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[Nummer 66]
Een strijder tegen het onrecht.
De receptie van Multatuli in Tsjechië en Slowakije
Wilken Engelbrecht
Inleiding
Mijn eigen kennismaking met het literair fenomeen Multatuli was een beetje
dubbelzinnig. Bij oma Engelbrecht thuis bevond zich een oude editie van de Max
Havelaar voorzien van nogal wat aantekeningen in pen en potlood in een net
negentiende-eeuws handschrift dat, zo bleek mij later, toebehoorde aan mijn
overgrootvader mr. dr. Willem A. Engelbrecht (1839-1921), jurist, lid van de Raad
van Indië en samensteller van het Nederlandsch-Indisch Wetboek uit 1890 dat in
veel opzichten schatplichtig was aan Multatuli's ideëen. Vermoedelijk was het de
vijfde editie van 1875, maar dat kan ik nu helaas niet meer controleren. De tweede
kennismaking kwam in 1987 toen ik voor de tweede keer naar Tsjechoslowakije
ging en mijn oma van moederskant voor de reis op de proppen kwam met de
Tsjechische vertaling van de Havelaar uit 1947, wellicht in een nostalgische bui
aangeschaft door mijn grootvader ir. Lothar A. Schmid (1896-1972). Deze was in
1924 na zijn studie vanuit Tsjechoslowakije naar Nederlands-Indië gegaan als gevolg
van een werfactie van de Nederlands-Indische regering die dringend ingenieurs
nodig had in de kolonie. Opa was van 1924 tot aan de Japanse bezetting en ook
na bevrijding uit het Jappenkamp tot zijn ‘repatriëring’ naar Nederland in 1949 in
diverse functies in dienst geweest van de Dienst van het Veiligheidstoezicht in
Batavia.
Met deze Tsjechische vertaling van de Havelaar begon overigens mijn interesse
voor de receptie van Nederlandstalige literatuur in het Tsjechisch, want vrijwel
iedereen bij wie ik in de jaren nadien in Tsjechië op bezoek kwam, bleek wel één
of meer uit het Nederlands vertaalde werken in de boekenkast te hebben staan.
Multatuli en Tsjechië hebben een langere relatie dan je uit de vermeldingen in de
1
bibliografie van het Multatuli Museum zou vermoeden. Deze bibliografie vermeldt
slechts twee Tsjechische vertalingen (en geen enkele Slowaakse) en dan ook
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nog eens met deels onjuiste bibliografische gegevens. In werkelijkheid hebben we
te maken met een vrij omvangrijke receptie: twee complete Max Havelaar-vertalingen
in het Tsjechisch en één in het Slowaaks, drie Tsjechische edities van De
geschiedenis van Saïdjah en Adinda, drie Tsjechische uitgaven en een Slowaakse
van Woutertje Pieterse en diverse bloemlezingen van stukken uit de Ideën, de
Milloenenstudiën en andere geschriften. Tijd dus voor een tocht door het landschap
van de Tsjechische en Slowaakse receptie.

Theoretische basis
Er bestaat in Tsjechië een uitgebreide traditie van vertalingen van buitenlandse
literatuur die teruggaat tot diep in de negentiende eeuw. Ook het onderzoek naar
de theorie van het literair vertalen heeft hier een stevige basis, vooral dankzij het
werk van Jiří Levý (1926-1967), hoogleraar te Olomouc en Brno. In Slowakije heeft
Anton Popovič (1933-1984), hoogleraar te Nitra, een soortgelijke status. Hij was
overigens een leerling van Levý. Beiden gingen uit van de vooroorlogse
Tsjechoslowaakse structuralistische school, waarvan op literair-theoretisch gebied
Roman Jakobson (1896-1982) en René Wellek (1903-1995) de meest uitgesproken
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exponenten waren. Het echte receptieonderzoek is eerder iets van de laatste
o

decennia, waarbij met name de polysysteemtheorie van Itamar Even-Zohar ( 1939)
een belangrijke rol speelt.
Persoonlijk sluit ik meer aan bij het op New Historicism lijkende perspectief van
Jerzy Koch, zoals hij dit heeft geformuleerd in zijn habilitatiegeschrift Multatuli w
Polsce (Koch 2000) en beknopt eveneens in zijn artikel ‘Het wel en wee van de
receptie’ (Koch 2008). In Tsjechië wordt deze stroming onder andere
vertegenwoordigd door mijn Olomoucer collega Lubomír Machala. Kort gezegd, het
vertaalde literaire werk heeft geen functie meer in de literatuur van de brontaal maar
wel in de literatuur van de doeltaal. Zeker bij vertalingen uit voor de doeltaal - in ons
geval het Tsjechisch en Slowaaks - niet erg voor de hand liggende brontalen gaat
het om een zeer doelbewust uitgevoerde act, meestal ook met een vooropgezette
en duidelijk omschreven bedoeling. Deze bedoeling komt meestal voort uit de literaire
en culturele traditie van het land van de doeltaal, maar soms ook - en dat is zoals
we nog zullen zien zeker bij Multatuli het geval - uit de politieke traditie.
De situatie was in Tsjechië en Slowakije een heel andere dan in Polen. Beide
landen kwamen relatief ongeschonden uit beide wereldoorlogen, maar hadden
tussen 1948 en 1989 wel weer een van de meest rigide versies van het communisme.
In de jaren vijftig zijn onder het stalinisme alle bibliotheken grondig gezuiverd, maar
dit betrof gelukkig nauwelijks oudere literatuur. Wel is het relatief moeilijk om
vooroorlogse recensies te achterhalen, omdat kranten uit die periode door het
‘systeem’ als staatsgevaarlijk werden beschouwd en dus deels vernietigd zijn. He-
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laas zijn Tsjechische en Slowaakse kranten nog niet gedigitaliseerd, wat het zoeken
moeilijk maakt. Van naoorlogse vertalingen kennen we ook de oplagen en die zijn
tamelijk hoog, waarbij er soms een herdruk kwam.
Van verschillende vertalers zijn er archieven overgeleverd die merendeels liggen
in het Tsjechische Pamatník národního písemnictví (Monument van de Nationale
3
Literatuur) te Praag. Dit archief bevat ook de correspondentie van veel redacteurs
van vooroorlogse kranten en literaire tijdschriften. Voor de Slowaakse kant bevinden
soortgelijke gegevens zich in de Slovenská národná knižnica (Slowaakse Nationale
4
Bibliotheek) in Martin. Systematisch onderzoek van deze archiefcollecties kan meer
licht werpen op de literair-kritische receptie van Nederlandstalige literatuur in
vertaling, maar is op dit moment een desideratum voor de toekomst.

Receptie van Nederlandstalige literatuur in vertaling
Om de plaats van Multatuli in het Tsjecho-Slowaakse veld te kunnen begrijpen, is
een korte inleiding in de receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische en
5
Slowaakse vertaling noodzakelijk. Hierbij wijken het Tsjechisch en het Slowaaks
sterk van elkaar af. Laten we met de tweede taal beginnen. Hoewel er niet zoveel
vanuit het Nederlands in het Slowaaks is vertaald, heeft het Slowaaks wel de primeur
6
waar het vertalingen uit het Nederlands betreft. Tussen 1862 en 1908 kwamen er
bij drie uitgeverijen, in Buda (nu Budapest), in Trnava en in Senica zes werken van
Conscience in het Slowaaks uit. Daarna is het heel lang stil, tot Júlia Májeková
(1919-1991), germaniste en later redactrice van het uitgevershuis Tatran in
Bratislava, in 1944 Het leven van Herman Coene in het Slowaaks uitbracht. Onder
de 28 vertalingen uit het Nederlands die zij maakte, bevinden zich twee werken van
Multatuli: Woutertje Pieterse (1954) en de Max Havelaar (1960). Over deze
o

vertalingen straks meer. Na Májeková's dood begon Adam Bžoch ( 1966) met zijn
vertalingen uit het Nederlands. Tot nog toe is Multatuli onder zijn ruim 25 vertalingen
(waaronder De ontdekking van de hemel van Mulisch en De avonden van Reve)
niet voorgekomen.
De reden van het absoluut ontbreken van vertalingen tussen 1908 en 1944 is vrij
logisch. Na de zogeheten Ausgleich van 1867, waarbij het Keizerrijk Oostenrijk werd
omgevormd tot een federatie van het Keizerrijk Oostenrijk aan de west- en noordkant
en het Apostolisch Koninkrijk Hongarije aan de oostkant, gingen beide rijkshelften
een heel andere weg. Waar er in Oostenrijk een relatieve vrijheid heerste,
onderdrukten de Hongaren systematisch de niet-Hongaarstaligen in hun rijksdeel
en hanteerden de fictie van één landstaal. Het Slowaakse middelbaar onderwijs
werd na 1867 praktisch geliquideerd met als gevolg dat er bij het verkrijgen van de
onafhankelijkheid in 1918 nauwelijks Slowaken met een fatsoenlijke oplei-
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ding waren. Het land moest echter wel bestuurd worden en dat gebeurde in de
eerste decennia vooral door Tsjechische vrijwilligers en Slowaken die uit het
buitenland waren teruggekeerd. Dezen lazen buitenlandse literatuur vooral in
Tsjechische vertaling. Pas met de opkomst van de eerste generaties die al in een
vrij land in het Slowaaks waren opgevoed, kwam er behoefte aan vertalingen in het
Slowaaks. Een behoefte, waarin voor het Nederlands Julia Májeková en in de recente
periode Adam Bžoch voorzagen.
Voor het Tsjechisch is de situatie diametraal tegenovergesteld. Om te beginnen
was Tsjechië vóór 1918 weliswaar zeker geen onafhankelijke staat, maar - anders
dan in de Tsjechische zelfperceptie vaak wordt gedacht - wél een staatkundige
eenheid met verregaand zelfbestuur. In overwegend Tsjechischtalige gebieden
namen de Tsjechen actief aan het landsbestuur en het lokale bestuur deel. Dat is
ook in de vertaalsituatie weerspiegeld: tussen de allereerste vertaling uit het
Nederlands in 1871 (De Gierigaard van Conscience) en 1918 kwamen er liefst 63
Tsjechische vertalingen uit het Nederlands uit, dus jaarlijks minimaal één boek,
waaronder werken van Domela Nieuwenhuis en Henriette Roland-Holst, waarvan
je je kunt afvragen, hoe die in vredesnaam de censuur konden passeren (het
antwoord is dan ook dat er feitelijk geen censuur was, een unicum in het
Centraal-Europa van die tijd). Afgezien van de in Centraal-Europa vrijwel
onvermijdelijke Hendrik Conscience die met 23 uitgaven (waaronder verscheidene
herdrukken) ruim een derde van de toenmalige Tsjechische vertalingen voor zijn
rekening neemt, zijn de groten van de Nederlandstalige literatuur goed
vertegenwoordigd: Beets, Couperus, Van Eeden, Gezelle, Heijermans, Van Lennep,
Streuvels, Teirlinck om een paar te noemen, en ja, ook twee werken van Multatuli,
beide bloemlezingen uit de Ideën, in 1903 en 1911. Veel van deze vertalingen zijn
via het Duits tot stand gekomen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het stil aan het vertalersfront. Veel vertalers
of potentiële vertalers lagen als opgeroepen soldaat in loopgraven aan het
Zuid-Tiroolse front of aan het oostfront; intellectuelen die thuis waren, werden door
de Oostenrijkse autoriteiten vaak niet vertrouwd en hadden huisarrest of erger.
Ditmaal was er vanwege de oorlogsomstandigheden wel een strenge censuur. Dat
veranderde eensklaps in 1918. In het interbellum neemt Tsjechië wederom een
7
aparte positie in. Tsjechoslowakije was de enige Centraal-Europese staat die van
1918 tot de Duitse bezetting in 1939 ononderbroken een parlementaire democratie
was. Tevens was Tsjechoslowakije ook de enige Centraal-Europese staat (buiten
Duitsland) met maar liefst twee leerstoelen Nederlands - in Praag (sinds 1921) en
8
in Bratislava (sinds 1927). Opmerkelijk is overigens dat deze neerlandistiek tot na
de Tweede Wereldoorlog geenszins wezenlijk bijdroeg aan de receptie van de
Nederlandstalige literatuur in Tsjecho-Slowakije. De vertaalproductie uit het
Nederlands werd opgevoerd: tussen 1919 en 1939 kwamen er zo'n 95 vertalingen
uit, herdrukken meegere-
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kend, dus ruim vier per jaar. Vrijwel alle belangrijke Tsjechische uitgeverijen hadden
wel een Nederlandstalige auteur in het fonds. Daarbij stond overigens de smaak
van het grote publiek voorop. We treffen veel werken aan van vlot weglezende
lectuur van Antoon Coolen, Ernest Claes, A. den Doolaard, Johan Fabricius, Felix
Timmermans of Madelon Székely-Lulofs, al werden ook de wat ‘zwaardere’ auteurs
als Couperus, Elsschot of Frederik van Eeden niet gemeden.
De twee belangrijkste vertalers van het interbellum waren de romaniste en
germaniste Lída Faltová (1890-1944) en de diplomaat en vrijmetselaar Rudolf Jordán
Vonka (1877-1964). Beiden vertaalden Multatuli: Faltová vertaalde Woutertje Pieterse
(1932), Vonka tijdens de Tweede Wereldoorlog de Max Havelaar, een vertaling die
pas in 1947 kon uitkomen. Daarnaast werd De geschiedenis van Saïdjah en Adinda
voor jongeren door het Tsjechische Rode Kruis uitgegeven in een vertaling van
2
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Josef Veselý (1926, 1927 , 1931 ). Allen, behalve wellicht Veselý, vertaalden
rechtstreeks uit het Nederlands. Enigszins apart van deze vertalingen staat de
literaire vertaling van delen van de Ideën door een van de belangrijkste literaire
vertalers van het interbellum, de mysticus Emanuel Lešetický z Lešehradu
(1877-1955), wiens vertaling uit de jaren twintig in 1933 uitkwam in een bundel
gewijd aan voornamelijk Franse auteurs als Verlaine en Mallarmé.
Hoewel er tijdens de Duitse bezetting (1939-1945) relatief veel uit het Nederlands
werd vertaald, hadden de Tsjechische vertalers destijds wel te maken met een
strenge censuur. Er kwam dan ook geen vertaling van Multatuli uit. Wel veel van
Vlaamse schrijvers als Streuvels, Timmermans en Walschap. Bij het herstel van de
staat en democratie in mei 1945 namen de Tsjechische uitgevershuizen ogenblikkelijk
hun activiteiten op. In de drie jaar van democratisch bewind tot de communistische
machtovername op 25 februari 1948 kwamen er maar liefst 37 vertalingen uit het
Nederlands uit. Veel daarvan waren herdrukken van voor de oorlog verschenen
vertalingen, maar er was ook veel nieuws bij, vooral vertalingen die tijdens de
bezetting niet konden verschijnen. De reeds genoemde Havelaar-vertaling van
Vonka was één daarvan. Vonka voegde er wel een voorwoord bij dat beantwoordde
aan de actualiteit van de naoorlogse jaren met een verwijzing naar de Indonesische
opstand. Wat hun strekking betreft sloten de vertalingen sterk aan bij de trends
9
tijdens het interbellum: enkele ‘grote’ auteurs en verder veel populaire schrijvers.
Het stalinistische regime van Klement Gottwald (1948-1953) was de literatuur
niet bijster gunstig gezind. Evenals in de omringende landen werd de doctrine van
het socialistisch realisme ingevoerd. Er kwamen in deze periode dan ook maar
zeven vertalingen uit het Nederlands uit, waarvan één herdruk. Die herdruk was
uitgerekend de vertaling van Woutertje Pieterse van Faltová (1953), nu wel voorzien
van een nieuw nawoord, waarover later meer. Later werd deze vertaling (1963)
nogmaals herdrukt. De echte bloeiperiode van de Tsjechische vertaling begon met
het
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aantreden van de belangrijkste naoorlogse Tsjechische vertaalster uit het Nederlands,
o

Olga Krijtová ( 1931) die in 1955 haar eerste literaire vertaling, Fregata Johana
10
Maria (Het fregatschip Johanna Maria) van Arthur van Schendel uitgaf. Ruim
zeventig vertalingen van haar hand en zo'n 130 van andere vertalers, merendeels
haar studenten, verschenen in de periode tot 1989. De keuze was daarbij sterk op
Nederland gericht en relatief gericht op de ‘grote’ literatuur, hoewel er daarnaast
bijvoorbeeld ook een keur aan kinderliteratuur werd vertaald. Onder de vertalingen
was in 1974 een nieuwe vertaling van de Max Havelaar van de hand van Miroslav
Drápai en ten slotte een vertaling van enkele Ideën door Krijtová in het literaire
tijdschrift Světová literatura in 1987.
De zogeheten ‘Fluwelen Revolutie’ van 17 november 1989 betekende weliswaar
meer vrijheid, het einde van de censuur en het ontstaan of heroprichten van een
keur aan uitgeverijen, maar tevens de opkomst van een scherpe marktconcurrentie
waartegen vooral de traditionele literaire uitgevers absoluut niet waren opgewassen.
Daarnaast verscheen er een tal van roofdrukken, voor het Nederlands is de vertaling
Guma klesá van Madelon Székely-Lulofs roman Rubber uit 1994 een typisch
voorbeeld. Gedurende een jaar of vijf was de markt voor goede literaire vertalingen
vrijwel volledig ingestort.
Na 1994 veranderden de tijden. Ten eerste begonnen leerlingen van Krijtová te
vertalen. Van hen zijn Veronika ter Harmsel-Havlíková, Jana Pellarová en Petra
Schürová het meest productief. Daarnaast kwam de emigrante Magda de
Bruin-Húblová, echtgenote van de Nederlandse slavist Edgar de Bruin met
vertalingen van hoge kwaliteit op de markt. Zij was tevens een van de initiatiefnemers
van het literaire internettijdschrift iliteratura waarin onder andere regelmatig recensies
van vertalingen en artikelen over Nederlandstalige auteurs verschijnen. Ook
afgestudeerden uit Olomouc als Lucie Smolka-Fruhwirtová en Jiří Hrubán en Brno
(Marta Kostelecká) begonnen hun vertaalcarrière.
Voor de keuze van het vertaalde werk speelt de rol van het Nederlands Literair
Productie- en Vertalingenfonds dat in 1991 werd opgericht en vanaf 1994 actief
vertalingen in Tsjechië en Slowakije ondersteunde een grote rol. Daar kwam vanaf
2001 het Vlaams Fonds voor de Letteren bij. Beide fondsen ondersteunen vooral
werk van recente auteurs. Dat betekent dat er minder plaats is voor Multatuli. Er is
dan ook in de nieuwe periode nog geen Tsjechische of Slowaakse vertaling van zijn
werk verschenen. Hiermee is het veld geschetst, waarin het werk van Multatuli is
gerecipieerd.

De uitgeverswereld rond 1900
Om het waarom van de receptie van Multatuli rond 1900 te begrijpen, moeten we
eerst een blik werpen op de uitgeverswereld. Eind negentiende eeuw waren er ver-
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scheidene grotere uitgevers actief, vrijwel alle in Praag gesitueerd. De
uitgeverswereld was min of meer een vierstromenland. Naast de grote liberale
uitgever František Šimáček (na 1918 Šole & Šimáček) vormden Viktor Kotrba
(1875-1938), Ignac L. Kober (1825-1866) en Josef R. Vilímek (1835-1911,
11
1860-1938) een sterke, gematigd katholiek tot liberaal georiënteerde stroming.
Josef Pelcl was een sociaaldemocratische uitgever, Pelcl zelf (1861-1916) hoorde
bij de Česká strana národně sociální, de partij waaruit na 1918 veel leidende politici,
onder wie de tweede president Edvard Beneš (1884-1948) voortkwamen. Kamilla
Neumannová (1874-19 56) hoorde bij de socialistische en anarchistische beweging.
Verder waren er veel coöperatieve uitgevers actief: Družstvo Vlast (Coöperatie het
Vaderland) en de Cyrilo-Methodějská knihtiskárna (Boekdrukkerij Cyrillus en
Methodius) waren katholiek, Melantrich en de Dělnickd akademie
(Arbeiders-Academie) waren sociaaldemocratisch, Zář (De Schijn) was socialistisch
en ten slotte was er nog de kleine maar uitermate actieve Komunistické knihkupectví
a nakladatelství (Communistische Boekhandel en Uitgeverij). Al deze uitgevers
hadden werk van Nederlandstalig origine in hun fonds. Vrijwel alle uitgevers hadden
ook banden met overeenkomstige politieke partijen.
Dit beeld wordt aangevuld door de grote literaire tijdschriften. Daarvan was
Rozhledy (De Horizonten) een invloedrijk, met de sociaaldemocraten verbonden
tijdschrift dat werd uitgegeven door Pelcl en qua invloed vergelijkbaar was met De
Nieuwe Gids in Nederland.

František V. Krejčí en Krista Nevšimalová
De receptie van Multatuli begint voor het Tsjechisch met een serietje vertalingen
die verschenen in het zesde nummer van Rozhledy. Het gaat om stukjes van de
Japansche Gesprekken en begint met een goede vertaling van het bekende zinnetje
‘Ik ben by de Japanners geweest, en heb met hen ontbeten’ (Multatuli 1865: 36).
De vertaling laat specifieke zaken als Hiëronymus van Alphen weg; iets verderop
blijft de verhandeling over deugd bij verschillende naties en later weer de tolk
achterwege. De voetnoten zijn vertaald. De vertaling vervolgt met Idee 492 uit de
tweede bundel Ideën. Dan Idee 352 uit Ideën 1, in het Tsjechisch toepasselijk
Prozřetelnost (Voorzienigheid) gedoopt. Dan Idee 374, hier Morálka slov (Moraal
der woorden) getiteld. Ten slotte is als Juris prudentia het bekende ‘processtukje’
voorafgaand aan de Max Havelaar opgenomen. De vertaalfout van het homoniem
godsdienst dat foutief met bohoslužba (kerkdienst) wordt vertaald in plaats van het
correcte náboženství (godsdienst) te gebruiken, doet vermoeden dat de vertaling
van Wilhelm Spohr aan de bloemlezing ten grondslag lag (Spohr 1899). Daarmee
sluit deze allereerste Tsjechische vertaling aan bij de door velen genoemde Duitse
12
bemiddeling in Centraal-Europa. Wie de vertaler was, weten we niet, al komt Krista
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Nevšimalová het meest in aanmerking, temeer omdat de vertaling vrijwel woordelijk
overeen komt met de uitgave van 1903. Over haar dadelijk meer.
De tweede Tsjechische receptie van Multatuli is een recensie van de Duitse
vertaling van de Max Havelaar door Wilhelm Spohr. De recensie begint als een
klaroenstoot:
Steeds vaker zijn wij in de laatste jaren bij de lectuur van buitenlandse
schrijvers en bladen op deze naam gestoten; steeds sterker dringt in
Europa de mare over de bewonderenswaardige Hollandse man door, die
niet aarzelde om in het belang van de onderdrukten de last van een
levenslange strijd met het heersende regime van zijn vaderland op zich
te nemen, die daarvoor aan de schandpaal werd genageld, werd
opgejaagd, het leven van een uitgestotene leidde en hiervoor zijn
ondankbare land alles vergold dat het aan hem had misdreven door het
te overstromen met een vloed aan ideëen, brandend als een vlam,
doordringend als een weerlicht, goed als de woorden van het evangelie
(Krejčí 1900:185).
De nogal bombastische recensie vergelijkt Multatuli met de grootste schrijvers van
die tijd als Ibsen en Nietzsche, beiden begrippen voor de geletterde Tsjech van die
dagen. Er wordt een parallel getrokken met de affaire van de valselijk van spionage
voor Duitsland beschuldigde joods-Franse officier Dreyfus die juist in die dagen
werd vrijgelaten en gerehabiliteerd. Multatuli wordt als een moderne heilige
afgebeeld. Dat is het beste te zien in de beschrijving van Multatuli's in de steek laten
van zijn eerste vrouw Tine voor de liefde van Mimi (Krejčí 1900: 188-189). De
recensie is slechts met K. ondertekend, een ondertekening die redacteur František
V. Krejčí (1867-1941) wel vaker gebruikte. Krejčí was na 1918 parlementslid en
senator voor de Československá sociálně demokratická strana dělnická
(Tsjechoslowaakse Sociaaldemocratische Arbeiderspartij) en was protagonist van
de literaire richting van de zogeheten eská moderna (Tsjechische Moderne). Deze
literaire stroming legde een sterke nadruk op het individualisme en non-conformisme
en was verbonden met het reeds genoemde tijdschrift Rozhledy. Krejčí was zelf
overigens ook als vertaler uit het Nederlands actief en maakte een meermalen
13
herdrukte vertaling van Herman Heijermans' Allerzielen.
De eerste vertaling van Multatuli's werk in boekvorm was de bloemlezing Výbor
ze spisův, jež napsal Multatuli (Keuze uit de werken die Multatuli schreef) die in
1903 uitkwam en de vertaling van Wilhelm Spohrs bloemlezing volgde. De reeds
genoemde stukjes die in Rozhledy waren verschenen, zijn in gelijkluidende vertaling
14
als laatste stuk van de bundel opgenomen. Uitgever was Josef Pelcl die ook
Rozhledy uitgaf. De vertaalster Krista Nevšimalová (1854-1935) was in de
vrouwenbeweging en als een van de weinige vrouwen uit die tijd ook als publiciste
actief.
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Zij schreef met enige regelmaat zowel in Rozhledy alsook in de vrouwenbladen
Ženská listy (Vrouwenblad) en Ženský obzor (Vrouwelijke Horizont), waarvoor zij
ook stukken van vooral Britse auteurs vertaalde. Als pseudoniemen gebruikte zij
Quispiam en Quidam (beide betekenen ‘Iemand’), maar haar vertalingen kwamen
onder haar eigen naam uit. Nevšimalová behoorde in Tsjechië tot de grote
voorvechtsters van de emancipatie van de vrouw binnen het gezin. Zo sprak zij in
1906 op de Karola Světlá bijeenkomst in Vlaším over het recht van de vrouw op de
kinderen na een scheiding, over de noodzaak van kleuterscholen en soortgelijke
15
zaken, een thema waarover zij ook publiceerde. Na 1918 publiceerde zij vooral in
&#x017D;enský obzor, waarbij zij de nieuwe republiek ook kritisch volgde op het
16
gebied van emancipatie. Aan haar Multatuli-vertaling liet zij een grondig
gedocumenteerd (maar overigens sterk op Spohr leunend) voorwoord vooraf gaan,
waarin zij een biografie van Multatuli geeft. Ook zij ontkomt niet aan een nogal
hagiografische toon:

Het titelblad van Výbor ze spisův

Hij streed onverschrokken en onvermoeibaar, onvermurwbaar en met
open vizier, nimmer was zijn strijd onrechtvaardig. Hij streed tegen alles
en overal, wat zich tegen hem en het licht verzette.
Hiervoor werd hij opgejaagd, getreiterd en gemarteld, zodat hij zijn
vaderland moest verlaten, waar hij een vogelvrije was geworden.
En als hij in de tijd van Hus had geleefd, zouden hij noch zijn geschriften
aan
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de brandstapel zijn ontsnapt - als de geschriften van de grootste ketter
(Multatuli 1903: 19).
Het bundeltje geeft een goede indruk van Multatuli's geschriften en geeft per
17
hoofdstukje consciëntieus aan uit welk werk de vertaalde stukjes afkomstig zijn:
Milostné listy (Minnebrieven), Myšlenky (Ideën), Speciality (Uit duizend en eenige
specialiteiten), Millionové studie (Millioenenstudiën) en Z různých spisů (Verspreide
stukken). De opgenomen stukken hebben merendeels een sterk antiklerikaal
karakter. Zonder vermelding van vertaler, maar hoogstwaarschijnlijk ook van de
hand van Nevšimalová, verscheen in 1911 in de serie Chvilky sborník současného
života (Ogenblikken, een handleiding voor het hedendaagse leven) als deeltje 38
bij Pelcl opnieuw een keuze uit Multatuli's werk. Merendeels gaat het om stukjes
die al eerder vertaald waren, met de Japansche Gesprekken als hoofdmoot en met
18
als voornaamste uitbreiding de Geloofsbelydenis. Het Tsjechisch van de stukjes
is gedeeltelijk opnieuw geredigeerd. Deze serie gaf leesbare en goedkope brochures
uit, waarin zaken als geloof, liefde en rijkdom centraal stonden. Zo werden in deze
serie bijvoorbeeld John Rockefellers memoires, essays van Oscar Wilde, maar ook
een boekje met de titel Wat onze vrouwen verwachten in de liefde en het huwelijk
19
gepubliceerd. De brochures kostten minder dan één Oostenrijks-Hongaarse kroon
en bereikten zo een groot publiek.
Hoe de uitgaven gerecenseerd werden, is om de hierboven genoemde reden
helaas nog onbekend. Toch moeten er recensies zijn geweest, want de vertalingen
werden duidelijk gelezen. Dat blijkt onder andere uit het feit dat Multatuli in 1919
tweemaal werd geciteerd. Eenmaal door afgevaardigde Josef Svozil (1847-1931)
en eenmaal door minister van Sociale Zaken dr. Lev Winter (1876-1935). Svozil
was sociaaldemocraat en redacteur van de Selské listy uit Olomouc, Winter was
eveneens sociaaldemocraat, advocaat en afkomstig uit een arme joodse familie die
zich had opgewerkt. Beiden kwamen dus uit het doelpubliek van uitgeverij Pelcl.
Svozil refereerde aan de Ideën bij de behandeling van de begroting voor het jaar
1919 op het hoofdstuk investeringen in de buitenlandse vertegenwoordigingen en
herinnerde eraan dat ook parlementariërs zonder een financiële achtergrond iets
in de discussie in te brengen hebben, want:
Wat dit betreft dient eenieder zich het volgende te herinneren, wanneer
bij het vaststellen van de begroting iets is vergeten: voor zaken die aan
elk weldenkend mens duidelijk zijn, is geen specialist nodig. Als wij steeds
alleen van vakministers afhankelijk zouden zijn, verbaas ik me niet dat
Multatuli eens heeft geschreven dat een vakman een straatveger is die
niets anders kan dan straten vegen, en nog slecht ook. Ik denk dat we
niet zover hoeven te gaan wat vakmanschap en
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opsplitsen betreft. Uiteindelijk is een begroting het werk van een heel
ministerie, dus waar de één niet op komt, daar komt de tweede op en de
20
begroting als geheel dient dus aan dit soort kwesties te denken.
Multatuli moet een begrip zijn geweest voor de parlementariërs, want iets later dat
e

jaar refereerde Winter op de 87 zitting van 30 oktober 1919 aan de Max Havelaar
bij de behandeling van zijn wet op sociale woningen en volkshuisvesting:
Geachte Nationale Vergadering!
De bekende Hollandse schrijver die onder de naam Mulratuli schreef,
was een ambtenaar van de Hollandse regering op Java. Toen hij
kennismaakte met hoe de inboorlingen op Java werden onderdrukt door
de Hollandse bureaucratie, het Hollandse kapitalisme en het Hollandse
militarisme, verliet hij de staatsdienst en beschreef zijn ervaringen in de
vorm van een roman. Deze roman wekte destijds een enorme sensatie.
Alle Hollandse kranten, waarvan de eigenaars en lezers zich
aangesproken voelden door de aanvallen van Multatuli's roman, stortten
zich op die roman en bekritiseerden die uit alle macht; aangezien zij hierna
nier erover konden spreken dat de inboorlingen op Java inderdaad niet
onderdrukt zijn, verweten zij de roman dat die slecht is, dat de structuur
niet goed is, dat zijn psychologie onjuist is. Multatuli antwoordde hierop
ongeveer als volgt: allereerst geef ik toe dat al uw verwijten jegens mijn
roman juist zijn. Mijn roman heeft een onmogelijke psychologische
structuur, - maar de inboorlingen op Java worden onderdrukt. Mijn roman
heeft een slechte stijl, - maat de inboorlingen op Java worden onderdrukt.
Mijn roman heeft alle mogelijke slechte kanten die men kan verwijten, maar de inboorlingen op Java worden onderdrukt.
Mijne heren, in de positie van Multatuli in deze bekende roman, ben ik in
deze wet. Ik zou tevoren willen zeggen: alle verwijten die u aan deze wet
wilt doen, verklaar ik vooraf voor terecht, - maar we hebben geen
21
mogelijkheid om mensen woonruimte te bieden.
Hieraan zijn twee dingen opmerkelijk. Het eerste merkwaardige feit is dat de minister
verwees naar een boek dat zover bekend nog niet in het Tsjechisch beschikbaar
was. De eerste Tsjechische uitgave kwam pas 1947 uit. Verder is het interessant
dat hij naar een buitenlandse schrijver verwees - dat gebeurde ook destijds uiterst
zelden! - en dat hij duidelijk veronderstelt dat deze Multatuli bij zijn toehoorders
bekend is. Die veronderstelling was vermoedelijk juist, want zowel het tijdschrift
Rozhledy als Chvilky hadden hoge oplages, de laatste van 15.000 exemplaren en
meer. Bovendien wordt Multatuli vermeld in het belangrijkste Tsjechi-
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sche conversatielexicon van die tijd, het Ottův slovník naučný dat tussen 1880 en
1909 in 27 delen uitkwam. De meeste toen recente Nederlandstalige schrijvers
werden uitsluitend vermeld in de lemma's nizozemská literatura en vlámsky jazyk
22
a literatura. Er waren drie uitzonderingen: Nicolaas Beets, Hendrik Conscience en
Multatuli. De laatste is als volgt vermeld:
o

