken.
Minder gelukkig dan die olifant, droeg hy den door 't lot geschoten kogel
in 't hart. In 't hart, dat zich niet schikken wou naar den vreemden gast.
Daarom beefde hy zo onder den arbeid, en ook de draaibank sidderde mee
onder z'n onvasten tred. Was 't wonder, dat het balletje slecht gedraaid
was, slordig gepolyst, ruw hoekig, geen bol?
Ik weet wel dat ook onze aarde, wat juistheid van bewerking aangaat, iets
te wensen overlaat. Misschien is ook die bol in smart gedraaid, en zodra
het op m'n weg ligt, zal ik dit onderzoeken. Voorlopig bepaal ik my tot de
verklaring, dat er veel droefheid van den werkman was onder de feiten,
die 't hunne toebrachten tot het veroorzaken van den eersten zéro. De
grootouders hadden fouten begaan. Zyn moeders-moeder ging zich te
buiten aan Lafontaine, den romanschryver, en de echtgenoot dier dame
pakte z'n keel in een dikke cache-nez. Dáárom stierven de kinderen van
den ivoordraaier aan de tering. De oorzaak van m'n nul begon te schitteren
van duidelykheid. (VW V: 111)
Lafontaine als indirecte oorzaak van Multatuli's pech aan de roulettetafel. Reden
temeer om de Duitse ‘polygraaf’ (VW IV: 52) te laten vallen.
Jos van Waterschoot

Over Multatuli. Jaargang 25. Delen 50-51

43

Leesbibliotheek De burgerij van Europa stelde als toenemende economische factor eisen op het
maatschappelijk en later ook op het politieke vlak. Ze wilde zich ontwikkelen en
meer toegang hebben tot de boekenwereld. Er ontstond zelfs een literair genre dat
zich vooral op deze groep richtte, de roman met ondersoorten als de sentimentele en
de brievenroman. Maar boeken waren nog steeds een verhoudingsgewijs duur product
en de techniek was nog niet dusdanig ontwikkeld dat er voor een lage prijs veel
boeken konden worden geproduceerd en aangeboden. Literaire, kunstminnende en
andersoortige genootschappen richtten eigen bibliotheken op, maar het lidmaatschap
daarvan was vaak nog een te hoge drempel voor de eenvoudige burgerman met
leeshonger. Kiene boekhandelaren in Frankrijk begonnen daarom met het opzetten
van winkelbibliotheken, die later ook wel huur- of leesbibliotheken gingen heten.
De eerste leesbibliotheek duikt in Frankrijk al aan het einde van de zeventiende eeuw
op, maar de grote ontwikkeling van dit soort boekhandels lag toch hoofdzakelijk in
de achttiende eeuw. Franse boekhandelaren exporteerden het idee naar andere
Europese landen. Begin achttiende eeuw opende de eerste winkelbibliotheek in
Berlijn de deuren, gedreven door een Fransman, in de jaren daarna werd het fenomeen
ook bekend in Engeland, Schotland en Nederland.
De opzet van een leesbibliotheek was even eenvoudig als lucratief. De
boekhandelaar zorgde ervoor dat hij steeds de nieuwste boeken en tijdschriften in
huis had die hij voor een klein bedrag uitleende aan zijn klanten. Na een aantal klanten
was hij uit de kosten, de overige leners zorgden er met hun leengeld voor dat hij zijn
collectie op peil kon houden en populaire werkjes die stukgelezen waren, kon
vervangen door nieuwe exemplaren. Het extra voordeel voor de boekhandelaar was
dat hij ver van tevoren op de hoogte was wat er aan nieuws ging verschijnen en dat
hij met korting inkocht bij zijn collega-uitgevers en boekhandels.
In Nederland werd de leesbibliotheek in de tweede helft van de achttiende eeuw
een algemeen verschijnsel. Hoewel er nog nooit uitgebreid onderzoek naar is gedaan,
moeten er honderden geweest zijn in het land, vooral in de grote steden. In elk geval
was er eind achttiende, begin negentiende eeuw eentje gevestigd in de Hartenstraat
in Amsterdam, de leesbibliotheek van Gerbrand Roos. Behalve leesbibliotheekhouder
was Roos ook boekhandelaar en uitgever. Pas in de loop van de negentiende eeuw
zouden de functies van boekhandelaar en uitgever steeds meer als apart vak worden
uitgeoefend. Op een kwade dag stapte bij Roos, na lang aarzelen, een jongetje binnen
dat de avonturen van de roverhoofdman Glorioso wilde lezen. Om het leengeld te
kunnen betalen verkwanselde dat jongetje zijn bijbel, het begin van zijn zedelijk
verval.
Wouter Pieterse, want over hem gaat het natuurlijk, vindt overigens later zelf
emplooi in een leesbibliotheek. De firma Motto, Handel & Cie waar hij gaat werken,
heeft snuif en tabak te koop en daarnaast ook boeken te leen. En het is vooral dát feit
dat de jonge Wouter heeft aangetrokken in de verder nogal shabby
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zaak van Motto, Handel & Cie. ‘Wat al Glorioso's konden daarin zyn! En misschien
nog schoner dingen!’ aldus Multatuli in Idee 1094. (VW VII: 44) Overigens blijkt uit
Multatuli's beschrijvingen dat er in leesbibliotheken vooral romannetjes en andere
populaire lectuur te leen was en dat was voor een groot deel van de leesbibliotheken
in zijn tijd zeker het geval. Men was immers financieel afhankelijk van de uitleningen
en populaire romans leverden meer op dan boeken voor een klein publiek. Dat
verklaart het grote succes van Vulpius, de schrijver van Glorioso, en August
Lafontaine (→ Lafontaine), voor wie Multatuli eveneens veel bewondering had. En
er werd zo lang mogelijk met de boekjes gedaan, gezien het ‘deeltje dat vet en belezen
[was], [en] op omslag en bladzyden tekens droeg van veel onzindelijk genot’ dat
Wouter in Idee 362 in de hand gedrukt krijgt. (VW II: 529)
Jos van Waterschoot
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Minnebrieven Toegegeven, het is een beetje gewaagd om Multatuli, onlangs door de eerbiedwaardige
Maatschappij der Nederlandse letterkunde nog uitgeroepen tot de belangrijkste
Nederlandse auteur, in verband te brengen met Diderot (1713-1784), naar mijn smaak
de meest veelzijdige schrijver van de Europese Verlichting. Een keer duikt de naam
van Diderot op in de Ideën, waar hij hem rekent onder de arbeiders op het terrein
van de wijsbegeerte, een paar maal in zijn brieven, altijd in het rijtje van Voltaire
(→ Voltaire) en Rousseau. Heeft hij ooit gebladerd in de befaamde Encyclopédie
(1751-1777) (→ Encyclopedisten), kende hij als toneelfanaat het burgerlijk drama
Le fils naturel (1757) of het Discours sur la poésie dramatique (1758)? Ik betwijfel
het. Evenmin valt aan te nemen, dat hij de Lettres à Sophie Volland onder ogen heeft
gehad, ook al kwamen die in de jaren 1830-1831 voor het grootste deel in Diderots
Mémoires beschikbaar.
Die liefdesbrieven aan Sophie - Diderot schreef er in een tijdsbestek van 14 jaar
maar liefst 553, waarvan er 187 bewaard zijn gebleven - wil ik niettemin in een al
te haastige vergelijking leggen naast de kleine veertig liefdesbrieven die Douwes
Dekker in de jaren 1845/46 schreef aan zijn verloofde Everdine van Wijnbergen,
hierna Tine genoemd.
Beide series brieven hebben terecht opgetogen reacties bij lezers losgemaakt. Ze
laten zien, dat als epistolaire talenten eenmaal verliefd zijn zij aan hun pen een nog
grotere losheid en gedrevenheid weten te verlenen dan daarvoor. Als de brieven van
Diderot in veel opzichten aanmerkelijk verschillen van die van Douwes Dekker,
hangt dat met verschillende factoren samen. Allereerst is er het leeftijdsverschil:
Diderot is al vijfenveertig als de correspondentie begint, de onge-
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huwde Sophie slechts een jaar jonger. Douwes Dekker is pas zesentwintig, zijn
verloofde Tine een half jaar ouder. Diderot is ongelukkig getrouwd, vader van een
dochtertje dat hij aanbidt en na een ongelukkige start bezig aan een succesvolle
carrière. Hij is druk in de weer met de gigantische klus van de Encyclopédie, schrijft
tussendoor het ene spraakmakende geschrift na het ander en is een geliefde gast in
de hoogste kringen. Douwes Dekker mag misschien al zwanger zijn van denkbeelden,
maar zijn maatschappelijke perspectieven zijn verre van rooskleurig en werk van
enige betekenis heeft hij nog niet geleverd. Alleen de postale zorgen van Diderot
zijn groter: de moeder van Sophie, weinig gecharmeerd van de vrijdenker Diderot,
ziet aanvankelijk met lede ogen de omgang van Sophie met Diderot aan. Jaar in jaar
uit dwingt zij haar dochter haar voor zes maanden te vergezellen naar haar
buitenverblijf en die ruimtelijke gescheidenheid brengt, tot haar ergernis en het geluk
van de moderne lezer, de briefwisseling tussen de gelieven op gang. Tussenpersonen
worden ingeschakeld voor de brieven en retourbrieven en dat zorgt, tot wanhoop van
Diderot, voor veel vertraging.
In één opzicht zijn de briefwisselingen goed vergelijkbaar. Zowel de retourbrieven
van Sophie als die van Tine zijn niet bewaard gebleven. Wat resteert is zo een dialoog
met één stem. Langs andere wegen is er echter vrij veel bekend over Tine, zo niet
van Sophie: zelfs geen portret van haar is overgeleverd.
Beide briefschrijvers doen in hun schrijfsels heel wat meer dan alleen hun liefde
verklaren. Zo typeren beiden herhaaldelijk het soort brieven dat ze neerpennen.
Diderot heeft het over zijn ‘journaal’ en dat lijkt een juiste karakterisering. Hij praat
in vaak ellenlange brieven honderduit. Hij verhaalt met kennelijk genoegen wat hij
zoal meemaakt in de salons, beschrijft uitvoerig zijn ontmoetingen met interessante
en potsierlijke figuren, lardeert zijn verslag met sappige anekdotes, schuwt het
scabreuze detail niet en filosofeert er vaak lustig op los. Hij weet dat hij een kletskous
is, maar dat deert hem niet. Hij wil nu eenmaal, dat zijn brieven ‘praatbrieven’ zijn.
Hij is zich al schrijvende vaak pijnlijk bewust, dat, zoals men al in de klassieke
oudheid formuleerde, zijn brieven het karakter dragen van een ‘mutuus sermo
absentium’ en pas veel later bij de adressate een reactie zullen uitlokken: ‘Ik praat
net zoals de reiziger wiens metgezel zei: “Wat een mooie weide”, en die na een mijl
antwoordde: “Ja, heel mooi”’. Met zijn brieven, ‘een vrij precies verslag van mijn
leven’, hoopt hij zijn geliefde naderbij te komen: ‘wanneer ik u schrijf, praat ik alsof
ik naast u zat, mijn arm om de rug van uw fauteuil gelegd. Achter elkaar door
pêle-mêle, onvoorbedacht, vertel ik u alles wat er voorvalt in de ruimte die mijn
leven is, van binnen en van buiten.’
Dekker reflecteert, al schrijvend en meer dan Diderot, over de schrijfact en legt
daarbij andere accenten. Hij beseft al snel, dat zijn brieven eerder iets weg hebben
van een ‘dagboek’ dan van een liefdesbrief. Helemaal gerust is hij er niet op of zijn
manier van schrijven Tine wel bevalt: ‘ik gooi alles door elkaar, ik weet dat wel, het
is omdat ik niet zoozeer met u spreken, als wel praten wil, met ernst er tusschen. Ik
zoude het u echter niet kwalijk nemen als het u zoo niet aanstond. Niet iedereen
houdt van hutspot.’
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Hijzelf is zo verzot op dat gerecht, dat Tine het hem altijd mag voorzetten, sterker
ze zou het schrijven van een brief vooral niet moet laten afhangen van de
postverzending:
Als gij mij een genoegen wilt doen, schrijft dan niet juist op het oogenblik
als er gelegenheid ter verzending is; ik heb zoo gaarne een blaadje van
diversen datum met de invallende gedachten van onderscheiden
ogenblikken. Bekommer er u volstrekt niet over dat alles dan verward
dooréén staat, voor niemand immers behoeft gij u minder daaromtrent in
acht te nemen dan voor mij - schrijf desnoods zóó dat een ander zeggen
zoude: ‘Welke een zotte brief, zonder samenhang!’
Praat op heterdaad, dat is zijn schrijfwijze en zijn verloofde zou hetzelfde moeten
doen. In feite houdt hij een pleidooi voor de epistolaire truc van het ‘writing to the
moment’, in de achttiende eeuw al uiterst geraffineerd toegepast door de godfather
van de briefroman Samuel Richardson. Evenals Diderot sluist ook Dekker in zijn
liefdesbrieven allerlei gebeurtenissen, ontmoetingen, voorvallen door, maar de
prioriteit ligt toch bij de intimiteit van het dagboek. Hij geeft in de eerste plaats
zichzelf en vervolgens Tine rekenschap van wie hij is en hoe hij aan anderen
verschijnt. Oprechtheid, onoprechtheid, ijdelheid, burgerlijke afkomst, relatie tot zijn
familie, verdekte toespelingen op seksualiteit, vormen de hoofdmoot van zijn
bespiegelingen. En, als een voorproefje van later, een ogenschijnlijk frank en vrij
verslag van zijn flirtations met een zekere Cateau. Zijn liefdesbrieven zwemen zo
naar een biecht met, zoals hij zelf zegt, de bedoeling, dat de prille verloofden elkaar
beter leren kennen: zij hem, maar als het even kan, hij haar: ‘Ik beoog met al mijn
schrijven het groote doel, elkander goed te leeren kennen: help daartoe mede door
u niet achter uwen meisjeswaaijer te verschuilen als ik over dingen spreek, waarover
nooit iemand, ten minste geen jong mensch sprak.’
Dekkers brieven aan Tine bestrijken een periode van ongeveer driekwart jaar,
waarin hij veel persoonlijks van zichzelf prijs geeft en Tine prest hetzelfde te doen.
Dat gaat niet op voor de brieven van Diderot aan Sophie. Hier is geen sprake van
elkaar briefsgewijs aftasten. Diderot en Sophie kenden elkaar al vier jaar, voordat
brieven worden uitgewisseld. Bovendien hebben zij elkaar tussendoor herhaaldelijk
ontmoet. Wat dan opvalt is, dat Diderots liefde voor Sophie in die veertien jaar
nauwelijks verflauwt en tot heftige brieferupties leidt. Een paar staaltjes:
Nu ik dit schrijf en het me voorstel gaat er een rilling door mijn gehele
lichaam, ik bezwijm haast. Ach, melieve, ik heb u zo lief, u zult zien
hoezeer ik u liefheb als we herenigd zijn.
Adieu, melieve. Ik kus uw voorhoofd, uw ogen, uw mond en uw dorre
muizepootje dat mij niet minder bekoort dan een mollig handje. En daar
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gaat het om, met vijfenveerig jaar! Ik omhels u zo innig als twaalf jaar
geleden.
Drie jaar voordat de correspondentie definitief stopt schrijft Diderot:
dat het een zuivere, de jaren trotserende, onverbrekelijke hunkering is die
me naar u toedrijft, die ik noch kan, noch wil weerstaan. Kom, kom
weerom, en u zult misschien niet de man vinden die u verwacht, maar wel
de man die ik altijd was.
Diderot stond bekend als een warme persoonlijkheid die zich niet schaamde voor
zijn gevoelens. Op 61-jarige leeftijd vertrouwt hij Sophie toe:
Ik dacht altijd dat de vezels van het hart zich zouden verharden met de
jaren. Geen sprake van. Ik vraag me zelfs af of ik niet ontvankelijker ben
geworden. Alles raakt me, alles roert me; ik word de huilerigste oude kerel
die ik ooit gezien heb.
En Dekker? Hij sluit zijn laatste brief aan Tine af met de woorden: ‘Vaarwel lieve
Engel, vertrouw er vast op dat ik u innig lief heb’. Hij zal het ongetwijfeld gemeend
hebben. Ik ontkom echter niet aan de indruk, dat het in zijn liefdesbrieven toch vooral
om hem zelf gaat. En ook, dat hij eerder enigszins belerend en coachend aan Tine
schrijft dan dat zijn brieven in vuur en vlam staan van zijn liefdesgevoelens voor
zijn prille verloofde. Veertien jaar lang hartstochtelijke brieven aan dezelfde minnares
schrijven, zoals Diderot, vermag Dekker in ieder geval niet. Vanaf 1862 zal hij een
nieuwe minnares, Mimi Hamminck Schepel, met zijn epistolaire talenten voor zich
weten te winnen.
Hoe dan ook, de kwaliteit van de liefdesbrieven van Diderot en Douwes Dekker
is het nageslacht niet ontgaan. Het lijkt niet toevallig, dat beide brievenseries waardig
zijn bevonden te worden opgenomen in ‘Privé-domein’. Wie zich wil oefenen in het
schrijven van minnebrieven, hartstochtelijk dan wel enigszins bedillerig, schaffe zich
onverwijld deel 54 en 201 van deze prestigieuze serie (waaruit ik hierboven citeerde)
aan.
Willem van den Berg

Nobele wilde De ‘nobele wilde’ was een ‘uitvinding’ van de verlichtingsfilosofen. Met name de
door Multatuli nogal ambivalent beoordeelde Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
bepleitte in zijn Émile, ou l'éducation de natuurstaat als ideaal uitgangspunt voor de
opvoeding van een kind. Een kind is, in de ogen van de verlichters, een wezen dat
nog in zijn natuurlijke staat verkeert, zonder kwaad in de zin,
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maar dat door zijn omgeving, zijn opvoeders, de maatschappij die hoedanigheid
verliest. Bij Multatuli zijn het vooral de christelijke zeden en moraal die van de
onbedorven natuurmens de moderne, door Multatuli zo kritisch benaderde mens
hebben gemaakt.
Dokter Holsma is in het verhaal van Wouter Pieterse de woordvoerder van de
verlichte ideeën over (de opvoeding van) kinderen. Zo schrijft de dokter bijvoorbeeld
aan juffrouw Pieterse voor ‘Dat er lucht, licht, leven, beweging, genot nodig is tot
ontwikkeling van ziel en lichaam’ (Idee 519, VW III: 312) van haar kinderen. En
Wouter bespeurt dat kinderen door de dokter als individuen worden beschouwd,
uitspraken waar Rousseau overduidelijk in doorklinkt. Ook hoort Wouter bij de
familie Holsma bijvoorbeeld wat ‘echte’ beschaving is (→ Beschaving): ‘Holsma
sprak hierop weder van beschaving, van de ware die iets anders en iets meer behoort
te zyn dan vernis.’ (Idee 1062, VW VI: 652) In dokter Holsma klinkt erg veel van
Multatuli zelf door, zoals Van der Meulen terecht opmerkt in zijn biografie.
In de Japanse Gesprekken probeert Multatuli aan een Japanse bezoeker uit te
leggen hoe de westerse beschaving in elkaar zit. Hij komt daarbij te spreken over
het huwelijk en het krijgen van kinderen en berijdt daarbij een van zijn stokpaardjes,
het ‘onechte kind’. En daarbij steekt de ‘nobele wilde’ dan de kop op.
Ziehier 'n boekje dat zeer belangryk is en waaruit men zien kan, dat nog
voor zestig jaren in Noord-Amerika de kuisheid, in beschaafd-hongerlyden
zin, niet bekend was. ‘Geen onvoorzichtigheid - aldus spreekt 'n
Amerikaans Hoofd - kan 'n vrouw uit haar ouders huis verbannen; het
maakt geen verschil hoeveel kinderen zy te huis brengt; zy is altyd welkom;
de ketel is altyd over 't vuur, om hen te voeden’. ‘Ziet ge wel, o Kami, de
hele kuisheid zit in dien ketel. Neem dien ketel weg, en terstond zult ge
zien hoe de ouders een woord maken, dat 'n vloek beduidt tegen 't meisje
dat haar kindje thuisbrengt, zonder opgeschreven vader.’
- Denken die roodhuiden nog zo?
- Ik gis neen, Kami van gele gelaatskleur. Ik denk dat de blanke
Amerikanen hun de ketels hebben afgenomen, en daarvoor wat uitgevonden
woorden over deugd in de plaats gegeven. Als nu 'n meisje een kindje
krygt, dat schuldig is aan verregaande natuurlykheid, zal ze dat zeker
doodmaken, zoals dat gebruikelyk is in beschaafde landen. (VW III: 24)
De (christelijke) zeden en moraal als moordenaars en tegenpool van het natuurlijke,
namelijk het door een moeder gebaarde kind. Multatuli zou er nog een paar keer op
terugkomen, zoals in de beroemde kwestie met de weduwe Pruimers (Idee 448f, VW
III) uit Ideën, tweede bundel.
Jos van Waterschoot

Over Multatuli. Jaargang 25. Delen 50-51

49

Ordening Aan het begin van de cultuur staat het verzamelen en de eerste verzamelingen van
de nieuwe tijd waren de zestiende- en zeventiende-eeuwse ‘Kunst- und
Wunderkammern’, waar alles wat op Gods aarde werd gevonden op een kleine ruimte
werd uitgestald. Zo'n wanorde als in een ‘Wunderkammer’ heeft Multatuli heel kort
in Idee 158 beschreven: daar ‘ligt alles door elkander. De polichinel zit schrylings
op den nek van 't bronzen vrouwtje dat haar kind beweent. Napoleon in gips staat
tussen twee spellen kaarten, en een fles cognac is gewikkeld in 'n traktaatje van de
afschaffers.’ (VW II: 385) Maar op een gegeven moment waren de verzamelingen te
groot geworden om de voorwerpen nog terug te kunnen vinden; er moest ordening
worden aangebracht. Dat gebeurde door onderscheiden, sorteren, categoriseren en
catalogiseren: de meest geliefde bezigheden van wetenschappers aan het eind van
de zeventiende en aan het begin van de achttiende eeuw. Het doel was een ordening
die op hiërarchieën of systemen was gegrond. Linné deed dat met planten, anderen
met kunst in de gespecialiseerde nieuwe musea of met kennis in de ‘Arbre
Encyclopédique’ (→ Encyclopedisten) - een paar voorbeelden van ordeningspatronen
uit die tijd. ‘Wat zou de Natuur ons uitlachen, als ze bewustzyn had van onze
verdeelwoede’, zegt Multatuli daarover. (Idee 530, VW III: 358) Alsof Multatuli
commentaar wilde geven op de ordeningswoede vinden we in Idee 219 de uitspraak:
‘Een beetje orde, mevrouw! Wat regel, tot gemak der bezoekers van uw museum.
De classificatie is zo moeilijk.’ (VW II: 434)
In de tweede helft van de achttiende eeuw stelde men langzamerhand vast dat
ordening niet alleen willekeurig is maar ook een daad van machtsuitoefening, namelijk
over de veelvoud van de dingen, de wereld en de natuur. Kritiek op ordening
betekende ook twijfel aan de mogelijkheid van de mens om deze ordening te
herkennen. De afwijzing van een bovennatuurlijke verklaring voor het bestaan en
de natuur betekent dat men de wereld aanvaardt zoals ze is. Deze visie kunnen we
realistisch noemen.
De verhouding tussen deze erkenning van de veelvoud en de eis van ordening
wordt in termen van de esthetica in de tegenstelling tussen eenheid en veelvoud
weergegeven. De regels van de Franse classicistische literatuur uit de zeventiende
eeuw en de Duitse uit de achttiende waarborgden een ‘ordening’ die op de autoriteit
van de klassieke Oudheid was gebaseerd. Aristoteles formuleerde al de eis van de
drie eenheden voor het drama en voor de roman stak bijvoorbeeld Laurence Sterne
(→ Sterne) de draak met de ‘eenheids’-literatuur. Hij schreef een roman met veel
dwalingen (→ Dwaling) of, zoals hij het noemde, ‘Disgressions’. Wat de schilderkunst
betreft hielden de classicisten onder andere niet van de Nederlandse genreschilderijen
omdat daar te veel mensen op stonden. Wie in de Olympus van de serieus genomen
kunst wilde worden opgenomen moest ordeloosheid vermijden. Maar ordeloosheid
betekent ook verloochenen dat de wereld op een telos uitloopt, dat er een God is, dat
de vorst een door God gegeven ordening vertegenwoordigt - en daarom een absolutis-
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tisch bewind gerechtvaardigd is - en dat de Kerk altijd gelijk heeft. (→ Verlicht
despotisme) In deze twee landen en de genoemde tijdperken liep daarom iedereen
die kritiek op het esthetische principe van de eenheid uitte, gevaar als libertin te
worden beschouwd. Wie de ordening uit de weg ging en plaats gaf aan de veelvoud,
de gril, het groteske, de humor en de realiteit werd in het beste geval een nar of
harlekijn genoemd.
Was ordeloosheid in de tijd waarin Multatuli schreef nog altijd subversief? Volgens
J.J. Oversteegen was alleen al de opmaak van de Minnebrieven een schok voor de
toenmalige lezer:
Romein, klein romein, kursief, klein kursief, grieks, klein vet, groot vet,
klein kapitaal, groot kapitaal, dubbelgroot kapitaal, vet kapitaal, kursief
klein kapitaal, gespatieerd; witregels, anderhalve en dubbele witregels;
akcenten, uitroeptekens tot in drievoud, vraagtekens; en dat dan allemaal
weer in kombinaties als: drie puntjes plus uitroepteken etc. (Oversteegen
1987: 21)
Dat deze irritatie niet alleen voor de Minnebrieven, maar ook voor de Ideeën en de
Max Havelaar gold, schreef Busken Huet in de zevende aflevering van een
biografische schets die op 31 oktober 1885 werd gepubliceerd: ‘Even als Ideën is
ook Max Havelaar een mozaiek; een marmeren tafelblad, ingelegd met kornalijnen
figuren, bladeren en vruchten; een vloer, vervaardigd uit een groot aantal
onregelmatige stukjes steen van verschillende kleuren, voorstellend onderwerpen uit
de nieuwere geschiedenis.’ (VW XXIII: 483) Busken Huet gebruikt hier twee
voorbeelden die laten zien vanuit welke traditie Multatuli schreef, al beweerde hij:
‘mijn schrijven is eene geheel nieuwe genre die op niets lijkt.’ (Brief aan Tine van
19 oktober 1859, VW X: 83.) Busken Huets eerste voorbeeld is Laurence Sternes
‘marbled page’ uit zijn Tristram Shandy waar hij met een afbeelding van een stuk
gemarmerd papier de structuur van zijn roman aan wilde tonen (‘motley emblem of
my work’). (Sterne 1983: 232) Het tweede verwijst naar de antieke vloermozaïeken
waarvan de beroemdste, die van Sosos, een realistisch weergegeven vloer afbeeldde
waarop de resten van een maaltijd bij elkaar zijn geveegd (asarotus oecus), beslist
geen verheven, classicistisch onderwerp. Mocht Busken Huet deze twee voorbeelden
van ordeloze kunst misschien niet hebben bedoeld, dan zijn de overeenkomsten wél
frappant. De discussie of kunst regels moet volgen is een topos in de esthetische
discussies van alle tijden. Wie in de achttiende eeuw meende het recht te hebben
alles te veroordelen dat van het pad der eenheid afdwaalde, werd een kunstrechter
genoemd. Multatuli noemt Busken Huet een kunstrechter en geeft een definitie: ‘De
kunstregter (gy, byv.) eischt eene betrekkelyke volkomenheid van het product. [...]
Maar - dewyl de betrekkelyke volkomenheid niet in de natuur der dingen ligt, volgt
hier dan ook uit, dat een goed stuk onnatuurlyk moet zyn. De kunst eischt iets
afgeronds, iets compleets, dat de natuur nooit levert.’ (Brief aan Bus-
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ken Huet, 19 november 1867, VW XII: 509.) Shakespeare voldeed daar niet aan met
zijn ‘sprongen en gapingen’ (ibidem), Sterne ook niet - al distantieerde Multatuli
zich van hem - met zijn ‘bokkesprongen’ (Idee 1274, VW VII: 629) en Multatuli zelf
bekommerde zich niet om ‘verband, noch om homogeniteit’. (Noot bij Idee 34, VW
II: 670.) Hij was, schreef hij, een aanhanger van de ‘niet-methode’. (Ibidem) De
Duitse schrijvers hoorden bij de eerder genoemden die het ‘oorspronkelyke’
afbeeldden en dichters waren ‘van de Natuur afgekeken humor [...]’. (Idee 1052b,
VW VI: 485)
Wat is humor? ‘Humor is 't weergeven van de Natuur’ (Idee 158, VW II: 383) Wat
nu volgt is geen logische, maar wel een multatuliaanse redenering. De Natuur, betoogt
hij, is ‘zeer humoristisch’, ja ‘zy alleen is humoristisch, en meer nog, ze is altyd
humoristisch.’ (Ibidem) Maar wat is de natuur? De Natuur is, aldus Multatuli, een
‘bataviase toko’, een Indische winkel, die zich van een normale winkel onderscheidt
door niet één ‘soort van goederen’ te verkopen, maar ‘allerlei soorten, alle goederen,
alles.’ (Ibidem: 385) Er heerst dus geen eenheid in het aanbod maar ongeordende
veelvoud: ‘Vraag naar schoensmeer, ham, tandpoeder, muzenalmanakken,
domineesportretten, bonshommes, duikelaartjes, schaatsen, rouwlint, aandelen in 'n
schip, of kuitgepsen... dat alles levert u een rechtgeaarde toko.’ (Ibidem) En wat
levert de Natuur? ‘Zy heeft in haar oneindig magazyn alles. Lucht, zee, leven, liefde,
zwaarte, ziekte, vreugd, schoonheid, karakter, pyn, klank, spoed, traagheid, kracht,
groei, ontbinding, dood.’ (Ibidem) Dat in de natuur alles naast elkaar is opgestapeld
zonder orde, ‘étalage’ en rangschikking heeft zij gemeenschappelijk met een ‘Kunstof Wunderkammer’, met een magazijn, een toko etc. Waarom is zij humoristisch?
Humor, aldus een definitie van Jean Paul, is als je dingen naast elkaar zet die niet
bij elkaar horen. Dat gebeurt in de natuur net zoals in een toko, dus is de natuur
humoristisch en tegelijkertijd - wat met de ordeloosheid te maken heeft - realistisch.
Multatuli gebruikt in hetzelfde idee een merkwaardig beeld om de wijze waarop
de natuur werkt te beschrijven. Ze werkt als een koperplettery, zij ‘hakt, snydt, stampt,
drukt, heft, draait, maalt, samenstelt, verbryzelt’. (Ibidem: 384) Zij bekommert zich
niet om schoonheid, hier in de vorm van een mooi meisje. Zij doet maar. Of wij de
natuur moeten nabootsen of natekenen (ibidem: 385) of kopiëren is bij deze
overweging de vraag. Een nadere blik op dit vreemde beeld van de koperplettery
maakt duidelijk dat we deze vraag duidelijk met nee kunnen beantwoorden. De natuur
is dom, de koperplettery is dom - als we van dat woord een paar letters schrappen
(dat mag, want Multatuli had net zo goed een koperen schaar kunnen nemen, maar
hij bleef bij ‘koperplettery’), krijgen we het woord ‘kopy’ - waaruit volgt dat ook de
‘kopy’ van de natuur dom is.
Maar humor, definieert Multatuli, is ‘weergeven van de Natuur’ (zie boven). Dat
doet hijzelf door de vorm van zijn werk de verschijningsvorm van de natuur te geven:
ordeloos. Aan zijn uitgever schrijft hij hoe de Ideeën eruit gaan zien: ‘Ik zal geven:
verhalen, vertellingen, geschiedenissen, parabelen, op-
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merkingen, herinneringen, romans, voorspellingen, mededelingen, paradoxen...’ (VW
II: 261) Multatuli geeft het ‘toko-zijn’ van de natuur weer, niet met behulp van de
‘kopy’ maar - misschien kan ik het zo formuleren - met behulp van fancy.
Ira Wilhelm
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Rede De Rede is myn godin. Waar ik haar zie miskennen, bloedt my het hart.
Niets natuurlyker alzo, dan dat ik alles haat wat tot die miskenning aanleiding
geeft, of daartoe meewerkt. Onder de bondgenoten van redeloze Ongodsdienstigheid
vinden we steeds in de voorste gelederen: fraze, spreekwoord, zegswys, manier van
spreken, dicton, citaat, zaag en deun... altemaal adjudanten van den leugenduivel,
misbruik van het Woord - van den Logos -, zonden tegen den H. Geest der Waarheid,
Godslastering.