D[ekker]. Eduard Douwes, Nederlands schrijver ( 1820 in Amsterdam †1887 in Nieder-Ingelheim). Bij zijn intrede in staatsdienst op het eiland
Java leerde hij de gewetenloosheid en afzetterij van de koninklijke
overheidsdiensten kennen; hij verliet het eiland en gaf na terugkomst in
zijn vaderland onder het pseudoniem Multatuli zijn opgedane ervaringen
uit in de roman Max Havelar (Amsterdam 1860), en hij wekte met zijn
meeslepende schildering en bekendmaking van de onrechtvaardigheden
van de Javaanse autoriteiten algemene aandacht. Aangemoedigd door
de positieve ontvangst van zijn eerste deel, begon hij te werken aan
politieke, sociale en filosofische geschriften, waarin hij vrijzinnige
gedachten naar voren bracht met een zorgvuldige stijl en een interessante
schildering. Aldus ontstonden: Indrukken van den dag (Arnheim 1860);
e

Minnebrieven (Amsterdam, 1861; 5 uitgave 1881); Ideen (idem, 1862
tot 1875, 4 banden); Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten
(Delft, 1871); Millioenen Studien (Amsterd., 1872) e.a. Van zijn drama's
zijn het populairst Vorstenschool (idem, 1875) en De bruid daarboven
23
(idem, 1862).
Dit is tevens de allereerste schriftelijke receptie van Multatuli in het Tsjechisch,
omdat de vertalingen van Nevšimalová destijds nog niet waren verschenen. In de
addenda werden later beide in boekvorm verschenen vertalingen van 1903 en 1911
24
keurig vermeld, evenals recentere Nederlandstalige literatuur. In deze eerste
receptiegolf heeft Multatuli dus een duidelijk politieke dimensie die goed vergelijkbaar
is met de receptie in Polen door Julian Marchlewski en de zijnen (Koch 2008: 23-24).
Deze receptie is overduidelijk afhankelijk van de Duitstalige van Spohr. Nevšimalová
vertaalde voor zover bekend geen andere werken uit het Nederlands. Hoewel de
Tsjechische sociaaldemocraten zeer goede banden met Nederland hadden en
tijdens de Eerste Wereldoorlog een van de hoofdkwartieren van het anti-Oostenrijkse
verzet, de zogeheten Maffie, in Nederland hadden, is het waarschijnlijk dat
Nevšimalová uit het Duits heeft vertaald.
In vergelijking met de Poolse receptie valt op dat de artikelen over Nederlandstalige
literatuur goed gedocumenteerd zijn, verwijzen naar Nederlandstalige
standaardwerken van die tijd en relatief weinig fouten in de namen maken. Anders
dan het geval is in de Poolse encyclopedieën, is er ook geen sprake van
afhankelijkheid van Meyers Großes Konversations-Lexikon, aangezien de
Tsjechische lemma's
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een andere inhoud hebben. Overigens valt óók op dat er tot na de Tweede
Wereldoorlog géén vertaling van de Max Havelaar verscheen.

De uitgeverswereld in het interbellum
In het interbellum sloeg de Tsjechische receptie een andere weg in. Nederlandstalige
literatuur was niet langer iets voor de hoger opgeleiden of voor politiek actieven,
maar de vertalingen richtten zich op een groter publiek. De reden daarvoor was dat
er intussen een omvangrijke Tsjechischtalige middenklasse was ontstaan van zowel
kleine zelfstandigen en handwerkers alsook beter geschoolde arbeiders en
voormannen in fabrieken. Daarnaast was er ook een relatief omvangrijke en politiek
actieve bourgeoisie van zowel liberale als sociaaldemocratische huize. Elk van deze
25
groepen was vertegenwoordigd door een eigen uitgever.
De belangrijkste liberale en vrijzinnige uitgever was Bohumil Janda (1900-1982),
zoon van een koopman en selfmade intellectueel die vloeiend Duits, Engels, Frans
26
en Italiaans beheerste. In 1919 richtte hij het uitgevershuis Sfinx op en samen met
zijn broer Ladislav Janda en enkele medewerkers in 1935 een speciale literaire
boekenclub Evropský literární klub die tijdens de Duitse bezetting als aparte uitgeverij
verder ging. Janda vertegenwoordigde Tsjechoslowakije in het International
Publisher's Congress en richtte in 1947 een verbond van uitgevers van kleinere
Europese volken op. In 1948 werden zijn beide uitgeverijen door de communisten
geconfisqueerd en moest Janda als bosarbeider gaan werken. Vanaf 1956 werkte
hij in de encyclopedische afdeling van de Tsjechoslowaakse Academie van
Wetenschappen, waar hij onder andere de wereldliteratuur verzorgde. Zijn
uitgeverijen gaven ongeveer een vijfde van de totale productie aan uit het Nederlands
vertaalde literatuur uit, waaronder Ernest Claes, Antoon Coolen, Frederik van Eeden,
Stijn Streuvels en Madelon Székely-Lulofs.
De andere hoofdstroming was de sociaaldemocratie die twee belangrijke
uitgevershuizen ter beschikking had. Dat was ten eerste het reeds eerder genoemde
Melantrich dat in het interbellum onder andere Ina Boudier-Bakker, Ernest Claes
en Antoon Coolen uitgaf en vooral het in 1922 opgerichte socialistische coöperatieve
uitgevershuis Družstevní práce (Coöperatieve Arbeid) dat min of meer het werk van
de vooroorlogse Dělnická akademie voortzette. Het laatste, ook wel kortweg DP,
was de thuishaven van vertaalster Lída Faltová, over wie dadelijk meer, en had voor
de verspreiding van Nederlandstalige literatuur een invloed die vergelijkbaar was
met die van Sfinx/ELK. In DP kwamen goed verkochte auteurs als Johan Fabricius
en Felix Timmermans uit. Hierin werd ook Multatuli uitgegeven.
Een belangrijke stroming vormden de individualistische anarchisten, rond 1900
sterk verbonden met de symbolisten, verenigd rond het tijdschrift Moderní revue.
Hun belangrijkste uitgever was de literair geïnteresseerde postbeambte Hu-
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go Kosterka (1867-1956) die een typografisch zeer verzorgde en hoog
aangeschreven serie Symposion uitgaf, later overgenomen door de Praagse uitgever
Rudolf Skeřík. In deze serie kwamen eveneens Nederlandstalige auteurs uit: Antoon
Coolen, Cornelis J. Kelk, Hendrik W. van Loon, Felix Timmermans, August Vermeylen
en Simon Vestdijk.

De romantische Multatuli
Waar voor de Eerste Wereldoorlog vooral Multatuli's politieke en filosofische
geschriften centraal stonden, beheersten in het interbellum twee werken het veld.
Dat was allereerst de Geschiedenis van Saïdjah en Adinda die in 1926 in opdracht
van het Tsjechoslowaakse Rode Kruis werd vertaald door dr. Josef Veselý, over
wie verder niets bekend is en die geen andere vertalingen uit het Nederlands maakte.
Het verhaal kwam als een gebrocheerde uitgave bestemd voor de jongerenclub van
het Rode Kruis Dorost Červeného kříže uit en werd minimaal tweemaal herdrukt,
in 1927 en zonder jaarvermelding in 1931. De prijs van de uitgave is met 1,20 Kč
voor de laatste druk vergelijkbaar met die van de eerder genoemde bloemlezing uit
27
1911. In de serie Knihovnička Lípy (Boekenkast De Linden) verscheen het boekje
als deeltje nr. 3. De reeks was sterk vergelijkbaar met de Chvilky van voor de Eerste
Wereldoorlog. Naast boekjes over sprookjes, onder andere van E.T. Seton, of de
bewerking van de mythe van Perseus door Ch. Kingsley treffen we hier ook werk
van Tolstoj aan. Aan het boekje was een beknopt nawoord van twee pagina's over
Multatuli toegevoegd dat niet echt politiek georiënteerd was, maar duidelijk wel aan
het maatschappelijk bewustzijn van de jeugd moest bijdragen. Ik geef het hier
integraal weer:
OVER DE SCHRIJVER VAN DIT VERHAAL

Het verhaal Saïdjah en Adinda werd geschreven door de Hollandse dichter
Eduard Douwes Dekker, schrijvende onder de naam Multatuli, hetgeen
in het Latijn ‘veel heb ik geleden’ betekent. - Deze man die in 1820 in
Amsterdam werd geboren en na zijn middelbare school met zijn vader,
kapitein van een vrachtschip, naar Nederlands-Indië ging, heeft werkelijk
veel geleden. Hij ging daar in staatsdienst en woonde gedurende zeventien
jaar op vele plekken van de mooie Oost-Indische eilanden. Vooral op
Java maakte het droeve lot van de inheemsen indruk op hem. Zij leden
zwaar onder de regering van plaatselijke hoofdlingen en vorsten-regenten,
waren overgeleverd aan slavernij, aan vrouwenroof, rooftochten en
onrechtvaardige belastingen. Bij de Hollandse ambtenarij vonden zij echter
zeer weinig steun tegen deze misstanden, aangezien de Hollandse
regering, tezamen met de inheemse tirannen, het land uitbuitte en vergat
dat de Javanen ook mensen zijn. Multatuli bood op allerlei wijze het hoofd
tegen deze
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rechteloosheid en begon een nietsontziende strijd tegen de
onmenselijkheid van de bestuursorganen. Uit de geschriften die hij schreef,
spreekt een verlangen naar vrijheid en naar waarheid, waarvoor hij zijn
functie en ook de rust van de huiselijke haard opofferde. Met halfhartigheid
en onoprechtheid kon hij nimmer vrede hebben en verzwakt, doch
ongebroken streed hij zijn ongelijke strijd in 1887 ren einde in
Nieder-Ingelheim am Rhein. Het is ongelooflijk dat het mogelijk was om
zo'n denker en voorvechter van rechtvaardigheid en menselijke gelijkheid
tot zwijgen te brengen en teneer te slaan - maar het blijft de waarheid dat
hij gedurende zijn leven nergens begrip vond, dat hij zich moeizaam en
in armoede door het leven moest slaan, dat zijn bovenmenselijke werk
geen enkele invloed had, dat hij vergeefs streed en in bitterheid stierf. Hij
leefde zijn tijd vele decennia vooruit en bereidde met zijn gedachten de
voedingsbodem voor de omkeer en de verbetering van het lot van de
ellendigen voor wie hij zich inzette, die eerst in de toekomst plaatsvonden
(Multatuli 1931: 41-42).

Het titelblad van O věrné lásce Saïdjaha a Adindy, 1931

Na de Eerste Wereldoorlog en vooral vanaf rond 1925 kwamen er veel contacten
van Tsjechoslowakije met Nederlands-Indië op. Nederland wierf in de jaren twintig
actief jonge ingenieurs voor de kolonie en presenteerde de kolonie ook op
economische jaarbeurzen. Omgekeerd betrokken Tsjecho-Slowaakse firma's
grondstoffen uit de kolonie. Zo haalde de bekende Tsjechische schoenenfirma Ba
a rubber uit Nederlands-Indië, had omgekeerd vanaf 1929 eerst een verkooppunt
in
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Batavia en na 1931 onder de naam PT SEPATU BATA een groot magazijn in Tandjong
28
Priok. Bat'a is echter slechts het bekendste voorbeeld van deze contacten. Vooral
op het gebied van de machinebouw behoorden Tsjecho-Slowaakse firma's tot de
belangrijke leveranciers van de kolonie en net als mijn grootvader gingen vele
Tsjecho-Slowaakse ingenieurs in Nederlands-Indische dienst. Een rol speelde ook
dat in het kielzog van de symbolisten van de jaren tien en twintig in Tsjechië de
theosofie en allerlei occultistische modes sterk opkwamen.
Als gevolg hiervan kwamen er in de jaren twintig en dertig verschillende op
Indonesië gerichte uitgaven uit. De bekendste vertalingen zijn die van de boeken
van Madelon Székely-Lulofs, Rubber. Een roman uit Deli en Koelie en Johan
Fabricius' De scheepsjongens van Bontekoe, alle vertaald door Lída Faltová. In dit
rijtje hoort ook de zojuist besproken vertaling van Saïdjah en Adinda thuis. Maar
Lída Faltová vertaalde nog een ander werk van Multatuli, De geschiedenis van
Woutertje Pieterse. Dit werk, door Multatuli zelf nimmer als aparte roman bedoeld,
is verreweg het op een na bekendste werk van Multatuli en is voor de niet-ingewijde
lezer gemakkelijker leesbaar dan de Max Havelaar. Desniettemin was het in deze
editie met 874 pagina's een flinke pil.
Lída Faltová werd op 2 oktober 1890 geboren als Ludmila Pospísilová in het
29
plaatsje Žerůtky bij Boskovice. Ze doorliep in 1904-1910 het meisjeslyceum in
Brno en was daarna werkzaam als redactrice bij verschillende op landbouwers
gerichte tijdschriften. Van 1919 tot 1923 studeerde zij romanistiek aan de nieuw
opgerichte Masaryk Universiteit in Brno, waar zij kennis maakte met intellectuelen
in de kring rond de dichter Jiří Mahen (1882-1939) die in de jaren 1909-1919
redacteur was van het liberale dagblad Lidové noviny. Hier maakte zij kennis met
haar man Josef Falta (1895-1974) die als sociaaldemocratisch publicist werkte voor
de literaire almanak Ruch (De Beweging) en voor het sociaaldemocratische dagblad
30
Právo lidu (Volksrecht). Zelf was zij eveneens actief als politiek essayiste voor
verschillende sociaaldemocratische en liberale bladen.
Het echtpaar verhuisde in 1931 naar Praag, omdat Falta assistent werd van de
belangrijke sociaaldemocratische politicus JUDr. František Soukup (1871-1940) die
jarenlang voorzitter was van de Tsjechoslowaakse Senaat. Lída Faltová ging als
vertaalster werken voor de coöperatieve sociaaldemocratische uitgeverij Družstevní
práce en reisde met haar man vaak naar West-Europa, waaronder ook naar
Nederland. Met 42 vertalingen van Nederlandstalige literatuur vormde zij voor een
groot deel het gezicht van de receptie van deze literatuur in het interbellum. In het
kader van haar werk schreef zij ook stukken in Literární noviny (Literaire Krant), het
in 1927 opgerichte en nog steeds bestaande literaire tijdschrift van Tsjechië. Bij het
uitbreken van de oorlog vluchtte Falta naar de Verenigde Staten waar hij vanaf 1941
voor het radiostation WEDC in Illinois werkte en tot de leiders
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van het Council of Free Czechoslovakia behoorde. Zijn vrouw bleef achter en stierf
op 8 december 1944 aan de gevolgen van een mislukte schildklieroperatie. Falta
volgde het herstel van Tsjecho-Slowakije in de jaren 1945-1948 vanuit de VS als lid
van het Czechoslovak American National Council en was gedurende de jaren van
het communisme tot 1970 hoofdredacteur van het dagblad Denní hlasatel (Dagelijkse
Heraut) dat de vrije Tsjechische gemeenschap in de VS bediende.
Faltová begon met literaire vertalingen van Franstalige auteurs als
Charles-Ferdinand Ramuz, Albert Londres en Clément Vautel. Haar vertaling van
Woutertje Pieterse was haar zesde literaire vertaling en de eerste uit het Nederlands.
Volgens de imprint heeft zij de vertaling inderdaad uit het Nederlands gemaakt, wat
goed kan, gezien het feit dat zij zich daarna voornamelijk op Nederlandstalige
literatuur oriënteerde. De vertaling kwam in een oplage van 5.300 exemplaren uit,
wat voor die dagen een relatief hoge oplage was. De uitgave is typisch voor DP:
eenvoudige maar degelijke band, netjes in een cicero-letter gedrukt.
Bij de uitgave zal de sociaaldemocratische achtergrond van de uitgeverij zeker
een rol hebben gespeeld. We zagen hierboven dat Multatuli vooral in deze kringen
gerecipieerd werd. Maar gezien de plaatsing in de reeks Živé knihy (Levende
Boeken), waarin vooral werken van het lichtere genre werden uitgegeven, zij het
vaak wel van bekende auteurs - een voorbeeld is de Tsjechische vertaling Karneval
života van Louis Aragons Le beaux quartiers- zal het politieke aspect niet primair
zijn geweest. Dat blijkt ook uit het nawoord van de vertaalster:
[...] We hebben uit het omvangrijke werk van Multatuli juist het
Verbaalgekozen, omdat hierin het zedelijke en kunstzinnige formaat van
de dichter het meest harmonisch tot zijn recht komt. Als Multatuli Wouter
schildert, heeft hij het lijden en de onvrijheid van alle verdrukte mensen
in gedachten en maakt hij zich tot de verwoorder van hun zedelijke
opstand. Het is geen wonder dat hij alle niet bevooroordeelde mensen
voor zich won en vooral de jeugd, omdat hij in de Nederlandse literatuur
een einde maakte aan de idyllische kroniekschrijverij en met zijn werk
het begin van de moderne, vrije en volop opbloeiende Nederlandse
literatuur schiep.
De lezer die de wonderlijke tuin van de dichter binnengaat en betoverd
wordt door haar betoverende bomen en bloemen, verlangt er slechts naar
om te weten hoe zij verder bloeien: hij blijft voor altijd geboeid door deze
tuin. [...]
De Tsjechische lezer voor wie het boek niet uitsluitend een bron van
verstrooiing is en in wiens handen we een van de mooiste bloemen van
de wereldliteratuur hebben gelegd, waardeert zeker het adeldom van het
werk dat hij zojuist heeft uitgelezen. En over zijn tevredenheid en vreugde
verheugen ook de uitgeverij en de vertaalster zich.
(Multatuli 1932: 865-866)
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Band van Woutertje Pieterse, 1932

Gedurende het interbellum gaf de dichter, symbolist, mysticus, rozenkruiser en
vrijmetselaar Emanuel Lešetický z Lešehradu (1877-1955) in de vijfde bundel van
zijn poëtische vertalingen in 1933 een bundel uit die gewijd was aan vertalingen uit
de jaren 1908-1920. In deze vertaling zijn van Multatuli verschillende Ideën
31
opgenomen. Hierbij is de combinatie van Multatuli met de symbolisten Paul Verlaine
(1844-1896), Stéphane Mallarmé (1842-1898), Horace L. Traubel (1859-1919) en
Alfred Mombert (1872-1942) opmerkelijk. Lešehrad beschouwde Multatuli duidelijk
als een symbolist. Zelf schreef hij mystieke en symbolistische poëzie en was hij de
belangrijkste exponent van de zogeheten ‘decadente’ dichters. In het dagelijks leven
was hij archivaris van de belangrijke bank Zemská banka. Lešehrad was oprichtend
lid van de martinistisch georiënteerde loge Simeon in Praag.

Rudolf Jordán Vonka en de Max Havelaar
De vrijmetselaar Lešehrad was bevriend met een andere vrijmetselaar die van meer
belang was voor de verspreiding van de Nederlandstalige cultuur en literatuur in
Tsjechië. Deze man was Rudolf Jordán Vonka, geboren op 17 oktober 1877 in het
32
plaatsje Křinec. Na zijn opleiding in het stadje Nymburk dat ooit door Nederlanders
was gesticht, was hij onderwijzer en gymnasiumleraar Duits en Engels op
achtereenvolgens tien gemeentelijke en stedelijke scholen in het gebied van
Poděbrad, laatstelijk in Městec Králové. Daar zette hij zich in voor de stichting van
het gemeentemuseum ter plekke en was medeoprichter van de groep Budeč die
zich sterk
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maakte voor het vinden van de laatste rustplaats van de Tsjechische filosoof Jan
Amos Comenius (1592-1670). Vonka was een typische vertegenwoordiger van de
activistische leraren die rond 1900 probeerden om het Tsjechische volk via goed
onderwijs te emanciperen. Evenals Lešehrad was hij zeer geïnteresseerd in
hermeneutische en symbolistische literatuur.
Na 1918 kwam Vonka dankzij zijn talenkennis in dienst van het nieuwe
Tsjechoslowaakse ministerie van Buitenlandse Zaken en van 1920 tot 1924 was hij
eerste ambassadesecretaris van de Tsjechoslowaakse ambassade in Den Haag.
Tijdens zijn ambtsperiode daar leerde hij perfect Nederlands en begon hij zich voor
Nederlandse literatuur te interesseren. Zijn belangrijkste werk was het in 1925 in
gang zetten van de actieve speurtocht naar het graf van Comenius in Naarden, een
speurtocht die in 1929 met succes werd beloond. Na zijn terugkeer in
Tsjechoslowakije was Vonka tot aan de oorlog woordvoerder van het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Praag en hoofd van de afdeling Noordwest-Europa.
In Nederland had Vonka kennis gemaakt met het gedachtegoed van de
christensocialist Henri van den Bergh Eysinga (1868-1920), uit wiens werk hij na
terugkeer in 1925 zijn eerste vertaling uit het Nederlands maakte. Mede als gevolg
hiervan trad Vonka in 1926 toe tot een van de eerste na de Eerste Wereldoorlog
33
gestichte Tsjechoslowaakse vrijmetselaarsloges, de loge J.A. Komenský. Vonka
was dan van 1930 tot 1933 hoofdredacteur van het vrijmetselaarsblad Svobodný
zednář (De Vrijmetselaar) en behoorde tot de initiatiefnemers van het mausoleum
voor Comenius dat in 1937 werd geopend. De Tsjechische Velký orient
československa (Groot Oosten van Tsjechoslowakije) behoorde tot de grootste
financiers van het mausoleum. Daarnaast was Vonka als protestant en lidmaat van
het grootste Tsjechische protestantse kerkgenootschap Českobratrská církev
evangelická (Tsjechische Evangelische Broederkerk) in de gemeente Praag-Spořilov
actief als ouderling. Vonka vertaalde als liefhebberij vooral Felix Timmermans. Het
merendeel van zijn vertalingen kwam uit in Družstevní práce (Pallieter 1927, Pieter
Breugel 1934) of in Symposion (Boerenpsalm 1938).
Nu was Multatuli zelf lid van de loge Orde en Vlijt in Gorinchem wat Vonka op het
idee kan hebben gebracht om de Max Havelaarte vertalen. Zeer waarschijnlijk was
het vooral de specifieke situatie van het zogeheten Protectoraat Bohemen en Moravië
tijdens de Duitse bezetting die Vonka ertoe bracht om een integrale vertaling van
de roman te maken. De roman kon tijdens de bezetting niet uitkomen en werd in
1947 in de nieuwe uitgeverij Svoboda uitgebracht als eerste deel van een reeks
‘Klassieken’ met de forse oplage van 10.000 exemplaren en de toentertijd vrij hoge
prijs van 105 Kčs. Het zou tevens de laatste literaire vertaling van Vonka worden.
Als overtuigd democratisch intellectueel behoorde hij tot de groep sociaaldemocraten,
intellectuelen en protestanten die op 21 februari 1948 de oproep Výzva
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kulturních pracovníků (Oproep van in de culturele sector werkzame mensen) aan
34
president Beneš lieten verschijnen om vrije verkiezingen te waarborgen. De meeste
ondertekenaars werden later gestraft, de bekendste van hen, de sociaalde-mocrate
en parlementariër Milada Horáková (1902-1950), destijds voorzitster van de
Tsjechoslowaakse Vrouwenraad, zelfs in een showproces ter dood veroordeeld.
Vonka had het geluk dat hij al in de oorlogsperiode met pensioen was gegaan, hij
trok zich terug en stierf in Praag op 30 juni 1964.

Rudolf J. Vonka, 1936

Vonka was geen beroepsvertaler zoals Faltová, maar vertaalde als hobby. Daarbij
maakte hij de tekst wel eens ‘literairder’ dan die in feite was. Generaties Tsjechen
hebben zo een bijzonder bloemrijke versie van de Max Havelaar kunnen lezen die
35
niet helemaal strookte met wat Multatuli schreef. Vonka doet in zijn voorwoord zijn
best om Multatuli's werk in een kader te plaatsen dat voor de Tsjechische lezer
begrijpelijk is:
Velen van de oudere generatie herinneren zich het niet zo dikke boekje
De hut van oom Tom. Dit was geschreven door de Amerikaanse schrijfster
Beecher-Stove [sic] in 1852. Bij ons kwam het pas dertig jaar later. Dit
niet zo grote en eenvoudige boekje versnelde de ontwikkeling van de
Amerikaanse maatschappij en droeg bij tot de opheffing van de slavernij
in de Verenigde Staten van Amerika. Het had niet direct in al zijn kracht
effect, het duurde tien jaar voor de Verenigde Staten voor een zuiverder
mensdom betaalden met het leven van de grote president Abraham
Lincoln.
In diezelfde periode begon het boek van de Hollandse schrijver Douwes
Dekker ‘Max Havelaar’ te rijpen. Dekker trok zich het lot van de bevolking
op de eilanden Java en Sumatra aan, van de Javanen en Sumatranen
die onder Nederlandse regering leefden. Dekker was jarenlang - zeventien
jaar - een hoge ambtenaar in Insulinde, zoals men de eilandengroep
waarover de Hollandse ambtenaren heersten, begon te noemen. Hij was
acht jaar jonger dan de in 1812
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geboren mevrouw Beecher. Dekker werd in het jaar 1820 geboren, was
dus rien jaar jonger dan Mácha. [...] Mevrouw Beecher-Stove [sic] schildert,
hoe de Amerikaanse kleurlingen en zwarten onderdrukt werden door de
blanke eigenaars van gigantische landgoederen, plantagehouders van
Europese oorsprong. Op Java werden de inheemsen onderdrukt door
inheemse wrede despoten en de Europese ambtenaren deden, of ze het
niet zagen. Er was daar slavernij en lijfeigenschap, de inheemse boer
was niet zeker van zijn bezit, noch ook van zijn leven (Multatuli 1947:
7-8).

Omslag van de Max Havelaar, 1947

Op het moment dat de vertaling uitkwam, waren de eerste politionele acties in
Nederlands-Indië in volle gang. Dit zorgde in de vertaling voor een interessante
tegenspraak tussen de omslagtekst - duidelijk niet door Vonka opgesteld - en Vonka's
eigen voorspelling in zijn voorwoord dat Nederland de kolonie vermoedelijk moet
opgeven. Laten we eerst met Vonka beginnen:
De Havelaar ondersteunde de overwinning van de liberalen in Nederland,
geleid door Thorbecke. Zelf vertelde hij dat hij de liberalen aan de zachte
regeringszetels had geholpen, maar klaagde dat het lot van Insulinde de
liberalen om het even was, dat hun ook het lot van Dekker-Havelaar om
het even was. Dekker voorspelde dat de regering van de Nederlandse
heersers van Insulinde ten einde loopt. Hij zag dat juist. Hij maakte de
grote strijd van de inheemse be-
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volking met de goed bewapende Nederlandse macht mee. De inheemsen
boden moedig weerstand, maar moesten het onderspit delven, want zij
misten de voorwaarden voor een overwinning: eensgezindheid,
communicatiemiddelen, telegraaf, telefoon, kranten en de mogelijkheid
van politiek bewustzijn. In de Tweede Wereldoorlog vertrouwde Nederland
erop dat het een verdrag had met Japan. Het maakte afspraken met een
nietsontziende tiran en helper van de Europese fascisto-nazistische macht
- met Japan - maar maakte geen afspraken met de vijftig miljoen
inheemsen. De gewetenloze overzeese piraat geloofden de Nederlanders,
hun ‘broeders’ de Javanen en Maleiers geloofden zij niet. Het is de vraag
of de oude mogelijkheden om over Insulinde te heersen tot hen terugkeren,
of zeven miljoen Europese Nederlanders vijftig miljoen in Insulinde kunnen
overheersen. De Tweede Wereldoorlog is een groot keerpunt. Er zijn op
de wereld geen afzonderlijke volken meer die niets meer van elkaar weten,
zoals dat voor de beide wereldoorlogen was; het gaat om de geschiedenis
en ontwikkeling van de gehele mensheid, om een geheel nieuwe
ontwikkeling, waarvan wij de verdere fasen nog niet duidelijk en helder
zien. In Insulinde gaat het niet alleen om primitieven en analfabeten, maar
ook om zeer hoog ontwikkelde wezens in het kader van de oriëntaalse
cultuur (Multatuli 1947: 9).
Maar de flaptekst slaat toch een iets andere toon aan:
Op 18 september 1940 landden de Japanners volgens de instructies van
een Franse verrader in Haibhong, vielen Indochina binnen, en de
Geallieerden ondernamen niets tegen de versterking van de helper van
Duitsland. Op 7 december 1941 overvielen de Japanners Pearl Harbour,
de Amerikaanse Paarlhaven, en kwamen zo in oorlog met de
Noord-Amerikaanse Verenigde Staten, een oorlog waarover de wereld
sinds 1919 oordeelden dat beide zijden deze vreesden, zowel de Unie
als Japan. In 1941 waren de Japanners al opgehouden bang te zijn. Drie
dagen later landden zij op de noordkust van het eiland Luzon, op 16
december landden zij op Borneo en bedreigden zowel de Engelse als de
Nederlandse bezittingen, op 20 december landden zij in Mandan en binnen
korte tijd bezetten zij heel Indonesië, alle eilanden in de Soendazee. Op
Java en Sumatra installeerden zij marionettenregeringen van inheemse
politici als ‘nationale regering’, alsof het ging om een regering van
inheemsen van Indonesië. [...]