Titelprent van Wolffs
Redenkundige bedenkingen (1741) (coll. UB)

Het eerste woord waarmee de eerste misdadiger den eersten doodslag trachtte te
vergoelyken, was... een praatje.
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- Ben ik myns broeders hoeder? vroeg Kaïn.
- Neen, had God kunnen antwoorden, maar die ambteloosheid gaf je geen recht
dien broeder dood te slaan.
of:
- Niet dáárover loopt onze kwestie. De bedoeling van m'n vraag is, óf je hem
doodsloeg, en met welk recht?
Kaïn gebruikte die zegswyze - hy zal er wel bygevoegd hebben: gelyk de grote
dichter zich uitdrukt, of: om
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een oud-echt-vaderlands spreekwoord te bezigen... dat kleedt 'n fraze! - hy sprak zo,
uit verlegenheid.
Juist. Wie broeders doodslaat, en met Waarheid overhoop ligt, voelt zich verlegen.
En een fraze is daarvan de korollaire uiting. Waar we dus frazen ontmoeten, ligt
ergens een vermoorde broeder in 't kreupelhout.
En daarom zal men my vergeven dat ik naar helsen steen gryp om ‘praatjes’ uit
te branden. ‘God’ deed het ook in die cause célèbre. Hy maakte korte metten met
den praatjesmakenden moordenaar, en smeet hem zonder veel vorm van proces 't
paradys uit. Bien jugé!
Multatuli

Sade Sade, Donatien Alphonse François, Marquis de (1740-1814), omstreden schrijver
van o.m. Cent vingt jours de Sodome (1785) en Les infortunes de la vertu (1787).
Multatuli noemt hem in Idee 437: ‘Met welk recht weert men De Sade [...] uit z'n
huis, als men z'n dochters de geschiedenissen in handen geeft van Abraham, Loth,
Jacob, Juda, Delila, Judith, Rachab, Bathseba en consorten? Men omzwachtelt in 't
dagelyks leven de onschuldigste zaken met te verregaande angstvalligheid, en
schroomt niet zyn kinderen geheel andere, niet onschuldige, zaken te laten lezen in
'n bybel die geschreven schynt om dragonders te doen blozen. En dat alles om god
te dienen... foei, foei!’
Het valt overigens te betwijfelen dat Multatuli Sades werk zelf gelezen heeft, hij
zou er in dat geval zeker een afkeurend idee aan hebben gewijd.
Atte Jongstra

Slavernij Dat Multatuli tegen was is een platitude, zijn werk is één litanie tegen knechting. Er
zijn talloze bewijsplaatsen. Allereerst natuurlijk in Max Havelaar: in het pak van
Sjaalman, al is het alleen maar via de titel van een verhandeling ‘Over de slaverny
in Europa.’ (maar Droogstoppel veinst ‘Wat hy daar mede bedoelt, begryp ik niet.’
- het mocht niet te dichtbij komen) en aan het einde, de gloedvolle aanspraak tot de
keizerlijk-koninklijke wil van Willem III. Maar ook in - bijvoorbeeld - Een en ander
over Pruisen en Nederland, in Millioenenstudiën, en - vooral - in de Ideeën houdt
Multatuli zich uitgebreid met de slavenkwestie bezig. Niet zelden zetten in de
minitraktaten (→ Verhandeling) die het laatstgenoemde werk feitelijk zijn, de stand
van zaken in politiek, moraal en zeden (of een mengeling daarvan) - soms in
personificatie - Multatuli's kritische geest in beweging in een poging het individu te
verheffen uit zijn ellendige, zwarte, witte of vrouwelijke staat:
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Nergens lees ik: ‘laat uw vrouw dom blyven’ of: ‘zorg dat uw dochters
geen begeerte scheppen uit wetenschap.’ Maar er staat toch: ‘gy vrouwen,
weest uw mannen onderdanig.’ En eenmaal die onderdanigheid
aannemende, volgt de rest vanzelf, Zolang in Z. Amerika de slaverny
bestaat, zólang zullen ook natuurlykerwyze de slavenhouders hun slaven
't lezen verbieden. 't Voorschrift van onderdanigheid wettigt tevens de
alleen mogelyke middelen waardoor ze kan gehandhaafd worden. (VW II:
396)
Die vlag, o Koning van Nederland, o staatslieden van Nederland, o volk
van Nederland, die vlag behoort te wapperen in den Archipel van Insulinde,
waar onze broeders worden meegevoerd, tot slaaf gemaakt of geslacht,
door zeerovers! Dáár behoort die vlag! Dáár, Volk, Regering en Koning
van Nederland! Dáár hoort zy, zeg ik u! (VW II: 426)
Hierin hoort men (soms wat luide) echo's van talloze pleidooien tegen de slavernij
die op gezag van verlichtingsfilosofen als Montesquieu en Rousseau in de achttiende
eeuw hebben geklonken, en die tot in de tijd van de Bataafse Republiek, toch een
van de apotheosen van de Europese vrijheidsbeweging in de achttiende eeuw,
weliswaar niet tot een grote doorbraak hebben geleid maar wel tot grote twijfel.
Uiteindelijk - maar dat was pas veel later - groeide het besef dat het niet slechts moest
blijven bij louter het aanbrengen van verbeteringen binnen een op zich verwerpelijk
systeem. Dat werd bovendien nog door het hoogste gezag gelegitimeerd: Multatuli
wist als oud-lidmaat van de Doopsgezinde Kerk ongetwijfeld dat in talloze
bijbelteksten slavernij en christendom heel goed konden samengaan, omdat de
slavernij zich volgens de gangbare argumentatie slechts tot het lichamelijke beperkte
en dus niet in tegenspraak kon zijn met de bijbel, zie bijvoorbeeld 2 Kor. 3, 17: ‘...
en waar de geest des Heren is, is Vrijheid’. Dat hier een bron van drogreden in zit,
zag Multatuli goed:
In gods naam stuurt men z'n kinderen naar katechisatie of biechtstoel. In
gods naam laat men ze biologeren door 'n geestelyke. In gods naam
verwaarloost men verstand, hart, karakter, wilskracht, eergevoel... In gods
naam maakt men den Javaan tot slaaf, en idioten van de Hollanders... (VW
II: 93)
De christelyke beschaving is fyn en slim in haar berekeningen. Zy zegt:
gy moogt niet verkocht worden...ze meent: ik wil u niet kopen. Zy zegt:
ik wil niet dat gy slaaf zyt...ze meent: ik wil uw eigenaar niet wezen. Zy
zegt: behoud uw waarde als mens...ze meent: ik wil myn kapitaalswaarde
niet verliezen. Zy zegt: geen vernedering voor u...ze meent: geen schade
voor my. Want, de werkman in onze maatschappy is slaaf. Z'n maag levert
hem gebonden over, aan ieder die hem 'n maal aardappelen
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met azyn betaalt. Hy is slaaf, minus 't recht op onderstand, minus
registratiekosten, minus gezegelden koopbrief, minus rente en risico. (VW
II: 119)
Nu we via de maatschappijkritiek en de godsdienst aanbeland zijn bij de sector
economie/boekhouden (want Multatuli trok, zoals altijd, de cirkel breed), is de
volgende bewijsplaats te mooi om - bij wijze van slot - onvermeld te laten. Er zou
echter nogal wat druktechnisch vernuft aan te pas moeten komen om de
model-rekening op deze plaats te produceren die Multatuli aan de mensheid voorlegt
‘DEBENT AAN HET MENSELYK GESLACHT’ (boekhouders, let op: deed hij dat goed?)
voor per abuis geleverd: ‘Loon, ontzag, gehoorzaamheid, slaverny, gedurende
achttienhonderd één en zestig jaren....’ en een oproep aan zijn lezers doet de
ontbrekende som in te vullen. Ik verwijs dus voor het exacte tekstbeeld van de
volledige factuur naar de VW II: 469.
Guido Leerdam
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Sterne (I) Wie zich waagt op het gladde ijs van de literaire invloed doet er goed aan te beseffen
dat Laurence Sterne (1713-1768) in twee varianten voorkomt. De een heet Tristram,
de andere Yorick, en ze verschillen nogal. Tristram is de vertellende hoofdpersoon
van Sternes roman Tristram Shandy, Yorick de reiziger in A Sentimental Journey.
De een grinnikt vanachter een opzettelijk ongeordend relaas de in het complot zittende
lezer toe, de ander vlindert al flirtend vol nobele gevoelens door Frankrijk of schrijft
orthodoxe preken. Tristram is de eigenzinnige auteur van een nooit echt beginnende
fictieve autobiografie, die tussen 1759 en 1767 in negen delen verschijnt, en de
ontwerper van een retorica van de romankunst die pas echt is nagevolgd in de tweede
helft van de twintigste eeuw. Yorick is de auteur van zeven delen anglicaanse preken,
en staat daarnaast als sentimentele reiziger door Frankrijk en Italië aan de wieg van
het Sentimentalisme, die merkwaardige stroming tussen neoclassicisme en romantiek.
Er is nog een derde Sterne, maar die is nep: de pseudo-Sterne die al tijdens zijn leven
ontstond in talloze navolgingen. Goethe had vooral bewondering voor zo'n
pseudo-sterneaanse tekst, The Triumvirate and the Posthumous Works of a Late
Celebrated Genius (geschreven door Richard Griffiths), en heel Europa zwolg in de
brieven van Eliza aan Yorick (die door William Combe waren verzonnen als een
vervolg op de brieven van Sterne aan zijn geliefde Mrs Eliza Draper). In de
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Europese letterkunde heeft ‘Sterne’ ongetwijfeld veel invloed gehad, en veel
navolgers. Naar mijn weten zit Eduard Douwes Dekker daar echter niet bij, wat de
geleerden ook mogen zeggen.
Een van die geleerden, en bepaald niet de minste, was A.L. Sötemann, wiens De
structuur van Max Havelaar: Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en
evaluatie van de roman veel neerlandici op een New Critical-spoor heeft gezet dat
de anglisten al langer volgden. Sötemann poneerde: ‘het zou weinig moeite kosten
om de talrijke overeenkomsten aan te tonen tussen Max Havelaar en Tristram
Shandy’. (Sötemann 1973: 176) Dat roept natuurlijk meteen de vraag op, wanneer
je van ‘overeenkomsten’ kunt spreken. Wanneer ik de algemene kenmerken van
verhalend proza even wegdenk (want als we die meerekenen, lijken vrijwel alle
romans op alle andere romans), zijn er niet zo veel elementen die echt kenmerkend
zijn voor Tristram Shandy. Hier zijn de belangrijkste: het ‘verhaal’ is volstrekt
ondergeschikt gemaakt aan het ‘vertellen’, sterker nog, er is nauwelijks een verhaal,
geen traditionele begin-midden-eind opbouw. Evenmin is er enig uitzicht zelfs op
een einde in deze vrij associërende tekst waarin de uitweidingen interessanter zijn
dan de hoofdlijnen. Ook wordt al snel duidelijk dat een groot aantal verhaallijnen
zich op volstrekt onvoorspelbare wijze bewegen op vier verschillende tijdsniveaus:
de minst belangrijke hiervan is de periode waarin Tristram wordt geconcipieerd,
geboren, en opgevoed; daarnaast is er de geschiedenis van de militaire en amoureuze
campagnes van Tristrams oom Kapitein Toby en diens bediende Korporaal Trim; in
een knap uitgevoerde dubbele tijdssprong wordt de reis die de familie Shandy in
Frankrijk maakt door Tristram beschreven op latere leeftijd terwijl hijzelf op reis is
in Frankrijk; dit geeft meteen de vierde tijdslijn aan, die van het schrijfproces, dat
door de jaren heen minutieus wordt bijgehouden. Men hoeft niet ver in Tristram
Shandy gevorderd te zijn om erachter te komen dat de auteur helemaal niets speciaal
te zeggen wil hebben. De inhoud is ondergeschikt gemaakt aan de vorm, hetgeen
ook blijkt uit een uitbundig spel met de typografie waarin lettertypen, documentstijlen,
grafieken en puur visuele elementen minstens zo belangrijk zijn als de ‘boodschap’.
Zo wordt het overlijden van een belangrijk personage in het eerste deel afgerond met
twee geheel zwarte bladzijden (de overledene is overigens enige bladzijden verderop
alweer volop aan het woord). Ook krijgt de lezer een blanco bladzijde om er zelf zijn
mooiste portret van een geliefde in te tekenen. In het vierde deel verspringt de
paginering - waarbij tot overmaat van boekbindersramp de even nummers ter
rechterzijde verschijnen - omdat de auteur een hoofdstuk heeft verwijderd (hierdoor
worden nog steeds exemplaren teruggebracht naar de boekwinkel door mensen die
menen een misdruk te hebben aangeschaft); er zijn twee handgemarmerde bladzijden
ingevoegd die worden voorgesteld als ‘embleem van dit werk’, en zo is er nog veel,
veel meer.
Ik heb de hele Havelaar nog eens gelezen, op zoek naar die ‘talrijke
overeenkomsten’ waar Sötemann het over had, en ik heb ze niet gevonden, op het
naamkaartje aan het einde van het eerste hoofdstuk na. Het vrij oppervlakkige meta-
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fictionele spelletje dat Multatuli met zijn verschillende vertellers speelt (en dat in de
eerste Engelse vertaling Max Havelaar; or, the Coffee auctions of the Dutch Trading
Company - in de vertaling van Baron Alphonse Nahuijs, door Edmonston & Douglas
in Edinburgh in 1868 uitgegeven - gelijk doorzichtig wordt gemaakt met eenvoudige
tussenkopjes als ‘Composed by Stern’ and ‘Continuation of Stern's Composition’)
is kinderspel vergeleken met de jongleerkunst van Sterne. Wanneer Du Perron opmerkt
dat je een heel gewone roman overhoudt wanneer je ‘alle bijwerk’ uit Max Havelaar
schrapt, heeft hij gelijk. (Du Perron 1956: 236, n 2) Wanneer hij toevoegt ‘maar men
troost zich liever met de gedachte dat Rabelais en Sterne ook deze kracht misten...’
zit hij ernaast, want bij Sterne zou je in dat geval helemaal niets overhouden. Bij
Sterne is dat schijnbare ‘bijwerk’ juist de hoofdzaak, bij Multatuli is het zowel zuiver
bijwerk als functionele uitwerking van de satire op Droogstoppel.
Is er dan helemaal geen sprake van beïnvloeding? Ter Laans voortreffelijke
Multatuli-encyclopedie noemt onder het lemma ‘Sterne’ drie voor dit onderwerp
relevante plaatsen: twee brieven, waarover hieronder meer, en Idee 1274. In de
zevende bundel (1874-1877) noteert Multatuli:
Van Sterne gesproken, 't zal zeker menigen lezer verwonderen als ik
verzeker eerst zeer onlangs - en zonder onmatig genoegen - z'n Tristram
Shandy gelezen te hebben. Ik wou even in 't voorbygaan zeggen dat de
eigenaardige verdiensten van 'n bokkesprong niet in 't springen ligt, maar
in 't neerkomen op alle vier. 't Komt me voor dat Sterne wel eens ombuitelt,
(VW VII: 629)
Sterne zou het hier mee oneens zijn, want voor hem is de aardigheid van de sprong
nu juist wel gelegen in het springen - het neerkomen interesseert hem geen snars.
Multatuli heeft Sterne overigens wel begrepen, en het was inderdaad ‘zeer onlangs’
dat hij kennis had genomen van Tristram Shandy (en ver nadat de Havelaar was
voltooid). Enkele maanden voordat hij Idee 1274 noteert, schrijft Multatuli op 14
december 1876 vanuit Wiesbaden aan G.L. Funke het volgende:
S Avends leest M. [Mimi] me van Sterne voor. Ik begryp nu dat men in
Engeland, by 't verschynen van den Havelaar aan hem dacht. Wie niet
weet dat ik hem nooit gelezen had, en onattent leest, kan denken dat ik
hem naschreef. Onattent, want er is 'n eigenaardig verschil dat toch, naar
ik vrees, weinigen in 't oog valt. Sterne teekent arabesken òm de arabesken.
Dit doe ik niet. Als ik van den weg ga, heb ik er 'n (goede of verkeerde)
reden voor. Ook koketteert hy met ondeugendheidjes. Daar roep ik geen
wraak over, o neen! Maar ik roer geen verboden zaken aan dan met 'n
ernstig doel. Ik vind niets lachverwekkends in de toespeling op zekere
dingen. Ik vind niets grappigs in de puntjes waarmee z'n Sen-

Over Multatuli. Jaargang 25. Delen 50-51

58
timental Journey eindigt. Hy schertst met zoo iets als 'n jongen of
commis-voyageur en ik ben altyd in chirurgiens of vroedmeesterstemming.
Meen daarom niet dat ik hem laag stel! O neen! - (VW XVIII: 570)
Deze passage bevat veel interessants. Inderdaad was in besprekingen de naam van
Sterne gevallen na het verschijnen van Max Havelaar; or, the Coffee auctions of the
Dutch Trading Company. Maar dan alleen omdat de zich steeds aan de lezer
opdringende Droogstoppel werd vergeleken met de typisch-sterneaanse interne
verteller. Men vergelijke Peter King in diens monografie over Multatuli voor de
Twayne World Authors Series (1972) als hij over Woutertje Pieterse schrijft: ‘if it
is taken out of its context and published separately [it may] look like a novel of
romantic irony, in which the illusion of reality is deliberately destroyed by the frequent
intrusions of the narrator. Tristram Shandy is the prototype of this kind of writing.’
(King 1972: 109) Maar (zo vervolgt King terecht) die speelsheid van Woutertje
Pieterse is slechts schijn. Multatuli's commentaar op Tristram Shandy ligt in het
verlengde hiervan, en er blijkt duidelijk uit hoezeer de twee schrijvers verschillen.
De ideologische betrokkenheid van de polemist staat haaks op de luchtige vrolijkheid
van de sterneaanse woordkunstenaar.
De brief aan Funke maakt overigens ook duidelijk dat Multatuli in ieder geval
veel eerder al kennis had genomen van A Sentimental Journey. Uit zijn commentaar
op het einde van Sternes roman blijkt dat hij A Sentimental Journey in Duitse of
Franse vertaling moet hebben gelezen. Het einde daarvan is namelijk bijzonder,
omdat Sternes boek onvoltooid is. Het tweede deel (er waren er vier gepland) eindigt
abrupt: de laatste zin wordt niet afgemaakt en wordt ook niet afgesloten met enig
leesteken. Dat gebrek aan leesteken is overigens opzettelijk, want het wordt op de
volgende zetregel gevolgd door de tekst ‘End of Vol. 11’, zodat een (vrij flauwe)
ondeugende grap ontstaat die doet denken aan het kinderversje waarin Konstant een
hobbelpaard heeft. Op de laatste pagina van A Sentimental Journey immers bevindt
Yorick zich met een dame en haar aantrekkelijke dienster in één hotelkamer, en
wanneer hij niet in slaap kan vallen en zich nog eens uitrekt, ontmoet zijn hand het
dienstertje haar (en hier dus breekt de zin af). Latere en bravere Engelse edities
eindigen met een lange gedachtestreep, of een punt. De negentiende-eeuwse vertaling
van Jacob Geel (overigens ook door Funke uitgegeven) heeft een lange streep en een
geestige voetnoot, maar uitsluitend enkele Duitse en Franse vertalingen eindigen met
drie puntjes.
Sternes Journey is lang niet zo innovatief als Tristram Shandy, en zijn hoofdpersoon
is veel ernstiger. Het reisverslag, opgetekend door de fictieve dominee Yorick, wordt
gekenmerkt door een sterk associatieve opbouw, met een groot aantal schijnbaar
willekeurig ingelaste korte fragmenten. In 1862 schreef Multatuli een verhaalopzet
getiteld ‘Voorlaatste Hoofdstuk’ (Idee 242) dat heel duidelijk geïnspireerd is door
Yoricks reis. Er is sprake van een zeereis, een gesprek (deels in het Frans) in een
kajuit, een jongedame, een monnik. De strekking is
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Sentimentalistisch, en de laatste zin absoluut sterneaans: ‘Het laatste hoofdstuk van
deze geschiedenis mag ik niet verkoopen. Ik geef dat aan wien ik liefheb.’ Maar al
heel snel nam Multatuli afstand van dit fragment, zoals Idee 242a (in de uitgave van
1872 als noot toegevoegd, in 1879 als apart idee opgenomen) laat zien:
Met den bespottelyken eigenwaan die my kenmerkt, meende ik in 1862
toen ik dit verhaal gereed maakte voor de pers, iets schoons geschreven
te hebben - dat meer gebeurt - en ditmaal zelfs - ook dit gebeurt meer iets zéér schoons.
Uit vrees dat het nageslacht misschien in gelyke dwaling vervallen zou
als men het ongewaarschuwd overliet aan z'n eigen oordeel, acht ik my
eerlykheidshalve verplicht tot de verdrietige mededeling dat myn
zeeziekte-vertelling niet alleen zeer ver beneden Sterne's Sentimental
Journey staat, maar zelfs gebleken is, in zeer letterlyken zin beneden kritiek
te wezen. Geen tydschrift heeft zich vernederd, daaraan een enkel woord
van afkeuring weg te werpen, (VW II: 694)
Hier geeft Multatuli toe dat hij Sterne heeft nagevolgd, en zegt hij in te zien dat die
navolging niet geslaagd kan worden genoemd. De zelfkastijding lijkt overigens
onnodig hard, want het fragment is zeker niet slecht geschreven, en verhoudt zich
gunstig tot veel aanzienlijk mindere Nederlandse Sterne-imitaties. Maar Multatuli
hield graag de eer aan zichzelf en dekt zich hier goed in, zoals hij dat ook deed in
een brief aan Conrad Busken Huet, gedateerd 14 november 1867, waarin hij zich
ergert aan de neiging van mensen om hem te vergelijken met andere schrijvers: ‘Een
lystje van al de personen waarmeê ik vergeleken ben, zou curieux zyn. Altyd echter
waren 't schryvers of sprekers. Mirabeau was de eerste [...] Sterne, Heyne, de schryver
der Junische brieven, Apulejus (!) - wat weet ik het! En nu Chateaubriant!’ (VW XII:
488) Toch is het juist in zo'n Sentimenteel fragment als Idee 242, en met name in de
geschiedenis van Adinda en Saïdjah, dat we kunnen spreken van duidelijke
doorwerking van de Sentimentele Sterne. Hierop is al in 1892 gewezen door P.J.
Veth, die met name het beroemde verhaal van Saïdjah en Adinda in de Havelaar
associeerde met typisch Sentimentalistische huzarenstukjes als Sternes verhaal over
de dood van Le Fever, of over Maria van Moulines. (Oversteegen 1970: 31-47)
Sötemann nuanceerde in een noot zijn eerder geciteerde bewering: ‘de
overeenkomst tussen [Multatuli's] werk en dat van Sterne is voor hemzelf blijkbaar
evident geweest. Dat die ontdekking en mitsdien de lectuur van Sterne's boek hem
geen “onmatig genoegen” bezorgde, laat zich horen. De invloed van Sterne is - vooral
in Duitsland - kolossaal geweest. [...] Het zou dus allerminst verwonderlijk zijn als
Multatuli zijn talrijke “sterneanismen” had opgedaan langs de omweg van b.v. Jean
Paul [...]’. (Sötemann 1973: 271, n 75) In die voetnoot zit Sötemann in ieder geval
dichter bij de werkelijkheid dan met zijn onhoudbare be-
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wering dat het weinig moeite zou kosten ‘de talrijke overeenkomsten aan te tonen
tussen Max Havelaar en Tristram Shandy’. Jean Paul Richter, op het continent een
der belangrijkste en invloedrijkste Sterne-navolgers, bevond zich weliswaar niet in
Multatuli's bibliotheek (een gegeven dat op zich weinig zegt, want daar ontbreekt
ook A Sentimental Journey, met of zonder puntjes aan het eind), maar is inderdaad
zo volop aanwezig in de Europese literatuur van de negentiende eeuw dat het vreemd
zou zijn indien Multatuli hem niet gelezen zou hebben. Uiteindelijk kan er dus wel
gesproken worden van een zekere invloed van Sterne op Multatuli, maar dan een
afgeleide. Niet via Tristram, maar door de doorwerking van Yorick in het Europese
Sentimentalisme is het verrassenderwijs uiteindelijk Droogstoppel die (in diens eigen
woorden in het vierde hoofdstuk van de Havelaar) ‘een boek schrijft, dat op een
roman gelijkt’ - net als Tristram deed.
Peter de Voogd
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Sterne (II) Sterne, Laurence: Engels prozaïst, schrijver van o.m. The Life and Opinions of
Tristram Shandy, Gentleman, verschenen in negen delen tussen 1759 en 1767, door
de schrijver zelf ‘een encyclopedie van Kunsten & Wetenschappen’ genoemd.
Multatuli noemt Sterne zo weinig mogelijk, zoals hij over het algemeen slechts in
het voorbijgaan spreekt over de literaire voorgangers die invloed op hem uitoefenden.
Hij noemt liever namen van b-auteurs, die niet aan zijn niveau kunnen tippen. Maar
hij noemt Sterne wel een paar keer, was het in de Ideën?
Van Sterne gesproken, 't Zal zeker menigen lezer verwonderen als ik
verzeker eerst zeer onlangs - en zonder onmatig genoegen - z'n Tristram
Shandy gelezen te hebben. Ik wou even in 't voorbygaan zeggen dat de
eigenaardige verdiensten van 'n bokkensprong niet in 't springen ligt, maar
in 't neerkomen op alle vier. 't Komt me voor dat Sterne wel eens ombuitelt.
Zonder onmatig genoegen, zou het? Ik geloof er niks van. Waar zou Multatuli de
naam Stern (in Max Havelaar) toch vandaan hebben? We kunnen intussen
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rustig vaststellen dat zowel Multatuli als Sterne regelmatig ombuitelt. Dat is charmant,
al is het extra charmant dat Sterne daar ook ronduit voor uitkomt. Waarom Multatuli
niet? ‘Men heeft me vergeleken met Sterne “in his best moods”, zegt de Westminster
Review... Welnu, ik stel dien lof op niet den minsten prys. Ik hoop steeds te gelyken
op myzelf. Swift, Addison, Steele, Goldsmith en Sterne. Men neme 't my niet kwalyk,
dat ik zo ver beneden al die mannen sta: ik ben door niemand gemaakt.’
‘Door niemand gemaakt.’ Je zou toch bijna zeggen dat Multatuli hier kind is van
de negentiende eeuw, de periode van het hardnekkige misverstand dat men
‘oorspronkelijk genie’ noemt. Of heeft men dat misverstand al in de achttiende eeuw
ontwikkeld?
Atte Jongstra

Verhandeling Clubs, genootschappen, leeskringen, al dit soort organisaties kwamen veelvuldig
voor in de achttiende eeuw. Het jezelf ontwikkelen en toegang hebben tot
ontwikkelingsmogelijkheden, zoals boeken en leesbibliotheken (→ Leesbibliotheken),
waren direct het gevolg van de Verlichting. Die kennis werd vervolgens toegepast
in een onderzoek en de resultaten van het onderzoek kwamen ten slotte als een
verhandeling op papier en werden soms voorgedragen in de vorm van een lezing.
Multatuli was zelf als jongeling lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
een organisatie die volksontwikkeling nastreefde, bijvoorbeeld door bibliotheken te
stichten, maar die door Multatuli uiteindelijk niet werd omarmd vanwege de
braaf-christelijke signatuur.
Maar het was wel dit soort organisaties die hun leden aanzetten tot het schrijven
van verhandelingen. Een verhandeling is een geschreven of gesproken weergave van
de bezinning op de werkelijkheid. De verhandeling behoorde tot de didactiek, het
moest de lezer iets leren. De werkelijkheid kon alles omvatten. In de praktijk kon
het onderwerp van een verhandeling dus zijn: een begrip (bijvoorbeeld de vrijheid),
een zintuiglijk waarneembaar voorwerp (een bouwwerk), een kunstwerk (een
muziekcompositie), een stelling of een strekking. De verhandelingen werden
geschreven en daarna soms voorgedragen op een bijeenkomst, soms ingezonden als
stuk om mee te dingen in een prijsvraag, waarna veelal publicatie volgde. Het aantal
gehouden prijsvragen in de achttiende eeuw is nauwelijks te tellen en een aantal van
die verhandelingen behoren thans nog tot de meest informatieve literatuur over die
tijd.
De verhandelingen bij 't Nut, bestonden overigens voornamelijk uit het voorlezen
van poëzie, soms zelf geschreven zoals in het geval van Multatuli. Maar af en toe
waren de bijdragen aan de Nutsavonden toch ook levensbeschouwelijk zoals Van
der Meulen in zijn biografie meldt. Hoe dan ook, Eduard Douwes Dekker groeide
als jongeman op in een omgeving waarin men werd gestimu-
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leerd om verschijnselen die je interesseerden te bestuderen en je bevindingen daarover
op schrift te stellen.
Goed beschouwd is het grootste deel van zijn werk in de vorm van een verhandeling
opgesteld en zelf noemt hij het af en toe ook zo. Zijn ideeën over Vrije Studie in
Ideën, derde bundel noemt hij bijvoorbeeld zelf consequent ‘een verhandeling’. Het
pak van Sjaalman wordt door Droogstoppel in de Havelaar beschreven als een pak
van ‘verhandelingen en opstellen’. In de Millioenenstudiën schetst hij hoe het er bij
de voordracht van een verhandeling aan toegaat. (VW V: 92f)
Ontelbare keren geeft Multatuli in zijn werk aan op een of ander onderwerp te
zijner tijd nog wel terug te komen in een verhandeling. Als hij al die beloftes was
nagekomen, zou zijn oeuvre nog veel omvangrijker geworden zijn dan het toch al
het geval is.
Multatuli gaf zelf ook ooit een definitie van de verhandeling: ‘Een zogenaamde
verhandeling kán zyn, en zou misschien behoren te zyn, de quintessens van maanden
denkens. Ja, men kan zich voorstellen, dat de resultaten der wysbegeerte van een
geheel leven waren samengeperst in zó weinig woorden, dat men ze in één half uur,
of zelfs in weinige minuten zou kunnen uitspreken.’ (Idee 593, VW IV: 345) Zelf had
hij toch wat meer ruimte nodig voor zijn eigen ‘wysbegeerte’, maar volgens zijn
eigen criterium voldoet zelfs een werk als de Havelaar aan de definitie van een
verhandeling.
Jos van Waterschoot

Verlicht despotisme Wie de verlichtingsdenkbeelden in het werk van Multatuli nagaat zal snel stuiten op
zijn genegenheid voor het politieke stelsel van het ancien régime. De felle haat tegen
politici als Thorbecke die Multatuli soms zelfs de ‘broederlyke liefde die 't beginsel
onzer daden behoort te zyn’ uit het oog deed verliezen bracht een afwijzing van het
gehele parlementaire systeem met zich mee die er niet om loog.1. (Idee 452, VW III:
151) Ondanks het feit dat de auteur vooral duidelijk lijkt te zijn in zijn kritiek op het
parlementarisme laten zich ook enkele aanwijzingen vinden voor de politieke
denkbeelden die hij daarvoor in de plaats gesteld wenste te zien. Deze zullen hier
worden geschetst op basis van onder meer de Ideeën 451 en 452 (verschenen in
Ideeën 11, 1864-65), zijn studie Een en ander over Pruisen en Nederland (1867) en
het toneelstuk Vorstenschool (1875).
In het vroege literaire oeuvre van Multatuli is een gedicht te vinden met de titel
‘De Molenaar van Sanssouci’.2. De daarin beschreven anekdote, vermaard bij iedereen
die ook maar zijdelings heeft kennis genomen van de Pruisische geschiedenis, refereert
aan de reputatie van koning Frederik II als rechtvaardige vorst die zelfs de uitbreiding
van zijn Potsdamse Arcadië opoffert aan de uitspraken van de ‘fiksche Regtbankte
Berlijn’: ondanks de aanvankelijke dreiging