Multatuli onder het stalinisme
In mei 1948 waren er in Tsjecho-Slowakije reguliere verkiezingen gepland. Vanaf
1947 schroefden de communisten die in de regering van nationale eenheid de
sleutelposities bezetten, systematisch de duimschroeven aan. Vooral het ministerie
van
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Binnenlandse Zaken maakte het steeds bonter. De beslissing van de communistische
minister Václav Nosek om de politie om te vormen in een binnenlandse
veiligheidsdienst zorgde voor protest van de democratische partijen. Deze namen
een resolutie aan, waarin het besluit moest worden teruggedraaid. Omdat deze
democraten vrij grote steun onder de bevolking hadden, waren de communisten
onzeker van een verkiezingsoverwinning. Op 17 februari 1948 barstte een
regeringscrisis uit, want de minister weigerde de resolutie uit te voeren. Twee dagen
later verlieten de democratische partijen de regering. Logischerwijs hadden
vervroegde verkiezingen moeten volgen, de situatie waarop het manifest dat Vonka
mede had ondertekend doelde. Op 25 februari 1948 namen de communisten de
macht semilegaal over door de opengevallen plaatsen in de regering met eigen
partijleden op te vullen. In de voorafgaande dagen werd de democratische pers
lamgelegd en werden veel democratische parlementsleden gearresteerd. Al deze
illegale handelingen liet de communistische regering van Gottwald ex post door het
gelijkgeschakelde parlement goedkeuren. Daarmee veranderde de maatschappij
grondig. Op 5 mei 1948 werd de complete polygrafische industrie genationaliseerd.
Van de tientallen zelfstandige uitgeverijen bleven er slechts een paar als
staatsuitgeverij over. In maart 1949 volgde er een wet op de distributie van boeken
die feitelijk de censuur herinvoerde en veel scherper was dan die van de Duitse
bezetter ooit was geweest. Begin jaren vijftig werden 2,5 miljoen boeken als
ongewenst uit de openbare en universitaire bibliotheken verwijderd.
Uitgerekend in de meest inktzwarte jaren van het stalinisme kwamen er twee
drukken van Multatuli uit. De eerste was een herdruk van Faltová's vertaling van
Woutertje Pieterse, nu voorzien van een nieuw nawoord door een anonieme redactie,
de tweede was de allereerste Slowaakse vertaling van Multatuli, eveneens van
Woutertje Pieterse, door de Slowaakse Júlia Májeková. Multatuli was wederom aan
een rondje politieke receptie begonnen. Om het ‘succes’ van juist Woutertje Pieterse
in de stalinistische periode te begrijpen, laten we hier eerst een van de belangrijkste
communistische ideologen van het socialistisch realisme, hoogleraar Zdeněk Nejedlý
(1878-1962) aan het woord. Nejedlý was in het kabinet van Gottwald minister van
Onderwijs geweest, een functie die hij van 1948 tot 1953 opnieuw vervulde. In 1949
definieerde hij in een redevoering op het schrijverscongres van 6 maart de kenmerken
van ‘goede literatuur’ als volgt:
[....] Ik veronderstel dat wij al afspraken hebben gemaakt, wat intussen
algemeen aanvaard is, dat de literatuur die wij nodig hebben en waarom
wij roepen, in nauw contact moet zijn met het heden, concreet gesproken,
dat zij zich meester moer maken van onze huidige omgeving en huidige
problemen, wij benodigen een literatuur uit het dagelijks leven van onze
arbeiders, van onze landarbei-
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ders, van onze grenswachters, een literatuur over de gedenkwaardige
februaridagen van vorig jaar, een literatuur die dat verklaart waarmee de
mensen vandaag de dag bij ons leven, wat hen verheugt en wat hen
bezwaart, wat moet worden verbeterd, welke doelen we ons moeten
stellen, een literatuur die aan de lezer de zin laat zien van onze huidige
strijd om een nieuw leven, de crisis van onze intelligentie - waarheen we
ook kijken, komt een stortvloed van thema's op ons af, zodat schrijvers
zeker niet over een gebrek eraan kunnen klagen. Veeleer verdwalen zij
erin, niet wetende welk thema zij snel zullen uitkiezen.
[...] Al deze overwegingen zijn echter slechts een poort tot de literatuur,
waarom wij roepen, en de poort zelf is niet genoeg. Wij hebben niet alleen
een actuele en realistische literatuur nodig. Wij hebben een socialistische
literatuur nodig, niet een realisme, maar socialistisch realisme. Literatuur
is een van de machtigste middelen die volk en natie kunnen opvoeden,
leiden en onderwijzen. Het is zeker een effectiever middel dan de
wetenschap, dan de school of andere opvoeding. Dat alles wordt
overweldigd door de invloed die de literatuur uitoefent in de breedste
lagen daar, waar zij doordringt tot zelfs de breedste lagen van het volk.
Literatuur beleert niet alleen, zij werkt niet alleen op de hersenen in, maar
zij doordringt het gehele denken van mensen en, wat nog belangrijker is,
zij dringt in hun harten door. Dit verplicht ook de schrijver. Het verplicht
hem tot verantwoordelijkheid voor wat hij de mensen zo in denken en
hart inprent. Hij moet ideologisch van niveau zijn, hij moet weten wat hij
het volk zo in denken en hart moet inprenten. Alleen zo kan een schrijver
zijn taak correct vervullen. Als hij niet op de hoogte is, vervult hij niet
alleen niet zijn taak, maat kan hij tegelrecht schade berokkenen, als hij
helpt om via zijn werk onjuiste, schadelijke en ongezonde meningen te
verspreiden. In de periode van de opbouw van het socialisme kan, nee
moet de leidende gedachte en ideologie van de schrijver het socialisme
zijn. En zijn realisme moet een socialistisch realisme zijn (Nejedlý 1978).
Nejedlý haalde als voorbeeld van goede socialistisch-realistische literatuur onder
ander historische romans aan die tonen, welke vooruitgang de arbeider onder het
nieuwe bewind heeft gemaakt. Nejedlý verwees vooral naar Russische voorbeelden,
maar het is duidelijk dat het verhaal van Woutertje Pieterse, een jongetje uit een
kleinburgerlijk milieu dat botst met zijn omgeving en toch doorgaat, de verwachtingen
van het socialistisch realisme vervulde. Dat blijkt ook uit het nawoord van de redactie,
waaruit hier enkele langere delen geciteerd worden. Dit nawoord slaat een heel
andere toon aan dan dat van Faltová:
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Multatuli, met zijn eigen naam Edvard [sic] Douwes-Dekker (1820-1887),
behoorde tot de grote kritische realisten van de wereldliteratuur en werd
met zijn moderne opvatting van de taken van de kunst een voorloper van
e

nieuwe wegen in de Hollandse lireraruur van de 19 eeuw.
Direct zijn eerste werk, de roman ‘Max Havelaar’, uitgegeven in 1860,
wijkt scherp af van wat destijds door vertegenwoordigers van de Hollandse
lireratuur werd geschreven: tegenover hun kritiekloze ophemeling van de
burgerlijke levensstijl stelt hij zijn kritiek van de barbaarse fundamenten
van de Hollandse welvaart: een meedogenloze uitbuiting van de inheemse
bevolking van de koloniën. [...]
Zo ontstaat ‘Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche
Handel-Maatschappy’. Het boek, uitgegeven onder het pseudoniem
Multatuli, waarmee de auteur naar het begin van Horatius' vers ‘Multa
tulit fecitque puer, sudavit et alsit’ (Veel heeft de jongen geleden en
gewerkt, hij verdroeg hitte en kou) trachtte om zijn lot tot dan toe aan te
duiden, heeft ontzaglijk succes. Het krijgt niet alleen een levendig applaus
van lezers die tot dan toe het realistische uiterlijk der werkelijkheid slechts
uit vreemde literaire, vooral Engelse, bronnen leerden kennen, doch
dwingt ook de Hollandse regering om de verontruste publieke opinie
gerust te stellen met de belofte dat zij ‘de situatie in de koloniën
onderzoekt’. Tot welk einde deze geliefde en heden reeds versleten en
doorzichtige uitwijkingstactiek van de bourgeois politieke strategie leidt,
is zonneklaar: de verontwaardigde mensen worden mettertijd weer rustig,
het wrede uitzuigen van de onvrije gekleurde bevolking van de koloniën
gaat met meer doordachte en geraffineerdere methoden verder en de
oorsprong van de aanval op een van de basispijlers van de welvaart van
de Hollandse bourgeoisie wordt weggedrukt in de positie van een
vogelvrije in zijn eigen vaderland, want haar vertegenwoordigers kennen
‘één enkele wet, één enkel geloof, één enkele god: het geld’.
En zo beginnen voor Multatuli wrede dagen. Hij zwerft van de ene redactie
naar de andere, schrijft, geeft lezingen en verdient uiteindelijk niet eens
genoeg voor zijn levensonderhoud. In deze situatie ontstaan zijn zeven
delen ‘Ideën’ (1862-1874), waarin als een vrijwel samenhangend geheel
de roman met duidelijk autobiografische trekken is opgenomen - ‘De
geschiedenis van Woutertje Pieterse’. [...] Zoals van de auteur van de
‘Max Havelaar’ niet anders kon worden verwacht, stelde hij in dit verhaal
een kritische spiegel van zijn omgeving en zijn tijd op en tekende erin niet
alleen realistisch de sfeer van een nier zo in goeden doen zijnde
Amsterdamse burgerlijke familie die haar kinderen opvoedt in de vicieuze
cirkel van alle mogelijke vooroordelen en van de ongezonde vernedering
jegens de machtigen, maar ook het veel natuurlijkere leven van hen die
in armoede leven, hier voorgesteld door de wasvrouw en haar dochter.
Als we
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deze twee contrasten van de klassenverschillen nog verruimen met alle
andere figuren uit de roman, die nauwer of vrijer met hen verbonden zijn
[...], dan hebben wij voor ons een duidelijk beeld van heel de toenmalige
Hollandse maatschappij, een beeld dat tot op de dag van vandaag levend
en geldig is.
Wij mogen overigens niet verhelen dat Multatuli, ondanks zijn positieve
houding jegens het volk en zijn meedogenloze kritiek van het
kleinburgerdom, een gevangene blijft van de idealistische dwalingen van
zijn klasse en tijd. Want hij kon zich, net als velen van zijn grote
contemporaine literaten in de rest van Europa, niet bevrijden van zijn
klassebelemmeringen noch ook van externe belemmeringen die gegeven
waren door de economische en politieke achterlijkheid van zijn
geboorteland. En aldus verschijnt hij voor ons heden als een schrijver die
weliswaar terecht het asociale en immorele van het kapitalistische systeem
zag en het aandeel daarvan aan de geestelijke verwringing van de
eenvoudige, in wezen gezonde mens, maar tevens als een schrijver die
nog niet in staat was om een uitweg uit de jungle die hem omringde te
vinden (Multatuli 1953: 541-515).
Hieruit is duidelijk dat Multatuli goed paste in de eisen die het socialistisch realisme
stelde aan historische romans. Ook de oplage beantwoordt hieraan: 7400 exemplaren
met een prijs van 36 Kčs was voor die periode, waarin papier strikt gerantsoeneerd
was, en vlak na de munthervorming een waagstuk. Het boek is aantrekkelijk
uitgegeven, met mooie plaatjes en een omslag die de lezer direct het beeld van een
Hollandse stad presenteert.

De meest recente vertalingen
Eén jaar na de herdruk van Woutertje Pieterse in Tsjechië kwam ook de eerste
vertaling van Multatuli's werk in het Slowaaks uit, eveneens een vertaling van
Woutertje Pieterse. De vertaling was gebaseerd op een nieuwere uitgave van het
werk, de editie 1950 bij Van Oorschot en was van de hand van de belangrijkste
vertaalster van Nederlandstalige literatuur in het Slowaaks van die tijd, Júlia
Májeková.
Julia Májeková werd op 27 december 1919 geboren in Wenen. Na haar
gymnasiumtijd in de periode 1930-1938 in het Slowaakse Ružomberok studeerde
zij van 1939 tot 1944 Slowaaks en Duits in Bratislava. Tijdens haar studie was zij
met een beurs in 1942-1943 in Leipzig. Zo maakte zij zowel via haar docent František
Kalda (1884-1969) in Bratislava, de grondlegger van de neerlandistiek zowel in
36
Tsjechië als in Slowakije, alsook via de vakgroep in Leipzig kennis met het
Nederlands. Dat beviel klaarblijkelijk goed, want in 1947-1948 was Májeková met
een postgraduale beurs in Leiden. Na haar studie werd zij in 1949 redactrice van
het destijds opgerichte uitgevershuis Tatran in Bratislava, waar zij tot haar
pensionering in
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1977 de functie van redactrice had. Májeková begon al in haar studietijd met vertalen.
Zo kwam in 1944 haar eerste vertaling van Ernest Claes' Het leven van Herman
Coene uit. In totaal zou zij tijdens haar leven 28 werken uit het Nederlands vertalen,
naast nog verscheidene vertalingen uit het Duits. Haar vertaalwerk werd meermalen
bekroond: in 1974 kreeg zij de Slowaakse staatsprijs voor vertalers Cena Jána
Hollého en in 1978 de Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen. Bij de motivatie voor
de tweede prijs werd door de jury uitdrukkelijk vermeld dat de uitgebreide en
gefundeerde studies over de auteurs die zij aan haar vertalingen toevoegde, mede
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van belang waren geweest voor de toekenning van de prijs. Navrant nootje is dat
Májeková geen uitreisvisum kreeg om de prijs in Amsterdam in ontvangst te kunnen
nemen en deze in plaats daarvan op de Nederlandse ambassade te Praag in handen
kreeg. Májeková bleef ook na haar pensioen als literair vertaalster actief, vertaalde
nog zeven boeken uit het Nederlands, werkte voor de kleinere literaire uitgeverij
Lúč en stierf op 20 januari 1991 in Bratislava.

Omslag van Woutertje Pieterse, 1953

Dat het oordeel van de juryleden van de Martinus Nijhoffprijs terecht was, toont
Májeková's commentaar bij Wouterko Pieterse, haar vertaling van Woutertje Pieterse.
Allereerst is de titel zelf al de aandacht waard, omdat die uitgaat van het Nederlandse
Woutertje en niet van het Duitse Walter, zoals de meeste vertalingen. Verder is haar
nawoord meer op feiten gericht en gaat vooral in op de literaire betekenis van
Multatuli, waarbij Májeková aanhaling van Nederlandse autoriteiten niet schuwde,
zoals het bijgaande stukje laat zien:
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[...] In deze atmosfeer van gelijkmatigheid, van egoïstische
onverschilligheid, van een schijnbaar onkwetsbare tevredenheid komt
opeens een fustverstoorder die het hele land opschudt, de tevreden orde
der dingen verwart, de hele literaire werkelijkheid op haar grondvesten
doet beven, een vechter en revolutionair die waarschijnlijk zelf niet eens
met literair succes had gerekend en zich er zeker niet van bewust was
dat hij een van de voorlopers en grondleggers van de nieuwe Nederlandse
literatuur zou worden.
Eduard Douwes Dekker die in 1820 werd geboren in Amsterdam, groeide
in kleinburgerlijke omstandigheden op en ging nog zeer jong (achttien
jaar oud) naar Oost-Indië en doorliep als ambtenaar van het binnenlands
bestuur verschillende functies, tot hij ten slotte assistent-resident werd in
Lebak, in de residentie Bantam, en onder het pseudoniem Multatuli een
van de basiswerken van de Nederlandse en de wereldliteratuur uitgaf.
De man die een prachtige carrière had kunnen maken, gaf zijn plaats op,
toen hij geen hulp en steun kreeg bij zijn strijd tegen het onrecht van de
inheemse heersers tegen de Javaanse bevolking. Uit een hoge koloniale
ambtenaar met een vast salaris en een verzekerde toekomst werd een
arme schrijver, die van dag tot dag leefde. Hij vatte de feiten en zijn
ervaringen uit Indië samen in het boek ‘Max Havelaar of de koffieveilingen
van de Nederlandsche Handel-Maatschappy’ dat een dramatische
aanklacht was van de Indische regering en een scherpe aanval op de
politiek van de Nederlanders op Java en in heel Oost-Indië, waarbij zij de
inheemse bevolking uitbuitten ten gunste van de staatskas en de eigen
geldbuidels. Carel Vosmaer schrijft over de publicatie van dit boek:
‘Iedereen kende elkaar, ouderen en jongeren; we wisten wat eenieder op
elk willekeurig moment kon verwachten. Er waren geen grote ontdekkingen
die ons lokten en we verwachtten ze ook niet... En toen viel in mei 1860
dit boek uit Insulinde als een bliksem, sloeg in en ontstak een brand.’ En
Frederik van Eeden voegde er later aan toe: ‘Wat een rumoer! Dat was
nog nooit gebeurd. Een stem. Iemand die het waagt om hardop te spreken,
rechttoe rechtaan en hardop, en dat in Holland. Het verraste, verbijsterde,
ontzette de hele maatschappij.’ [...]
Multatuli werpt een schel licht op de bourgeoisie in heel haar grauwe
beperking en bekrompenheid, zoals nog niemand dat in Nederland voor
hem had gedaan, hij heeft geen respect voor titels, stand, geld of macht;
Woutertjes zoektocht naar de eerste oorzaak der dingen is voor hem net
zo belangrijk als de problemen van de grootste filosofen. Hij lacht om de
standsverschillen, waarmee Pennewip de mensen in vakjes indeelt, of
wanneer mevrouw Pieterse bepaalt, wie waar moet gaan zitten. Het hele
werk is vervuld van een geestrijke humor, een uitlachen van de doorsnee,
conventionele verwaandheid. De hele ontwikkeling van Wouter [...], dit
alles hoort bij de beste prozawerken van de
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Nederlandse literatuur voor 1880. Voor de eerste keer brengt dit werk het
kinderleven in de literatuur - zoals de Havelaar voor de eerste keer het
koloniale thema opende. [...]
Ondanks de menselijke en kunstzinnige uitwassen van deze grote
hervormer en revolutionair kreeg Multatuli ook van zijn tijdgenoten al
erkenning en begrip. En de generatie van de Tachtigers die vooral
esthetische eisen stelde aan de literatuur, nam zijn onafhankelijkheid van
geest over, zijn onconventionele opstelling, de vrije blik die ook zo nodig
is voor een dichter, zijn strijdlust en zakelijkheid waarmee hij zijn stijl in
dienst stelde van zijn doel. Wat Multatuli het meeste bedroefde, was dat
zij vooral de vorm van zijn werk zozeer bewonderden dat zij de inhoud
niet zagen. [...]
(Multatuli 1954: 677-678, 680-681).

Titelpagina's van Woutertje Pieterse, 1954

De vertaling kwam in een oplage van 3500 exemplaren uit, gezien het feit dat er
ongeveer half zoveel Slowaken als Tsjechen zijn, was dit een vergelijkbare oplage.
Multatuli werd hier vooral als wereldklassieker opgevoerd, naast Tolstoj met diens
Oorlogen vrede of William M. Thackeray met Vanity Fair. In 1960 gaf Májeková in
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dezelfde reeks ook de Max Havelaar uit in eenzelfde oplage. Beide boeken kostten
rond de 55 Kčs, voor die periode een redelijke prijs voor gebonden boeken.
Als er iemand in Tsjechië met Májeková vergelijkbaar is, is het wel Olga Krijtová,
de grootste autoriteit op het gebied van Nederlandstalige literatuur in dit land en
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bovendien een uitermate succesvolle literaire vertaalster. Zij werd als Olga
Fuchsová geboren op 30 maart 1931 in Hradec Králové en beleefde het grootste
deel van haat jeugd in Nymburk. In 1950-1955 studeerde zij Engels en Nederlands
in Praag, waar zij onder andere college kreeg van Kalda die na zijn emeritaat naar
Praag was teruggekeerd. Na haar promotie op Het heden en verleden in het werk
van Theun de Vries werd zij als medewerkster aangenomen bij het instituut voor
germanistiek aldaar, waar zij sinds de jaren zestig de afdeling Nederlands leidde
tot aan haar emeritaat in 2001. Afgezien van een grote hoeveelheid lesmateriaal
en de eerste Tsjechische geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur Průvodce
dějinami nizozemské literatury (Wegwijzer door de geschiedenis van de Nederlandse
literatuur, Praag 1990) vertaalde Krijtová ruim tachtig werken in het Tsjechisch. Voor
haar grote verdiensten voor de Nederlandstalige literatuur in Tsjechië kreeg zij in
1969 de Martinus Nijhoffprijs, de Tsjechische prijzen Cena Josefa Jungmanna (2005)
en Magnesia Litera (2006) en ten slotte in 2007 de NLPVF-VERTALERSPRIJS. Als we
daar nog de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau (2001) bij
rekenen, is dit vermoedelijk de grootste collectie prijzen die ooit een literair vertaler
ten deel is gevallen. Krijtová was de eerste Centraal-Europese neerlandicus die
een academische carrière combineerde met een uitermate succesvolle carrière als
literair vertaler.
Krijtová vertaalde zelf van Multatuli vooral een serie aforismen die in 1987
uitkwamen in het tijdschrift Světová literatura (Wereldliteratuur), destijds het
belangrijkste orgaan voor kortere vertalingen en om nog onbekende buitenlandse
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auteurs voor te stellen. Dit stuk is tevens de meeste recente receptie van Multatuli
in Tsjechisch of Slowaakse vertaling. Verder verzorgde Krijtová in 1963 een nieuwe
uitgave van Faltová's vertaling van Woutertje Pieterse, ditmaal minder ideologisch
dan die van 1953, al moest ook haar nawoord de tol van die tijd betalen, zoals blijkt
uit het hier weergegeven begin:
Wijlen de Hollandse partij medewerker Freek Driessen vertelde ons jaren
geleden over zijn bezoek - dat was vele jaren voor de oorlog - aan een
oude arbeidersfamilie. In de eenvoudige woonkamer hingen aan de wand
slechts twee pottretten: Marx en Multatuli. Toen ik me verbaasde over
deze ongebruikelijke combinatie, verzekerde Freek Driessen, zelf een
onvoorwaardelijke vereerder van Multatuli en later auteur van diens
biografie, hoe vaak hij het portret en het werk van deze schrijver tegenkomt
in arbeidersfamilies.
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Wie was dat dan, deze man met zijn ongewone naam, die de Hollandse
kameraden in hun stulpjes en hun harten op zo'n ereplaats vereerden?
[...] (Multatuli 1963: 649).
Deze heruitgave was wat goedkoper (32 Kčs) en minder opgesmukt. Maar kennelijk
was er behoefte aan, gezien de zeer grote oplage van 20.000 exemplaren.
Opmerkelijk is dat de omslag een schilderij van Van Gogh vertoont dat niets met
de inhoud te maken heeft. Het was in die jaren tactiek van de uitgeverij om op de
omslagen mooie plaatjes van bekende schilders te zetten. Milan Hegar, die ze
uitzocht, nam daarbij kennelijk niet altijd de moeite om de boeken althans door te
bladeren.
Ten slotte kwam in 1974 een compleet nieuwe vertaling van de Max Havelaar uit.
De vertaling was verzorgd door Miroslav Drapai. Drápal was geboren te Praag op
23 december 1916 en was in 1936 begonnen met een rechtenstudie die hij wegens
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de oorlog en de sluiting van de Karelsuniversiteit moest onderbreken. Tijdens de
oorlog werkte hij als spoorwegarbeider en direct na de bevrijding voltooide hij zijn
studie met succes. Hij werkte vooral als redacteur, eerst bij de Tsjechoslowaakse
Radio, vanaf 1946 achtereenvolgens bij de uitgeverijen Sfinx, Orbis, Naše vojsko
(Ons Leger) en vanaf 1959 in de tijdschriftredacties van Plamen (De Vlam) en de
uitgeverij Práce (De Arbeid). Op 8 juli 1991 stierf hij in Františkovy Lázně. Voor het
Frans was zijn werk met ruim vijftig vertalingen, onder andere van Henri Barbusse,
Alphonse Daudet, Anatole France en Stendhal, van soortgelijke betekenis als
Krijtová's vertalingen voor de Nederlandse literatuur. Hij vertaalde vier boeken uit
het Nederlands, waarvan het Dagboek van Anne Frank en zijn vertaling van Max
Havelaar de belangrijkste zijn. Het nawoord werd verzorgd door Vladimir Brett,
hoogleraar Frans en een van de belangrijkste ‘normalisatoren’ die hielpen om de
Praagse Lente van 1968 te onderdrukken in de zogeheten ‘normalisatie’ van de
jaren zeventig. Krijtová constateerde later koeltjes:
Maar terug naar Multatuli. Het nawoord van de tot nu toe laatste vertaling
van de Max Havelaar uit het jaar 1974 valt eigenlijk buiten het kader van
onze beschouwing: het is niet afkomstig van de hand van de vertaler,
maar het is - kenmerkend voor die tijd - geschreven door een ideoloog
die het werk politiek moest ‘ondersteunen’. De voortreffelijke vertaler
Miroslav Drapai werd kennelijk politiek nier betrouwbaar geacht om zijn
vertaling zelf in te leiden. Het nawoord van een romanist, die evident het
Nederlands niet beheerst en zelfs de naam van de auteur verkeerd spelt
- Edward Douwes Dekker, dient de toenmalige ideologische doeleinden
en hekelt vooral het westerse kolonialisme: ‘De Max Havelaar heeft met
zijn weerklank de grenzen van Holland overschreden
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en werkt heden ten dage in steeds nieuwe vertalingen vooral op de lezers
van socialistische landen, waar Multatuli tegenwoordig datgene vindt wat
hij tevergeefs in Nederland zocht: eer en begrip voor de belangrijkste
doelstelling van zijn werk, dat nog steeds actueel is, jammer genoeg ook
voor het huidige Indonesië’ (Krijtová 1994: 92-93).

Omslag van Woutertje Pieterse, 1963

Overigens past deze uitgave in hetzelfde stramien als de herdruk van Woutertje
Pieterse van 1963. Het is een goede en complete vertaling, maar met een goedkoop
bandje.

Conclusie
De receptie van Multatuli in het Tsjechisch en Slowaaks heeft vooral een politieke
achtergrond. In de periode voor de Eerste Wereldoorlog speelde hij een rol bij de
emancipatie van de Tsjechische arbeiders en als lichtend voorbeeld binnen de
sociaaldemocratische en socialistische partijen. De vertaalde stukken hebben een
sterk antiklerikaal karakter, wat overeenkomt met de politieke debatten van socialisten
met de burgerlijke en aristocratische partijen. Uit citaten van onder andere invloedrijke
politici na 1918 blijkt dat zijn vertaalde Ideën gelezen werden. In het belangrijkste
Tsjechische conversatielexicon van die tijd, de Ottův encyklopedie naučný, is Multatuli
naast Beets en Conscience een van de drie apart behandelde Nederlandstalige
schrijvers. De vertalingen werden gemaakt door een vooraan-
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staande vertaalster, maar hoogstwaarschijnlijk niet rechtstreeks uit het Nederlands.
Overigens was de Tsjechische arbeidersbeweging sterker gericht op Duitsland dan
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bijvoorbeeld het geval was op de Balkan, waar de receptie via Oostenrijk verliep.