Over Multatuli. Jaargang 25. Delen 50-51

63
van de monarch wil zijn buurman, de molenaar, zijn molen die de aanleg van het
buitenverblijf Sanssouci in de weg staat, niet aan Frederik verkopen. Hij beroept zich
daarbij op zijn recht als heer in eigen huis, gewaarborgd door de justitie in Berlijn.
De koning respecteert uiteindelijk de onkreukbare houding van zijn onderdaan en
herziet zijn bouwplannen. ‘Kon 't in een Republiek wel immer beter gaan?’ is de
conclusie van Multatuli.
Het verhaal heeft - via schoolboeken en andere vaderlandse lectuur - veel
bijgedragen tot de mythevorming rond de persoon van Frederik de Grote, die mag
gelden als een van de ‘prototypes’ van het historisch verschijnsel van het ‘verlicht
despotisme’.3. Multatuli heeft zich later kritisch uitgesproken over de literaire waarde
van zijn vertaling; hij is evenwel niet teruggekomen op de inhoud ervan, die, ondanks
de slotwending, de Pruisische koning bepaalde sympathieën toch niet ontzegt.4. Ook
andere boegbeelden van de Pruisische staat, in de eerste plaats Otto von Bismarck,
mochten rekenen op de waardering van de auteur. (Ter Laan 1995: 293; Van der
Meulen 2002: 513f)
Een verklaring voor dit feit is gelegen in de felle kritiek van de schrijver op het
eigentijdse, politieke systeem in Nederland.5. Voor Multatuli ligt de oorzaak van de
ellendige toestand van het Nederlandse volk in het hedendaagse staatsbestel dat
doordrongen is van ‘de zuurdesem der oude Republiek’. Hij noemt de Nederlandse
grondwet van 1848 ‘een huichelachtig mixtum compositum waar den Koning 't recht
ontnomen is om goed te doen, en elke fortuinmaker met weinig of geen kosten 't
recht kopen kan om kwaad te doen’. (Een en ander over Pruisen, VW IV: 75)
De geest van de oude Republiek, waarvan ook de eigentijdse Nederlandse staat
volgens Multatuli doordrongen is, bestaat in de huichelarij van de regeerders die zich
wel burgervaders noemen, maar geen enkele poging ondernemen het leed van de
bevolking te verzachten. Vandaar ook dat Multatuli niets moet hebben van de politieke
voormannen van de ‘Gouden Eeuw’. In zijn afrekening met een schriftje van
Thorbecke over Johan de Witt valt zijn oordeel over deze politicus eveneens heel
kritisch uit: ‘Zo-min er in Nederland één stuk brood meer is gegeten, ten gevolge
der kunstjes van Jan de Witt, zo-min ook is er, tot-nog-toe één stuk vlees meer
genoten, door de kunstjes van Mr. Jan Rudolf Thorbecke.’
Het voornaamste kenmerk van het oude en het nieuwe staatsbestel is voor Multatuli
dan ook een verregaande corruptie, ‘en... in 1900 als in 1700: het volk van Nederland
betaalt het spel’. (Idee 452, VW III: 176f) Enkele honderd families wier leden al
eeuwenlang op het kussen zitten houden ook heden ten dage de macht in handen,
terwijl de koning door het beginsel van de ‘onschendbaarheid’ in de grondwet elk
recht tot inspraak ontnomen is. Maar het zou juist de macht van de koning moeten
zijn die de heerszuchtige oligarchie in bedwang moet houden:
Men zou zich desnoods het ideaal van vryheid, gelykheid, broederschap
kunnen voorstellen onder een verlicht despotisme, onder een monar-
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chie, getemperd door vrees voor volksongunst (ik beweer daarom niet dat
het daar altyd wordt gevonden, maar 't zou mogelyk zyn) onder een
grondwet echter als de onze, waar geen koninklyke macht alle andere
macht onder zich nivelleert, onder een grondwet die de verdrukking van
't ganse volk door een twee-, driehonderdtal familiën toelaat, aanmoedigt
en voorschryft, is gelykheid, vryheid, broederschap onmogelyk. (Een en
ander over Pruisen, VW IV: 75)
De machteloze positie van de koning wordt door Multatuli in scherpe bewoordingen
omschreven. Hij is veroordeeld tot nietsdoen, hij wordt gedwongen tijdens de
troonrede leugens over de toestand van het vaderland uit te spreken, hij moet zijn
ware gezindheid verbergen. De grondwet van 1848 maakt hem tot een karikatuur:
Een grondwet-koning is zogenaamd onschendbaar, dus: niet aansprakelyk.
Hy is verantwoord, wanneer-i zich stipt houdt binnen de beperkingen van
zo'n instrument, en is wel genoodzaakt om niet meinedig te worden,
verstand, oordeel, bekwaamheid, goeden wil, hogere inzichten, alles wat
in hem is, voor 'n groot deel te besteden aan 't bestuderen van militaire
modes. Dit is zo erkend, dat reeds by de opvoeding en opleiding van
aspirant-koningen alles wordt geregeld op 'n wyze die ze vatbaar maakt
voor latere onbeduidendheid. (Idee 451, VW III: 128)
In zijn succesvolle toneelstuk Vorstenschool werkt Multatuli deze gedachten verder
uit.6. De auteur heeft er twee modellen van koningschap tegenover elkaar geplaatst:
de door zijn ministers en onbenullige hovelingen beheerste koning George die het
regeren overlaat aan de door eigenbelang gedreven hofkliek en, hoewel goedaardig
van karakter, zijn plichten verzaakt, zich bezig houdend met jachtpartijen en sjieke
uniformen. Koningin Louise daarentegen belichaamt het idee van de goede vorst.
Zij doorziet de aanslagen van de hofcamarilla en leeft voor de belangen van het volk.
Door haar rationele houding kan ze het web van een verderfelijke intrige verscheuren
en haar man de ogen openen voor zijn eigenlijke plicht - de welvaart van zijn volk
te verbeteren.
Het stuk werd naast een vorstenspiegel ook een opvoedingsdrama genoemd. (De
Leeuwe 1950: 83) Door deze karakteristiek is het verbonden met het toneel van de
Verlichting. (Alt 1994, Engbers 2001) We vinden hier een zelfde zucht tot de waarheid
als grondbeginsel van het menselijke handelen en daarmee ook van de politiek: ‘Een
eerste plicht des Soevereins is: weten.’ Ook de vorst is vervolgens gehouden tot de
algemene eisen van medemenselijkheid, zijn verstand en zijn geweten binden hem
aan de nood van de gemeente, meer dan een plaats in ‘d'Almanach de Gotha’ moet
hij een ‘eerzuil in het hart des volks’ nastreven. (Multatuli 1975: 49; 51 en 50) Edele
gevoelens en menslievende plichtsvervul-
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ling worden vervolgens, zo bewijzen enkele protagonisten in het stuk, ook onder dat
volk gevonden, waardoor de echte zielenadel de standsgrenzen doorbreekt. Ten slotte
verbindt de scherpe kritiek op de gedegenereerde adel, belichaamd in de jonkheer
Von Schukenscheuer-Schiefschalheim, en de intrigante en onbekwame ministers dit
toneelstuk met het maatschappijkritische verlichtingsdrama.
Maar er is meer. Koningin Louise vertelt aan haar moeder dat ze eens als kind in
een droom een visioen had. Een engel deed haar kiezen tussen twee kronen, de een
gemaakt van doornen, de andere van goud:
‘Wat wilt ge, koningin of mens zyn, sprak hy,
Een mens die lydt, gevoelt en arbeidt, of
Een Koningin die heerst?’ Ik... koos het eerste!
En drukte my den doornenkrans op 't hoofd,
En voelde 't bloed my bigglen langs de slapen...
‘Door dat tot dit!’ sprak de engel, en hy lei
De gouden koningskroon my in den schoot... (Multatuli 1975: 47f)
Met het beeld van het koningsdiadeem als doornenkroon refereert Mutatuli aan een
eeuwenoude traditie in de staatkundige theorie rond het koningschap. Augustinus,
Thomas van Aquino, de christelijke staatstheoretici in de Renaissance en ook de
grondlegger van het absolutistische staatsdenken, Jean Bodin, zien de heerser in de
directe navolging van Christus. (Noak 2002: 159-167) Hij is de christomimētēs, de
verbeelder van de rol van Christus op het aardse schouwtoneel.7. Zijn roeping is het
de bepalingen van de decaloog om te zetten in politiek en daarmee de gelukzaligheid
van het volk te garanderen. Voor de persoon van de heerser betekent dit de martelaar
te worden van zijn positie. Daarom ook beschrijft Lipsius, de vader van de
Nederlandse politieke theorie, het ambt van de vorst als munus, als last en liefdedienst
tegelijk. (Oestreich 1969: 51-67) Lipsius' woorden, waarmee hij het doel weergeeft
van de vorstelijke regering, komen dan ook overeen met de eisen van Multatuli.
Lipsius: ‘In dese woorden hebbe ick begrepen, het eynde van een oprecht Vorstendom,
ende de reyne pale, tot welcke dese Coninclijcke worstelaer soude mogen lopen,
ende niet anders en is dan 't profijt, versekertheyt ende welvaert vanden ondersaten.’
(Lipsius 1623: 11, VI, b8r) Multatuli: ‘Ik voor my, ik blyf er by, dat de ellende des
Volks moet worden uitgeroeid!’8. (Idee 451, VW III: 148)
Het verlicht despotisme heeft eveneens de gedachte van de vorst als dienaar van
het volk sterk beklemtoond.9. De nadruk ligt echter voortaan minder op de religieuze
fundering van het koningschap. De vertegenwoordigers van de natuurrechtelijke
school, als Grotius of Pufendorf, zien de staat als resultaat van een overeenkomst
onder de oorspronkelijk vrije individuen, waardoor recht, orde en vrede moeten
worden gewaarborgd. De koning heeft de plicht de staat volgens de wetten van de
rede te regeren. Ook daarbij is hij gebonden aan het
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geluk van de onderdanen als fundamenteel doel van het politieke handelen. Het
begrip ‘despotisme éclairé’ werd vooral gebruikt voor een rationeel georganiseerd
staatsbestuur, waar de vorst, bijgestaan door kundige ambtenaren, zelf de
verantwoordelijkheid op zich nam voor het welvaren van het volk. Het gaat hier om
een politieke ethica die doordrongen is van het stoïcijnse plichtsbesef en de absolute
prioriteit van de raison d'état boven de persoonlijke belangen niet alleen van de
onderdanen, maar ook van de vorst zelf. Hij regeert soeverein, dus zonder inspraak
van een parlement, maar ook zonder medezeggenschap van de ministers. Op deze
wijze wordt de vorst, zoals een klassiek geworden gezegde van Frederik II luidt, ‘le
premier serviteur de l'Etat’.10.
De uitwerkingen van dit systeem zijn - althans volgens Multatuli - voor de politiek
belangstellenden waar te nemen in het welslagen van de Pruisische staatkunde. Na
de voor Pruisen succesvolle oorlogen van 1864 en 1866 voorspelt Multatuli in de
genoemde, in 1867 verschenen studie Een en ander over Pruisen en Nederland dat
het ook met de bevoorrechte positie van Frankrijk binnen Europa gauw gedaan zal
zijn.11. (Van der Meulen 2002: 523-526) Het is allemaal Pruisisch wat de klok slaat.
Gezien de ellendige toestand van de Nederlandse samenleving voelt de auteur
hoegenaamd zelfs genegenheid voor een Pruisische invasie, in ieder geval wenst hij
de regerende politici hartstochtelijk de tuchtiging door een Pruisische korporaal toe.
(VW IV: 63) Zijn bewondering voor de Pruisische regeerwijze steekt de auteur niet
onder stoelen of banken, ‘want’, zo schrijft hij, ‘ik weet by eigen ondervinding dat
het onmogelyk is de werking der Pruisische Staats-machine gade te slaan, zonder
daarvoor den eerbied te gevoelen die men aan elke grootse schepping verschuldigd
is.’ (VW IV: 67)
In Pruisen heeft zich het proces voltrokken dat Multatuli ook als oplossing zag
voor de Nederlandse gravamina: een sterke man, Bismarck, durfde de regering alleen
te aanvaarden, hij joeg de hele bende van ministers en parlementariërs naar huis en
nam zelf de verantwoordelijkheid; de stuurman van het staatsschip laat in zwaar weer
niemand anders aan het roer staan:
Slechts één, Pruisen, met kracht bestuurd door een groot man die den moed
had alléén te staan, en de ‘geachte leden’ terugzond naar katheder en geldla,
één land slechts zag zyn parlementair stelsel omgeworpen, of geschorst
althans. Toen er behoefte was aan degelykheid, aan ‘handen uitsteken’,
werd het als een belemmerend passagier in stormweer, door den
scheepsbevelhebber ‘van dek’ gejaagd. Nu de storm voorby is, mogen die
heren terugkomen, en opnieuw een praatje maken. Maar men kan zich
verzekerd houden, dat de officier van de wacht z'n instructiën heeft om
hen opnieuw ‘naar de hut’ te jagen, als er buien komen opzetten aan den
horizont. (VW IV: 88)
Mocht het allemaal ingegeven zijn door Multatuli's neiging tot provoceren, door zijn
haat tegen Thorbecke en de liberalen, door zijn algemene bewonde-
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ring voor grote mannen, ja wellicht door zijn oude jeugddroom om ‘koning van
Afrika’ te worden - toch is de genegenheid voor de behoudsgezinde regeerwijze
opmerkelijk. Maar Multatuli, het ‘vat vol tegenstrijdigheids’, blijft er niet bij. (Van
der Meulen 2002: 79f; 513) Weliswaar eindigt zijn studie met de uitroep ‘Leve de
Koning!’12. Dit weerhoudt hem er echter niet van in hetzelfde stuk vurig voor een
algemeen kiesrecht te pleiten. Als Nederland de voorkeur geeft aan het
parlementarisme moet het volk ook echt in de gelegenheid gesteld worden mee te
spreken over zijn belangen. De census in de kieswet hoort afgeschaft:
Ik ben tegen 't parlementair stelsel. Maar als men dit nu eenmaal houden
wil, behoort het in oprechtheid te worden toegepast, en niet met de
huichelary van een bespottelyken census. Vrye en algemene verkiezingen,
dát is - nu we eenmaal mee varen in 't schuitje van de eeuw - 't enige middel
om dat vaartuig te doen aanlanden in goede haven, en vooral om te beletten
dat reizigers en bemanning ál te erg worden uitgezogen. De lyders der
constitutiekoorts willen dat het Volk meespreke. Welnu: dát dan ook 't
Volk meespreke! 't Is vals en schandelyk het in den waan te brengen dat
er gezorgd wordt voor z'n belangen, als dit inderdaad niet geschiedt. Vrye
en algemene verkiezingen, ja.13. (Idee 451, VW III: 144)
Daarmee verlaat de auteur vanzelfsprekend het kamp van het verlicht despotisme.
Het stelde zich weliswaar het geluk van het volk ten doel, maar het volk was
veroordeeld tot gehoorzamen en zwijgen. Multatuli's sympathieën voor het
‘despotisme éclairé’, in de grond van de zaak ironisch gekleurd, staan zijn
onafhankelijk politiek oordeel dus niet in de weg.
Net als voor Koningin Louise in Vorstenschool is het ook voor hem onmogelijk
één politieke richting te kiezen, uit vrijzinnigheid veracht hij het moderne
partijgeknoei.14. (Multatuli 1975: 110) De liberalen - die in de plaats gesteld hebben
‘voor 't misbruik van de adel, misbruik zonder adel’, de behoudsgezinden - die ‘niets
behouden dan eigen geld en goed’, de radicalen - ‘de schreeuwers om verbetering
van weer en wind’ - zij allen worden door de auteur afgekeurd. Zijn ironische slotsom
blijft: ‘Als ik kiezen moest[...] - dan koos ik de oude, styve politiek, met ap- en
dependentie van z'n vormen. De domheid in 't latyn, in officieel kanselary-tenu, doet
minder kwaad, dan als ze zich op straat en markt vertoont [...]. Ik ben aristokratisch,
middeleeuwsch...’ (Multatuli 1975: 110-116)
Bettina Noak
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Eindnoten:
1. Voor de politieke denkbeelden van Multatuli verwijs ik naar de recente biografie van Dik van
der Meulen (2002).
2. Het gedicht werd in 1838 gepubliceerd en is een bewerking van een Frans stuk van Andrieux,
‘Le Meunier de Sans-Souci’. Ter Laan (1995), p. 1779; Van der Meulen (2002), p. 108-110.
Tekst als Bijlage I in Van der Meulen (2002), p. 775-778.
3. Over de anekdote en haar nasleep Ohff (2001), p. 142f. Over de politieke denkbeelden van
Frederik II vgl. Sellin (1976).
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4. Multatuli over de vertaling, zie Ter Laan (1995), p. 1779; Van der Meulen (2002), p. 108-110.
De slotwending luidt: ‘Ja - dat zijn zoo Vorstenspelen - / Spelen? - maar met vuur en zwaard!
/ Een Provincie wordt gestolen / En een Molen blijft gespaard!’ Ibidem, p. 778.
5. Over de politieke geschiedenis van Nederland en de grondwet van 1848 zie kort Nederlands
verleden in vogelvlucht (1993), p. 56-86.
6. Over Vorstenschool zie de Inleiding van H.H.J. de Leeuwe in Multatuli (1975), p. 7-28, verder
De Leeuwe (1950), p. 56-157, De Leeuwe (1986); Maas (1996) en Baker (1997).
7. Ook Koningin Louise refereert aan het vondeliaanse ‘de wereld is een schouwtoneel’: ‘Men
zegt: de wereld is een schouwtoneel... Ik wil myn rol op dat toneel vervullen, / De plaats betalen,
die het lot my bood!’ Multatuli (1975), p. 50.
8. Het citaat refereert aan de bekende slotformule van Cato de Oude: ‘ceterum censeo Carthaginem
esse delendam’, vgl. ook Idee 452, VW III: 149.
9. Over het absolutisme / despotisme algemeen Vogler (1996); over de politieke denkbeelden
Conze (1978).
10. Het citaat staat in het Testament Politique van 1752, geciteerd naar Conze (1978), p. 185.
11. Een positieve bespreking leverde ook C. Busken Huet in deel 2 van zijn Litterarische Fantasien
en Kritieken. Vgl. Busken Huet (1881), dl. 2, p. 209-223. Zie verder Krul (2000).
12. Van der Meulen (2002) wijst erop dat Multatuli in zijn particuliere correspondentie het slot
afgezwakt heeft. Over Een en ander over Pruisen en Nederland schreef Dekker: ‘Ja, men zou
't ook kunnen noemen een “betoog hoe men uit walg van het parlementarisme monarchaal
wordt”. Waarlyk ik loop niet hoog met koningen! En al ware dit zoo, dan nog zou ik niet spoedig
partytrekken voor koninkjes uit het liederlyk, uit het dom en wurmstekig huis van Oranje!’
Geciteerd naar Van der Meulen (2002), p. 525.
13. Multatuli maakt zich ook sterk voor het stemrecht voor vrouwen, ibidem, p. 147.
14. Over Mutatuli's onafhankelijke houding in politicis zie ook het recente artikel door Van den
Bergh (2003).

Verveling (ennui) Hoewel verveling (moeilijk te scheiden van en verwant met ‘melancholie’, ‘sleur’,
het Duitse ‘Müßiggang’ of ‘Überdruß’ en het Engelse ‘spleen’) van alle tijden is,
was het begrip in de Verlichting nog - of: weer - zo actueel dat Louis de Jaucourt er
voor de Franse Encyclopédie (→ Encyclopedisten), een lemma over schreef - een
van zijn in het geheel meer dan 17.000. Multatuli thematiseert de verveling vaak in
zijn werk, maar gaat daarbij niet nader in op het gedachtegoed van achttiende-eeuwse
verlichtingsfilosofen. Ook negentiende-eeuwse filosofen die de verveling hebben
beschreven, noemt hij niet. Arthur Schopenhauers werk liet hij grotendeels links
liggen en de publicaties van Søren Kierkegaard kende hij waarschijnlijk niet.
De Jaucourt betoogt in de Encyclopédie dat zowel het lichaam alsook de ziel
behoeftes hebben. Een van de grootste is de behoefte aan bezigheid die op twee
manieren, een passieve en een actieve, bevredigd kan worden: door je over te geven
aan de indrukken die voorwerpen op je maken of door na te denken en te mediteren.
Het eerste, schrijft De Jaucourt, is eenvoudiger. Maar de activiteit wordt beloond
want die leidt naar het geluk. Mensen dienen het gesprek met zichzelf te zoeken, hun
gedachten te ordenen en na te denken over hetgeen ze
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zien en lezen. Macht, rijkdom, aanzien en dergelijke beschermen mensen niet tegen
verveling, laat hij niet na te waarschuwen.
Het lemma ‘Verveling’ kwam in de Verlichting niet uit de lucht vallen. Dat de
Duitse achttiende-eeuwse filosoof Immanuel Kant aandacht aan de ‘lange Weile’ in
de ‘Anthropologie in pragmatischer Hinsicht’ besteedde (Kant 2000: 443, 553f), zegt
niet zo veel omdat hij in zijn werk bijna niets heeft overgeslagen. Interessanter is dat
Voltaire (→ Voltaire), medewerker van de Encyclopédie, de verveling thematiseert.
Hij beschrijft in het slothoofdstuk van Candide, of het optimisme (1759) hoe Candide
en de anderen na allerlei avonturen eindelijk in de buurt van Constantinopel
neerstrijken. Daar vervelen ze zich. Op zekere dag zegt een van hen, het ‘oudje’:
‘Ik zou wel eens willen weten wat erger is: honderd keer verkracht worden
door negerpiraten, een bil kwijtraken, spitsroeden lopen bij de Bulgaren,
afgeranseld en opgehangen worden tijdens een auto-da-fe, ontleed worden
en galeislaaf zijn, kortom blootgesteld worden aan alle ellende die wij
hebben doorstaan, of hier moeten blijven zonder iets uit te voeren.’
‘Dat is een goede vraag,’ zei Candide.
Haar woorden zetten hen opnieuw aan het denken, en met name Martin
kwam tot de slotsom dat de mens op aarde is om ofwel te vergaan van
onrust, ofwel te sterven van verveling. (Voltaire 1994: 124f)
Een oude man met wie ze praten, vertelt dat hij samen met zijn kinderen de grond
bewerkt. ‘Door het werk’, zegt hij, ‘houden wij ons drie grote rampen van het lijf:
de verveling, de ondeugd en de honger.’ (Voltaire 1994: 127) Daarop besluiten
Candide en de anderen hun tuin te gaan bewerken en niet meer te discussiëren over
metafysische thema's: ‘Voor dit loffelijke doel zette het kleine gezelschap zich
helemaal in, en iedereen ging zijn talenten ontwikkelen.’ (Voltaire 1994: 128) Een
loffelijk doel? Candide is opgevoed in het geloof dat hij in de beste van alle mogelijke
werelden leefde. Ondanks het feit dat hij zoveel rampspoed heeft meegemaakt, houdt
hij lang aan zijn optimistische wereldbeeld vast. Je kunt Candide als een
avonturenroman lezen, maar het is ook een filosofisch werk, een satire op het
metafysische optimisme dat de Duitse filosoof Leibniz in zijn Théodicée ontvouwde.
Martin Doehlemann stelt in zijn studie Langeweile? Deutung eines verbreiteten
Phänomens vier soorten verveling vast: ten eerste de verveling uit tegenzin (o.m.
uitvoeren van bepaalde verplichte taken, te vergelijken met ‘sleur’), vervolgens de
situatieve verveling (wachten, een kerkdienst), dan volgt de existentiële verveling,
een kleine broer van de dood, en ten slotte noemt hij de creatieve verveling, volgens
Goethe de ‘Mutter der Musen’. Zoals uit de volgende voorbeelden zal blijken, werd
de verveling in de Nederlandse literatuur door de eeuwen heen

Over Multatuli. Jaargang 25. Delen 50-51

71
volop gethematiseerd. Al in de eerste zin van de voorrede van De historie van
Mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) wijzen Betje Wolff en Aagje Deken op het lezen
uit verveling: ‘Velen uwer lezen: niet eenig en alleen, om de verveling te ontvlieden;
[...] neen: veler uwer lezen, om uwe denkbeelden te vermeerderen, en dus verstandiger
te leeren denken en doen.’ (Wolff & Deken 1998: 4) Frans Coenen schreef aan het
eind van de negentiende eeuw een roman met de titel Verveling (1892), over Simon
Vestdijk wordt gezegd dat hij schreef om zich niet te vervelen en Ferdinand Bordewijk
publiceerde een kort artikel met de titel ‘Tegen de verveling. Schrijven als
tijdpassering’. Multatuli stelde op zijn beurt vast dat literatuur die volgens hem uit
verveling was geschreven, ook vervelend kon zijn, zoals het ‘gerymel en de
redekavelingen van den “Muider Kring”: My komen al die dingen voor als
monumenten van wansmaak, als noodkreten van allerdeftigst gedragen verveling,
en ik voed hoop dat eerlang 't nu opluikend jong geslacht hieromtrent van myn mening
wezen zal.’ (VW VII: 464f)
In de niet-Nederlandstalige literatuur is het niet anders: Gustave Flaubert
thematiseerde Emma Bovary's verveling in Madame Bovary (1856) en Georg Büchner
beschreef de verveling in al zijn werk, het aangrijpendst in de novelle Lenz (1835).
Opvallend is Lenz' opvatting over de rol van God die mensen die in existentiële nood
verkeren, geen houvast biedt. Religie maakt deel uit van vrijetijdsbestedingen waarmee
God moet concurreren. Dit komt het duidelijkst tot uitdrukking in de scène waarin
Lenz tegen de piëtistische dominee Oberlin, die hem het advies geeft zich in zijn
nood tot God te richten, zegt: ‘Ja, wenn ich so glücklich wäre wie Sie, einen so
behaglichen Zeitvertreib aufzufinden, ja, man könnte sich die Zeit schon so ausfüllen.
Alles aus Müßiggang. Denn die meisten beten aus Langeweile, die anderen verlieben
sich aus Langeweile, die dritten sind tugendhaft, die vierten lasterhaft, und ich gar
nichts, gar nichts, ich mag mich nicht einmal umbringen: es ist zu langweilig.’
(Büchner 1982a: 105) Büchner legt in zijn toneelstuk Dantons Tod (1835) een verband
tussen de verveling en de Franse Revolutie door Danton de volgende woorden in de
mond te leggen: ‘Das ist sehr langweilig, immer das Hemd zuerst und dann die Hosen
drüber zu ziehen und des Abends ins Bett und morgens wieder raus zu kriechen und
einen Fuß vor den andern zu setzen; da ist gar kein Absehen, wie es anders werden
soll. Das ist sehr traurig, und das Millionen es schon gemacht haben, und daß
Millionen es wieder so machen werden.’ (Büchner 1982b: 33f) De Franse Revolutie
zal daar geen verandering in brengen, de revolutionairen hadden andere prioriteiten.
Met de leiders van de Franse Revolutie identificeerde Multatuli zich in 1886 in een
brief aan H.C. Muller: ‘Ik lyk meer op Danton, Robespierre of zelfs op Marat, dan
op Lamartine die in '48 ter inwyding van z'n politieke loopbaan afschaffing doordreef
van den doodstraf voor politieke misdryven.’ (VW XXIII: 652)
De verveling die Voltaire en Büchner in de boven geciteerde fragmenten
beschrijven, kunnen we volgens Doehlemanns indeling tot de existentiële rekenen.
Die is al in de bijbel gedocumenteerd. Door de verdrijving uit het paradijs
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zou de mens aan innerlijke leegte lijden en proberen een alternatief te vinden voor
het verlies van God en het paradijs. Hij geeft nog een verklaring voor deze existentiële
verveling die samenhangt met de ontwikkelingen in de tijd waarin de secularisatie
plaatshad. Door de opvattingen die voortkwamen uit de ideeënwereld van de
Renaissance en de Verlichting, verdween God uit het centrum van de wereld. Leegte
en onrust zouden het leven van de mens zijn gaan beheersen. (Doehlemann 1991:
54f) Dit kan tevens een verklaring zijn voor het besluit van de samenstellers van de
Franse Encyclopédie om een lemma aan de ‘verveling’ te wijden. De vraag of
aanhangers van een mechanistische natuur-filosofie toch in God konden geloven,
speelde in de Verlichting een grote rol. Maar onder de filosofen en auteurs die tot
de Verlichting worden gerekend, vinden we atheïsten én gelovigen, al hadden velen
gekozen voor een rationele vorm van religie. Wat overigens de Kerk er niet van
weerhield hen ook te vervolgen.
Multatuli kende de verveling en besteedde er aandacht aan. In een brief ‘VAN
FANCY’ aan ‘MAX’ (Minnebrieven) biecht zij op dat zij uit verveling haar katje wel
eens heeft geknepen. (VW II: 56) Met behulp van Doehlemann kunnen we dit
existentiële of situatieve verveling noemen. Verderop in Minnebrieven lezen we een
beschrijving die naar de situatieve verveling verwijst: ‘Toen ik tien jaren oud was,
wandelde ik op de zogenaamde Hoge-sluis te Amsterdam. 't Was een
zaterdag-namiddag. Nog heb ik dat Zaterdagsgevoel: morgen geen school! Kerk...
ja... maar dat duurt kort, schoon 't lang leek door de verveling.’ (VW II: 151) Kerk en
verveling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook in Max Havelaar: Batavus
Droogstoppel is ontevreden over Frits, onder meer over diens houding in de kerk:
‘Luister toch goed in de kerk, en zit daar niet zo heen en weer te draaien op je bank,
alsof het je verveelde, jongen, want wat moet God daarvan denken?’ (VW I: 125) De
verveling tijdens een kerkdienst is een bekend verschijnsel. William Hogarth (→
Hogarth), voor wiens werk Multatuli veel bewondering had en van wie twee uitgaven
in zijn bibliotheek staan, maakte er een prent over met de titel ‘The Sleeping
Congregation’.
Multatuli noemt niet alleen mensen die zich tijdens een kerkdienst vervelen, maar
kan zich zelfs voorstellen dat God zich verveelt: ‘Een god die gebeden verhoorde,
zou ogenblikkelyk moeten worden afgezet wegens misbruik van gezag en schennis
der natuurwet. En een god die zich niet schuldig maakt aan deze vergrypen, is
overtollig, en zou zich dus moeten terugtrekken uit gebrek aan bezigheid en verveling.’
(VW II: 684) Toch laat Multatuli hem - in bijna reviaanse bewoordingen: ‘goedig als
altyd’ - in een brief aan H.C. Muller na de schepping nog eens ingrijpen in de wereld:
‘Toen God de wereld geschapen, en aan Adam gevraagd had: “is er nu misschien
nog iets waarmee ik je pleizieren kan” antwoordde de slimmert: “hm, ja, 'n onhandig
vyandje zou me wel schikken.” En 't geschiedde alzoo. De Heer - goedig als altyd schiep de Socialisten.’ (VW XXIII: 654) Of God zich nu verveelt of niet, een functie
heeft hij, aldus Multatuli in een noot bij Idee 177 niet meer. In het Idee zelf
beklemtoont Multatuli de morele autonomie van de mens: mensen zijn denkende
wezens die zelf kun-
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nen besluiten ‘waar te nemen, na te denken, toe te passen’, ‘te willen en te werken’,
‘te streven naar ontwikkeling’, ‘genot te vinden in dat alles, dat is in één woord: 't
staat aan ons deugdzaam te zyn - want genot - zó begrepen - is deugd.’ In de plaats
van ‘God’, die de mens zelf heeft geschapen en die niets anders is ‘'t geknakt stokjen
[...] waarop gy meendet te steunen’, zet hij de ‘Noodzakelykheid’. (VW II: 393)
In de Ideeën waarin het verhaal van Wouter wordt verteld, speelt de situatieve
verveling een grote rol. Vóór Wouter gaat werken op kantoor bij ‘de heren Ouwetyd
& Kopperlith’, beschrijft Multatuli een gesprek tussen Wouter en dokter Holsma.
Wouter is bij hem in behandeling vanwege zijn ‘kwaal’. Holsma geeft hem het
volgende advies: ‘Je moet je denkvermogen leren gebruiken naar je eigen wil, en de
verbeelding knotten die je anders over 't hoofd groeien zou.’ (VW VII: 276) Iets anders
dan de ‘naastby-liggende werkelykheid’ is voor Wouter verboden. Maar Wouter is
nauwelijks op zijn werk of hij verveelt zich al. Hij is bovendien bang dat Dieper,
zijn nieuwe collega, ‘merken zou hoe hij zich verveelde [...]’. (VW VII: 302)
Vervolgens onderbreekt Multatuli het verhaal met Idee nr. 1193a dat aan de verveling
is gewijd. Multatuli koppelt het protestantse arbeidsethos aan de schaamte en de
verveling verdubbelt zodoende het schuldgevoel: ‘Niemand verveelt zich zonder
schaamte. Men wordt er niet graag op betrapt, waaruit de gevolgtrekking kan gehaald
worden, dat het niet geoorloofd is zich te vervelen.’ (VW VII: 302)
Het is niet bekend of de moeder der muzen Multatuli na vruchtbare schrijversjaren
in de steek heeft gelaten en hij de creatieve verveling kwijt is geraakt. Maar zijn werk
is een uitstekende illustratie van De Jaucourts these dat men het gesprek met zichzelf
moet zoeken over alles wat er in de wereld is. De Ideeën vormen het schriftelijke
verslag van Multatuli's zelfgesprekken.
Jaap Grave
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Vliegeren Waar Multatuli het vliegeren heeft leren kennen is niet meer te achterhalen. Dat hij
er gek op was meldt de Multatuli-encyclopedie, maar dat hij er pas in Indië
belangstelling voor kreeg is onwaarschijnlijk.
Het vliegeren komt oorspronkelijk uit het verre oosten. Hoewel het al in de
Middeleeuwen in Europa bekend was, kreeg de vlieger in Europa echter pas brede
verspreiding ten tijde van de kolonisatie van Azië, dat wil zeggen in de zestiende en
zeventiende eeuw. De zeelieden die op Azië voeren brachten vliegers mee en er
ontstonden in Europa, vanwege het gebrek aan materiaal als bamboe, zijde en
rijstpapier, zwaardere varianten, die vanwege hun bouw en gewicht een staart nodig
hadden ter stabilisatie. Hierop is Multatuli's bewering ‘Toch, o Europeaan, hoort er
géén staart aan 'n vlieger!’ (brief aan C. Vosmaer, 28 april 1874, VW XVI: 532) terug
te voeren. Van de in dezelfde brief beloofde verhandeling (→ Verhandeling) over
het vliegeren is het trouwens nooit gekomen.
De betrekkelijke eenvoudige en goedkope productie van een vlieger maakte het
al snel tot een algemeen volksvermaak en het is dan ook zeer waarschijnlijk dat
Multatuli als jongetje al gevliegerd heeft. Gezien de hang naar zijn jeugd zal hij in
Nederlands-Indië ongetwijfeld met extra aandacht naar het vliegeren van de
plaatselijke bevolking hebben gekeken.
In de achttiende eeuw werd het volksvermaak vliegeren in toenemende mate
gebruikt voor wetenschappelijke proeven, overigens vooral door wetenschappers die
daarvoor geen opleiding hadden genoten aan een universiteit. In 1749 liet de Schot
Alexander Wilson een hele rij vliegers met thermometer op die op verschillende
hoogtes, maximaal tot 900 m, werden vastgezet. Op die manier stelde hij vast dat
naarmate men hoger komt de temperatuur daalt.

De vlieger (R. Vinkeles; privé-collectie)

Drie jaar later deed de Amerikaanse geleerde en staatsman Benjamin Franklin een
ronduit gevaarlijke proef toen hij tijdens een onweer een vlieger opliet waaraan hij
een sleutel had bevestigd. Toen de bliksem in het metalen voorwerpje sloeg, werd
zijn stelling bewezen dat de bliksem een elektrische ontlading is. Het was dezelfde
Franklin die het zogenaamde kitesurfen uitvond, het je voort
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laten trekken door een vlieger over water of ijs. Met een vlieger van wat groter
formaat liet hij zich tijdens een strenge winter over een bevroren vijver trekken.
Overigens gebruikte Franklin in de verslagen van zijn proeven het woord ‘common
kite’ dat in de achttiende eeuw het gebruikelijke Engelse begrip voor vlieger werd.
Het ouderwets aandoende ‘dragon’ (denk aan het Duitse woord voor vlieger,
‘Drachen’) raakte daarmee in onbruik.
Begin negentiende eeuw deed de Engelsman George Pocock proeven met een
voertuig dat werd voortgetrokken door enkele vliegers. Het voertuig kon vier mensen
vervoeren en haalde bij gunstige wind een snelheid van 32 km per uur. De
belastingdienst raakte nogal in de war van het voertuig omdat het niet omschreven
was in de tolwet. Uiteindelijk werd Pocock vrijgesteld van het betalen van tol op de
wegen die hij bereed met zijn vliegermobiel. Als Multatuli van dit experiment had
geweten had hij er vast en zeker een hilarisch stukje over geschreven.
Jos van Waterschoot