Omslag van Max Havelaar, 1974

Hoewel het politiek karakter ook destijds zeker een rol speelde - het is geen toeval
dat Multatuli vooral werd gepubliceerd door uitgevers van sociaaldemocratische
huize - is de receptie in het interbellum al meer van literaire aard. Bij gebrek aan
vastgestelde recensies is nog niet bekend, welk literair-kritisch commentaar de
uitgave van Saïdjah en Adinda respectievelijk van Woutertje Pieterse begeleidde.
Maar de positie van de werken binnen series die vooral verantwoorde en goede
literatuur voor de geschoolde arbeider en middenstander wilden aanbieden, duidt
erop dat de politiek zeker niet op de eerste plaats stond.
Voor Vonka was Multatuli vooral een politiek filosoof die het bij het rechte eind
had gehad en met zijn Max Havelaar een goed voorbeeld gaf van hoe je je moest
inzetten voor de juiste zaak. Multatuli speelde dus een rol in de situatie tussen hoop
op een sociaaldemocratische democratie en de vrees voor hernieuwd totalitarisme.
Net als zijn grote voorbeeld dolf Vonka het onderspit. Van zijn vertaling naar Multatuli
als voorbeeld van het socialistisch realisme is echter geen erg grote stap. Woutertje
Pieterse paste perfect in het paradigma van deze stroming die door de juiste literatuur
aan te bieden de nieuwe communistische mens moest opvoeden.
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Titelpagina van Max Havelaar, 1974

De uitgave 1963 van Woutertje Pieterse en de nieuwe vertaling van Drapai uit
1974 wijzen weer eerder op een literair getinte belangstelling. Dit geldt ook voor de
door Krijtová uitgezochte aforismen, én voor beide Slowaakse vertalingen van
Májeková. Op een nieuwe vorm van receptie van Multatuli door de jongste generatie
van na de ‘Fluwelen Revolutie’ van 1989 moet tot dusverre nog worden gewacht.
Zo is Multatuli in wezen niet alleen de belangrijkste in het Tsjechisch en Slowaaks
vertaalde Nederlandstalige schrijver, maar is zijn receptie tevens een metafoor voor
de maatschappelijke en literaire ontwikkelingen van Tsjecho-Slowakije zelf.
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Multatuli 1903 - Multatuli, Výbor ze spisův, jež napsal Multatuli. Vertaling: Krista
Nevšámalová. Josef Pelcl: Praha.
Multatuli 1911 - Multatuli, Dekker (sic!), Multatuli to jest: mnoho jsem trpěl. Ze
ski zed. Douwese Dekkera (1820-1887). Josef Pelcl: Praha (= Chvilky deeltje
38).
Multatuli 1926 - Multatuli, O věrné lásce Saïdjaha a Adindy. Vesnická povídka
z Jávy. Vertaler Josef Veselý. Společnost Československého červeného kříže:
Praha (= Knihovnička ‘Lípy’, deeltje 3).
Multatuli 1927 - Multatuli, O věrné lásce Saïdjaha a Adindy. Vesnická povídka
z Jávy. Vertaler Josef Veselý. Společnost Československého červeného kříže:
2

Praha 1927 (= Knihovnička ‘Lípy’, deeltje 3).
Multatuli 1931 - Multatuli, O věrné lásce Saïdjaha a Adindy. Vesnická povídka
z Jávy. Vertaler Josef Veselý. Spolecnost Československého červeného kříže:
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Praha. Jaartal niet vermeld (= 1931), derde druk (= Knihovnička ‘Lípy’, deeltje
3).
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Multatuli 1932 - Multatuli, Příběh malého Waltra Pieterse. Vertaling Ludmila
Faltová. Družstevní práce: Praha. Oplage: 5300 stuks (= Živé knihy, deel 93.
Van jaargang tien was dit band tien).
Multatuli 1947 - Multatuli, Max Havelaar (Drážební řížení v holandské obchodní
společnosti). Vertaler Rudolf Jotdán Vonka. Nakladatelství Svoboda. Praha (=
Klasikové, band 1]. Oplage 10.000 stuks.
Multatuli 1953 - Multatuli, Příběh malého Waltra Pieterse. Vertaling Ludmila
Faltová. Noten van Helena Helceletová. Státní nakladatelství krásné literatury,
hudby a umění: Praha (= Nesmrtelní, band 10). Oplage 7400 stuks.
Multatuli 1954 - Multatuli, Wouterko Pieterse. Vertaling Júlia Májeková. Verzen
vertaald door Viliam Turčány. Slovenské vydavate stvo krásnej literatury:
Bratislava (= Edícia svetových klasikov, band 31). Oplage 3500 stuks.
Multatuli 1960 - Multatuli, Max Havelaar (= Edícia svetových klasikov, deel
104). Oplage 3.500 stuks.
Multatuli 1963 - Multatuli, Příběh malého Waltra Pieterse. Vertaling Ludmila
Faltová. Noten van Helena Helceletová. Nawoord van Olga Krijtová. Státní
nakladatelství krásné literatury a umění: Praha. Oplage 20.000 stuks.
Multatuli 1974 - Multatuli, Max Havelaar. Neboli Kávová burza Nizozemské
obchodní společnosti. Vertaling Miroslav Drápal. Nawoord van Vladimír Brett.
Nakladatelství Svoboda: Praha (= Světový sociální román Úsvit). Oplage 12.000
stuks.
Multatuli 1987 - Multatuli, ‘Tu dobu vypl uji myšlením. 21 autorových myšlenek.’
Vertaling Olga Krijtová. In: Světová literatura, jg. 32, nr. 6, p. 202-210.
Nejedlý 1978 - Zdeněk Nejedlý, O umění a politice. Melantrich: Praha.
Nevšimalová 1919 - Krista Nevšimalová, ‘Žena v státě československém’. In:
Ženský obzor, jg. 17, nr. 3.
Nikoli 2008 - Srđan Nikolić, ‘De toekomst zal anders zijn, de toekomst zal
mooier zijn. Drie Joegoslavische vertalers van Multatuli.’ In: Over Multatuli, jg.
30, nr. 60, p. 48-61.
Noordegraaf 1988 - Herman Noordegraaf, ‘Henri Wilhelm Philippus Elize van
den Bergh van Eysinga.’ In: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en
de Arbeidersbeweging in Nederland vol. 3. Aksant: Amsterdam, p. 10-12.
Opelík 1985 - Jiří Opelík, ‘Lída Faltoví’. In: Vladimír Forst (red.), Lexikon české
literatury. Osobnosti, díla, instituce. 1 (A-G). SPN: Praha, p. 603-606. In: Vladimír
Forst (red.), Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 1 (A-G). SPN:
Praha, p. 680-681.
OSN 1893 - Anoniem, ‘Dekker. Eduard Douwes.’ In: Ottův Slovník naučný.
Illustrovaná Encyklopaedie obecných vědomostí. Band 7 (Dánsko-Dřevec).
Vydavatel a nakladatel J. Otto: Praha, p. 178-179.
OSN 1932-Anoniem, ‘Dekker. E.D.’ In: Ottův slovník naučny nové doby. Dodátky
k velikému Ottovu Slovníku naučnému. Band 2, deel 1, p. 4.
Řehounek 2008 - Jan Řehounek, Zanechali tady stopu: osobnosti Regionu
Taxis Bohemia. Kaplanka. Nymburk.
Slošiarová 1990 - Mária Slošiarová, ‘Móric Mittelmann Dedinský (1914-1989)
sign.: 229’. www.snk.sk/swift_data/source/alu/Inventare/29/229.doc (download
11 januari 2011). Soldán 2008 - Ladislav Soldán, ‘Vonka, Rudolf Jordán.’ In:
Lexikon české literatury. Osobnosti, dila, instituce. 4/11 (U-Ž). Dodátky k
Lexikonu české literatury 1-3, A-ř. Academia: Praha, p. 1465.
Spohr 1899 - Wilhelm Spohr, Multatuli. Auswahl aus seinen Werken in
Übersetzung aus dem Holländischen, eingeleitet durch eine Charakteristik
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seines Lebens, seiner Persönlichkeit und seines Schaffens. J.C.C. Bruns'
Verlag: Minden in Westfalen.
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Spohr 1900 - Multatuli, Max Havelaar. Übertragen aus dem Holländischen von
Wilhelm Spohr. Titelzeichnung von Fidus. J.C.C. Bruns' Verlag: Minden in
Westfalen.
Uchválová 1999 - Eva Uchválová, ‘Fashion and the Position of Women in
Society’. In: Eva Uchválová, Women's Dress as an Expression of Social
Development in Bohemia in the Years 1850-1950. Research Support Scheme:
Praha, p. 7-18.
Venyš 2000 - Ladislav Venyš (red.), Bohumil Janda a Evropský literární klub.
Evropský literární klub: Praha.
Zach 1996 - Aleš Zach, Stopami pražských nakladatelských domů. Thyrsus:
Praha

Eindnoten:
1 http://www.multatuli-museum.nl/multatuli/vertalingen.html (laatst gecontroleerd op 12 januari
2011).
2 Welleks Theory of Literature uit 1949 behoort in de recente Tsjechische vertaling Teorie literatury
(Votobia: Olomouc, 1996) nog steeds tot de verplichte literatuur voor Tsjechische studenten
literatuurwetenschap.
3 Zie http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/. Het archief bevindt zich op Strahovská nádvoří
1/132, 118 38 Praha 1.
4 Zie http://www.snk.sk/, adres Nám. J.C. Hronského 1, 036 01 Martin.
5 Voor een algemeen overzicht zie Engelbrecht 2005. Een Nederlandstalige versie is gepland,
maar vooralsnog zijn studies over kleinere periodes verschenen, waarnaar in het vervolg verwezen
wordt.
6 Voor de situatie in Slowakije, zie Engelbrecht & Man̆áková 2006.
7 Voor de situatie tijdens het interbellum, zie Engelbrecht 2010.
8 Zie voor de geschiedenis van de neerlandistiek in Tsjechoslowakije Engelbrecht 2010b.
2 Welleks Theory of Literature uit 1949 behoort in de recente Tsjechische vertaling Teorie literatury
(Votobia: Olomouc, 1996) nog steeds tot de verplichte literatuur voor Tsjechische studenten
literatuurwetenschap.
3 Zie http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/. Het archief bevindt zich op Strahovské nádvoří
1/132, 118 38 Praha 1.
9 Voor de situatie vlak na de Tweede Wereldoorlog vergelijk Fruhwirtová 2007.
10 Voor de situatie na de Tweede Wereldoorlog zie Engelbrecht 2005.
11 Het gaat om vader en zoon, beiden in het uitgeversvak werkzaam.
12 Zie de in Koch 2008: 24-25 genoemde literatuur.
13 In het Tsjechisch uitgekomen als Na faře (Op de pastorie) in 1903, met herdrukken in 1909 en
1920.
14 Achtereenvolgens: Rozhovor s Japanci (fragment uit Japansche Gesprekken, p. 233-251),
Stařena s roštím (Idee 492, p. 251-252), Prozřetelnost (Idee 352, p. 252-254) en Juris prudentia
(Het stukje proces aan het begin van de Max Havelaar, p. 254-255, waarmee het de bundel
afsluit). Morálka slov is opgenomen in een licht bewerkte versie als Lekce z morálky (p. 56-58).
15 Zie Uchválová 1999: 11. Vergelijk ook Nevšimalová's publicatie over het vrouwelijke kiesrecht
in Ženské listy 1906, p. 221.
16 Nevšimalová 1919. Vergelijk Feinberg 2002.
17 Vertaald zijn uit de Minnebrieven: První povídka (Eerste geschiedenis van Gezag), Druhá povídka
(Tweede geschiedenis van Gezag), Třetí povídka (Derde geschiedenis van Gezag), Čtvrtá
povídka (Vierde geschiedenis van Gezag), Pátá povídka (Vijfde geschiedenis van Gezag), Šestá
povídka (Zesde geschiedenis van Gezag), Sedmá povídka (Zevende geschiedenis van Gezag),
Osmá povídka (Achtste geschiedenis van Gezag), Devátá povídka (Negende geschiedenis van
Gezag). Exemplární rozsudek (Eerste bewijs dat de Javaan mishandeld wordt). Ukřižování
(Derde sprookje). Milujeme lež, (Aan Fancy, in de uitgave 1861 p. 48-49). Impresario (Eerste
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sprookje). Uit Ideën: Pečení chleba a nesmrtelnost (Idee 75-77), Lekce z morálky (Idee 374),
Paleček (Idee 107, 109-110), Rozklad (Idee 143-149), Politické hospodářství (Idee 319), Humor
(Idee 158), Morálka u Samojedů(Idee 447), Zbytečný výběrčí mostného (Idee 340), To nebylo
v programu (Idee 86), Ornis (Idee 448), Spása a podrázky (Idee 293-295), O spravedlnosti v
politice (Fragment uit Het een en ander over Pruisen en Nederland), Das kommt von Lesen
(Idee 744), Upřátel (Idee 608), Vzpomínka na Napoleona (Idee 672), Sokrates(Idee 310), Židovská
čtvrt v Amsterodamě (Idee 1223-1224, fragmenten), Dom Alonzo Ramirez (Idee 1238), Mořská
nemoc (Idee 229). Uit Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten: Definice (Specialiteit
III), O parlamentarismu (Specialiteit MVIII). Uit Millioenenstudiën: S oblaku spadly (fragment uit
Demologie), Mikrokosmus (Mikrokosmos), Starý Delft (Vieux-Delft en moraal), V herně (Een
tegen zeven!). Uit Verspreide stukken: Jest třeba, aby se psalo? (Max Havelaar aan Multatuli =
Idee 527), Cena různých lidí (Tweede Geschiedenis uit Idee 527), Demonstrace (fragment over
dwang in Over vryen arbeid in Nederlandsch Indië, en de tegenwoordige koloniale agitatie, in
ed. 1862 p. 79-84), Rozhovor s Japanci (fragment uit Japansche Gesprekken), Stařena s roštim
(Idee 492), Prozřetelnost (Idee 352), Juris prudentia (het processtukje aan het begin van de Max
Havelaar).
18 Achtereenvolgens zijn opgenomen: Hovory s Japonci (Japansche Gesprekken, ditmaal compleet,
p. 3-29), Prozřetelnost (Idee 352, p. 29-30), Juris prudentia (p. 30-31), Idee (achtereenvolgens
de Ideën 1-9, II-14, 20-21, 30, 49, 57, 59, 61, 63-65, 70, 75-77, 209-210, p. 31-38), Vyznání víry
(Geloofsbelydenis met Idee 101, p. 38-40).
19 Het Multatulibandje kostte 20 heller. Een dienstbode verdiende destijds ongeveer 5 kroon per
week (het boekje kostte haar dus vier procent van haar weekloon), een modaal loon in Praag
was tussen de 18 en 22 kroon per week. Hetzelfde boekje zou in huidige Tsjechische prijzen
ongeveer 180 huidige kroon (ongeveer 7,50 euro) kosten.
20 Josef Svozil op woensdag 14 mei 1919, 49e parlementszitting. Bron: elektronische weergave
van de zittingen, http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/049schuz/so49006.htm.
21 Geciteerd naar het stenografische verslag van de 87e parlementszitting op donderdag 30 oktober
1919, op http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/087schuz/s087008.htm.
22 Holk 1902 en Mourek 1907.
23 Anoniem lemma in OSN 1893. Spelling van namen en titels overgenomen uit het Tsjechische
origineel. Hierbij moet nog worden vermeld dat band 17 (1901), p. 864 onder het lemma ‘Multatuli’
netjes naar ‘Dekker 3’ verwijst. De vertaling is van mijn hand.
24 Wederom anoniem lemma OSN 1932.
25 Voor de gegevens hierna zie vooral Zach (1996).
26 Zie Venyš 2002.
27 De lindeboom is voor de Tsjechen een mythische boom, vergelijkbaar met de eik voor de
Germanen. Veel genootschappen hadden de naam ‘Lípa’.
28 Zie http://batastory.net/dnes/indonesie.
29 Voor Faltová vergelijk Opelík 1985.
30 Gegevens over Falta afkomstig van de website van de Czechoslovak National Council of America,
http://www.ncsml.org/CNCA/history.htm. Zijn persoonlijke archief ligt in de universiteitsbibliotheek
van Chicago. Zie http://libxml1a.unl.edu/cocoon/archives/falta.ms120.unl.html (download 15
januari 2011).
31 Het gaat deels om eerder door anderen gepubliceerde teksten: Co jest ‘Bůh’? (Wat is ‘God’?
Idee 154), Zbytečný výběrčí mostného (De overbodige bruggeldinner, Idee 340), Stařena s
klestím (De oude vrouw met de tang, Idee 492), Mým dětem (Aan mijn kinderen, Idee 211),
Plato a Thersites (Plato en Thersites, Idee 1126).
32 Gegevens over Vonka zijn ontleend aan Řehounek 2008: 48 en Soldán 2008.
33 Deze loge was opgericht op 12 mei 1919 in Praag. Tot de leden behoorden velen van de
Tsjechische Maffie, onder wie de latere president dt. Edvard Beneš en de schilder Alfons Mucha.
De loge werd als eerste Tsjecho-Slowaakse loge op 28 september 1919 opgenomen in de Grand
Orient de France. Zie Kulihová 2009: 40-42 onder verwijzing naar Lešehrad 1937: 41-42, 84.
34 Deze oproep werd oorspronkelijk gepubliceerd in Stráž severu 44 van 21 februari 1948 en
herhaald in nr. 45 van 22 februari 1948. Onder de ondertekenaars waren onder andere enkele
parlementsleden van niet-communistische signatuur, uitgevers en theologen. De oproep is
elektronisch te raadplegen op
http://www.masarykovaakademie.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=221
&Itemid=38.
35 Zo erkende de bekende Tsjechische vertaalster Krijtová dat de bloemrijke vertalingen van Vonka
bij haar de interesse voor Nederlandstalige literatuur hadden opgewekt. Toen zij die literatuur
in het origineel kon lezen, moest ze vaststellen dat het vaak minder fraai was dan zij aan de
hand van de vertaling had gedacht. Vergelijk De Bruin 2009.
36 In een interview dat in 1977 verscheen in Revue svetovej literatúry, jg. 13, nr. 2, p. 177-179, gaf
Májeková zelf aan dat de facultatieve colleges historische taalkunde van Kalda voor haar de
doorslaggevende rol hadden gespeeld om zich met het Nederlands te gaan bezighouden. Zie
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Doležáleková 2006b: 27-28. Gegevens over haar leven in het Nederlandse in Engelbrecht &
Maŭáková 2006: 25-26, 29-30.
37 ‘Uitreiking van de Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1978 aan Júlia Májeková.’ Prins Bernhard
Fonds: Amsterdam 1978, p. 6-8. Zie Doležáleková 2006b: 29-30.
38 Zie Engelbrecht 2010b: 240-241 en de daar aangehaalde bronnen.
39 Multatuli 1987. Achtereenvolgens zijn vertaald de Ideën 248, 259, 87, 303, 866, 12, 54, 1193e,
353, 111, 340, 112, ‘Eerste sprookje’ uit de Minnebrieven, voorts Ideën 522, 200-201+203, 211.
Májeková publiceerde regelmatig in het parallelle Slowaakse tijdschrift Revue svetovej literatúry, maar gaf zover bekend geen artikel over Multatuli uit.
40 Gegevens op basis van de vet melding door de vertalersvereniging Obec překladatelů op
http://www.obecprekladatelu.cz/D/DrapalMiroslav.htm (download 10 januari 2011).
41 Zie Nikolić 2008: 49-50.
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Het Biljartvraagstuk
Atte Jongstra
‘Gebruikt die deftige Natie [...] niet een Bil jart, om met de Mas of met de
Queue de yvoren Ballen des Levens voort te stoten?’
(Jacob Campo Weyerman)
Nu rolt er 't ivoor op het lakensche vlak En lokt de biljarters te zaam
(Bogaers)
Iemand die Ideën moet verkoopen om te leven, wordt per se,
psychologisch gesproken, 'n onanist.
(Multatuli)
Er was een tijd dat ik onbekommerd over biljarten nadacht. Een hobby, net als
timmeren en worst. Met enkele vrienden begon ik een biljartvereniging in de
Amsterdamse sociëteit Arti et Amicitiae, ‘Door Carrambolage Wijs’ (DCW). Een club
met eigen ballen, een keu kreeg ik van mijn vrouw als verjaardagsgeschenk. Na
een jaar kon ik aardig meekomen met de anderen, als ze een slechte avond hadden
1
won ik ook wel eens. Dat houdt de moed erin. Ik vertel graag over mijn hobby's en
heb daar liefst een historische anekdote voor bij de hand. Daarom verdiepte ik me
in de geschiedenis van het timmerambacht, zocht ik grote mannen die als Lichtenberg
het water in de mond liep bij worst, en groef ik in vervlogen tijden voor biljartverhalen.
Ik herinner me een biljartavond laat in december in het jaar 1997
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toen ik na twee beurten tegen mijn keukameraden zei: ‘Weten jullie dat het een
feestelijke avond is?’ Het was van de weinige keren dat ik voorstond, ze meenden
dat ik daar op doelde en reageerden zuinig.
‘Neenee,’ zei ik. ‘Vandaag op de kop af is het 150 jaar geleden dat François
Mingaud overleed.’
Mooi, leuk, ik was aan stoot, kwam er nog wat van?
Dat mijn medeleden van DCW niets over Mingaud wilden horen moeten ze zelf
2
weten, misschien had ik het op een ander moment moeten vertellen. We hebben
het intussen wel over de uitvinder van de pomerans, de gestapelde leerschijfjes
aan het uiteinde van de keu. Zonder deze rondelle hémisphérique de cuir kun je bij
het biljarten geen effect geven. Doorstoten, trekken, masseren, pikeren, alles wat
biljarten tot kunst verheft gaat niet zonder de pomerans.
François Mingaud (1771-1847) had zich tijdens de Franse Revolutie onvoorzichtig
uitgelaten en was opgesloten in de Bastille, waar hij wist te regelen dat er een
3
biljarttafel in zijn cel werd geplaatst. Het verhaal gaat dat hij de autoriteiten na
verstreken cellulairtijd vroeg zijn vrijlating een dag uit te stellen om een partij af te
maken. Dat laatste is ongetwijfeld apocrief, maar het zegt iets over zijn toewijding.
Een anekdote over nachtrust tussen grasgroene lakens zou even voor de hand
liggend zijn geweest. Dat Mingaud ook nog als infanteriekapitein onder Napoleon
diende lijkt slechts een voetnoot in een groots biljartleven, culminerend in zijn zeer
zeldzaam geworden standaardwerk. Le Noble Jeu de Billard (1827).
Mooie verhalen om de tegenspeler aan de biljarttafel mee uit de concentratie te
4
halen, want zo kun je ze óók gebruiken. Hou de timing in de gaten: vlak voor het
stootmoment beginnen met je verhaal.
Wist je dat de filosoof Kant was in zijn studententijd prijsbiljarter was? Wie iets bij de Zonnekoning gedaan wilde krijgen, moest op zijn minst
één gemiddeld spelen. In zijn nieuwe paleis te Versailles liet hij een luxe
biljartzaal aanleggen, er ontstond een ware rage, als Lodewijk XIV speelde
werden er maar liefst 42 kandelaars aangestoken. - Napoleon liet, toen
hij op St. Helena eindelijk wat vrije tijd had, onmiddellijk een biljarttafel
naar zijn ballingsoord verschepen. - Eerste VS-president George
Washington (1789-1797) hield nauwkeurig in zijn dagboeken bij wat hij
tijdens prijsbiljartpartijen verdiende. Het hoogste bedrag dat hij haalde
was $1.75. - Mozart was een fanatiek biljartet als hij niet componeerde,
de Engelse Koningin Victoria liet in 1838 een biljarttafel in Windsor Castle
plaatsen, Paus Pius IX deed in 1846 hetzelfde in het Vaticaan, tussen de
cadeaus onder de kerstboom vond Charles Dickens in 1864 een bil-
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jarttafel, Abraham Lincoln noemde het biljartspel ‘goed voor de
gezondheid’, ‘wetenschappelijk’ en ‘een verstrooiing voor de vermoeide
5
geest’.

Biljarten in het pre-promeranstijdperk. Wel één gemiddeld halen.

Wedden dat de tegenstander ketst na zo'n stroom gegevens?
Talloze keren heb ik mijn sympathie voor een boek of auteur afgemeten aan wat er
over biljarten wordt verteld. Subjectief natuurlijk, maar je speelt biljart of niet. Een
vraagstuk was het nooit geweest, eerder een hulpstuk bij de eerste verkenning van
zo'n boek of auteur. En als tittel noch jota over biljarten opdook, kon mijn waardering
toch heel groot zijn. Ik heb het nu over de periode vóór 16 maart 2000, de dag
waarop Marita Mathijsen haar rede uitsprak bij de aanvaarding van het ambt van
persoonlijk hoogleraar in de Moderne (eigenlijk: negentiende-eeuwse)
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Nederlandse Letterkunde. In haar oratie zegt Mathijsen terecht dat de
literatuurhistorici tegenwoordig weinig durven. Ze beschrijven niet meet de literaire
tekst zelf, maat de processen daaromheen. In plaats daarvan stelt ze voor ‘om
nieuwe mythes te creëten door op originele manier verbanden te leggen tussen de
onsamenhangende feiten van de literatuur’.
Hoe doe je dat? Ze laat het zelf zien, op bijzonder innemende manier mag ik wel
zeggen. Ze begint over het biljarten in de Nederlandse literatuur na 1830. Haar
betoog richt zich op de - na Max Havelaar - bekendste literaire types uit de
negentiende eeuw. Pieter Stastok uit Camera Obscura (1839) van Hildebrand, een
pseudoniem van Nicolaas Beets, en Jan Salie uit E.J. Potgieters Jan, Jannetje en
hun jongste kind (1842). Beide jongemannen zijn ‘angsthazige meelwurmen zonder
pit’, aldus Mathijsen. Pieter Stastok is de biljarter van de twee. ‘Géén grote Mingaud’,
aldus Beets. Een understament.
Petrus Stastokius Junior moest alzoo op het acquit spelen. [...] Hij maakte
de punt van zijn keu wel een halven voet vet wit; plaatste zijn bal met de
linkerhand op drie vierden; drukte de vier vingers van zijn linkerhand op
een handbreed afstands van denzelven bal op 't biljart; krulde den duim
bevallig om, zoodat hij aan 't geheele gezelschap zijn tot op 't leven
afgesneden nagel vertoonde, en begon met de rechterhand de keu
tusschen duim en vinger heen en weder te bewegen op eene wijze, die
deskundigen ‘zagen’ noemen.
Tot zoover ging Petri Stastokiï wetenschap om op het acquit te spelen.
Ja, hij had zelfs een flauwe notie van de theorie van halfbal raken; maar
daar het hem aan praktijk in het edele potspel haperde, was hij bijna zoo
wit als zijn bal, en stiet hem eindelijk krampachtig er op los, met dit gevolg
dat hij klotste en ‘à faire’ lag voor den rechter hoekzak. [...] Petrus
Stastokius moest andermaal op het acquit spelen. Hij was nu zoo vet dat
het zweet hem in groote parels op het voorhoofd stond. [...] In een van
die dwaze inblazingen van hoop, waaraan slechte spelers somtijds gehoor
geven, dat namelijk het goed geluk voor hen zal doen wat hunne kunst
niet vermag, taakte hij den acquitbal zoo fijn, dat hij hem, tegen alle
etiquette aan, in den linker hoekzak ‘sneed’.
‘Dat doet men niet, mijnheer!’ riep de pikeur, hevig met de keu op den
grond stampende.
‘Het was een ongeluk;’ stamelde Pieter, die nu zoodanig transpireerde,
dat ik vreesde dat zijn bril op den vloed zou afdrijven.
‘Het was een lompigheid,’ brulde de pikeur.
‘Leve het snijen!’ riep de chirurgijnsleerling.
‘Die menheer is gevaarlijk!’ schertste de bejaarde luitenant.
Het derde toertje liep goed voor Petrus af, maat het vierde was geschikt
om hem
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er gansch onder te werken. [...] De beurt kwam weer aan hem. ‘Welke
bal?’ vroeg hij verlegen.
Nu was het zoo gelegen, dat het vrij onverschillig was met welken bal de
arme Pieter, die geen drogen draad meer aan 't lijf had, op dat
merkwaardig oogenblik spelen zou, aangezien beide ballen allerstijfst
6
collé lagen. De verloopen student bood mijn neef den bok aan. Pieter
zag hem aan met een blik van machteloozen haat en stootte een voet of
drie mis.
Ik vraag excuus voor de lengte van het Camera Obscura-citaat, ik kon de verleiding
niet weerstaan. Dat het hier om potspel gaat (een soort snooker) en niet om het
door de leden van D.C.W. beoefende Franse biljartspel (zonder tafelgaten en met
slechts met drie ballen) doet niet wezenlijk terzake. Het is Marita Mathijsen trouwens
vooral begonnen om de keubehandeling in de eerste regels, het ‘zagen’. Ze ziet
een beeldspraak in haar Stastok-scene:
Pieter Stastok aan de biljarttafel valt bijna niet te lezen zonder te denken
dat met het edele balspel verwezen wordt naar een andere sport.
Een andere sport... onanie dus. De mythe die Mathijsen in het leven wil roepen is
dan ook de negentiende eeuw als ‘onanerende eeuw’.
Gedurfd. Origineel. Maar klopt het ook? Het biljartvraagstuk was geboren.
Wat betreft Potgieters Jan Salie: hij biljart niet. Wel voldoet hij aan de fysieke
onanist-stereotypen die in de negentiende eeuw en ook nog lang daarna hebben
geleefd. Waar Stastok Junior eenkennig, bleek, eenzelvig, lusteloos, achterbaks,
angstig, niet sportief en gierig is, wordt van Jan Salie gezegd:
Welke doffe oogen! - welk een meelgezigt! - welk eene houding van
slierislarie! [...] De patroon aller slaapmutsen, aller soepjurken, aller sloffen
te onzent! hij, Jan Salie!
Net als Pieter Stastok is Jan Salie dus géén jongen van Jan de Witt.
Redeneertechnisch zie ik wel een probleem opdoemen met de introductie van Jan
Salie als prototypische vertegenwoordiger van de zelfbevlekkende negentiende
eeuw. De rukkende slierieslarie is immers maar één van al de Jannen van Potgieters
Jan en Jannetje (Janmaat, Jan Contant, Jan Crediet, Jan Hagel, Jan Rap, Jan de
Rijmer, Jan Cordaat, Jan Compagnie, Jan Kritiek), de meerderheid der Jannen lijkt
er dus op uit de hand aan de ploeg te slaan. Potgieter presenteert Jan Salie dus
juist als uitzonderlijk masturbant, en niet zoals Mathijsen als vertegenwoordiger van
een gedurig aan de stastok pompend Holland.
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Is haar mythe over de onanerende eeuw hiermee doorgeprikt? Laat ik zeggen dat
ze ook verder nogal wat materiaal presenteert om haar idee te steunen. Medische
aftrekpreventieboeken, Van Deyssels grootse geworstel met het zelfbetasten, ze
had ook het schitterende rukvers dat Israël Querido onder het pseudoniem Theo
7
Reeder schreef nog kunnen noemen... Het probleem speelde zeker. En aangezien
ze het zelf niet als wetenschappelijke conclusie maat als mythe presenteert, hebben
we wat Marita Mathijsen betreft geen probleem. Daarbij is het als gezegd gedurfd
wat ze doet. Het is wat je noemt ‘een op zeer originele manier gelegd verband tussen
de onsamenhangende feiten van de literatuur’.
Ik sprak van het ‘biljartvraagstuk’. Uiteraard voel ik me aangesproken door de
driebander biljarten-onanie-tijdvak in Mathijsens oratie. Als literatuurhistoticus die
zich specialiseerde op de negentiende eeuw, als licht mythomaan auteur, maar
vooral als de biljarter die de trekstoot redelijk beheerst. Ik vroeg me dus af of al die
biljarters uit de negentiende-eeuwse letteren masturbanten waren en ging eens flink
aan het speuren. De oogst was helaas niet zeer overvloedig. Wel vond ik een fraaie
novelle van de schrijver J.E Oltmans (1806-1854), bekend van Het Slot Loevestein
in 1570 (1834) en De Schaapherder, een verhaal uit den Utrechtschen oorlog van
1480-'83 (1838). In 1842 publiceerde Oltmans een lang verhaal in het tijdschrift De
Gids dat we vanwege de schitterende openingsscene rustig ‘biljartnovelle’ mogen
noemen. ‘Doctor Rimini’. Het is wederom een historische stuk. Oltmans is nu eenmaal
een geschiedenisman. De novelle opent in het achttiende-eeuwse, Parijse Café
Beauvais, van koffiehuis uitgebouwd tot café-biljart. Bijzonder ‘Waren de koffijhuizen
niet zoo talrijk in Parijs als thans, de biljarts waren er nog veel schaarscher.’ Bijzonder
ook is dat de caféhouder is vooruitgelopen op een biljartvergunning, ‘de tafel des
aanstoots’ was alvast in de zaal geplaatst.
Het is een prachtige uitdrukking voor uitgerekend déze biljarttafel - tafel des
aanstoots. Onder de oude klandizie ontstaat namelijk irritatie:
Het bleek dat, zoo meest allen reeds gewoon waren aan het eentoonig
tellen van den Marqueur en het geklots der ballen, menigeen evenwel
nog niet genoeg was gewend aan de verwenschte biljart, om met even
veel aandacht te lezen, met evenveel genoegen een gesprek te voeren,
als voor de plaatsing van het biljart; ja zelfs, dat het misschien niet ten
onregte was, dat sommigen hun verlies met het kaartspel op tekening
stelden van het duivelsche geweld der biljartspelers.
Ondanks de Franse setting van zijn verhaal laat Oltmans zijn personages overigens
wederom het potspel bedrijven en dus geen Frans biljart. Een kniesoor die daar op
let. Aan het biljart ontstaat stemverheffing:
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Pieter Stastok aan het groene laken. Trekken of doorstoten?
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De Heer Masers de Latude, de snuif van zijne kanten das afschuddende,
zeide beleefd, terwijl hij eene buiging maakte:
‘Gij ziet, Markies! dat ik het ook op deze biljart van u gewonnen heb, even
als op alle anderen, waarop wij tot nog toe gespeeld hebben; gij zult
moeten bekennen, dat ik de sterkste ben. Gij zult ten minste toestemmen
dat de wis- en meetkunde, waaraan ik een juist oog te danken heb, mij
niet verhinderen, het van u te winnen!’
‘Het ongeluk vervolgt mij,’ riep de Markies, ‘en ik moer mij de spotternij
laren welgevallen, zelfs van die Heeren, die nog nooit eene partij met
roem hebben gewonnen. Gij zijt gelukkiger dan ik, waarde vriend! Laat
dat genoeg zijn, en verschoon mij van de toepassing der meet- en
wiskunde op het biljartspel.’
De luidruchtige vrolijkheid zijner vrienden verhinderde hem te vervolgen,
en De Latude zeide lagchende:
‘Op mijn woord van eer, indien Mijnheer de Markies de moeite wilde
nemen, de boeken van Euclides nog eens door te werken, dan geloof ik,
dat hij spoedig een groot meester in het biljartspelen zoude worden.’
‘Ik wenschte, dat gij in de Bastille waart, in gezelschap van uw' Euclides,
om den Heer Masers de Latude het vraagstuk te zien oplossen.’
Zijn naam wordt niet genoemd, maar het lijkt me dat hier op biljartpionier Mingaud
wordt gezinspeeld, die immers in de Bastille aan zijn revolutionair spelont-wikkeling
arbeidde.
Het verdere verhaal laat ik voor wat het is. We lezen
Mijne Heeren! wij kunnen mofgen gaan spelen, of overmorgen, en Parijs
zal altijd wel tijk blijven aan schoone en bevallige vrouwen; maar ik weet
iets dat zeldzamer is. Wij hebben het geluk, een' vreemden Doctor in
onze stad te bezitten die.......
Volgt een in het biljartlampenlicht niet opvallend interessant, uiterst romantisch
verhaal over een frauduleuze ‘Doctor Rimini’. Erg passen in de Mathijsen-mythe
doet de schitterende openingsscene trouwens niet, ik begrijp dat ze er geen aandacht
aan schonk.
In de roman Klaasje Zevenster (1866) van Jacob van Lennep opent het tweede
deel met het hoofdstuk ‘Een heeresociëteit op een dorp’. Zoals tegenwoordig in de
dames en heren-sociëteit Arti et Amicitiae, staat ook in Van Lenneps
dorpsgelegenheid een biljarttafel opgesteld:
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Zes heren omringden het biljart en vermaakten zich met het edele potspel:
't welk hier, behalve de gewone, nog buitengewone en eigenaardige
gelegenheden aanbood om talent aan den dag te leggen: immers,
wanneer men aan de noordzij moest uitspelen en de bal niet ver van den
band lag, vereischte het vrij wat behendigheid om de queue bij 't afstooten
zoo te bestieren, dat zij niet met het achtereinde de karaffen en kelkjes,
in het bufet geplaatst, omwierp of tot scherven brak: speelde men van de
zuidzij, dan liep men gevaar een glasruit in te stooten; aan de oostzij liep
de tafel zoodanig af, dat men onmisbaar collé kwam: en ten westen lag
er in de vloer een plank los; al hetwelk dagelijks stof gaf tot onhebbelijke
vloeken en verwenschingen van de zijde dergenen, die verkeerde stooten
deden ten gevolge van de eene of andere dezer hindernissen of ze althans
er aan toeschreven, maar ook tevens stof tot groot gelach, luide
vreugdekreten en geestige zetten, aan de toeschouwers, inzonderheid
aan de medespelers, die er hun kansen door verbeterd zagen.
[...]
‘Berg je!’ riep een stem; en een bal, van de biljarttafel vliegende, keilde
het ‘halfje’ van den Majoor onderste boven.
‘Lompe bl.....!’ schreeuwde deze.
‘Een ander glas bitter voor den Majoor!’ riep de wijnkooper.
‘Een ander glas bitter voor den Majoor!’ weêrgalmde de buffet-echo.
Drenkelaer begon te vinden, dat de Sociëteit minder geriefelijkheden
opleverde dan hem voorspeld waren.
Een gebrek aan geriefelijkheden in deze Klaasje Zevenster-passage moet Marita
Mathijsen ook hebben geconstateerd. Ze weet alles van Jacob van Lennep (het is
een van haar grote negentiende-eeuwse helden) en kent deze scene zeker. Maar
in haar oratie noemt ze hem niet.
Mijn derde vondst is een biljartpassage uit de driedelige roman Frans Holster (1871)
van de schrijver-journalist Hendrik de Veer (1829-1890).
De eerste biljartregel meteen al stelt teleur: ‘Ik heb de kaarten en 't biljart voor
goed afgezworen.’ Hoopvoller wordt het waar het personage Oscar zijn moeder treft
en zich beklaagt over de inrichting van de schilderijenkamer in huis.
‘Weet ge Mama, wat ik straks dacht, toen ik daar zoo langs die portretten
drentelde?’
‘Neen.’
‘Dat ik grooten lust had, papa aan te raden, dat hij een uitdrager liet
komen, om dat geheele rommelzoodje aan hem te verkoopen...’
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‘Maar Oscar, hoe is het mogelijk? Portretten en stukken die meer dan
eeuwen in uwe familie waren. Is het huis dan niet groot genoeg om ze
hier een plaatsje te gunnen?’
‘Er komt aan alles een einde, vind ik, en dus ook aan den eerbied voor
zulke potsierlijke schilderijen. Omdat men nu weet dat zoo'n beschilderd
stuk doek een oudoom of eene oudtante moet voorstellen, zou men er
zich nooit van mogen ontdoen?’
‘Doch aan een uitdrager verkoopen?’
‘Nu, een uitdrager, dat meen ik zoo niet. Maar als papa nu die waarde
heeren en dames maar elders ophing, doch daar nu juist deze kamer
voor te nemen, die het beste uitzicht heeft! Als ik mijn zin kreeg, dan
gingen de portretten weg, en dan zette ik hier een biljart.’
‘Een biljart? Denkt ge dat je papa daar nog lust in zou hebben?’
‘Neen, niet met papa, maar met u wilde ik biljarten.’
‘Met mij?’
‘Ja, je knuistjes zijn wel wat klein om eene queue vast te houden, maar
ik zou een schopje voor je laten maken. Zoudt ge er dan geen zin in
hebben?’
‘Maar waarom mogen de portretten niet blijven hangen?’
‘Al die staroogende heeren en dames, die je altijd aankijken, ze zouden
mij de mooiste carambole bederven.’
Als deze dialoog al seksuele implicaties bevat (zoon met moeder biljarten?), van
zelfseks is hoegenaamd geen sprake. Er rijst wel een andere vraag. Oscar mag
dan een biljart willen plaatsen, maar wat mogen we van zijn spel verwachten als
zijn concentratie al wordt gestoord door een paar simpele schilderijen aan de muur?
Dat kan toch nooit wat worden?
Van Lennep, Oltmans en De Veer zijn niet de grootste auteurs van hun eeuw.
Multatuli is dat wel, en met afstand. Hoe verhoudt hij zich tot het biljartvraagstuk?
Geeft hij brandstof aan de Mathijsen-mythe? Het antwoord is teleurstellend. Er blijkt
bij hem een schisma te bestaan tussen biljarttheorie en biljartpraktijk. Familielid
Theo Swart Abrahamsz. vertelt het volgende over de sport- en biljarttalenten van
Multatuli:
8