Vogels Toen ik in 1989 Gunnar Brusewitz' studie Guldörnen och duvorna las, over
vogelmotieven in het werk van August Strindberg, vroeg ik me af of Multatuli soms
iets met vogels heeft. We denken in de eerste plaats natuurlijk aan de kanarie die
Multatuli in zijn Auf der Steig-villa te Nieder-Ingelheim hield, luisterend naar de
naam Van Speyk. (→ Kanarie) Maar verder? De Word-zoekfunctie bewijst Multatuli's
aandacht voor vinken, kraaien, eksters, kalkoenen, tortels, vlasvinken, winterkoninkje,
kasuarissen, vinken met ogen, blinde vinken, kanarievogels, zwarte, groene en gele,
zeventien soorten van duiven, papegaaien, kaketoes, lijsters, kippen, raven, pauwen,
eenden, ganzen, korhoenders, struisvogels. Op een aantal plaatsen gebruikt Multatuli
vogels om beeldspraken de lucht in te krijgen, zie bijvoorbeeld de Ornis-gelijkenis
in ‘Een treffende vogelhistorie’ (Idee 438). Of als het gaat om het formaat van de
dadels van Hassan in de ‘Negende geschiedenis van gezag’ (Minnebrieven, 1861):
‘Er was namelyk in de stem des vogels iets dat de lucht deed trillen op een wyze, die
invloed had op de straalbreking. De dadels groeiden, groeiden...’ Baanbrekend in de
ornithologie was Histoire naturelle des oiseaux van Buffon (1770-86), met 973
‘planches enluminees’ door François Martinet. Het vogelmotief bij Multatuli is een
onderwerp dat in een toekomstige, definitieve Multatuli-biografle beslist niet mag
ontbreken, net zomin als de invloed van Buffon op Multatuli's oeuvre. Mocht deze
invloed niet bestaan, dan dient dit te worden vermeld. Heel opmerkelijk.
Atte Jongstra
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Voltaire Er zijn meer verschillen aan te wijzen tussen Voltaire en Multatuli dan
overeenkomsten. Niet verwonderlijk, want Voltaire werd nog opgevoed vanuit een
zeventiende-eeuws klassiek ‘gesloten’ wereldbeeld terwijl zijn negentiende-eeuwse
navolger als vertegenwoordiger van een meer open maatschappij dichter bij ons staat.
Met andere woorden: Voltaire leefde in een aristocratischer wereld. Een ander, meer
in het oog springend verschil is dat Voltaire een groot deel van zijn leven
gerespecteerd homme de lettres in verschillende Europese kringen was, onder andere
in Engeland (waarover hij schreef in Lettres philosophiques ou Lettres sur les Anglais)
en Duitsland (waar hij aan het hof verbleef). Maar eerlijk is eerlijk, sommige
verblijven moesten weleens prematuur worden afgebroken wegens opkomende
moeilijkheden omtrent zijn persoon, en ook was op enkele meer het begrip
‘ballingschap’ van toepassing. De voormalig ambtenaar Douwes Dekker heeft zijn
leven lang (op kleine intermezzi na) echter noodgedwongen als vagant buiten
Nederland moeten dromen van eerherstel. Voltaire heeft dat uiteindelijk in het jaar
van zijn dood op weergaloze en nog nimmer overtroffen wijze, als we de bronnen
mogen geloven, mogen smaken. Verder was Voltaire in tegenstelling tot Multatuli
een welgesteld, zelfs vermogend man en is hij nooit, laat staan twee keer, getrouwd
geweest.
Maar we moeten anders kijken. In Idee 482 vergelijkt Multatuli het werk van de
Franse Encyclopédistes met dat van overijverige landarbeiders die een waardeloos
veld vol distels en dorens weten om te werken tot een terrein waarop iets kan groeien,
en hij noemt daarbij met waardering de hoofdarbeiders Meslier, Rousseau, Voltaire,
Diderot (→ Minnebrieven) en D'Alembert. (→ Encyclopedisten) Wat Multatuli
vooral in het werk van Voltaire heeft aangesproken, is de onafhankelijke, speculatieve
en kritische stijl en de frisse, oorspronkelijke (soms milde, soms sarcastische) humor.
Hij zal bij het doorbladeren van Voltaire keer op keer getroffen zijn door de ton qui
fait de verwantschap. Hij had het meest geciteerde aforisme van Voltaire, afkomstig
uit ‘Epître à l'auteur du livre des Trois imposteurs’ (1768) ‘Si Dieu n'existait pas, il
faudrait l'inventer’, te vinden in Minnebrieven, tweede geschiedenis van gezag (1861),
zelf neergeschreven kunnen hebben. De lezer wordt trouwens in de inleiding tot
dezelfde Minnebrieven gewezen op de wel heel bijzondere drieeenheid ‘Meyer op
den Vygendam, waar Voltaire te koop ligt, en 't Gebed van den Onwetende, van den
krankzinnigen Multatuli, en veel ander redeloos geschryf. By zulk volk moet ge
wezen!’ Beter in slecht gezelschap dan alleen, zal Multatuli gedacht hebben.
Wat Voltaire en Multatuli het sterkst bindt is hun beider kritische houding tot de
Kerk, de religie en de bijbel (en ook hun hoogstpersoonlijke opstelling jegens het
godsbegrip). De stelseldichtheid van deze instituties stond in Multatuli's ogen de
waarheid in de weg, reden temeer om Voltaire te omarmen vanwege zijn
stelselloosheid:
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Voltaire en Rousseau

Het uitroeien van een vooroordeel is meer waard dan 't bedenken van tien
nieuwe stelsels. Voltaire - met wien ik niet alles eens ben, dat weet ge Voltaire is een prul in de ogen van Kantianen, Hegelianen, Spinozisten,
Cartesianen en Leibnitzers... Waarom? Omdat hy niets heeft gezegd wat
niet ieder kan begrypen, en omdat hy geen stelsel heeft saamgeknoeid...
wat hy toch met zyn vernuft heel goed had kunnen doen. Hy toont aan:
wat niet waar is, en dat willen de mensen niet, tenzy men hun iets anders
in de plaats vertelle, wat evenmin waar hoeft te wezen. Men hongert naar
leugen. Zodra ik een slecht mens word, ga ik aan 't systeemmaken. Ik zie
er kans toe. (VW II: 89)
Maar meer nog dan door dit gezamenlijk, op meer dan een eeuw afstand van elkaar,
onverdroten zoeken naar waarheid door ontmaskering van de leugen, het aan de kaak
stellen van onbenul en banaliteit (Voltaires epistolaire slotkreet ‘Écrasez l'infame!’
krijgt een echo in Multatuli's frequente ‘'t is infaam!’) en de voortdurende zelfreflectie
op hun speurtocht - tonen de beide schrijvers hun congenialiteit door zich op
vergelijkbare wijze naar een nieuw archimedisch punt in hun letterkunde te schrijven,
los van gefixeerde regels en leerstelligheden. Toen de twintigste-eeuwse dichter
Anatole France Multatuli ‘un rude Vol-
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taire’ noemde doelde hij niet alleen daarop, maar stellig ook op de nu nog steeds
leesbare manier waarop Voltaire en Multatuli dat hebben gedaan. Dat de waardering
voor Voltaire bij Multatuli in later jaren afnam - zoals we hierboven al lazen was hij
het ten slotte niet in alles met hem eens - is goed te zien bij het dodengesprek (→
Dodengesprekken) in de Causerieën (VW IV: 157-179), waarin Multatuli zijn satirisch
spel speelt met een aantal grote namen, en het dramatis personae Voltaire alleen al
door de uiterst marginale rol die hij in de handeling toegemeten krijgt, zijn plaats
gewezen wordt: de man die in tal van traktaten en in ettelijke tienduizenden brieven
op de toppen van de eloquentie opereerde, mag nog slechts figureren met één bot
woordje bij wijze van antwoord op een hem gestelde vraag: ‘Hein?’ (→ Hè)
Guido Leerdam
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Vrijmetselarij is de Nederlandse benaming voor de beoefening van een dramatische werkvorm in
een besloten clubverband, waarbij alles vastligt, behalve de beleving, de interpretatie
en de toepassing: de rollen en de dialogen, de gebaren en de overige handelingen
(met en zonder gereedschap), ja zelfs de rekwisieten en de enscenering zijn ontleend
aan de historische bouwkunde en haar hulpdisciplines, zoals de wis- en natuurkunde
van de ruimte, de tijd en het licht. Vrijwel alle componenten van de methode fungeren
als allusies of als open metaforen. Zij illustreren geen doctrine: zij kweken een attitude
aan waarvan verwacht wordt dat zij de goede verstaander maatschappelijk beter doet
functioneren.
Plaatselijk georganiseerd in een ‘loge’, landelijk in een ‘grootloge’ of een ‘orde’,
brengt de vrijmetselarij, via ballotage, uit allerlei denominaties mannen bijeen van
wie verwacht wordt dat zij in een goede verstandhouding met elkaar kunnen werken.
Doordat ook de nieuweling in de ritus een rol vervult, kan een loge pas functioneren
zodra ze een kandidaat voor het vrijmetselaarschap heeft goedgekeurd.
In de achttiende eeuw hebben Nederlandse dames een paramaçonnieke werkwijze
beoefend, maar de loges waarin dit gebeurde, bleken niet levensvatbaar te zijn. Zij
werden als subverenigingen van de mannenclubs beschouwd: de mannen mochten
er ‘visiteren’, maar de vrouwen hadden geen toegang tot de herenloges. Tegen het
eind van de negentiende eeuw ontstaat er pas een (internationale) organisatie voor
‘gemengde’ vrijmetselarij, maar dan is de vrouw-
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vriendelijke vrijmetselaar Eduard Douwes Dekker al overleden.
Voor het eerst landelijk georganiseerd in Engeland (sinds 1717) is de traditionele
mannelijke vrijmetselarij de enige vorm van achttiende-eeuwse sociabiliteit die zich
binnen zeventig jaar over de wereld heeft verspreid: zodra Ierse militairen (in 1787)
de Britse strafkolonie in Australië gaan bewaken en daar loges vormen, wordt op
alle bewoonbare continenten gevrijmetseld. Nederlanders hebben dan loges gesticht
op Java, Malakka, Ceylon en Curaçao, in India, Bengalen, Suriname, Guyana en
Zuid-Afrika.
Dat dit succesverhaal samenvalt met het ontwikkelingsproces dat men Verlichting
pleegt te noemen, is totnogtoe niet bevredigend verklaard. Je mag in ieder geval
aannemen dat ook vrijmetselaren via de handel en de scheepvaart de wereldkennis
hebben vergroot en dat de vrijmetselarij in die sectoren heeft ingespeeld op de
behoefte aan een universele morele standaard die op verstandelijke inzichten en
ervaring berust. Zaakwaarnemers of partners in den vreemde konden immers lui
uitgevallen zijn of in de verleiding komen de hun toevertrouwde gelden en goederen
in het eigen voordeel aan te wenden. Zulke risico's kon je beperken of omzeilen als
je voor het andere uiteinde van de handelsroute een partner had gevonden die meer
met je deelde dan de kans op winst: een geboorte, milieu, een etniciteit, een religie
of een ‘code’ als die van vrijmetselaren.
De vrijmetselarij speelt dus niet alleen in op de menselijke behoefte aan ‘orde’ en
‘verbond’. (→; Ordening) Tussen 1750 en 1800, wanneer Amsterdam de tweede
handelsstad van Europa is en als geldmarkt van de wereld fungeert, zijn in die stad
vier loges werkzaam. ‘La Bien Aimée’, de oudste, ontvangt in diezelfde periode
bezoekers uit 89 steden en 25 landen. In een andere Amsterdamse loge, ‘La Paix’,
wordt in de winter van 1833 de scheepskapitein Engel Douwes Dekker tot
vrijmetselaar aangenomen. Een van de schepen waarop hij het commando voert, heet
‘Goede Vrede’ en kan dus naar die loge vernoemd zijn. Zouden logeleden erin
geïnvesteerd hebben? Van de ‘Dorothea’, het schip waarop de kapitein zijn jongste
zoon naar Java transporteert, is in ieder geval in de nalatenschap van een vrijmetselaar
een bewijs van aandeel aangetroffen.
Wanneer Eduard in Batavia arriveert, heeft hij, volgens onbekend gebleven
zegslieden, aanbevelingsbrieven bij zich. Als dit waar is, dan moeten ze geschreven
zijn door Dirk Donker, een verlofganger uit Batavia, die hij op Amsterdamse
Nutsavonden heeft leren kennen. Donker is werkzaam in Eduards eerste Indische
werkkring, de rekenkamer in Batavia, en in diezelfde stad een actief vrijmetselaar.
Na veertien (!) tropenjaren zélf met verlof in Nederland - en volwassen geworden
- laat Dekker zich in april 1853 in de Gorkumse loge ‘Orde en Vlijt’ tot vrijmetselaar
aannemen, als passant, wat wil zeggen dat hij geen logelid is geworden maar wel het
recht heeft elke loge eenmaal per jaar te bezoeken. Bovendien is hij geen contributie
verschuldigd. Eenmaal terug in Amsterdam, de stad van zijn jeugd, bezoekt hij alle
loges, behalve ‘Willem Frederik’, de maçon-
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nieke werkplaats van Jacob van Lennep; daar belandt hij pas als hij schrijver is
geworden en een uitgever nodig heeft. In de loge ‘La Paix’ ontdekt hij het
vrijmetselaarschap van zijn vader, in ‘La Charité’ hebben Paulus van Hemert en
Johannes Kinker kantiaanse sporen nagelaten en in ‘Concordia Vincit Animos’ wordt
hij door dokter Gerard Pool in de graad van Souverein Prins van het Rozekruis
geïnitieerd, ‘met even weinig satisfactie als bij de vorige promotiën,’ schrijft Dekker
tien jaar later aan Mimi, ‘zelfs weet ik niet eens waar 't prinsdom ligt’.
Maar in de winter van 1863/64, als zijn vriend en medemetselaar Jacqes Hotz hem
heeft uitgenodigd voor een serie gespreksavonden in de zogenaamde leesvereniging
van de Haagse loge ‘L'Union Royale’, tekent hij als ‘Souverein Prins’ het gastenboek.
De lange brief aan Hotz, later bewerkt tot Idee 451, zal bij de gesprekken als leidraad
hebben gefungeerd: onder mensen die aan de verliezende hand zijn, wil Dekker
geestverwanten verzamelen voor een radicale politieke beweging die de problemen
zou moeten aanpakken waarvoor liberalen en conservatieven kennelijk niet voldoende
belangstelling hebben. Dit laatste is op zich al geen specifiek-maçonnieke bezigheid,
maar Dekkers hatelijkheden over of tegen Thorbecke leveren kennelijk zoveel
conflictstof op dat logebestuurders met een reglementswijziging een herhaling willen
voorkomen. Jacques Hotz zegt hierna zijn logelidmaatschap op, Alexander P. Godon,
een jeugdvriend van Dekker en gesprekspartner op de bewuste avond, doet dit in
1867. In ditzelfde jaar schrijft Dekker vanuit Duitsland aan Tine: ‘Weet je wat
verdrietig is, ik vind nergens mijn maçonnieke papieren. Zijn die in Brussel gebleven?
[...] Mimi meent ze in Amsterdam gezien te hebben [...]. Als dat zoo is hoop ik dat
ze voor den dag komen, zoodra ik 't goed bij d'Ablaing lossen kan.’
Wie weet liggen de diploma's bij de nalatenschap van d'Ablaing in een Amsterdams
archief. D'Ablaing heeft er beslag op gelegd in de tijd dat Dekker bij hem in de schuld
stond. Heeft er weleens iemand naar gespeurd? Aan notities op de achterzijde van
zulke documenten kun je dikwijls aflezen welke loges een vrijmetselaar op zijn reizen
heeft bezocht. En... waar hij met reispenningen verder is geholpen: ‘aalmoezen,
weesgestichten, ondersteunen van arme reizigers... totzoiets bepalen zich de heeren’
schrijft Dekker in de zomer van 1863 aan Mimi, nadat hij eerst een fantasiemodel
heeft ontwikkeld waarmee hij de reële vrijmetselarij te lijf kan gaan.
Willem Buddingh'
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Watervalfobie - Max Havelaars watervalfobie oftewel: waarom de
vrouwen van Arles hun neus niet mogen snuiten
Wat gebeurt er als een dixhuitièmiste, een Duitse bovendien, haar neus min of meer
toevallig in een boek steekt dat zij eigenlijk alleen voor haar genoegen wilde lezen?
Heel even dacht zij met behulp van haar verbeeldingskracht in het negentiende-eeuwse
Nederlands-Indië te zijn beland, maar een ogenblik later leest zij plotseling over
esthetische theorieën uit het Duitsland van de achttiende eeuw. Iedereen die zich
lang en uitvoerig met een onderwerp bezighoudt kent die ervaring: precies dat
onderwerp springt hem onverwachts van alle kanten tegemoet. Toch, begint de lezer
langzamerhand te denken, lijkt die ervaring logische wetmatigheden te volgen.
De oorzaak daarvoor mag een preliminaire bevreemding zijn, zoals Multatuli's
besluit, de eigenlijke auteur van het boek Max Havelaar een jonge Duitser te laten
zijn: ‘Het is een aardig ventje. Hij schynt vlug en bekwaam, maar ik geloof dat hy
schwärmt.’ (VW I: 36) Dat hij dat doet, schwärmen namelijk - een begrip dat
karakteristiek is voor de achttiende eeuw van de Empfindsamkeit - maakt van hem
meteen een veelzeggend tegenstander van de als typisch Nederlands beschouwde
Batavus Droogstoppel. En ook de lijst met schriften over grillige onderwerpen
bevatten voor de opgewonden, al lang niet meer louter voor het plezier lezende Duitse
dixhuitièmiste maar liefst vijf merkwaardige opstellen:
- Over de schoonheid der vrouwen te Nîmes en te Arles, met een onderzoek naar
het stelsel van kolonisatie der Phoeniciërs.
- Over de verering van Schiller en Goethe in den Duitsen middelstand.
- Over gevoel, gevoeligheid, sensiblerie, empfindelei, enz.
- Over de bouwkunde, als uitdrukking van denkbeelden.
- Over de armoede der schilderkunst. (VW I: 40f)