Noch zwemmen, noch paardrijden, noch biljarten, noch schieten kon,
als hij het anderen zag doen, hem op het denkbeeld brengen van de
mogelijkheid, dat daarin voldoening zou kunnen gevonden worden voor
zijn steeds zoekend en steeds onvoldaan gemoed en verbetering voor
9
zijn zenuwachtige gejaagdheid. ‘Kunt u goed biljarten Oom?’ vroeg hem
een knaapje, hetwelk hij om zijne knapheid grooten eerbied inboezemde.
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‘Ja mijn jongen, ja en neen,’ was het antwoord, ‘ik kan het theoretisch
heel goed, maar, ziet ge, het stooten zelf daar ben ik niet bedaard genoeg
voor.’
Theoretisch biljarten! Het is een fraaie redekunstigheid. Maar we kunnen Douwes
Dekker-neef Theo Swart Abrahamsz. alleen maar gelijk geven als hij zegt:
‘theoretisch biljarten is gelijk niet-biljarten’. Multatuli zegt het trouwens in een van
zijn brieven zelf:
Ik kon over 't algemeen vragen of ooit sedert byv. 20 jaren iemand my
had zien billard spelen. Ik ken het ter nauwernood.
Bij Multatuli vinden we niets over krijten, halfbal spelen of trekstoten. Dat neemt niet
weg dat hij in de Ideën een fraai staaltje weggeeft van dat theoretische biljarten. Ik
heb het over Idee 119, waarin wordt nagedacht over de complicaties van het
Nederlandse kiesstelsel. Multatuli barst uit in een omstandige beeldspraak. Hij doet
hierbij alsof hij wel eens biljart, maar dat mag: een beeldspraak moet je immers niet
letterlijk nemen. Wat het kaartspel ‘whist’ betreft (een vroege vorm van bridge) heb
ik in Multatuli's boeken of brieven evenmin veel persoonlijke bedrijvigheid
aangetroffen, maar in dezelfde metafoor heeft hij dat ook behoorlijk onder de knie.
Verbeeld u dat ik redelyk goed whist, dat ik goede kaarten heb gehad,
dat ik meer trekken gemaakt heb dan myn tegenparty... en toch wist men
my te beduiden dat ik verloren had en betalen moest. Die rekening kan
niet goed wezen. Ik betaalde, maar met weerzin. Wrevelig stond ik op,
en daar de avond nog niet om was, speelde ik biljart. Ik stootte doorgaans
gelukkig, maakte carambole op carambole, telde meer punten dan m'n
tegenparty. Toch zeiden de omstanders dat ik verloren had, en betalen
moest.
Die rekening kan niet goed wezen.
De volgende dag krijgt Multatuli bezoek.
Myn whister en myn biljartspeler.
- Onze club is uitgenodigd te Haarlem, om daar te biljarten en te whisten
om den prys. Zy vragen twee onzer beste whistspelers af te vaardigen,
en onzen besten biljartspeler.
- 't Is my wel, maar laat me met rust. Ik schryf iets over afgevaardigden,
en hoe die moeten gekozen worden.
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Dan is Multatuli juist de ideale adviseur, zo vinden de heren. Vooruit dan. Multatuli
buigt zich over de kwestie.
- Ik schryf Ideën, en kan dus niet naar Haarlem gaan. Maar ik wil gaarne
vanavond 'n ogenblik komen om toe te zien en boek te houden van de
zaak, want er hangt veel van af dat we goed kiezen.
's Avonds gaat Multatuli naar de club. Er wordt beslist dat de zaak zal worden
uitgemaakt door een combinatiepartij biljart en whist.
Ik hield boek, en uit myn aantekeningen bleek: dat A en B den robber
whist hadden gewonnen tegen C en D, en dat E den robber biljart had
gewonnen tegen F. Naar Haarlem moesten dus A en B om te whisten, E
om biljart te spelen. Zy moesten de eer van den club ophouden, vond
men.
Multatuli ziet het anders.
Ik bleef beweren dat C, D en F beter speelden, dus méér kans boden op
eervollen uitslag dan A, B en E. En dat zeiden velen. Uit myn eigen
boekhoudery echter bleek dat a, b en e den robber hadden gewonnen.
Die rekening kan niet goed zyn.
Hadden de winners in 't whisten, geluk gehad door betere kaarten of meer
honneurs? [...] 't geluk in 't kaartkrygen was van een wanhopige gelykheid
geweest. Daaraan lag 't dus niet. Had E op 't biljart gelukstoten gemaakt?
Niet meer dan F. Ik had alles genoteerd. Waren de verliezers, in beide
spellen, gehinderd geweest door 't een of ander? Waren er oorzaken van
buiten die hen, beter spelers, 't spel deden verliezen aan spelers van
minder kracht? Neen, zyzelf verklaarden dat ook dáárin niet de reden lag
van hun verlies. Toch hadden zy de robbers verloren. Die rekening kan
niet goed zyn!
Men kiest niettemin voor de kandidaten A, B en E en doet ze de volgende dag
uitgeleide in het treinstation.
Ze hadden iets deftigs in hun voorkomen, iets kerks, iets zondagachtigs,
een tint van afgevaardigdheid, iets wat ge te zien krygt op de gezichten
en in den gang van dorpsdominees, als er grote Nutsvergadering is te
Amsterdam. Ik zag onze afgevaardigden kaartjes nemen, instappen,
wegryden... ik zag de niet-gekozenen terugkeren naar huis... ik voelde
dat dezen de club hadden behoren te vertegenwoordigen, en niet de
anderen die de robbers wonnen. Ik voelde dat we niet goed hadden
gekozen... arme club, die rekening kan niet goed zyn!
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Biljartstatisticus Multatuli tussen praktische biljartmensen.

Nu moet de lezer even wachten. Voor Multatuli het verhaal voortzet borrelen er
eerst nog nieuwe Ideen op. En nieuws gaat vóór in de Times van zijn ziel. Pas in
Idee 133 vernemen weer over de lotgevallen van de whist en biljart-afgevaardigden.
Het is niet goed afgelopen.
Daar kryg ik nu twee brieven uit Haarlem.
Eerste brief.
Amice! Gy zyt finaal geslagen. [...] Hoe hebt ge dien man kunnen zenden
tot het ophouden der eer van uw club? Daar moet een fout zyn in uw
10
wyze van kiezen. Adieu, en doe beter 'n andermaal. HOYLE, President
van den Haarlemmer Whistclub Tweede brief.
Amice! Gy zyt finaal geslagen. Uw afgevaardigde [...] heeft geen verstand
van tegeneffect en stoot gaten in 't laken. Hoe hebt ge dien man kunnen
zenden tot het ophouden der eer van uw club? Daar moet een fout zyn
11
in uw wyze van kiezen. Adieu, en doe beter 'n andermaal. MINGO,
President van den Haarlemmer Biljartclub.
Kennelijk zit het de Haarlemmers op een of andere manier niet lekker. Of wil men
inlichtingen over Multatuli's ‘kiesstelsel’, om bij een vergelijkbaar toernooi in de
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toekomst niet dezelfde fout te maken als de Amsterdamse club? De heren met de
spreekwoordelijke namen Hoyle en Mingo komen persoonlijk bij Multatuli om
opheldering vragen.
Na te hebben lucht gegeven aan de verwaandheid die samengaat met
gemakkelyke overwinning, kwam 't beter gevoel boven, en met
eenstemmige eerlykheid riepen zy:
- Geloof me, gy moet anders kiezen. Er moet een fout wezen in uw
kiesstelsel. Hoe zyt ge te werk gegaan?
- Wel, toen uw uitnodiging kwam... Wy hebben de winnaars afgevaardigd,
helaas, en ze naar de station gebracht met veel statie...
- Laat me uw aantekeningen zien van dien beslissenden avond, zei Hoyle.
De heren bestuderen Multatuli's boekhouding en komen tot berekeningen die leren
dat de specialist in het ene onderwerp een sukkel in het andere kan zijn. Men had
hun gaven nooit op de combinatie van whist en biljarten mogen beoordelen. Op die
manier ‘hadt ge even goed kunnen zeggen: Wy zullen den bruinsten afgevaardigden
naar...’
Een mooie afbreking. Puntje, puntje, puntje. Uitgekookt geplaatst. Het geeft
Multatuli gelegenheid een knallende overgang te maken van beeldspraak naar waar
de beeldspraak voor staat:
Naar Den Haag. Ja, zó is het.
In Idee 452 legt hij nog eens uit wat hij heeft bedoeld met zijn theoretische en
metaforische biljartpassage:
Wy, gy, ik, onze vrouwen en kinderen, zyn de biljartballen waarmee de
heren in den Haag carambole maken.
Mooie en uitgewerkte metaforen vinden we bij Multatuli in overvloed, en parabelen
te over. Het is dan ook een groot schrijver. Wel jammer dat het in zijn werk bij
theoretisch biljarten blijft, maar zo is overal wel wat. In multatuliaans verband blijft
ook de onanie-mythe van Marita Mathijsen... een mythe. Dat doet niets af aan haar
op originele manier gelegde link tussen onsamenhangende feiten van de literatuur.
Onverwachte verbanden, de perifere blik. Daar gaat het immers om. Zonder haar
had de Multatuli-wetenschap een hoofdstuk minder geteld.

Eindnoten:
1 Een dag voor ik aan dit stuk begon liep ik in de stad een van de D.C.W.-leden tegen het lijf. Hoe
het was? Alles goed. Hij zei mijn Tiendaagse Veldtocht-roman De heldeninspecteur nog niet te
hebben gelezen, ik speelde verbazing en vroeg ‘Waarom in godsnaam niet? Het is al drie
maanden uit!’ Nu, dat kon hij wel uitleggen. Ik had het vast allemaal van hem overgeschreven.
‘Maar heb je dan over de Belgische 1830-Revolutie en de Veldtocht geschreven?’ Dat had hij
gedaan, in een boek waarin hij nog 59 andere volksopstanden had samengevat. ‘En daar staan
zeker zes pagina's in over de Veldtocht, dat zul jij niet weten...’
Helaas moest ik haastig afscheid nemen, drukdruk, maar voor ons gemeenschappelijk spel bij
D.C.W. vormen zulke uiteenzettingen toch geen hindernis. Ik herinner me eens door hem te zijn
opgebeld. Er was onder pseudoniem een smaadschrift tegen hem verschenen, en daar moest
ik achter zitten, aangezien ik nu eenmaal pseudoniemenman was. Overtuigen kon ik hem niet,
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maar de eerstvolgende biljartavond was hij de opgewektheid zelve en bekroonde hij zijn humeur
door een spannende partij tien-over-rood met een gesmokkeld punt in zijn voordeel te beslissen.
Mingaud kwam kalm naar voren, nam de keu, en stootte de witte bal, die na contact met de rode
naar hem terugrolde. Hij speelde ontzetting, liet de keu vallen en riep de ober, die hij uitlegde
dat hoewel hij een bal voorwaarts had gestoten deze zich achterwaarts bewoog. De toeschouwers
geloofden niet wat ze hadden gezien, en daagden hem uit het nog eens te proberen. Mingaud
probeerde een volgende trekstoot, maar met hetzelfde resultaat. De ballen werden van tafel
genomen, weggegooid als zijnde bezeten door de duivel, en de ober haalde een nieuwe set.
Voor wie dit eigenaardig vindt, ook Marie Antoinette wist dit in de Bastille voor elkaar te krijgen.
Volgens haar dagboeken biljartten zij en haar man Lodewijk XIV de avond vóór hun terechtstelling
in 1792. Marie Antoinette won, zij speelde met een eigen keu, gesneden uit de tand van een
olifant. ‘Ze was op dreef,’ zo schreef een historicus, ‘net als de volgende dag haar beul.’
Biljartpionier Mingaud heeft het laatste kwart van zijn leven in de Rotterdamse Hoogstaat
gewoond, waar hij op 64-jarige leeftijd voor een tweede maal trouwde. Op 23 december 1847
kwam er een einde aan zijn leven, vijf dagen later werd hij begraven op de Crooswijkse
begraafplaats in Rotterdam.
‘De biljart [...] geeft eene gezonde beweging en leert ons het oog zeer juist op een vast punt
vestigen.’ Stephanus Hanewinckel Zedekundig handboek voor den militairen stand (z.j.).
Bij D.C.W. zeggen wij: ‘de ballen liggen vast’.
Een mooie zin uit dit onder het pseudoniem Theo Reeder gepubliceerde gedicht: ‘De
onstofleke-trilbare-beweeg-zieke-zenuw, boven zijne ziele-angst, wreef zich aan-hem, aan de
opperste-zinlijke-vat-happende hoogte van zijn lijf-hitte; de zaad-hittende-vloeing bedekte zijn
gezicht, zijn vollen aanschijn de bibberende-oog-stralende gezichts-voeling tegen hem aan;
benauwd paars-het zacht feeë-zweve, de rythmische-koorts-ijling der lucht-verhevene, de
wit-blind-geslagen-noodlottigen; zweêve licht-vleugel-lichtjes, licht-trillers, gemijmerde
achter-uit-vloeiende stemming, tegen hem aan; de haat-vrees wordt de wildste gloeing, een
grijpende bloed-hand, grijpend naar de vleesch-begeerlijke streeling van bloed-lippen gezwel,
van zuig-scheurende-zwelling tegen hem indringend de machtige-levende-Passie, de door geen
god, geen hel bestaand-geboren en gevoede-passie, de passie van de pure nachthaat, de
opwelling die komt golven met donderende-lichten van verlangen, de
sprekendegillende-schroeibare-passie van het schijn-bestaande leven, tegen hem aan, de met
bloedgevuld-wrijvende-liefde, de onderdompelde in den nachtelijken afschijn alleen bekruipte
hollende passie, stempelend gevlijmd in de stofgloeiende-omvattelijke-kwijn-spuwing, der
stof-stomme-stilte.’
‘Toevallig hoorde ik eenige jaren na Dekker's dood, in Mainz, dat hij op 't laatst van zijn leven
wel schoot, wanneer reisende Handwerksburschen of dergelijken, zijn eenzaam huis in
Nieder-Ingelheim naderden, wat men daar te Ingelheim gevaarlijk had gevonden’ (Marie
Anderson).
‘Houdt gij van boston, whist, van hombre of quadrilleeren? / Kunt gij éen halven dag verdoen
met domineeren? / Houdt gij van kegelen, van kolfspel of biljart, / Roulette, rouge ou noir? Hing
ooit uw pooplend hart / Aan rood of zwart, aan steen of kaart, aan pøinte of ballen? / Zoo ja, dan zoudt gij mij verschriklijk tegenvallen. / Ik weet niet hoe u éen dier spelen kan vermaken; /
Mij trekt het groene veld meer dan het groene laken, / De roode rozen meer dan ruite- of
harte-troef; / Mijn hart is voor verlies of winst als waterproef; / Daar is maar éen spel, dat mij
hartstocht is en weelde, / Daar 'k alles voor laat staan en dat mij nooit verveelde / 't Is kinderachtig,
haast belachlijk, maar onschuldig! / Heb' eerbied voor mijn zwak, wie jeugd en gratie huldig'! /
Raketten is mijn lust! 'k zie graag in de open lucht / Die witte veders in haar sierlijke vlucht; / 'k
Mag graag den lichten bal, met opgewonden slagen, / In 't dichtgelokte blond der lieve Partner
jagen!’ (De Génestet).
Edmond Hoyle (1672-August 29, 1769) was a writer best known for his works on the rules and
play of card games. In its heyday a large amount of literature about how to play whist was written.
Edmond Hoyle, of ‘According to Hoyle’ fame, wrote an early popular and definitive textbook, A
Short Treatise on the Game of Whist.
Multatuli is niet de enige die moeite heeft met de juiste spelling van de naam Mingaud. Op een
biljartsite vond ik dit licht geërgerd verwoord: ‘In diverse boeken en tijdschriften in allerlei talen
die we de afgelopen jaren onder ogen kregen treffen we liefst tien voorbeelden aan waarmee
de uitvinder van de pomerans wordt bedoeld: Mangaud, Mengand, Mengaud, Migaud, Mignaut,
Mingo, Mingot, Minguad, Wingaud en uiteraard de juiste spelwijze: Mingaud.’ Multatuli corrigeerde
in een van zijn aantekeningen zijn spelling.
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‘En toch heeft hy gelyk’
Een contemporaine reactie van twee Lebakse ambtgenoten op
Multatuli's Max Havelaar
Henk Zoomers
Inleiding
In dit artikel bespreek ik een ongepubliceerde particuliere brief van Jan Anthony
Hoorn in juli 1864 aan zijn broer en zus in Nederland, de reactie daarop van de
minister van Koloniën, I.D. Fransen van de Putte en het Indisch besluit van 6 oktober
1864, waarin onder meer de resident van Bantam, Oscar van Polanen Petel, werd
vermaand en het ontslag van Hoorn als assistent-resident van Lebak geformaliseerd.
Hoorn was in de periode december 1862 tot september 1864 assistent-resident in
Lebak en derhalve een contemporaine ambtgenoot van Douwes Dekker. In aanvulling
hierop heb ik het optreden van assistent-resident Hoorn in Lebak vergeleken met
dat van zowel zijn voormalige ambtgenoot Douwes Dekker, zijn directe medewerker,
controleur Bergsma en de bevindingen van Van Sandick die in de latere jaren tachtig
als (aspirant-)ingenieur tijdelijk in Bantam was gestationeerd.
Voor een juiste duiding van de opvattingen van Multatuli zijn uiteraard verklaringen
van ervaringskundigen zoals in Lebak contemporain werkzaam geweest zijnde
Indisch ambtenaren interessanter dan secundaire reacties vanuit de Nederlandse
en Nederlands-Indische journalistiek, die bovendien door het Indisch
drukpersreglement tot terughoudendheid werd gedwongen. Dit is des te meer aan
de orde daar zowel Duymaer van Twist, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië,
als de resident van Lebak niet publiekelijk op de publicatie van de Max Havelaar
hebben gereageerd. Naast deze secundaire reacties zijn er ook contemporaine
reacties, gebaseerd op observaties die én op locatie én in dezelfde ambtelijke
werksfeer zijn verricht. Allereerst gaf controleur A.J. Langeveldt van Hemert tijdens
zijn regelmatige overdrachtsoverleggen met Douwes Dekker in de periode tussen
diens for-
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mele ontheffing uit zijn functie op 23 maart 1856 en de formele overdracht aan hem
op 16 april te kennen dat hij Dekker gelijk gaf maar daarmee zelf niet in de
1
openbaarheid wilde komen.
Het is opmerkelijk dat in de Multatuli-literatuur tot nu weinig aandacht is geschonken
aan systematisch onderzoek naar mogelijke vergelijkbare ervaringen van
2
contemporaine bestuursambtenaren. In dit artikel bespreek ik de reacties van twee
bestuursambtenaren die in dezelfde periode in Lebak werkzaam waren: mr. W.B.
Bergsma, controleur (1862-1866) en J.A. Hoorn, assistent-resident (1862-1864).
Het artikel van Bergsma is opgenomen in de Volledige Werken van Multatuli, de
brief van Hoorn is daarentegen ongepubliceerd en tot heden niet in de
Multatuli-literatuur bekend.

Mr. W.B. Bergsma, controleur te Lebak
Mr. Willem Bernardus Bergsma werd op 15 november 1826 te Odijk geboren. Hij
vertrok in 1857 naar Java, waar hij Oost-Indisch ambtenaar werd. Van mei 1862 tot
maart 1866 was hij op zijn verzoek werkzaam als controleur in de residentie Bantam.
In 1871 vervulde hij het presidentschap van de landraad te Modjokerto en was een
jaar later chef van de afdeling statistiek bij de Algemene Secretarie te Batavia.
Bergsma kreeg in 1882 op verzoek eervol ontslag, na al in 1879 met verlof te zijn
3
gegaan. Hij overleed op 8 maart 1900 in Apeldoorn.
Op 8 januari 1882 verscheen in het weekblad De Amsterdammer het artikel ‘Lebak
is een woestenij’ waarin erop werd aangedrongen dat een volledig overzicht zou
worden gegeven over de gang van zaken en ‘de gedragingen der regeeringspersonen
in het Lebaksche gedurende de laatste vijf en twintig jaren, opdat de oorzaken blijken
van de verschrikkelijke toestanden in die afdeeling.’ Bergsma voelde zich kennelijk
door deze oproep aangesproken. Op 26 februari 1882 werd een reactie van zijn
hand in De Amsterdammer geplaatst. Bergsma begint zijn artikel met er op te wijzen
dat, daar hij van mei 1862 tot maart 1866 als ‘contrôleur’ in de residentie Bantam
en in de afdeling Lebak gediend had, hij in staat was een en ander ter verklaring
van die toestanden mee te delen.
In de eerste plaats wensch ik te constateren, dat het wanbestuur en de
knevelarijen van inlandsche hoofden, toen de heer Douwes Dekker in
1856 den regent van Lebak in staat van beschuldiging wilde doen stellen
inderdaad schromelijk erg waren. (N B: interessant is Bergsma's voetnoot
bij diens verklaring: ‘De minuten van de brieven die in den Max Havelaar
zijn opgenomen heb ik in het archief teruggevonden, woordelijk alzoo
luidende.’ HZ).
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Mijn eerste werk, toen ik in Lebak werd geplaatst, was deelname aan het
onderzoek, als lid eener commissie benoemd door den resident van
Polanen Petel op last van den officier van justitie te Batavia, van de
aanklachten door de bevol-king ingediend tegen de hoofden van de
districten Parangkoedjang en Tjilangkahan: de meeste bezwarende
aanklachten betroffen den gedwongen verkoop van buffels tegen
onevenredig lage of nietige prijzen aan die hoofden. De behandeling dier
zaken leidde tot hunnen veroordeeling door den Raad van Justitie te
Batavia. Zoolang ik contrôleur in Lebak geweest ben, heb ik dergelijke
aanklachten, ook tegen dessa-hoofden, moeten onderzoeken. Het
inlandsche hoofd, dat destijds als Patih [rechterhand van de regent, HZ]
fungeerde, werd aangeklaagd groote uitgestrektheden sawahveld van
zijn onderhoorigheden in quasi-koop te hebben afgenomen, als
districtshoofd van Sadjira: de zaak kon niet zoo tot klaarheid worden
gebracht, dat rechtsingang verleend kon worden, maar gaf toch aanleiding
tot het ontslag van dat hoofd, op voorstel van den resident Van der Palm,
die zich beijverde het oude bedorven inlandsch personeel door een beter
te vervangen; onder hem werd ook de oude regent gepensioneerd. De
tractementsverhooging, tijdens zijn bestuur aan de inlandsche hoofden
toegekend, stelde hem in staat, eerst met recht stipte naleving van de
bepalingen tegen knevelarij en oneerlijke praktijken te vorderen.
Maar wat Lebak nog veel meer behoefde dan betere ambtenaren, was
verbetering van de irrigatiemiddelen; levend water, d.i. uit leidingen,
waaruit men geregeld tappen kan [...].
Bij dat alles komt nu nog, dat geen gedeelte van Java zoo afgelegen ligt
als Lebak; zoodat de aanvoer van levensmiddelen van elders zeer moeilijk
en kostbaar is, en de gelegenheid voor de bevolking om hulpmiddelen
voor haar levensonderhoud te vinden, er door wordt belemmerd, en bijv.
voor de ingezetenen van Tjilangkahan, geheel afgesloten. [...]
De lectuur van den Max Havelaar kan nog steeds een heilzamen invloed
hebben en het besef bij onze natie levendig houden dat zij een zware
schuld heeft te boeten, en nog verbazend veel te doen heeft, eer zij aan
4
hare roeping tegenover de inlandsche bevolking van Java heeft voldaan.
Bergsma geeft deze schets van zijn ambtelijke werksituatie in Lebak in 1882 pas
op het moment waarop hij op verzoek eervol ontslag had gekregen dan wel op het
punt stond deze te ontvangen. Het is bovendien opmerkelijk dat Bergsma in zijn
artikel op geen enkele wijze expliciet vermeldt dat hij in de periode 1862-1864 als
controleur diende onder assistent-resident Hoorn, die om dezelfde reden als waarom
Douwes Dekker eerder met zijn resident Brest van Kempen in conflict kwam met
zijn superieur, de resident van Polanen Petel, gebrouilleerd raakte.
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Bergsma verschaft geen duidelijkheid over de werkwijze van controleur,
assistentresident en resident en hun onderlinge samenwerking in Lebak. Wel verwijst
hij naar de gedwongen verkoop van buffels door simpele boeren aan inlandse
hoofden. Hij beperkt zich als jurist tot een beschrijving van ambtelijk-juridische
aanklachten jegens inlandse hoofden. Multatuli beschrijft in zijn Max Havelaar een
vergelijkbare handelwijze van de lokale hoofden. Kennelijk heeft Bergsma niet eerder
in vergelijkbare bewoordingen zijn verhaal openbaar gemaakt, waarin hij de
beschuldigingen van de Max Havelaar jegens de inlandse hoofden inhoudelijk
onderstreept.
Opvallend is ook dat Bergsma in zijn artikel de Max Havelaar als positief kwalificeert,
die ‘nog steeds een heilzamen invloed [kán] hebben’. Hij onderstreept dit met zijn
constatering dat ‘onze natie (...) een zware schuld heeft te boeten, en nog verbazend
veel te doen heeft, eer zij aan hare roeping tegenover de inlandsche bevolking van
Java heeft voldaan.’ Deze passus is opmerkelijk daar Bergsma in het kader van het
Huldeblijk voor Multatuli een duidelijke kritische visie over het toenmalige optreden
van Douwes Dekker poneert.
Na een eerdere (vergeefse) poging van het genootschap Tandem ‘om Max Havelaar
te pensioneren’ werd opnieuw een poging ondernomen om Douwes Dekker in
materieel opzicht een aangename oude dag te bezorgen. De oud-legerofficier M.T.H.
Perelaer becommentarieerde in een ingezonden stuk in het Algemeen Handelsblad
van 25 december 1881, naar aanleiding van de zojuist verschenen vijfde druk van
Max Havelaar, dat er sinds het verschijnen van de eerste druk op Java niets
verbeterd was. Nederland bekommerde zich niet om de ellende in de eigen koloniën,
en met name Bantam ‘met zijn ellendig volk, louter heidenen en Mohammedanen.’
Zijn artikel bracht een beweging op gang die tot doel had Douwes Dekker in staat
te stellen tot het einde toe zonder geldelijke zorgen zijnen levensstrijd te strijden;
hem bewaren voor de gedachte, hen die hij lief heeft, onverzorgd achter te laten.’
De hulpactie voor Dekker vanuit zijn natuurlijke achterban van vrijdenkers,
links-liberalen en socialisten werd gepareerd door een tegenbeweging van kranten
als de (katholieke) De Tijd en De Maasbode onder aanvoering van het Algemeen
5
Handelsblad.
Het liberale dagblad publiceerde op 2 april 1882 een artikel van Bergsma van 27
maart, door het Algemeen Handelsblad ten onrechte omschreven als ‘zijn [Douwes
Dekker, HZ] opvolger in Lebak’, waarin deze allereerst de door Douwes Dekker in
de Max Havelaar beschreven omstandigheden in Lebak onderschrijft. ‘Ik heb mij
gemengd in den strijd over de toestanden in de afdeeling Lebak, het tooneel waar
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de Max Havelaar speelt en uit eigen ervaring getuigd, dat die toestanden, toen de
heer Douwes Dekker daar als assistent-resident fungeerde inderdaad allertreurigst
waren en hij dus recht had, neen verplicht was, alles te doen wat hij vermocht, om
6
daarin verbetering te brengen.’
Bergsma neemt vervolgens duidelijk afstand van de wijze waarop Douwes Dekker
op de door hem geconstateerde misstanden in Lebak gereageerd heeft en stelt
daarenboven aan de orde of hierbij niet zozeer altruïstische als wel egoïstische
motieven bij Douwes Dekker de boventoon voer(d)en.
Doch ik wil niet geacht worden de wijze goed te keuren waarop hij daarbij
te werk ging: gemis aan bezadigd overleg, beleid en voorzichtigheid werd
hem terecht ten laste gelegd, in de kabinets-missive van heer Duymaer
van Twist, die daarin het motief vond hem over te plaatsen als
assistent-resident naar de afdeeling Ngawi, residentie Madioen. De
gouverneur-generaal liet hem dus bij het binnenlandsch bestuur, schonk
hem de gelegenheid zich te blijven wijden aan het lot der inlandsche
bevolking, maar tevens om zich te oefenen in de zo moeilijke taak, die
elk ambtenaar bij het binnenlandsch bestuur op Java heeft te leeren, om
lieden, wier zedelijkheidsgevoel zoo weinig ontwikkeld is, als de inlandsche
hoofden, in het spoor der plichtsbetrachting te houden, of als zij daarvan
zijn afgeweken, hen er zoo mogelijk met wijsheid en zachtheid in terug
te brengen.
Als assistent-resident voor het eerst bij het binnenlandsch bestuur
gekomen, had hij voor die taak geen leerschool gehad. Te erkennen dat
het zijne roeping kon zijn, het opnieuw in Ngawi en dan beter te
beproeven, kwam niet in hem op. Daartoe ontbrak hem geduld en
zelfverloochening, die het kenmerk is van alle ware zelfopoffering. Na
eenige maanden dienens bij het binnenlandsch bestuur, geeft hij het op.
Dit en al wat sedert door hem gedaan en geschreven is, geeft aanleiding
tot de vraag: Was het wel om aan de inlandsche bevolking of om in de
eerste plaats aan Max Havelaar recht te doen wedervaren, dat hij ontslag
nam, en zijn boek schreef? Als er sprake is van nationale hulde, dienen
7
zulke vragen te worden gesteld.
Het Algemeen Handelsblad onderschrijft de noodzaak van het stellen van de door
Bergsma opgeworpen vraag. Douwes Dekker fixeerde zich ten onrechte te zeer op
‘zijn beperkte omgeving’ en verloor daarbij uit het oog dat voor het landsbestuur
geheel Java aandachtsgebied was.
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Dat hij zijn ontslag nam in plaats van te blijven werken voor den inlander,
was meer de koppigheid van een ontevreden kind dan een
bewonderenswaardige daad van zelfopoffering. Indien de nationale hulde
aan Multatuli zonder protest doorging, zou de legende, dat hij een
ongelukkige martelaar is, maar het Nederlandsche volk en zijn regeering
8
slecht en meedoogenloos zijn, meer en meer ingang vinden.
R.A. van Sandick kende Bantam als aspirant-ingenieur bij de Waterstaat uit
persoonlijke ervaring. In juli 1880 werd hij overgeplaatst naar Serang, de hoofdplaats
van Bantam en in september 1881 naar Rangkas Betoeng, de hoofdplaats van
Lebak. Van Sandick schreef in 1889 (twee jaar na het overlijden van Dekker) een
artikel, dat in een herziene en uitgebreide vorm werd opgenomen in zijn in 1892
gepubliceerde Leed en Lief uit Bantam. Het feit dat hij grote verschillen constateerde
tussen de in de Max Havelaar neergelegde versie van de ‘zaak-Lebak’ en de door
hem in Bantam aangetroffen werkelijkheid acht ik niet zo zeer een aanwijzing voor
een vermeende onbetrouwbaarheid van Douwes Dekker, als wel veeleer een uiting
van diens literaire vrijmoedigheid. Ook gezien stijl en taalvoering van de Max
Havelaar mag geen nauwgezet ambtelijk verantwoord rapport over de gebeurtenissen
in Lebak worden verwacht.
Belangrijker acht ik Van Sandicks conclusie dat Douwes Dekker gelijk had met zijn
vaststelling dat er misstanden voorkwamen in Lebak en dat de regent en zijn familie
daarbij betrokken waren. Maar de manier waarop hij daartegen wilde optreden, was
naar de mening van Van Sandick in strijd met alle regels van weloverwogen bestuur.
Kern van Van Sandicks betoog was dat, had Douwes Dekker iets aan de misstanden
in Lebak willen veranderen, hij oog had moeten hebben voor het feit, ‘dat hij op Java
was! En de regeering, die over Java regeert, kon met geen mogelijkheid de éclatante
handeling van Multatuli goedkeuren, al ware zij ook de edelste regeering geweest,
9
die ooit bestaan heeft.’

J.A. Hoorn, assistent-resident te Lebak
Jan Anthony Hoorn werd op 14 augustus 1818 geboren te Samarang als zoon van
vader J.A. Hoorn en moeder J.C. Casteleyns. Hoorn werd in april 1846 benoemd
tot klerk- en vendu-schrijver te Amboina met een tractement van f 200,- per maand.
Bij Koninklijk Besluit van 6 november 1847 werd hem het radicaal van Indisch
ambtenaar der tweede klasse toegekend. In februari 1849 werd Hoorn benoemd
tot opziener koffiebereiding in Tjimanoek, residentie Bantam, met een traktement
van f 75,- 's maands; in juli 1850 surnumerair ambtenaar bij de Landelijke Inkomsten
en Cultures met een traktement van f 150,-. In juli 1856 werd hij
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als kontroleur der tweede klasse overgeplaatst van de afdeling Krawang naar de
afdeling Patjitan met een maandelijks traktement van f 275,-. In december 1862
volgde zijn bevordering van kontroleur der eerste klasse tot assistent-resident van
Lebak, Bantam, tevens vendumeester aldaar met een traktement van f 500,- 's
10
maands. Ter vergelijking: de regent in Lebak ontving een maandsalaris van f 700,-.
Naast controle van de inheemse regenten bestond de taak van de Europese
bestuursambtenaren in het bijzonder uit een toeziende rol houden op productie en
afvoer van de tropische producten onder het Cultuurstelsel. Zij werden hierbij door
het gouvernement gestimuleerd door de zogeheten ‘cultuurprocenten’, toeslagen
op hun salaris, waarvan de hoogte werd bepaald door de geleverde hoeveelheid
11
suiker, koffie of indigo.
Lebak was een arm en weinig vruchtbaar gebied in West-Java, waar geen
winstgevende gewassen werden verbouwd die onder het Cultuurstelsel zowel voor
Nederlandse ambtenaren als de inlandse hoofden financieel interessant zouden
kunnen zijn. Zo verdiende einde jaren 1850 de resident van Pasoeroean f 25.064,bovenop zijn reguliere salaris van f 15.000,- per jaar tegen zijn collega van Bantam
slechts f 1.301,-. Ook onder de regenten waren er grote verschillen in
cultuurprocenten; de vijf regenten van de Preanger Regentschappen genoten ieder
gemiddeld f 90.000,- per jaar tegen de vier regenten in Bantam ieder gemiddeld
12
nog geen f 2.500,-.
In juli 1864 zond Hoorn vanuit zijn standplaats Rangkas Betoeng een brief naar zijn
broer Willem en zus in patria, waarin hij uitvoerig de actuele situatie in Lebak
beschreef. Niet gehinderd door enige ambtelijke terughoudendheid geeft hij daarin
zijn uitgesproken mening over de werkdruk gezien het beschikbare Europese
personeel, de zorgelijke prijsontwikkeling en inflatie, de uitbuiting van de inlander
door de lokale hoofden en het optreden van de ‘stommerik’, resident O. van Polanen
Petel. Voor de integrale tekst van de brief en de annotaties bij de daarin gebezigde
begrippen verwijs ik naar bijlage 1. De teneur van Hoorns betoog kan worden
samengevat met zijn constatering over de Max Havelaar. ‘Douwes Dekker heeft
niet een onwaar woord geschreven, alleen heeft hij het bij het verkeerde einde
13
aangepakt.’
Hoorn begint zijn brief met een beschrijving van zijn werkterrein en -situatie. De
afdeling Lebak bestaat uit vijf districten, die groter zijn dan Noord- en Zuid-Holland
tezamen. Desondanks heeft Lebak maar twee Europese ambtenaren: de
assistent-resident en een controleur. Hoorn zelf schrijft jaarlijks ongeveer 800 officiële
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brieven, rond dertig stukken voor de landraad en maandelijks twee à drie boeken
met staten en opgaven. Daarnaast is hij vendumeester en beheert hij de
Gouvernementskas van circa f 100.000,-. Elk district wordt bestuurd door een inlands
hoofd, de demang, die door de werkdruk van het Europees bestuur niet afdoende
kan worden gecontroleerd.
Vervolgens geeft Hoorn een aantal voorbeelden van de prijsontwikkeling in de regio
sinds hij in 1849 in zijn eerste standplaats Tjimanoek in dienst trad. Met enig verwijt
en lichte nostalgie vertelt hij dat hij toen rijst kocht voor f 1,60 per pikol en klapperolie
voor f 0,20 per kelderfles, terwijl hij een traktement ontving van f 50,- per maand en
daarvan ook nog schulden kon afbetalen. In 1864 kost de rijst f 7,- per pikol, de
klapperolie f 1,80 à f 2,- per kelderfles; zijn traktement is nu f 500,- per maand en
met dat inkomen kan hij met moeite rondkomen.
Hoorn verzandt over de hoge prijzen niet in zelfbeklag, maar betrekt in zijn
prijsvergelijking ook de inlandse situatie. Hij verwijst expliciet naar de inlandse
hoofden die in 1864 nog hetzelfde traktement genoten als in 1849, maar wel
geconfronteerd worden met dezelfde prijsverhogingen, zoals ‘de duurte van de
kleding, het linnen door Amerikaansche oorlog is 3 dubbel in prijs en zij kunnen toch
niet nakend loopen.’ Zo was de prijs van een stuk Amsterdamse ellen madapolam
in 1849 f 7,- àf 8,- en in 1864 f 24,- à f 26,-. ‘en zo is alles navenant’.
Hoorn ventileert voorts ernstige kritiek op het optreden van zijn resident. Hij refereert
in eerste instantie aan de ‘zotternij’ die Van Polanen Petel tentoongespreid heeft
met het organiseren van een ‘industrieele tentoonstelling van voorwerpen in Bantam’,
waarvan het nut hem volstrekt niet duidelijk is. ‘Vooreerst bestaat er in Bantam niet
e

de minste industrie, en ten 2 begrijpt den inlander niet het minste wat een
tentoonstelling is [...].’ Hoorn verwijst in dat verband naar het ten toonstellen van
huisvlijt, patjols en ploegen en bamboe voorwerpen die volgens hem opiedere bazaar
gevonden worden. Daarnaast werden op deze tentoonstelling kennelijk onder
auspiciën van de resident ter vermaak ook menselijke freaks getoond als een man
zonder armen, twee albino's, naast geiten met drie poten.
Maar ‘zulk een stommerik’ als de resident laat het ook in de aansturing van zijn
medewerkers volledig afweten: ‘door zijne negligentie zijn er nu sedert hij hoofd van
het gewestelijk bestuur is 3 ambtenaren misdadig geworden en voor den regter
gebragt, uithoofde zij misbruik maken den gelden aan hun beheer toevertrouwd, en
de rede daarvan is, dat de resident nimmer de kassen van zijne ondergeschikten
na ziet. Maar genoeg van die vent, ik hoop wij hem spoedig kwijt raken, en als er
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een resident komt die zijne vijf zinnen bij elkander heeft zal ik zien wat ik doen zal.’
Hoorn verwijst ook naar een recent gehouden veemarkt, waar ‘diegene die de
mooiste beesten bragt, premien [zijn] gegeven’. De eigenaren waren inlandse
hoofden die, toen zij vernamen van de veemarkt van de kleine man de beste beesten
opkochten tegen te lage prijzen. Hij stelt dan ook in zijn brief aan zijn broer en zus:
‘Zulke knoeijerijen zijn en bestaan er, en dit wetende maakt die wil van een Resident
nog zulk een vertooning... Zij moesten hem hangen, want het is louter de inlandsche
hoofden in de gelegenheid stellen om te knevelen.’ Zoals in het artikel van controleur
Bergsma al aan de orde is gesteld, waren inmiddels twee demangs voor de rechter
gebracht. Hoewel deze strafrechtelijke aanpak een einde maakte aan de openlijke
beroving van ‘den kleinen man’, kwam daarmee geen einde aan de knevelarijen
van de inlandse hoofden.
Hoorn beschrijft in detail hoe hoofden, mede gebruik makend van de mogelijkheden
die de adat hun bood, op subtiele - en voor het Nederlands bestuur minder in het
oog lopende - wijze alsnog de simpele boer zijn buffel afhandig maakten. De demang
koopt met enige bluf en overredingskracht voor f 40,- een mooie buffel van een boer
14
en leent vervolgens het aankoopbedrag van het dessahoofd. Nadat de demang
met het aldus ontvangen bedrag zijn aankoop aan de boer heeft betaald, komt kort
daarop het dessahoofd bij dezelfde boer om dat bedrag van hem te lenen. De boer
durft het verzoek van het dessahoofd niet af te wijzen en leent hem het geld dat hij
net voor zijn buffel heeft ontvangen. Uiteraard is het zeer de vraag, of en zo ja
wanneer, de boer zijn uitgeleende geld ooit terug zal krijgen.
Het is evident dat het op deze slinkse wijze afhandig maken van een karbouw niets
van doen had met de traditionele poendoetan, de onbetaalde levering van
levensmiddelen, kippen, ook karbouwen en dergelijke bij feestelijke gelegenheden,
een door de adat gesanctioneerde hommage aan een inlandse vorst als sultan of
15
regent.
Tenslotte spoort Hoorn in een post scriptum zijn familie in Nederland aan de in 1864
verschenen brochure van de assistent-resident Pruys van der Hoeven over
Benkoelen, Palembang en de Westkust van Sumatra te lezen: ‘die is van uiterst
16
belang, en zoo waarachtig als het evangelie.’ Pruys van der Hoevens Een woord
over Sumatra is feitelijk een in twee deeltjes uitgegeven brievenboek dat volgens
de voorrede de neerslag vormt van regelmatige gesprekken over de belangen van
Sumatra en Nederlands-Indië die hij met zijn inmiddels overleden vriend v.d. G. ge-
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durende negen jaar binnenlands bestuur op Sumatra gevoerd heeft. Pruys kreeg
tijdens zijn laatste gesprek een aantal brieven mee die hij te zijner tijd in Nederland
zou moeten publiceren. De tekst waarnaar Hoorn in zijn naschrift verwijst betreft
ongetwijfeld het laatste gesprek van Pruys met zijn vriend over de toekomst van
Sumatra, kort voor diens overlijden. Gezien Hoorns oproep in zijn brief verwoordt
de vriend van Pruys diens gevoelens en opvattingen en zijn deze derhalve voor dit
artikel relevant. Pruys van der Hoeven biedt in de voorrede van zijn brievenboek
een heldere visie op de vraag hoe naar zijn mening de houding van het koloniaal
bestuur jegens de inlandse bevolking zou moeten zijn
Veracht den inlander niet en twijfel nooit aan zijne geschiktheid voor
ontwikkeling. [...] heb medelijden met den inlander, daar waar hij aan
afhankelijkheid gewend is geworden, en zoek niet altijd heil in de spreuk,
dat voor Indië veel moet gedaan - bedenk liever eens wat daar moet
17
nagelaten worden. (...) Ik kon hem niet tegenspreken. [...]
De constateringen in Pruys' Een woord over Sumatra van medio negentiende eeuw
over het gedrag van zijn leidinggevende collega's lezen als een actueel commentaar
op een eenentwintigste-eeuwse, op meetbare uitkomsten en resultaat gerichte
managementstijl.
[...] wat mijne ambtgenooten betreft: zij begrijpen hun werk als verstandige
en bekwame ambtenaren; de hoofdzaak was vooruit te komen; het middel,
veel peper te laten planten, veel te schrijven over de fouten van hunne
voorgangers en de doeltreffende maatregelen, die zij zouden nemen om
nog meer peper te krijgen; [...] de maandverslagen moesten zeer uitvoerig
zijn en vooral berigten inhouden van menschen die door tijgers verslonden
zijn, van verbrande dorpen, en dan op hoeveel de schade wel begroot
werd. Onschadelijke bouwstoffen voor zijn verslag, die de ongestoorde
rust niet stoorden en de schoone bespiegelingen over de toekomst niet
in den weg stonden, de peperkultuur niet benadeelden. [...]
't Is iets anders of men op het effect werkt of iets duurzaams tot stand wil
brengen, en de assistent-resident die spoedig resident wil worden, vond
dat ik niet genoeg rapporteerde over wegen en waterleidingen, handel
en kultures, en niet genoeg peper beloofde, want dat streed met zijn
berekeningen; en dan vond hij het lastig dat de pokken zooveel offers
eischten, want dat streed met vroegere vaccineverslagen; en dat de rijst
wel eens duurder werd, want hij had nu eenmaal gerapporteerd dat die
goedkoper zou' worden enz., dat alles stond hem niet aan. Mijne
ambtgenoten hadden altijd goede rapporten, die beloofden veel en stelden
niets voor.
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[...] En als dan mijn opvolger komt en zich om niets bekreunt dan om een
geschikt en handig ambtenaar te zijn, die zijn Staatsblad van buiten kent
en veel peper levert, en op de geijkte wijze van beschaving, vooruitgang
en bevordering van welvaart spreekt, terwijl hij het volk den voet op den
nek zet, en het dwingt om hem te dienen, zoo als hij dit noodig acht om
spoedig een hoogeren rang te bereiken, dan zullen de hoofden weer list
tegenover geweld zetten en zij, die voor de regten van hun volk met
vrijmoedigheid opkomen, ze zullen kwaadwillige, gevaarlijke sujetten
genoemd worden, die geweerd moeten worden en getuchtigd, en de oude
wanorde elkaâr bestelen en vermoorden, en men dwang moet bezigen
om er orde onder te houden? Dat luije, onhandelbare volk is immers niet
18
anders te regeren?
Pruys' opmerking over de relatie en afstemming tussen het koloniaal en het inlands
bestuur zal Hoorn - gezien zijn ervaringen in Lebak - uit het hart gegrepen zijn:
[...] Het is dus dikwijls een groote fout van ons bestuur om van die hoofden
te verlangen dat zij een grooter magt uitoefenen dan hun vergund werd,
even ongerijmd als het is hen van dubbelzinnigheid te beschuldigingen,
wanneer ze over de van ons ontvangene bevelen met de bevolking te
19
rade gaan.

Reactie minister van koloniën Fransen van de Putte
Kennelijk heeft de ethische boodschap van Jan Anthony en zijn verontwaardiging
over het optreden van resident Van Polanen Petel zijn naaste familie zeer
aangesproken. Zijn zwager, de in Rozendaal (Noord-Brabant) woonachtige predikant
H.N.F. Tijdeman zond op 6 september daaropvolgend de originele brief van Hoorn
‘ter inzage’ aan de minister van Koloniën, I.D. Fransen van de Putte, met verzoek
deze brief dezelfde week te retourneren, omdat hij die aan zijn schoonmoeder,
stiefmoeder van Hoorn en weduwe van de Oost-Indische kolonel Hoorn, wilde
toezenden. Aangezien hij van het ministerie geen reactie had ontvangen zond
Tijdeman op 23 september een rappel met verzoek tot ‘een spoedige terugzending’,
aangevuld met de vraag of hij ‘voort mag gaan U, (wien het Volxblad dezer week
noemt: “een man van buitengewone talenten en edele bedoelingen”), dergelijke
inlichtingen te zenden.’
Fransen van de Putte antwoordt bij brief van 30 september 1864. Voor de integrale
tekst van zijn brief verwijs ik naar Bijlage 2. Door ‘Aanhoudende drukke bezigheden’
was hij niet eerder in staat om te reageren op Tijdemans brief van 23 september.
‘Op de vraag of de toezending van berigten mij aangenaam is, kan ik zeer kort
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zijn. Ja. Wanneer ik er gebruik van kan maken, - en om het kort uit te drukken, man en paard noemen kan; neen als dat niet het geval is, want dan doet het mij
zeer, hoewel Minister van Koloniën zijnde, er niets aan te kunnen doen.’ Fransen
van de Putte doet in zijn brief twee belangwekkende uitspraken over zowel het
ontslag van Douwes Dekker als over de ‘beschouwingen’ van Hoorn.
Douwes Dekker is niet ontslagen, omdat hij klagten inbragt, maar op zijn
verzoek, omdat men zijn wijze van onderzoek niet wilde volgen. De
aanwezigheid van den regent bij het onderzoek, kon, ik erken het,
belemmeren, maar zijne verwijdering daar en tegen, was ook reeds ¾
van condemnatie. Mogt de G.G. dat doen?
Daarnaast bekritiseert Fransen van de Putte op ingehouden toon het optreden van
Hoorn, die zijn grieven niet kenbaar maakt aan het (opper)bestuur van Indië, maar
aan zijn directe familie in patria.
Mij dunkt uw zwager doet aan zijn pligt te kort, door niet op bescheidene
kalme wijze, zijn beschouwingen aan den regering in Indië kenbaar te
maken, er kan bij de gezindheid van dien landvoogd en van het
opperbestuur geen twijfel zijn, of een grondig onpartijdig onderzoek &
20
redres zal volgen.
Met zijn reactie wekt de minister van Koloniën de indruk - al dan niet om redenen
van ‘raison d'état’ - niet op de hoogte te zijn van het rapport dat de inspecteur der
Kultures in de eerste afdeling, F.G. van Bloemen Waanders, al op 31 december
1863 in Batavia op verzoek van het landsbestuur had uitgebracht over de bestuurlijke
perikelen in het Bantamse.
De opvatting van Hoorn over het optreden van Douwes Dekker in de zaak-Lebak
is door de minister van Koloniën in zijn brief van 30 september 1864 aan diens
zwager Tijdeman gepareerd met de mededeling dat het ontslag van Douwes Dekker
op diens verzoek heeft plaatsgevonden. Gezien de onmiskenbare ‘incompatibilité
des humeurs’ tussen assistent-resident en resident in Lebak plaatste het
gouvernement Hoorn in oktober 1864 met behoud van rang en traktement over naar
Soekapoera (Preanger regentschap). Overigens was eerder Douwes Dekker, hoewel
ongeschikt bevonden als assistent-resident van Lebak, met behoud van zijn rang
21
overgeplaatst naar de afdeling Ngawi bij Madioen (Midden-Java).
Een passus in de personeelsstaat van Hoorn in het Stamboek Ambtenaren plaatst
zowel zijn brief aan zijn zwager als het conflict met zijn superieur, de resident van
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Bantam, in de juiste context: ‘De ontevredenheid der regering betuigd over de
onvoegzame houding door hem tegenover den resident van Bantam aangenomen.
Met aanbeveling om in den vervolge beter den eerbied in acht te nemen dien hij
22
aan zijnen chef is verschuldigd’. Hieruit blijkt dat Hoorns brief aan zijn zwager
Tijdeman van juli 1864 slechts een persoonlijke ontboezeming was van zijn
ervaringen in het Bantamse, maar dat tezelfdertijd in Lebak door hem een ambtelijke
strijd met zijn superieur werd gevoerd, die eerst met de uitspraak van de Regering
van Nederlandsch-Indië van 6 oktober 1864 werd beslecht.

Het Indisch besluit van 6 oktober 1864 no. 27
o

Het volledig besluit telt 19 beschreven foliovellen, verso en recto (f . 122 verso t/m
o