Maar wat had Multatuli nu precies met Duitsers uit de achttiende eeuw te maken?
Wat de grootsten betreft, voor hen had hij, zoals de schampere titel van het tweede
opstel al doet vermoeden, maar weinig waardering. Goethe en Schiller waren hem
niet erg sympathiek, wellicht zelfs suspect, Goethe meer dan Schiller. Behalve dat
Multatuli gewoonweg jaloers was op Goethes succes, moest hij zich gezien zijn
pseudoniem van ‘Veelgeledene’ als een complement van Goethe zien of vice versa
Goethe als een tegengestelde van hemzelf. Hij was namelijk van mening dat het de
grootste fout van Goethe was dat hij zo weinig of beter gezegd helemaal niet geleden
had. (Idee 722, VW IV: 473) Van G.E. Lessing hield hij meer en misschien zelfs ook
- omdat die het stokpaardje van de schrijver van deze regels is - van Johann Jakob
Wilhelm Heinse (1749-1803). Maar toch is wederom een van de eerste Duitsers op
wie de lezer van de Max Havelaar stuit - ook al is het indirect - Goethe. En dat in
een verkorte versie van een opstel uit het pak van Sjaalman.
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De bouwkunde als uitdrukking van denkbeelden
Waarde lezer, er zyn geen torens. Een toren is een denkbeeld, een droom,
een ideaal. Er zyn halve torens, en... torentjes. [...] van den invloed der
denkbeelden die zúlk een kolos nodig hadden om als zichtbare voorstelling
te dienen van het ongezien godsdienstig gevoel... (VW I: 56)
Deze verstening van de godvruchtige idee betreft de Dom te Keulen. Havelaar zegt
verder:
Er ligt een diepe kloof tussen Erwin von Steinbach, en onze bouwmeesters!
[...] Maar niet voor geld te koop is het verdwaald en toch eerbiedwaardig
gevoel dat in een bouwontwerp een dichtstuk zag, een dichtstuk van graniet,
dat luid sprak tot het volk, een dichtstuk in marmer, dat dáár stond als een
onbeweeglyk voortdurend eeuwig gebed. (VW I: 56f)
Door het noemen van de naam Erwin von Steinbach ligt het vermoeden voor de hand
dat ‘het verdwaald en toch eerbiedwaardig gevoel’ een toespeling op Johann Wolfgang
Goethe is. Hij had zijn in 1772 geschreven opstel Von deutscher Baukunst aan Erwin
von Steinbach opgedragen, de bouwmeester van de domkerk te Straatsburg - en niet
van de Dom te Keulen. (Goethe 1988: 7-15) Of Multatuli heeft toen hij deze regels
opschreef meteen aan de domkerk te Straatsburg gedacht en pas later voor de Dom
te Keulen gekozen, waarbij hij bij de redactie heeft vergeten de naam van Erwin von
Steinbach te schrappen, of hij dacht bij vergissing vanaf het begin dat Von Steinbach
de bouwmeester van de Dom te Keulen was. Dat architectuur een dichtstuk in steen
is, beweerde Goethe in zijn latere opstel over de ‘Baukunst’ in 1795. (Ibidem) Hij
ging nader in op de idealistische basisopvatting van architectuur, die ervan uitging
dat deze kunst niet imiteerde, maar fictief scheppend en op abstracte gegevens
gebaseerd was. Ook de toentertijd in veel discussies genoemde ‘oerhuttentheorie’
van Abbé Marc-Antoine Laugier (1713-1769), die teruggaat op Vitruvius, had een
denkbeeld als uitgangspunt. In zijn vroegere opstel over architectuur polemiseerde
Goethe daartegen:
Was soll uns das, du neufranzösischer philosophierender Kenner, daß der
erste zum Bedürfnis erfindsame Mensch vier Stämme einrammelte, vier
Stangen drüber verband, und Äste und Moos drauf deckte? (Goethe 1988:
9)
Als vertegenwoordiger van een architectuurtheoretisch rousseauïsme was Laugier
van mening dat de hoogbeschaafde kunst van de Griekse tempelbouw afkomstig was
van natuurlijke vormen. Multatuli schijnt deze theorie in Goethes werk te hebben
gevonden want de volgende passage waarmee Max Havelaar zijn ‘ideeëngeschiedenis’
van de architectuur voortzet, lijkt sprekend op die van Goethe:
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Na een hoed met breden rand, een regenscherm, of een hollen boom, is
een pendopo zeker de eenvoudigste uitdrukking van het denkbeeld: dak.
Verbeeld u vier of zes bamboezen palen in den grond geslagen, die aan
de boveneinden met elkander verbonden zyn door andere bamboes, waarop
een deksel is vastgehecht van de lange bladen der waterpalm, die in deze
streken atap heet, en ge zult u dusdanige pendopo kunnen voorstellen. (VW
I: 57)
In zijn versie steekt Multatuli de draak met de opvatting van Laugier en verlegt de
bakermat van de classicistische en daarmee van de gehele westerse bouwkunst naar
de Indonesische archipel. Meer niet.
Door deze merkwaardige preliminairen voorbereid bereikt de lezer uiteindelijk
het esthetische tafelgesprek in het elfde hoofdstuk van de Max Havelaar en het wordt
een

Bron van plezier
Max Havelaar converseert in zijn pendopo midden in het Indonesische oerwoud met
twee onnozelen: Duclari en Verbruggen. De twee koloniale ambtenaren kunnen het
theoretische, ietwat overspannen betoog van de autodidactische filosoof Havelaar
op geen enkele wijze volgen, verdubbelen door hun onnozelheid nog het komische
gehalte van de passage en doen het anders zo vaak geprezen gezonde mensenverstand
verbleken. Havelaar heeft het niet geringe voornemen aan de twee het wezen van de
schoonheid - die van Miss Mata Api of van de vrouwen van Arles en Nîmes of van
de schoonheid als idee uit te leggen en gebruikt daarvoor, alsof het de nataurlijkste
zaak van de wereld is de watervallen.

Men moet hè zeggen
Ziet eens, byvoorbeeld, de watervallen waarvan men zoveel spreekt en
schryft. Wat my betreft, ik heb weinig of niets gevoeld te Tondano, te
Maros, te Schaffhausen, by den Niagara. (VW I: 137)
Door deze bekentenis wordt Havelaar niet alleen als een ongevoelig reiziger
gekarakteriseerd, maar Multatuli maakt daarmee ook grondig en bedreven korte
metten met een ander hoofdstuk uit de geschiedenis van de esthetiek, namelijk dat
over de watervallen in de literatuur, vooral de Rijnval te Schaffhausen. De Zwitserse
cataract was in de achttiende en ook nog in de negentiende eeuw een geliefd reisdoel.
Wie in die tijd op doorreis was naar Italië, was welhaast verplicht de waterval te gaan
zien. Goethe, Wilhelm Heinse, Graf Stolberg en J.H. Campe, om maar een paar
Duitse namen te noemen, hebben hem opgezocht en itinerair beschreven:
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bewondering by de hand te hebben, over ‘zó-veel voeten vals’ en ‘zóveel
kubiek-
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voeten’ water in de minuut, en als die cyfers dan hoog zyn, moet men hè
zeggen. (VW I: 137f) (→ Hè)
Een uitzondering vormde de Nederlander John Bake, die in de zomer van 1830 ‘geen
beschrijving [kon] geven van dat ontzettend gezicht. Een afbeelding breng ik mee.’
(Bake 1986: 15)
De Rijnval diende een tweevoudig doel. Hij symboliseerde de in de achttiende
eeuw populaire natuurfilosofie, die betoogde dat alles in beweging was. Door hem
te beschrijven konden de auteurs bovendien proberen beweging uit te beelden met
poëtische middelen - volgens Lessing het wezen van literatuur. Een van die auteurs
was de eerder genoemde Wilhelm Heinse:
Er sieht ganz wild und ernst aus, und stürmt trotzig über die Felsen hin,
kühn und sicher nicht zu vergehen. Es ist eine erschreckliche Gewalt; und
man erstaunt wie die Felsen dagegen aushalten können. Das Wasser scheint
von der heftigen Bewegung zu Feuer zu werden und raucht; aber sein
Dampf ist Silber, so rein wie sein Element ist. [...] Es ist der Rheinstrom:
und man steht davor wie vor dem Inbegriff aller Quellen, so aufgelöst ist
er; und doch sind die Massen so stark, daß sie das Gefühl statt des Auges
ergreiffen, und die Bewegung so trümmernd heftig, daß dieser Sinn ihr
nicht nach kann, und die Empfindung immer neu bleibt, und ewig
schauervoll und entzückend. (Heinse 1997: 9, 13)
Als Havelaar zegt dat hij genoeg van watervallen heeft, bedoelt hij dat hij genoeg
heeft van dit soort esthetisch genormeerde natuurervaring. Hij wil niet meer luisteren
naar het ciceronisch gedicteerde zou-gevoel en breekt tegelijk
Prometheus-zelfverzekerd met de traditie van de esthetische stereotypen.
Ik wil nooit weer watervallen zien, althans niet als ik er een omweg voor
moet maken. Zy zeggen me niets! (VW I: 138)
Maar waarom zeggen ze hem niets? Dat heeft veel met Lessings Laokoon uit 1776
te maken en bovendien met

Het lachen van Lamettrie
Die had zich als lachende Democritus laten portretteren, maar volgens Lessing lachte
hij alleen bij de eerste blik op het schilderij: ‘betrachtet man ihn öfter, und er wird
aus einem Philosophen ein Geck; aus seinem Lachen wird ein Grinsen’, en dat
betekent dat hij zich volstrekt belachelijk maakt. (Lessing 1990: 33) Hartstochten
konden in de beeldende kunst nu eenmaal niet afgebeeld worden. Omdat een beeld
dat smart vertoonde, niet zou ophouden met schreeuwen en het gevoel op een
overeenkomstige wijze zou compromitteren
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als het lachen, mocht, aldus de bekende thesis uit Lessings Laokoon, uit de mond
van het beeld wel kreunen of ademhalen, maar nooit een schreeuw te horen zijn. Het
grijnzen zelf als uitdrukking van lelijkheid beschrijft Havelaar in het voorbeeld van
de danseres, die algemene afschuw veroorzaakt, als zij ‘op haar linkerbeen staat, en
het publiek toegrynst.’ (VW I: 139) Zelfs Verbrugge moet toegeven dat het ‘absoluut
lelyk’ is. (Ibidem) Zo is het ook met de watervallen, ze zeggen Havelaar niets, juist
omdat ze voortdurend schreeuwen en bovendien steeds hetzelfde:
Ze geven geluid, maar spreken niet. Ze roepen: hrroe... hrroe... hrroe... en
nooit iets anders! Roep jy eens zesduizend jaar, of langer: hrroe, ... hrroe...
en zie eens, hoe weinigen je voor een onderhoudend mens zullen aanzien.
(Ibidem)
Duclari wil de proef op de som liever niet nemen. Havelaar deelt de voorkeur voor
de beweging met Wilhelm Heinse. ‘Natuur is beweging. Groei, honger, denken,
gevoelen, is beweging... stilstand is de dood!’ (VW I: 138) Multatuli schijnt hier
Heinse, de vitalist uit de achttiende eeuw, bijna letterlijk te citeren: ‘Nichts wirkt
recht auf den Menschen, was stille steht; aller Stillstand wird bald Tod.’ (Heinse
1904: 190) Beweging is verandering in de tijd, voor Multatuli synoniem met de
geschiedenis. Het schone beweegt, verroert het zich, dan spreekt het ook en wel in
historische termen. Maar waarom, vraagt Duclari aan Havelaar, waarom vindt hij
watervallen niet mooi, hoewel ze toch ook bewegen? ‘Ja, maar... zonder geschiedenis!’
Ze veranderen niet, niet van geluid en ook niet van plaats: ‘Ze bewegen, maar komen
niet van de plaats. Ze bewegen zich als een hobbelpaard, minus nog het va et vient.’
(VW I: 139) Stilstand is de dood en watervallen die als een hobbelpaard bewegen,
zijn de lelijkheid zelve. Duclari ‘schenkt’ Havelaar uiteindelijk de watervallen maar
vraagt of dan misschien een schilderij wel mooi kan zijn? ‘Wel zeker’, antwoordt
Havelaar, maar ‘slechts voor één ogenblik.’ (Ibidem) Dit antwoord leidt naar een
ander, voor de achttiende eeuw kenmerkend esthetisch probleem, naar Lessings
‘Schranken der Kunst’, vooral van de beeldende en naar de multatuliaanse
omschrijving daarvan:

De armoede der schilderkunst
Watervallen zijn de slechtst denkbare voorwerpen voor de schilderkunst. Dat stelde
Heinse al vast:
Und überhaupt ist es Frechheit von einem Künstler, das vorstellen zu
wollen, dessen wesentliches bloß in Bewegung besteht. Tizian zeigt
klüglich allen Wasserfall nur in Fernen an, wo die Bewegung sich verliert
und stille zu stehen scheint. (Heinse 1904: 399)
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De beperking tot een ‘kort ogenblik’ vormde voor Havelaar al de onvolmaaktheid
van de architectuur en beeldhouwerij. (VW I: 13) Omdat de beeldende kunsten
transitorisch zijn, had Lessing hen voorgeschreven dat ze zich moesten beperken tot
een enkel ‘furchtbaren Augenblick’. (Lessing 1990: 32) Natuurlijk zou een schilderij
dat aan deze eisen voldoet mooi kunnen zijn, zegt Havelaar, maar met behulp van
een historisch schilderij, de onthoofding van Maria Stuart, demonstreert hij hoe een
duurzaam moment de kijker kan kwellen. Het kan zelfs zover gaan dat hij medelijden
krijgt met de scherprechter, ‘sympathie met den beul’ (VW I: 141), omdat die voor
altijd met opgeheven arm moet blijven staan. En de kijker gaat zelfs wensen dat hij
eindelijk eens toeslaat. Dat is een komische pervertering van de ervaring van kunst
en schoonheid, die volgens Multatuli aanleiding voor ons zal zijn om ‘goed te zijn’.
(VW I: 142) Dit laatstgenoemde doel is volgens Havelaar het gemakkelijkst te bereiken
door middel van

De schone vrouwen van Arles en Nîmes
Er bestond in de achttiende eeuw een gemeenplaats over de schoonheid van vrouwen.
Wilde men een uitvoerige beschrijving van een schone vrouw vermijden, dan noemde
men haar zo mooi als een vrouw uit Georgië of Circassië. Voor Havelaar zijn de
vrouwen van Arles en Nîmes de mooiste vrouwen ter wereld. Een mooie vrouw, zegt
Havelaar, komt ‘het naast [...] aan het ideaal van 't goddelyke.’ (VW I: 139) Goddelijke,
bovennatuurlijke, volmaakte, ideale schoonheid was voorbehouden aan de kunst van
de Oudheid, die op haar beurt een maatstaf van oordeel en nabootsing vormde voor
de kunstenaars uit de achttiende eeuw. Om te beschrijven welke uitwerking de kunst
uit de Oudheid, bijvoorbeeld het beeld van Venus, op de kijker moest hebben, zou
men zonder aarzeling de volgende woorden van Havelaar kunnen gebruiken:
Want zó edel waren de trekken, dat men iets als schaamte voelde, slechts
een mens te wezen, en niet een vonk... een straal - neen, dat waar stof! een gedachte! (VW I: 142f)
Ook wanneer Multatuli daarbij de vrouwen uit Zuid-Frankrijk op het oog had, is het
zeker niet te ver gezocht in deze passage een toespeling op de kunst van de Oudheid
te ontdekken: ‘Edle Einfalt und stille Größe’, de beroemde kenmerken van de
Oudheid, was de tot slagzin geworden uitspraak van Johann Jakob Winckelmann,
de grote Duitse classicist. Het was symptomatisch voor de receptie van de kunst uit
de Oudheid dat men er zich bij het aanschouwen van schoonheid voor moest schamen
een mens te zijn en tegelijkertijd moest wensen moreel beter te worden. Het volmaakte
is bovennatuurlijk, buitenmenselijk en goddelijk. Voor een eenvoudige geest als
Duclari is dat niet te begrijpen. Hij verwacht van een ‘volmaakt’ schilderstuk dat hij
er ‘geheel denzelfde indruk [van moet] hebben als van de werkelykheid’. (VW I: 141)
Terwijl Verbrugge, in
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navolging van Havelaars definitie dat onze ‘schoonheidszucht’ niet tevreden is met
‘één blik op iets schoons’, maar ‘een reeks van opvolgende blikken, op de beweging
van het schone’ (VW I: 138; zie ook Lessing: ‘Reiz ist Schönheit in Bewegung’, in
Lessing 1990: 155) eist, zich nu afvraagt: ‘Maar wat is dan voor beweging in de
schoonheid der vrouwen te Arles?’ (VW I: 142) Dat ligt aan de geschiedenis in hun
trekken, legt Havelaar uit. Maar voor Havelaar is dat niet de eeuwige schoonheid
van de Griekse en Romeinse mensen uit de Oudheid, van hun goden, landschappen
of kunst, maar de schoonheid van een heel andere oudheid: - Carthago, dat ‘bloeit
en bouwt schepen [...] den Hannibals-eed tegen Rome... daar vlechten zy koorden
voor de bogen... daar brandt de stad...’ (VW I: 142) en natuurlijk: ‘het stelsel van
kolonisatie der Phoeniciërs. (VW I: 40) Door de ductus van het verhevene, die Havelaar
hiermee persifleert, haalt hij ‘een zwarten streep’ (VW I: 143), zoals zijn vrouw Tine
hem verwijt, want:
dan zat daar op-eens een broer of een vader naast die vrouwen, en...
godbewaarme, ik heb er een gezien, die haar neus snoot! (Ibidem)
Wie goddelijk wil blijven mag evenmin zijn neus snuiten als Laokoon mag
schreeuwen. Multatuli neemt de gehele idealistische kunsttheorie op de hak, de
verhevenheid van het classicisme, die het aardse als onderwerp voor kunst uitsloot
omdat het te lelijk zou zijn.
Rest de vraag of Multatuli Heinses Ardinghello heeft gelezen. In de lijst van
aanwezige boeken in Multatuli's bibliotheek wordt het boek niet genoemd, maar
slechts zelden vormt een lege plek in een boekenkast een overtuigend bewijs.
En omdat de watervallen hobbelpaarden zijn, de Dom van Keulen eigenlijk de
domkerk van Straatsburg is, de vrouwen van Arles en Nîmes die van Georgië en
Circassië zijn, dat de in haar beweging verstarde danseres, de slagvaardige beul of
het bruisen van de waterval au fond het grijnzen van Lamettrie voorstellen en
bovendien het snuiten van de neus een schreeuw is, is het wellicht beter deze
gedachten als hersenschimmen op te vatten, ze als een zinsbegoocheling langs ons
heen te laten trekken en het boek weer te gaan lezen, gewoon voor het plezier.
Ira Wilhelm
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(Deze bijdrage verscheen in 1999 onder de titel ‘Max Havelaars Wasserfallphobie
oder: Weshalb die Frauen von Arles und Nîmes sich nicht die Nase putzen dürfen’,
in: Kurzschrift. Für die Freunde der Langschrift. Ausgabe 2. München, p. 57-69.)
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