f . 142 verso) en leest als het verslag van een ambtelijke loopgravenoorlog van
zowel de assistent-resident Hoorn als de klerk op het assistent residentiebureau te
Rangkas Betoeng J.J. Spruit tegen de resident van Bantam O. van Polanen Petel,
het verweer en de tegenaanval van de resident, de bevindingen van de inspecteur
der Kultures, F.G. van Bloemen Waanders over dit conflict en de besluitvorming
over de positie van de regent van Lebak, Raden Adipati Karta Nata Negara, eerder
al hoofdrolspeler in de aanklacht van Douwes Dekker. Het besluit toont dat het
optreden van de resident Van Polanen Petel bij zijn medewerkers grote weerstand
opriep. Voor een lezer uit de eenentwintigste eeuw biedt het besluit een fascinerend
beeld van de wijze waarop én de motivatie waarmee medio negentiende eeuw het
koloniaal beleid in de residentie Bantam in een verziekte werksfeer werd uitgevoerd.
De regent van Lebak, Raden Adipati Karta Nata Negara, bekleedde al vanaf 1837
zijn post. Van Sandick merkt over hem op: ‘De knevelarijen, waaraan de regent zich
heeft schuldig gemaakt, schijnen inderdaad buitengewoon te zijn geweest, daar de
herinnering er van nog voortleeft op het huidige oogenblik, bij de bevolking van
Lebak. Echt Indisch is het, dat er nooit een regent zoo populair is geweest als hij.
Hij leefde, na zijn eervol ontslag in 1865, als een hooggeacht particulier te Rangkas
23
Betoeng, en overleed eerst veertien jaren later.’
Kennelijk werd een koloniale mesaillance van een regent in Bantam door het Indisch
gouvernement als meer bedreigend en storend ervaren dan de knevelarijen van
diens ambtgenoot in een naburig regentschap. In 1850 werd de regent van het
regentschap Tjiringin in Bantam, Raden Toemoenggoeng Kosoemo Negoro, ‘die
eenen verboden omgang had met eene der dochters van den assistent resident
J.J. de Nijs uit zijne betrekking [...] ontslagen en hem Tjandjoer (Preanger, HZ) als
24
verblijfplaats aangewezen.’
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De opmerking van Van Sandick is in dit verband interessant. De regering had in
1856 ondanks aandringen van Multatuli ‘den regent van Lebak niet ontslagen,
wegens zijne groote populariteit in Lebak. De opstand van 1850 (Anjer, HZ) lag nog
versch in het geheugen, en de regeering begeerde allerminst de bevolking weer
25
opnieuw te ontstemmen.’ Het feit dat de regering het aandurfde om de regent van
Tjiringin naar de Preanger te verbannen illustreert dat diens invloed op de bevolking
als niet substantieel werd gepercipieerd. Kennelijk was hier sprake van
politiek-bestuurlijk opportunisme, al moet worden aangetekend dat de titel
toemoenggoeng een lagere adellijke rang betreft dan die van adipati.
In 1863 werd in een aan de regering gerichte ‘Memorie van toelichtingen van de
voorgevallen gebeurtenissen in de residentie Bantam’, een anoniem stuk zonder
dagtekening, de resident Van Polanen Petel beschuldigd van falend beleid: het
willekeurig bevorderen en bestraffen van inlandse hoofden, het eigenmachtig
opleggen van te zware lasten aan de bevolking, zoals de aanleg van grote
waterwerken in onbetaalde herendienst en het daartoe zonder schadeloosstelling
in bezit nemen van landbouwgronden en de gedwongen - onbetaalde - leverantie
van zoutschrappers en zoutstampers. Dit beleid leidde tot ‘een minder goede
verstandhouding’ tussen de resident enerzijds en de assistent-resident en de regent
van Lebak anderzijds. Uiteindelijk gaf Spruit toe dit stuk te hebben geschreven.
Spruit werd door Van Polanen Petel in september 1863 ontslagen wegens het
vorderen van onwettige dienstprestaties van de inlandse bevolking en het rekenen
van woekerrente van inlandse hoofden, maar ging vervolgens tegen het besluit van
zijn superieur bij de gouverneur-generaal in beroep. Daarnaast werd de resident in
een ‘pseudoniem maleisch geschrift onderteekend Toebagoes Alimoedin’ dat in
oktober 1863 werd ontvangen ‘verschillende ongeregtigheden’ verweten.
De waterwerken betroffen in concreto het in onbetaalde herendienst afdammen van
drie rivieren, Tjiassem, Tjitjonkok en Tjiboengoen in een nieuw gegraven kanaal.
Het gouvernement overwoog in zijn besluit dat de last die door dit werk aan de
bevolking was opgelegd, in zekere mate opwoog door het blijvend nut ervan, hoewel
de bevolking van Pandeglang die voor de aanleg was ingeschakeld, daar juist niet
van profiteerde. De herendiensten voor het werk aan het Sultanskanaal en de aanleg
van zoutpannen in Tratee waren daarentegen met voorkennis en in opdracht van
de regering uitgevoerd en daarom niet verwijtbaar. Ook legde de resident ten
behoeve van de zoutaanmaak ten onrechte de gedwongen levering op van
zoutstampers en zoutschrappers van de bevolking die zelf bij de zoutproductie geen
belang hadden. Voorts was het niet vergoeden van geconfisceerde sawahs voor
de aanleg van de waterwerken - hoewel mogelijk vroeger in het Bantamse ge-
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bruikelijk - in strijd met artikel 77 van het Regeringsreglement, zodat billijkerwijs een
schadevergoeding zou moeten worden betaald.
Uit het onderzoek van Van Bloemen Waanders bleek dat de klacht wegens het
onbehoorlijk bejegenen van de regent van Lebak voortkwam uit de strafrechtelijke
vervolging van de zwager van de regent, de voormalige demang van Parang
Koedjang en het invorderen van de schuld van de regent aan het vendukantoor in
Serang, door er bij de regent ‘op minder kiesche wijze’ op aan te dringen dat uit een
verstrekt voorschot van f 5.000,- een venduschuld van f 3.513,36 in Serang zou
worden aangezuiverd. Voorts had de resident op eigen gezag in voorbijgaan van
zowel de assistent-resident als de regent (waarnemende) demangs in
Parangkoedjang en Tjilangkahan benoemd. De resident verweet Hoorn op zijn beurt
dat hij als notaris tegen zijn voorschrift pandovereenkomsten van landbouwgronden
tegen betaling eigenhandig registreerde. Van Polanen Petel deed al in oktober 1863
het voorstel om Hoorn zo spoedig mogelijk door een geschikt ambtenaar te
vervangen en de regent van Lebak te ontslaan onder toekenning van een pensioen
met Buitenzorg als verblijfplaats.
Het gouvernement onderschreef het bezwaar van regent, assistent-resident en Van
Bloemen Waanders, dat de pachtrente over 1863 door de resident van Polanen
Petel veel te hoog was vastgesteld, en gezien de oogstopbrengst eerder verlaagd
had moeten worden. Deze onterechte verhoging vond bovendien al sinds 1860
plaats. In het regentschap Lebak was de pacht in vier jaar tijd met 23% en in één
district zelfs met 37% gestegen, zonder dat deze hogere aanslag door gunstiger
omstandigheden dan elders op Java kon worden gerechtvaardigd. Deze
omstandigheden, gecombineerd met de drukkende last van de zakat (jaarlijkse door
de islam gestipuleerde weldadigheidsuitgaven, HZ), het niveau van de Bantamse
hoofden en de recente zware herendiensten van de Bantamse bevolking, zouden
juist voor de resident reden hebben moeten zijn om op het gebied van de pachten
zeer behoedzaam te zijn en was reden voor een ernstige vermaning. Overigens
was door deze zaak, naast enkele andere affaires de positie van de assistent-resident
van Lebak jegens de resident zodanig onhoudbaar geworden daar hij,
niettegenstaande de goede kwaliteiten, die hem niet ontzegd konden worden, uit
het oog had verloren dat hij aan zijn chef eerbied en gehoorzaamheid verschuldigd
was, dat hij zo spoedig mogelijk uit de residentie Bantam overgeplaatst diende te
worden.
De regering, het geheel overziende, kwam tot het oordeel ‘dat kortom uit alles blijkt,
dat de Resident van Polanen Petel ijverig is geweest in de vervulling zijner ambts
betrekking, dat hij naar best vermogen getracht heeft de belangen der rege-
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ring te behartigen en grootsche werken tot stand te brengen, waar van de bevolking,
al mogen haar die ook tegelijk groote inspanningen gekost hebben, duurzame
voordeelen trekken zal, doch dat tevens moet worden erkend, dat hij, Resident niet
altijd met genoegzaam voordeel en bezadigdheid te werk is gegaan en zich, in zijnen
26
ijver voor 's lands dienst tot verkeerde handelingen heeft laten vervoeren.’
Het gouvernement kwam op basis van een aantal overwegingen uiteindelijk tot
onder meer de volgende besluiten:
- de gouverneur-generaal (Sloet van de Beele) heeft de resident van Bantam in
een persoonlijk gesprek zijn ernstig ongenoegen kenbaar gemaakt over diens
optreden en aangemaand zich voortaan van soortgelijke handelingen te
onthouden. Diens verweer dat ‘hij in overleg met den Regent volgens de adat
aan de inlanders hunne eigendommen, zonder schade vergoeding ontnomen
hebben [is] eene algeheele miskenning [...] van het Regerings Reglement dat
boven alle adat gaat.’
- de Resident doet zo spoedig mogelijk voorstellen voor een schadeloosstelling
voor door hem gebruikte landbouwgronden;
- de Regering keurt de toon van sommige brieven van de regent van Lebak af,
hoewel zijn gedrag enigszins kan worden geëxcuseerd door zijn gevorderde
leeftijd en zijn deels als gevolg van zijn verplichtingen ontstane schulden. Voorts
is voldoende gebleken dat de regent beschikt over geestkracht en een helder
inzicht;
- de Regering acht het ongewenst dat gelijktijdig de regent, de assistent-resident
en de patih worden vervangen. Het is derhalve niet raadzaam de regent op dit
moment te pensioneren, maar zodra een nieuw te benoemen assistent-resident
voldoende is ingewerkt kan de resident op het voorstel terugkomen;
- de regent van Lebak kan desgevraagd een tweede voorschot van f 5.000,ontvangen ter aanzuivering van zijn schulden bij onder andere de vendukantoren
te Serang en Rangkas Betoeng;
- de regent van Lebak wordt de ontevredenheid van de Regering betuigd over
de ‘onvoegzamen toon’ van een aantal van zijn aan de resident van Bantam
gerichte brieven. De Regering verwacht ook dat hij ‘door een voortdurend
streven tot eendragtige samenwerking den onaangenamen indruk zal trachten
uit te wisschen ten gevolge van zijn bovenbedoelde handeling ontstaan’;
- de assistent-resident van Lebak J.A. Hoorn wordt de ontevredenheid der
Regering betuigd over de ‘onvoegzame houding’ die door hem jegens de
resident van Bantam is aangenomen, met de aanbeveling om voortaan beter
de eerbied in acht te nemen die hij aan zijn chef verschuldigd is;
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- de assistent-resident van Lebak zal bij de eerste geschikte gelegenheid worden
overgeplaatst;
- de Regering ziet geen aanleiding voor de kritiek van de resident over het
optreden van Hoorn als fungerend notaris; Van Polanen Petel heeft bovendien
zijn bevoegdheden overtreden met het uitvaardigen van voorschriften over de
duur van pandcontracten en bewijsmiddelen voor rechten op grond;
- het ten onrechte in beslag nemen van goederen door Hoorn wordt ernstig
afgekeurd, met de waarschuwing dat elk verder ‘misbreuk van gezag’ streng
zal worden bestraft;
- de patih van het regentschap Lebak Nata Pradja wordt op zijn verzoek eervol
ontslagen, onder toekenning van een maandelijkse toelage van f 30,-;
- J.J. Spruit, de gewezen klerk op het bureau van de assistent resident van
Lebak, wordt uit 's lands dienst ontslagen;
- de hoofden van gewestelijk bestuur wordt aanbevolen om, waar het zaken van
enig belang betreft, niet zonder vooraf verkregen machtiging van de Regering
tot verandering of hervorming over te gaan.

De motivering van het besluit van de regering kan ten principale worden
teruggebracht tot een in het besluit vermelde overweging, die retrospectief ook op
het optreden van Douwes Dekker had kunnen slaan:
Overwegende verder dat gelijk ook uit deze stukken blijkt het eene
verkeerde neiging is bij de Hoofden van gewestelijk bestuur om te spoedig
als hervormers te willen optreden, daarbij afkeurende, wat door hunne
voorgangers is verrigt en alles afmetende naar toestanden, die elders
zich voordoen;
Dat dit herhaaldelijk veranderen van inzigten tot niets anders leiden kan
dan tot verzwakking van de kracht van het Europeesch gezag, dat zich
in ieder gewest tegenover de inlandsche hoofden door eenheid van rigting
27
behoort te kenmerken;
Uit vorenstaand besluit blijkt onmiskenbaar dat de brief van Hoorn van juli 1864 aan
zijn zwager Tijdeman geen rol gespeeld heeft in de besluitvorming van hogerhand
die tot zijn vertrek uit Lebak heeft geleid. De officiële berisping van Hoorn leidde
overigens niet tot een dramatische carrièrebreuk. In oktober 1864 werd Hoorn als
assistent-resident en vendumeester met eenzelfde traktement als in Bantam
overgeplaatst naar Soekapoera, Preanger Regentschap. Hij werd in Lebak opgevolgd
door B. van Baak (1864-1868). In maart 1865 werd hem een tweejarig verlof naar
Nederland verleend met een toelage van f 2.430,- 's jaars. Na zijn terugkeer naar
Nederlands-Indië in september 1866 werd Hoorn in augustus 1867
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in zijn laatste functie herbenoemd tot assistent-resident, tevens vendumeester van
Soekapoera met een traktement van f 600,- per maand, gevolgd door een benoeming
in Sumalang (Preanger) in april 1869 met dezelfde rang en functie. Hoorn sloot in
maart 1870 zijn ambtelijke carrière af met een eervol ontslag met behoud van recht
op pensioen. Bij Indisch besluit van 23 juni 1870 werd hem - onder nadere
28
goedkeuring des Konings - een pensioen van f 2.070,- 's jaars toegekend. Van
Polanen Petel werd in 1866 als resident te Bantam opgevolgd door J.H. van der
Palm.

Slotbeschouwing
Allereerst kunnen wij vaststellen dat de aanklacht van Douwes Dekker ‘de lokale
bevolking in Bantam wordt uitgebuit door haar inlandse hoofden, zonder dat deze
door het Nederlands-Indisch bestuur adequaat worden gecorrigeerd laat staan
bestraft’ door zowel controleur Bergsma als assistent-resident Hoorn wordt bevestigd.
Ik heb geen aanwijzingen gevonden die duiden op een ambtelijke of publieke
verklaring over Douwes Dekkers aanklacht van beide Indische ambtenaren tijdens
hun ambtsperiode in Lebak.
Bergsma reageert pas na bijna twintig jaar in algemene termen in een krantenartikel
in De Amsterdammer op de toenmalige situatie in Bantam; Hoorn in juli 1864 in een
brief aan zijn familie, die niet voor publicatie was bestemd. Kennelijk is het aan de
ethische gevoelens van Hoorns zwager, de predikant Tijdeman, te danken dat wij
kennis kunnen nemen van zijn gevoelens over de juistheid van de aanklacht van
Douwes Dekker en zijn fulmineren tegen de ambtelijke lankmoedigheid van zijn
superieur, de resident Van Polanen Petel.
Uit zowel de Max Havelaar als uit diverse ambtelijke rapportages was bekend dat
de relatief arme bevolking van Bantam te lijden had van traditionele herendiensten
en knevelarijen van haar inlandse hoofden. Hoorn wijst er in zijn brief op dat deze
praktijken (mede) voorkwamen uit de lage traktementen die het gouvernement aan
de inlandse hoofden betaalde, terwijl deze ook al de cultuurprocenten ontbeerden,
die bijvoorbeeld hun ambtgenoten in de Preanger regentschappen ontvingen. Uit
het Oost-Indisch besluit van 6 oktober 1864 No. 27 blijkt bovendien dat de lokale
Bantamse bevolking ook geconfronteerd werd met uitbuiting door het regionaal
koloniaal gezag, zoals onbetaalde dwangarbeid, (te) hoge landrenten en confiscatie
zonder financiële vergoeding van landbouwgronden. Overigens kwam de scherpe
kritiek van Hoorn op leef- en werkomstandigheden van de inlander niet voort uit
nieuwerwetse ideeën, opgedaan tijdens een verlof in Neder-
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land, aangezien hij blijkens de gegevens in het Stamboek Ambtenaren pas in maart
29

1865 voor verlof naar Nederland ging.

Het door Hoorn actief kritiek uitoefenen op het optreden van zijn resident Van
Polanen Petel leidde er toe dat hij door het Indisch bestuur op korte termijn werd
overgeplaatst, zij het met dezelfde ambtelijke rang en tegen hetzelfde traktement.
Het gouvernement herhaalde daarmee haar beleid, dat zij eerder in 1856 jegens
Douwes Dekker had gevoerd, die immers in eenzelfde ‘incompatibilité des humeurs’
met zijn superieur, de resident Brest van Kempen, met behoud van rang werd
overgeplaatst.
Conflictmijdend gedrag en handhaving van rust en status quo had voor de
Nederlands-Indisch bestuur een hoge prioriteit. In beide gevallen volgde het
gouvernement een strikt hiërarchisch beleid, waar in geval van een conflict ten
principale de positie van de hiërarchisch meerdere prevaleerde. Kennelijk zag het
gouvernement op het niveau van een kantoorklerk - in tegenstelling tot dat van een
assistent-resident - geen beletselen om tot daadwerkelijk ontslag van deze
negentiende-eeuwse klokkenluider over te gaan.
Hoewel de bevindingen van Douwes Dekker door contemporaine ambtelijke collega's
breed worden onderschreven, zijn er weinig of geen aanwijzingen dat het
Nederlandse gouvernement met pro-actief beleid de knevelarijen van de inlandse
hoofden probeerde te voorkomen dan wel adequaat heeft bestraft, hoewel die gezien
de inhoudelijke adhesie van zijn ambtenaren toch algemeen bekend waren. In
Nederlands-Indië fungeerden twee parallelle bestuurssystemen, te weten het
traditionele bestuurlijk stelsel, gereguleerd door de adat en het koloniale bestuur,
geformaliseerd door het Regeringsreglement. Multatuli heeft met zijn Max Havelaar
op indringende en beeldende wijze duidelijk gemaakt dat beide bestuurssystemen
geen harmonieuze samenhang en effectieve afstemming vertoonden.
Uit de literatuur rijst een beeld van Douwes Dekker als een karakterologische
Einzelgänger die met zijn compromisloze verwerping van het traditionele - en door
de adat gelegitimeerde - optreden van de inlandse hoofden alsmede het om
bestuurlijke redenen gedogen daarvan door het Nederlands-Indisch gouvernement
eigenzinnig zijn mening stipuleert en daarmee in simpele bewoordingen het adagium
demonstreert: gelijk hebben ≠ gelijk krijgen. De onbedoeld gepubliceerde brief van
de assistent-resident van Lebak, J.A. Hoorn - in dit artikel voor het eerst geopenbaard
- toont (wederom) het gelijk van Douwes Dekker over de door hem geconstateerde
knevelarijen in het Bantamse.
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Bijlage 1 (Nationaal Archief: Ministerie van Koloniën 1850-1900, inv. nr.
6536. 1863-1864, map: 1864, vijf pagina's recto/verso)
Rangkas betong July 1864
Waarde Broeder en Zuster.
Uwe enz.
Lang ben ik niet in beraad geweest om over Lebak aan het bestuur te schryven.
Douwes Dekker heeft niet een onwaar woord geschreven, alleen heeft hij het bij
het verkeerde einde aangepakt.
Deze afdeeling uit 5 zeer groote districten bestaande, te zamen uitmakende 2000
vierkante Engelsche mijlen, dus grooter als N. en Z. Holland te zamen, is eene der
moeyelykste afdeeling van Java, en wel voornamelijk door zijne uitgestrektheid en
door het geringe Eurp. personeel dat men heeft, bestaande uit 1 kontroleur.
Al het werk draait dus op 2 personen, ik schrijf ± 800 officieele brieven behalve
een dertigtal landraad stukken, en ongeveer 's maandelyks 2 of 3 boeken papier
aan Staten en opgaven, daarbij eene Gouvernementskas van ± 100.000 en vendu
administratie enz enz; ik heb dus zoo als gy ziet meer dan genoeg werk.
Ieder der districten in deze afdeeling worden bestuurd door een aanzienlijk
inlandsch hoofd, onder den titel van demang, en door de weinige kontrole die men
kan uitoefenen
is hij volkomen authocraat in zijn district, daarbij komt het Gouvernement hem maar
f 50. tractement in de maand geeft en het bewezen is hij ten minste f 150 noodig
heeft, dus moet hij zien aan het overige te komen.
Om dat te krijgen wordt natuurlijk het regt verkracht, er wordt gekneveld, geleend,
gestolen enz. op eene godloogende wijze, de eene demang volgt den andere op,
en ieder steelt, haalt en knevelt wat hij kan.
Sedert ik hier ben zijn er 2 demangs voor de raad van Justitie getrokken wegens
knevelarij, de hoofdpanghoeloe/priester/ is ontslagen, de Patteh het hoofd, volgende
op den regent is in staat van beschuldiging, twee dessahoofden /burgemeesters/
zijn voor knevelarij en misbruik van gezag, door den omgaande regtbank veroordeelt,
en onderscheidene kleine hoofden, worden dagelijks door mij gestraft.
Gij begrijpt dat alle deze zaken eenige schrik hebben teweeg gebragt en dat er
voorshands niet zoo erg meer wordt geknoeid, maar wat zal het helpen als ik weg
ben en de hoofden krijgen geen meer tractement, dan zal alles verder de oude sleur
gaan.
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Om een zeer klein staaltje te geven van de slecht betaalde hoofden; de Djaksa van
Lebak / officier van justitie/voor den inlander, een man waar de geheele
regtsbedeeling over ± 100000 zielen op draait en die bijna niet te kontroleeren is,
krijgt 25 gulden in de maand, terwijl een gewone metselaar of timmerman die
geregeld wordt f 1.50 a f 2,- daags verdient.
Hoe kan men met zulke betalingen eerlykheid en regtschepenheid van ambtenaren
verwachten.
Toen ik in het jaar 1849 in dienst trad was mijn eerste standplaats Tjimanoek,
Residentie Bantam, ongeveer 20 palen van mijne tegenwoordige woonplaats. De
rijst kocht ik toen voor f 1.60 cent de pikol, en voor een zuur gezigt kreeg gy ze voor
niet, de klapperolie kocht mijne vrouw toen voor 20 centen de kelderflesch voor te
branden en te kooken, ik leefde toen van f 50 smaands en betaalde er nog schulden
van.
Thans kost de rijst f 7. de pikol, de klapperolie f 2.- à f 1.80 de kelderflesch; mijn
tractement is nu f 500,- smaands en met moeite kom ik rond. Vergelijk nu daarbij
de inlandsche hoofden die in 1849 hetzelfde tractement hadden als zij nu krijgen,
daarbij de duurte van de kleeding, het linnen door Amerikaansche oorlog is 3 dubbel
in prijs en zij kunnen toch niet nakend loopen.
Voor een stuk 45 Amst. ellen madapolan, dat men in 1849 kocht voor f 7.- à f 8.
betaald men nú f 26.- en goedkoop 24, en zoo is alles navenant.
Nu is nog niet in rekening gebragt de zotterny die de resident van Bantam dezer
dagen heeft vertoont, namelijk het moet heeten een industrieele tentoonstelling van
voorwerpen in Bantam. Vooreerst bestaat er in Bantam niet de minste industrie, en
o

ten 2 begrijpt den inlander niet het minste wat een tentoonstelling is, dat is alweer
bevestigd door de voorwerpen die gezonden zijn.
Men zondt kampongs huisjes, zoo groot als een cigare kistje, die ieder inlander
maken kan en dat volstrekt geen industrie is, patjols, ploegen en zulke dingen van
een vinger lang, een man die zonder armen geboren was, 2 albinozen met wit haar,
roode oogen enz., zoo als zij in Buffon staan,
geiten op 3 poten, enfin allerlei diergelijke monsters, daarbij een massa bamboes
werk dat op iedere bazaar gevonden wordt.
Ook is er veemarkt gehouden, en aan diegene die de mooiste beesten bragt, zijn
premien gegeven; maar wie waren de eigenaren, namelijk de hoofden, die toen zij
wisten er veemarkt was van de kleine man de beste beesten doorgaans voor een
appel en een ei hebben opgekocht. Zulke knoeijerijen zijn en bestaan er, en dit
wetende maakt die uil van een Resident nog zulk een vertooning. Zij moesten hem
hangen, want het is louter de inlandsche hoofden in de gelegenheid stellen om te
knevelen.
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Sedert er in mijne afdeeling 2 distriktshoofden voor den regter zijn gebragt, durven
de hoofden den kleine man niet meer opentlyk berooven, maar zij hebben er nu
een ander middel op, als volgt.
Een inlander heeft een mooye buffel die den demang hebben wil, hij laat den
eigenaar met het beest by zich komen, en zegt wilt gy dit beest verkoopen? Wat
vraagt gy? Wat denkt gij hij waard is? De eigenaar antwoord alleen op de laatste
vraag zoo als dat de gewoonte is, en zegt bijv. f 40.- dan zegt de demang goed, ik
koop hem, breng hem naar de kandang. De arme duivel die volstrekt niet van plan
was zijn buffel te verkoopen druipt stilletjes af, en de oppasser van de demang gaat
met hem mede naar de kandang.
Daarna komt hij om zijn geld, kom morgen weerom zegt de demang, en de man
gaat naar huis en komt over een paar dagen terug.
In die tusschentyd heeft de demang het dessahoofd laten roepen, verteld hem
de zaak, en vraagt hem f 40. te leen.
Deze niet anders durvende, leent links en regts de gevraagde som, en geeft hem
de demang. Daarop komt de eigenaar van de buffel, en roijaal weg betaald de
demang de buffel, dat is geheel in den regel.
Nu gaat de man naar huis, maar hij is geen tien minuten met de f 40.- in zijn huis,
of het dessahoofd komt bij hem, verteld hem hij veel betalen moet enz enz, en vraagt
hem de pas ontvangene f 40. te leen. De man die op het oogenblik niet weet wat
hij precies met dat geld wil doen, leend hem ze met belofte binnen 4 of 14 dagen
terug te ontvangen, en daarmede is de zaak afgeloopen, want als de eigenaar van
de buffel ooit het geld terug ziet, duurt dit jaren.
Gy begrypt, waarde Willem, dat met zulk een stommerik als de resident O. van
Polanen Petel er aan geen voorstellen te denken is; door zijne negligentie zijn er
nu sedert hij hoofd van het gewestelijk bestuur is 3 ambtenaren misdadig geworden
en voor den regter gebragt, uithoofde zij misbruik maken den gelden aan hun beheer
toevertrouwd, en de rede daarvan is, dat de resident nimmer de kassen van zijne
ondergeschikten na ziet.
Maar genoeg van die vent, ik hoop wij hem spoedig kwijt raken, en als er een
resident komt die zijne vijf zinnen by elkander heeft zal ik zien wat ik doen zal.
(get) Hoorn
Hebt gij gelezen de brochure van Pruis van der Hoeven, over Benkoelen, Palembang
en de Westkust van Sumatra; die is van uiterst belang en zoo waarachtig als het
evangelie.
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Annotaties bij brief Hoorn juli 1864
Amerikaansche oorlog Amerikaanse - burgeroorlog 1861-1865
Buffon - Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788), Frans
natuuronderzoeker; schreef het 36-delige Histoire Naturelle
demang - inlands districtshoofd
el - oude lengtemaat, ca. 69,4 cm; de Amsterdamse el was 68,8 cm
Engelse mijl - afstandsmaat: 1760 yard / 1609,344 meter
kandang - stal, omheind terrein
kelderflesch - vierkante fles
madapolam - witte katoenen stof
paal - lengtemaat: op Java indertijd 1507 meter, op Sumatra 1853 meter; nu
gestandaardiseerd op 1500 meter
patjol - hak, houweelachtige spade
Patteh - patih: rechterhand van de regent
pikol - gewichtsmaat 61,5 kg

Bijlage 2
Kopij
Den Haag 30 Septbr. 1864
No. 62
Weledelgeb heer,
Aanhoudende drukke bezigheden deden mij telkens uitstellen uwe geachte letteren
van den 23 dezer te beantwoorden.
Op de vraag of de toezending van berigten mij aangenaam is, kan ik zeer kort
zijn. Ja. Wanneer ik er gebruik van kan maken; en om het kort uit te drukken,- man
en paard noemen kan; neen als dat niet het geval is, want dan doet het mij zeer,
hoewel Minister van Koloniën zijnde, er niets aan te kunnen doen.
Douwes Dekker is niet ontslagen, omdat hij klagten inbragt, maar op zijn verzoek,
omdat men zijn wijze van onderzoek niet wilde volgen.
De aanwezigheid van den regent bij het onderzoek, kon, ik erken het, belemmeren,
Maar zijne verwijdering daar en tegen, was ook reeds ¾ van condemnatie. Mogt
de G.G. dat doen?
Mij dunkt uw zwager doet aan zijn pligt te kort, door niet op bescheidene kalme
wijze, zijn beschouwingen aan den regering in Indië kenbaar te maken, er kon
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bij de gezindheid van dien landvoogd en van het opperbestuur geen twijfel zijn, of
een grondig onpartijdig onderzoek & redres zal volgen.
Hoogachtend
UWEd
(get) ID Fransen vd. Putte
Wel Edele Heer H.N.F. Tijdeman
Predikant Roozendaal (N Brabant)
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Max Havelaar, le Hollandais de Sumatra.
Op de planken voor eerlijke handel
1
Kim Andringa
Max Havelaar verschijnt voor het eerst in het Frans in 1876, in een vertaling van
A.J. Nieuwenhuis, in samenwerking met de Franse auteur Henri Crisafulli.
Nieuwenhuis is saint-simonist, vrijdenker en vrijmetselaar. Hij beschouwt Max
Havelaar voor alles als een wapen in de strijd tegen de koloniale misstanden, en
zo vertaalt hij het boek ook.
Dit zal tot halverwege de twintigste eeuw een algemene tendens blijken te zijn in
Frankrijk en Franstalig België: Multatuli wordt een wapen in de politieke strijd van
zijn veelal socialistische of anarchistische vertalers en besprekers. In dit licht
verschijnt met name in 1942 een nieuwe, maar door vertaler Lode Roelandt (J.H.
Droogenbroeck) ingekorte Max Havelaar.
Het jaar daarop komt er nog een Max Havelaar uit, ditmaal wel volledig vertaald
door Edouard Mousset, die in zijn voorwoord het belang benadrukt van Multatuli's
stijl die in zijn ogen de volmaakte uitdrukking van het gevoel is: eindelijk lijkt er meer
interesse te komen voor de literaire aspecten van het werk. Deze wordt echter nog
niet alom gedeeld: de criticus Maurice Brion, stelt dat het boek zijn actualiteit verloren
heeft en maakt er verder dan ook weinig woorden aan vuil, en vanaf 1945 wordt er
nauwelijks nog over Multatuli gesproken in de Franse pers (Kolenberg 1971: 89).
Desondanks geeft Roelandt in 1968 in Parijs een nieuwe editie van zijn Max
Havelaar-vertaling uit, dit keer volledig, met een inleiding van J.J. Oversteegen. In
1969-1970 publiceert de Antwerpse uitgever Beckers in twaalf delen Les maudits
de la littérature mondiale. Eén van die ‘maudits’ is Multatuli: Max Havelaar verschijnt
als tiende deel van de reeks, vertaald door W. Goos.
De vooralsnog laatste etappe van de literaire Multatuli-receptie in het Franse
taalgebied gaat in 1991 in, met de verschijning van meest recente Max Havelaar,
dit keer vertaald door Philippe Noble. Voor hem is Multatuli allereerst een moder-
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ne schrijver, die zich in zijn toon, vorm en stijl bevrijd heeft van de literaire traditie,
en de enige grote romanticus van de Nederlandse literatuur. Ook de auteur van het
voorwoord, Guy Toebosch, plaatst de ideologische dimensie van het werk
nadrukkelijk op het tweede plan.
Toch zijn er redenen om aan te nemen dat ook vandaag de dag Max Havelaar
in Frankrijk nauwelijks voor zijn literaire kwaliteiten ter hand genomen wordt. De
voornaamste oorzaak daarvan is het gelijknamige, van oorsprong Nederlandse
keurmerk, dat sinds 1992 ook op de Franse markt actief is en de laatste jaren kan
bogen op groeiende interesse van de consument. Als deze uit nieuwsgierigheid op
de Franse website van de organisatie op zoek gaat naar de oorsprong van de naam,
moet hij het vandaag de dag doen met een summiere vermelding van het boek
2
waarbij zelfs de naam van Multatuli niet meer genoemd wordt. Tot voor kort echter,
zoals ik in een eerder artikel schreef (Andringa 2007: 39-50), werd Max Havelaar
er omschreven als een soort Robin Hood, strijdend tegen een onrechtvaardig
handelsapparaat, en werd bovendien verwezen naar de uitgave van de roman bij
uitgeverij Actes Sud. Deze informatie werd frequent in de pers overgenomen, maar
zonder dat de journalisten daarbij verder aandacht besteedden aan de inhoud van
het boek. De Franse uitgever had goed begrepen dat het (bescheiden) succes van
de vertaling voor een belangrijk deel te danken was aan de huidige interesse voor
het altermondialisme en gaf de tweede editie (2003) een op het keurmerk
geïnspireerd omslag mee.
Wat me in 2007 in dit verband ontgaan was, is dat de belangstelling voor Fair
Trade ook geleid heeft tot een toneelbewerking van Max Havelaar, van de hand
van een Zwitserse auteur, Jean Naguel: Max Havelaar, Le Hollandais de Sumatra.
Het stuk is in 2002 en 2003 door de Compagnie de la Marelle opgevoerd in
Zwitserland en Frankrijk. Na de Nederlandse is de Zwitserse tak van Max Havelaar
een van de meest succesvolle, en Jean Naguel schreef zijn bewerking ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan ervan. Hij maakt Max Havelaar tot een strijder
voor een op gelijkwaardigheid berustende verhouding tussen kolonisator en
gekoloniseerden en bovenal voor rechtvaardige handel.
De titel klinkt wat bevreemdend, te meer omdat Sumatra, dat in de roman al verre
van centraal staat, ook in het stuk maar tweemaal terloops genoemd wordt. Eerst
als Havelaar zijn voorgeschiedenis samenvat in een repliek die verder het eind van
de tirade in hoofdstuk zes letterlijk overneemt: ‘Hy had schipbreuk geleden, meer
dan eens. Hy had brand, oproer, sluikmoord, oorlog, duëllen, weelde, armoede,
honger, cholera, liefde en “liefden” in zyn dagboek staan. Hy had vele landen bezocht,
en omgang gehad met lieden van allerlei ras en stand, zeden, vooroordeelen,
godsdienst en gelaatskleur’ (Multatuli 1992: 60). De toneel-Havelaar vervolgt hier:
‘jusqu'au jour où j'ai été engagé comme administrateur colonial par la
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Compagnie des Indes, qui m'a envoyé à Sumatra...’ Een tweede maal vermeldt
Havelaar en passant dat men hem in Sumatra niet meer wilde. Het scenario besteedt
verder uitsluitend aandacht aan de Lebak-episode, de keuze voor een ondertitel
variërend op Du Perron was dus logischer geweest - ware het niet dat Lebak
bovendien bij Naguel in Lepang verandert. Ook andere namen veranderen, om een
onduidelijke reden: Slotering wordt Soltering en Duclari Dulcari.
Uit het persbericht dat voor de tournee is opgesteld, komt door het gebruik van
de dubbelzinnige term ‘histoire’ (geschiedenis) enigzins het beeld naar voren van
Havelaar als een historische persoon. ‘Telle est l'histoire passionnante du personnage
3
qui a donné un nom au commerce équitable’, heet het, maar daaruit valt niet op te
maken dat Max Havelaar in de eerste plaats een boek is, en, ondanks alles, fictie.
Multatuli wordt niet genoemd; misschien wordt hij slechts beschouwd als een soort
ghostwriter of biograaf, zoals dat ook blijkt uit een wat verward betoog over slavernij
van dominee Théo Buss, die het stuk gezien heeft. ‘Le Hollandais Max Havelaar fut
administrateur colonial à Java et Sumatra au XIXe siècle,’ schrijft hij, en licht in een
voetnoot toe: ‘De son vrai nom Eduard Douwes Dekker (1820-1887), cf. Multatuli:
Max Havelaar, ou les Ventes de café de la compagnie commerciale des Pays-Bas,
Actes Sud, Arles, 1991’ (Buss 2003).
Het zou in dat geval kunnen dat Naguel door het veranderen van de namen alles
fictiever heeft willen maken - als een soort Van Lennep de Tweede. Een andere
aanwijzing in deze richting is het uiterlijk van het personage Max Havelaar, gespeeld
door acteur André Cortessis, dat duidelijk gebaseerd is op dat van Multatuli, zoals
te zien is op de omslagillustratie van het scenario en in een kort videofragment op
4
internet. Hieruit blijkt weliswaar dat Naguel, of regisseur Gil Pidoux, zich er
rekenschap van geeft dat Max Havelaar en Multatuli in feite één en dezelfde persoon
zijn, maar niet uit te sluiten valt dat zij Multatuli beschouwen als een pseudoniem
van Max Havelaar.
Deze verwarring tussen feit en fictie spreekt zeker ook uit het videofragment,
waarin André Cortessis Havelaar aanvankelijk een ‘personnage romanesque’ noemt.
De term ‘romanesque’ is al even ambigu als ‘histoire’ en laat zich evengoed vertalen
met ‘op de roman betrekking hebbend’ als met ‘avontuurlijk, romantisch’. De tweede
betekenis weegt hier naar mijn mening evenwel zwaarder, niet alleen omdat een
romanpersonage doorgaans wordt aangeduid met het courantere ‘personnage de
roman’, maar vooral ook omdat Cortessis verderop antwoordt op de vraag hoe men
in de huid van Havelaar kruipt:
On essaie [...] d'éprouver les sentiments qu'a pu éprouver cet homme qui
était un petit peu un précurseur. C'était à son époque quelqu'un de
résolûment d'avant-garde. [...] C'est après sa mort que finalement son
oeuvre va perdurer et va susciter beaucoup de choses à travers le monde
grâce au livre qui aura été écrit.
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Hier wordt Havelaar duidelijk als een historische figuur beschreven, overlijden incluis.
Interessant is de passieve formulering waar het citaat mee besluit: het boek is
geschreven, maar door wie, dat blijft hier een mysterie. Aan het eind van het
toneelstuk wordt dit door Jean Naguel wel onomwonden uiteengezet. Dominee van
Dam, een door Naguel toegevoegd personage, zegt er tegen Havelaar dat hij de
plicht heeft een boek te schrijven. Havelaar sputtert tegen: ‘Mais je ne suis pas
romancier, moi. Je ne sais pas écrire.’ Van Dam antwoordt: ‘Ce n'est pas de la
littérature qu'on vous demande. C'est simplement de raconter votre vie pour que
les hommes n'oublient jamais de chercher la justice.’ Havelaar laat zich hierdoor
kennelijk overtuigen, want voor hij zijn cabine opzoekt, vraagt hij Van Dam om een
potlood.
Er zijn wat opmerkelijke verschillen met het boek, die niet alleen aan de materiële
beperkingen van een toneelopvoering en de bescheiden omvang van de toneelgroep
inherent zijn. De personages zijn tot een viertal gereduceerd: de eerste is Havelaar
zelf, wiens gezin in deze variant in Europa is gebleven, en die een stuk ouder is
gemaakt (53), wellicht wegens de leeftijd van André Cortessis, de acteur die hem
zou gaan spelen. Vervolgens is er Anna Soltering, weduwe van zijn voorganger,
hier noch inlandse, noch zwanger, en met wie Havelaar een liaison heeft. Verder
zijn er nog de in dit stuk behoudende en onbetrouwbare commandant Dulcari en
een weifelmoedige dominee, Van Dam. De veranderde c.q. nieuwe rol van de
weduwe en de dominee zullen hieronder uit een korte samenvatting van de
verschillende scènes duidelijk worden.
In Max Havelaar van Naguel geen Droogstoppel, geen Stern, geen Sjaalman
zelfs, want Havelaar is op het moment van handeling nog niet terug in Nederland.
Het stuk heeft namelijk de vorm van een raamvertelling, waarvan het kader (scènes
I & II) op het schip speelt dat Havelaar na zijn ontslag terugbrengt naar Nederland.
In het nachtelijk duister stort hij aan dek bij een medepassagier zijn hart uit.
In de ingebedde scènes draagt Havelaar aan Dulcari zijn rapport over de koloniale
administratie van het district over. Dulcari zoekt vervolgens Havelaar op in zijn
kantoor en probeert hem ervan af te brengen het rapport naar de gouverneur te
sturen - wat Havelaar al gedaan heeft. Havelaar zet de perversiteit van het
Cultuurstelsel uiteen. Voor dit gesprek (scène 3) heeft Jean Naguel veel ontleend
aan het vijfde hoofdstuk van de roman, waar hij geregeld zinsneden uit overneemt.
Dulcari probeert Havelaars negatieve schildering van de situatie te relativeren et
wijst hem erop dat terugtrekking van de troepen en opgave van de kolonie de
Nederlandse economie zou ruïneren. Als hij Havelaar beveelt zich van zijn rapport
te distantiëren weigert deze.
Dulcari gaat dan bij dominee Van Dam langs. Deze neemt het voor Havelaar
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op. Dulcari verklaart daarop dat het handhaven van de orde de enige manier is om
bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling en jaagt Van Dam schrik aan met de
oprukkende islam. Naguel maakt hiervoor gebruik van de passage uit hoofdstuk 14
van de Havelaar over Sutan Adam die oproept de christenhonden op Sumatra om
te brengen. Van Dam heeft Havelaar een preek beloofd over Deuteronomium 15,
die aansluit bij diens strijd voor gerechtigheid. Onder invloed van Dulcari houdt hij
nu een preek over Jozua 10 waarin hij concludeert dat de Javanen alleen door hard
werken hun zonden kunnen afkopen. Volgens van Dam ontleent hij deze preek aan
een christelijke prekenbundel voor de zending uit 1812, van de hand van ene
Stuiveling... Ik heb geen aanwijzingen kunnen vinden dat deze titel echt bestaat.
Naguel zal de naam van Stuiveling tijdens zijn voorbereidend werk tegengekomen
zijn en genoteerd hebben.
Deze preek is uiteraard nauw verwant met die van Wawelaar zoals Droogstoppel
die samenvat in hoofdstuk 9 van de roman. Hoewel hij uitgaat van een andere
bijbeltekst krijgt hij dezelfde titel mee (De liefde Gods, blykbaar uit Zyn toorn tegen
ongeloovigen), en is in zijn geheel een parafrase van de samenvatting die
Droogstoppel geeft, inclusief een deel van het lijstje plichten waaraan de gelovigen
in de kolonie dienen te voldoen. Ik kom hier verderop nog op terug.
Na de kerkdienst komt Havelaar Van Dam verwijten maken en later spreekt hij
met Anna over Van Dam en Dulcari. Havelaar wil de machtsstrijd in zijn voordeel
beslissen door Dulcari door de gouverneur te laten repatriëren. Mee-lijden met de
inlanders is voor hem niet genoeg: hij wil iets opbouwen: een rechtvaardig
handelssysteem zonder privileges. Als hij daarom ontslagen wordt, heeft hij in ieder
geval de zekerheid zijn plicht gedaan te hebben.
Anna worstelt met haar overspelige liefde voor Max. Ze heeft zich door hem laten
overtuigen dat leven en principes onderscheiden zaken zijn, dat onze opvoeding
religie verwart met moraal, en respect voor de ander met respect voor tradities. Nu
zijzelf het slachtoffer wordt van zijn compromisloze opstelling, verwijt ze Max dat hij
in zijn werk meer oprechtheid aan de dag legt dan in zijn privéleven. Desondanks
blijft ze hem steunen. Deze scène is Naguel ongetwijfeld geïnspireerd door wat hij
over het leven van Douwes Dekker heeft kunnen lezen.
Het komt tot een krachtmeting tussen Havelaar en Dulcari. Deze heeft een brief
van de gouverneur die Havelaar enige maanden Europees verlof oplegt. Havelaar
weigert en biedt de gouverneur per brief zijn ontslag aan - dus zonder dat deze hem
daaraan voorafgaand overplaatsing heeft aangeboden. De inhoud van dit schrijven
ontleent Naguel deels aan de brieven aan de Gouverneur-Generaal van 29 maart
en 23 mei 1856, in het bijzonder de zinsnede ‘dat ik myn PLICHT heb gedaan,
GEHEEL-EN-AL MYN PLICHT (Multatuli 1992: 234).
In de voorlaatste scène pakt Havelaar zijn koffers, en onthult Anna hem dat zij
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de Gouverneur heeft gevraagd hem te repatriëren, om hem het lot te besparen van
haar vergiftigde echtgenoot. Zij zal, op haar manier, de strijd voortzetten.
In de slotscène, die weer deel uitmaakt van het kaderverhaal, ontdekt Havelaar
dat zijn gesprekspartner op de boot Van Dam is, die hem heimelijk gevolgd is en
hem aanmoedigt een boek te schrijven, opdat men zich hem zal herinneren en wie weet - in latere tijden zijn naam zal geven aan een project voor eerlijke handel.
Een van de dingen die dit stuk interessant maken is de protestantse achtergrond
van zowel auteur als toneelgezelschap. Jean Naguel (pseudoniem van Jean Chollet)
heeft theologie gestudeerd en vervolgens een toneelschool doorlopen. De
Compagnie de la Marelle, in 1982 mede door Naguel opgezet, komt voort uit het
kerktheater en wordt beschreven als: ‘une compagnie de théatre suisse dont les
créations veulent faire ressentir la présence de Dieu dans la vie de ses personnages,
5
leurs chemins de foi, leurs chemins de doute, leur désespoir ou leur confiance.’
In een aankondiging van Max Havelaar in Le Messager chrétien (veel van de
publiciteit rond de opvoeringen komt uit de bladen van diverse kerkgemeenten)
worden voor het stuk de volgende thema's aangegeven: ‘Les thèmes abordés dans
la pièce sont la justice sociale, bien entendu, mais également la tolérance religieuse
[...], la loyauté à des convictions fortes, sinon populaires, les choix d'une foi “au-delà”
6
de l'éthique habituelle.’ Voor wie weet hoe fel Multatuli van leer kon trekken tegen
het christendom in het algemeen en de ‘protestantse gelovery’ (Idee 898, Multatuli
VW IV: 634-635) in het bijzonder is dit een vrij opmerkelijke associatie. Nadere lezing
van het stuk levert dan ook een aantal punten op waarop Multatuli het zeker niet
zou hebben gelaten te reageren. Om met Havelaar zelf te beginnen: als hij Dulcari
erop wijst dat de Nederlanders schuld hebben aan het verhongeren van de Javaanse
kindertjes, antwoordt deze hem: ‘Ça, c'est votre côté protestant... il faut toujours
être coupable de quelque chose! Il serait insupportable que nous n'ayons apporté
que du bien dans ces îles...’ Havelaar antwoordt hierop weliswaar: ‘Vous vous
trompez! je n'ai aucun penchant pour la culpabilité’, en permitteert zich ook elders
wel kritische opmerkingen over het protestantisme, maar even later erkent hij dat
zijn onomwonden manier van spreken wellicht voortkomt uit zijn protestantse
opvoeding.
Al kon Multatuli erg gebeten zijn op protestants Nederland, hij was zelf wel
opgegroeid in een doopsgezind gezin: ‘Mensen’, zoals W.F. Hermans het
formuleerde, ‘die de godsdienst zeer ernstig nemen, en vooral de persoonlijke
verantwoordelijkheid’ (De Vree 1987, mijn cursivering). Zo beschouwd heeft Jean
Naguel Havelaar en zijn houding tegenover het geloof eigenlijk heel juist getroffen.
Deze houding wordt duidelijker in de scène waarin hij reageert op de pro-koloniale
preek van Van Dam. Hij distantieert zich zowel van deze onverbiddelijke en auto-
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ritaire manier van geloven die hij als manicheïstisch kenschetst, als van een
medelijdend christendom.
Het geheel nieuwe personage van dominee Van Dam dient vooral om deze vormen
van protestantisme te belichamen. Waar Multatuli alleen het zeer negatieve
personage van Wawelaar gebruikt als vertegenwoordiger van het christelijke geloof,
is Van Dam veel ambivalenter. Hij toont zich zwak en beïnvloedbaar. Van Dam valt
van het ene uiterste (passief medelijden) in het andere (apologie van de
onderdrukking), behalve waar hij door Havelaar wordt opgewekt tot handelen. Hij
heeft Havelaar geholpen zijn rapport op te stellen en hem erop gewezen dat zijn
dorst naar rechtvaardigheid zwart op wit in de Bijbel staat, in Deuteronomium 15.
Dit bijbelhoofdstuk schrijft voor dat in het zevende jaar de schulden moeten worden
kwijtgescholden, de armen bijgestaan en dienstknechten en -maagden vrijgelaten.
Hij heeft beloofd daarover te zullen spreken, maar bezwijkt voor Dulcari als die hem
het schrikbeeld van de islamisering voorhoudt. In zijn Stuivelingpreek verklaart hij
vervolgens dat men Gods vijanden moet bestrijden en hun land bezetten. Het
koloniale commerciële systeem is derhalve opgezet om de Javanen door werken
tot God te brengen.
De vraag die zich aandient is natuurlijk waarom Jean Naguel, die Van Dam over
hetzelfde onderwerp laat preken als Wawelaar, hem daarvoor laat uitgaan van een
andere bijbelpassage: de eerste kiest Jozua 10 en de tweede Samuel 15. Samuel
15 beschrijft hoe Saul God teleurstelt als hij zich barmhartig toont tegenover de
Amalekieten in plaats van ze tot de laatste man te doden, kinderen en veestapel
inbegrepen, zoals hem is opgedragen. De hoogste deugd die aan de christen wordt
voorgehouden is hier zonder enige twijfel gehoorzaamheid.
Jozua 10 biedt voornamelijk een opsomming van de steden in Kanaän die door
Israel met Gods hulp worden veroverd en waarvan de bevolking wordt gedood.
Tegen de vijanden Gods moet men strijden, en zo moet ook de Javaanse bevolking
gekastijd worden om door het geloof gered te worden.
In zijn Idee 911 spreekt Multatuli over de ‘militair-God’ als uitvinding van het
‘onnozel godsgeloof’, voortvloeiend uit het Oude Testament:
Het Oude Testament, de grondslag van ons tegenwoordig
verstandsbederf, is één doorgaande vechtpreek, één roffel des geloofs.
God-dienen en vechten wordt in die handleiding ter zaligheid zo
onuitpluisbaar dooreengemengd, dat we waarachtig wel 'n nieuwen God
nodig zouden hebben om die twee elementen behoorlyk te ontwarren
(VW IV: 652).
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Hiervan uitgaande mogen we wel concluderen dat Multatuli in Saul ongetwijfeld juist
diens ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ waardeerde en niet voor niets een tekst heeft
gekozen waarin het optreden van de Heer der heerscharen, de latere
nieuwtestamentische waarden van barmhartigheid en vergiffenis indachtig, als
onredelijk gezien kan worden. Een God bovendien, die aan het eind van het
hoofdstuk spijt heeft dat hij Saul tot koning van Israel heeft gemaakt, en die dus
minder onfeilbaar lijkt te zijn dan gedacht.
Aangezien Naguel het werk en denken van Multatuli met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid nauwelijks kent, heeft hij deze omkering van waarden door Multatuli
niet kunnen aanvoelen. Uitgaande van de oorspronkelijke betekenis van Samuel
15 heeft hij naar ik vermoed tegenover de passieve gehoorzaamheid uit deze
passage de actieve strijd willen plaatsen zoals die naar voren komt in Jozua 10.
Buiten dat bezit deze passage mijns inziens weinig toegevoegde waarde die zijn
keus zou kunnen verklaren.
Van Dam schaamt zich achteraf voor zijn preek, en rechtvaardigt zich door te
zeggen dat hij niet politiek stelling kon nemen binnen de gemeenschap. Havelaar
veroordeelt een dergelijk passief zwart-witprotestantisme in dienst van de
machthebbers en kiest voor een constructief, handelend optreden. Of hij daarbij
definitief afrekent met de Kerk, wordt niet duidelijk. Uiteindelijk maakt Van Dam de
juiste keuze door niet langer alleen mee te lijden, maar Havelaar te volgen.
Centraal in het toneelstuk staat echter niet het geloof, maar de eerlijke handel, Fair
Trade. Het stuk is zoals gezegd geschreven en opgevoerd ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan van de Zwitserse afdeling van Max Havelaar, en het scenario wordt
in het boekje omlijst door reclames voor Fair Trade-organisaties. Ook het nawoord
van de regisseur plaatst het stuk nadrukkelijk in dit licht, met een pleidooi voor
sociale gerechtigheid en een waarschuwing tegen mondialisering als hedendaags
kolonialisme.
In de tekst zelf beperkt de kritiek op het koloniaal beleid zich tot het
landbouwsysteem, het monopolie van de Handel-maatschappij en de ‘humanitaire
ramp’ die daaruit voortvloeit: hongersnood. De replieken waarin Havelaar tegenover
Dulcari het functioneren en de tekortkomingen van het Cultuurstelsel uiteenzet, zijn
grotendeels, al dan niet samengevat of uitgedund, overgenomen uit de vertaling
van Philippe Noble. Een aantal titels die op deze misstanden betrokken kunnen
worden, gemodelleerd naar die uit het pak van Sjaalman, duiken voorts op als
aantekeningen van de overleden Soltering.
De thematiek van de Fair Trade wordt verder voorbereid door de vervanging van
de parabel van de Japanse Steenhouwer door een andere, die Havelaar van zijn
inlandse tuinman heeft gehoord en doorvertelt. Hierin zoekt een oude koning een
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opvolger en deelt aan alle kinderen bloemenzaad uit. Wie de mooiste bloem kweekt,
zal hem opvolgen. Als de tijd daar is, brengt alleen de kleine Karim een lege pot
mee. Hem wijst de koning aan als opvolger: het uitgedeelde zaad was vooraf gekookt;
Karim is de enige die eerlijk is geweest.
De moraal van macht en tevredenheid van de Japanse Steenhouwer wordt dus
vervangen door de boodschap dat eerlijkheid beloond wordt. Bovendien wordt er
in het toneelstuk de nadruk op gelegd dat het verhaal afkomstig is van een analfabete
inlandse tuinman en dat zijn kennis evenveel waard is als om het even welke
filosofische verhandeling. Naguel relativiseert hiermee het westerse
superioriteitsgevoel. Eerlijkheid zou dan ook moeten leiden tot gelijkheid, ook in de
handel, hoewel daar op dit moment in het stuk (de parabel wordt al in de tweede
scène, de eerste dus op diëgetisch niveau, verteld) nog geen sprake van is.
De tuinman is niet de enige die er zo gunstig vanaf komt. Indirect geldt dat ook
voor de inlandse machthebbers. Afgezien van de passage waarin Havelaar de
werking van het Cultuurstelsel uitlegt en vermeldt hoe de plaatselijke hoofden delen
in de winst, wordt er op geen enkel moment meer gesproken over de rol die zij
spelen in de corruptie en de uitbuiting. Zo geeft het toneelstuk een heel wat
zwartwitter beeld dan de roman: de slechte Westerlingen tegenover de inlandse
slachtoffers. Ook deze tegenstelling moet gezien worden in het licht van de
verdediging van het Fair Trade-ideaal. Dat Naguel de negatieve rol van de hoofden
willens en wetens minimiseert, moge blijken uit de zinsnede die hij tussen streepjes
toevoegt aan wat verder een parafrase van Max Havelaar is. De oorspronkelijke
romanpassage luidt:
Doch daar kwamen vreemdelingen uit het Westen, die zich heer maakten
van het land. Zy wenschten voordeel te doen met de vruchtbaarheid van
den bodem, en gelastten den bewoner een gedeelte van zyn arbeid en
van zyn tyd toetewyden aan het voortbrengen van andere zaken, die
meer winst zouden afwerpen op de markten van Europa. Om den geringen
man hiertoe te bewegen, was niet meer dan een zeer eenvoudige
staatkunde noodig. Hy gehoorzaamt zyn hoofden, men had dus slechts
deze hoofden te winnen door hun een gedeelte van de winst toetezeggen,
en... het gelukte volkomen (Multatuli 1992: 45).
In het toneelstuk van Jean Naguel wordt het einde:

Mais comment convaincre le paysan de ce changement? La réponse est
simple. Sur ces îles, la vie sociale est très hiérarchisée. Il existe des
‘princes’ locaux qui ont un pouvoir immense sur la population. Il suffit
donc de promettre à ces princes une toute pe-
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tite part des bénéfices envisagés - très modeste, évidemment, mais ils
ne sont pas censés le savoir - et le tour est joué!
Tot twee keer toe benadrukt Naguel dat de inlandse hoofden maar een heel klein
deel van de winst krijgen: ‘une toute petite part’, ‘très modeste’. Eigenlijk worden zij
haast evenzeer uitgebuit als de landbouwers die omkomen van honger.
Na Dulcari al te hebben laten spreken over ‘développement durable’, duurzame
ontwikkeling, maakt Naguel vervolgens de overgang van de negentiende-eeuwse
koloniale exploitatie naar de liberaal-kapitalistische wereldhandel van vandaag door
de ambities en de woordkeus die hij Havelaar in de mond legt. Als het streven van
Havelaar zou mislukken, dan, zo zegt deze in zijn gesprek met Anna Soltering, ‘les
indigènes continueront à travailler pour nous comme des esclaves, et nos marchands
continueront à s'en mettre plein les poches. Rien ne changera jamais.’ Maar de
uitspraken die Havelaar het duidelijkst verankeren in een eenentwintigste-eeuwse
altermondialistische context zijn ongetwijfeld de volgende: ‘pour créer une relation
équitable entre Hollandais et Indigènes, il faut des hommes de bonne volonté,
honnêtes et généreux. Pas des mercenaires à la botte des puissants’ en ‘Je veux
construire un commerce plus juste.’
Het hoge woord is eruit: ‘une relation équitable’, ‘un commerce plus juste’: de
‘commerce équitable’, zoals Fair Trade in het Frans genoemd wordt, dat is waar
het deze vrijgevochten protestantse Zwitserse Havelaar om gaat. Wat Multatuli van
dit alles gedacht zou hebben, hij die verklaarde dat het pauperisme een pestbuil
van het geloof was (Idee 1260a, Multatuli VW VII: 546), dat is een ander verhaal.
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‘Naar Multatuli’: de meester twee keer feministisch benaderd
Marianne Braun

‘Laat ons aandachtig de menschelijke samenleving beschouwen,’ stelde De Arbeider
in 1894 zijn lezers voor, ‘en ons afvragen: hoeveel malen heeft de laster een leven
vergiftigd?’ De redacteur van het socialistische blad voor de provincie Groningen,
de anarchist T. Luitjes, herinnerde aan Multatuli's uitroep: ‘ziet, Schmoel werpt met
drek!’ Waarop hij liet volgen: ‘Hoeveel Schmoelen is deze wereld ryk?’
Schmoel de wisselaar was het personage uit het derde sprookje uit Minnebrieven
die de struikelende Christus op weg naar zijn einde ‘met drek wierp’. In de
Kruissprook, zoals het prozagedicht later ging heten, zette de meesterschrijver het
verhaal van Christus' kruisweg naar zijn eigen hand. Het laat zich raden: de
hooggestemde beschouwing in De Arbeider ging over de verguizing, bespotting en
belastering van ieder die zich inspande voor de waarheid. De proletariër die een
plaats aan 's levens maaltijd vroeg vond er een rol in, het kruishout en natuurlijk ook
het Multatuliaanse ‘publiek’.
De beschouwing in De Arbeider vond haar weg naar het lezerspubliek van Evolutie.
Dit was het feministische blad van Wilhelmina Drucker (1847-1925) en Theodore
2
Haver (1856-1912). Ze namen haar met bronvermelding over. Drucker en Haver,
de buitengewoon actieve leidende figuren van de in 1889 opgerichte Vrije
Vrouwenvereeniging, waren de erkende voorvrouwen van wat later de ‘eerste
feministische golf’ is gaan heten.
In Evolutie - het blad bestond van 1893 tot 1925 - kwam de feministische band
met Multatuli een tweetal keren op een heel bijzondere manier tot uiting. In de eerste
jaargang publiceerde het een bewerking van zijn tweede prozagedicht met religieuze
strekking, Het Gebed van den Onwetende. Jaren later, in de nieuwe eeuw,
presenteerde het ook een alternatieve Kruissprook. Wat verbond die creaties uit
1893 en 1910 met elkaar en tegen welke achtergrond kunnen ze worden gelezen?
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Religieuze dramatiek
3

Multatuli's beste vriend was Jezus - die veel gezaaid en gedragen had. Op haar
beurt zag de socialistische beweging - vooral in haar meer of minder anarchistische
variant - in Multatuli haar beste kameraad. Om zijn inspirerende vrije denken, maar
ook om de morele steun die hij verschafte aan ieder die zich aan een goede zaak
had gewijd en daarbij tegenslag op tegenslag ondervond. Dat deed Multatuli met
behulp van de zaaier Jezus: er kon uiteindelijk worden geoogst. Hij deed het
misschien nog wel meer met de kruisdrager Jezus als toonbeeld. Zo werden de
opofferingen bewonderenswaardig en verhieven ze degene die de offers bracht.
4
‘Wie geen smart voelt heeft van 't lijden de eer niet’, schreef Multatuli in Idee 446.
Voordat Domela Nieuwenhuis, in Friesland ‘ùs ferlosser’ genoemd, in 1887 de
gevangenis inging trok hij in een rede waarin hij afscheid nam van zijn volgelingen
de vergelijking met het lijdensverhaal van Christus. Hij citeerde maar liefst 54 regels
5
van de Kruissprook. Zo kwam zowel de strijd voor de bevrijding van de
arbeidersklasse in een stralend licht te staan, als zijn persoonlijke bijdrage aan die
strijd.
De fascinatie voor Jezus was niet beperkt tot Multatuli en zijn volgelingen. Ook
6
een politieke leider als Abraham Kuyper werd ervan beticht als ‘verlosser’ te poseren.
Daar had hij Multatuli's bemiddeling niet voor nodig; hij had de enige echte
anti-revolutionaire Jezus Christus tot zijn beschikking. Interessant in dit verband is
de hypothese van Vermoortel dat Multatuli met zijn parabels en bijbelse thema's
een leemte opvulde in het vrije en socialistische denken. Dat had zulke mooie
7
verhalen immers niet.
In Multatuli's woorden schuilden X procent egocentrische esthetica en Y procent
reële, menselijke troost. Maar hier gaat het om iets anders; om het politieke gebruik,
of de politieke inzet van de Multatuliaanse religieuze dramatiek. Vrijdenkers en
socialisten - Vermoortel houdt het in zijn hypothese bij deze twee - waren ontvankelijk
voor die dramatiek. In hun tijd manifesteerde zich echter nog een andere beweging
die zich door de Jezusfiguur liet inspireren. Zo publiceerde Evolutie in de lente van
1893 een paasgedicht. De titel ‘Messiade’ verwees naar het destijds nog beroemde
epische gedicht in hexameters van de Duitse dichter Friedrich Gottlieb Klopstock
(1724-1803) over het heldenleven en -lijden van Jezus Christus en zijn hemelse
verheffing. De auteur, Viola van Boschwijk, bracht in haar gedicht eveneens een
eerbetoon aan de gekruisigde. Het was een tragisch, geactualiseerd eerbetoon:
‘Strijder van voor achttien eeuwen / 't kruishout is ook nu nog daar, / Doornenkroon
8
dekt nog het voorhoofd / Wie als U is, rein en waar.’
Waar het feminisme was verbonden met het vrije denken - in de vrijdenkerij
ontmoeten vrouwen, vrijdenkers- en vroege arbeidersbeweging elkaar - werd het
als radicaal getypeerd. Wilhelmina Drucker en Theodore Haver waren de belang-
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rijkste pioniersters van dit radicale feminisme. Ze namen de feministische pioniersrol
die Multatuli op zijn beurt had vervuld in dankbaarheid aan; zijn naam viel nogal
9
eens in de kolommen van Evolutie.
De auteurs van de bewerkingen van Het Gebed van den onwetende en de
Kruissprook projecteerden het feministische lijden en strijden op deze gedichten.
De zo letterlijk mogelijke variatie op een gezaghebbende tekst was een beproefd
retorisch middel van buitenstaanders om de rechtvaardigheid van hun aspiraties
waar te maken. Een fraai voorbeeld hiervan is de feministische ‘correctie’ op de
Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, de
Seneca Falls Declaration of Sentiments van Elisabeth Cady Stanton en de haren
10
uit 1848. De oorspronkelijke tekst was zo schitterend geformuleerd dat ze bijna
uitnodigde tot een bezinning op het ontbrekende recht op onafhankelijkheid en
zelfbestuur van de vrouwelijke sekse. Om het te zeggen met Multatuli, zelf een
uitblinker in het letterkundig gebruik van heilige teksten voor eigen doel, ‘omdat
11
noch natie noch geloof my verschil doet aannemen tussen mensen en mensen’.

‘Uit het dagboek van een vrouw’
Het eerste hier te bespreken gedicht was getiteld ‘Uit het dagboek van een vrouw’.
12
‘Naar Multatuli’ stond eronder en Sj.S.W. te R was de auteur. Evolutie had het
overgenomen uit het Friesch Volksblad. Dit was gelieerd aan de Friese Volkspartij,
waarin socialisten en radicalen samenwerkten. Sj.S.W. was de onderwijzeres
Sjieuwke Sikkema-Wieringa uit Ried, gemeente Franekeradeel. Zij leefde van 1854
tot 1933 en was actief in de geheelonthoudings-beweging. In het Friesch Volksblad
schreef ze over de hervormingen die de Volkspartij nastreefde en over het
13
vrouwenkiesrecht.
‘Uit het dagboek van een vrouw’ was geënt op Het Gebed van den onwetende.
Hierin had Multatuli niet het lijden van de onschuldige Zoon opnieuw tot leven
gebracht, maar sprak hij God de Vader aan op zijn onvergeeflijke stilte. Dit
vierentachtig regels tellende gedicht was nog beroemder dan de Kruissprook. Het
was in 1861 in het blad van de Vrijdenkersvereniging De Dageraad gepubliceerd
en daarna talloze keren door vrijdenkers voorgedragen, herdrukt en uitgevent.
Wieringa had het verkort tot vijftig regels. De tot God de vader sprekende mens was
in een vrouw veranderd en tegenover haar stond niet God de Vader maar ‘de
overheid’. Die rolwisseling was in het feminisme niet vergezocht. De staat was een
exclusief mannelijke macht die de vrouw als sekse had ontrecht en dagelijks opnieuw
ontrechtte. Vooral in radicaal feministische beschouwingen werd menigmaal
verontwaardigd vastgesteld dat de man zichzelf als God zelf beschouwde. Wilhelmina
Drucker mocht zich bepaald kampioen noemen in het sarcastisch variëren op die
beschuldiging. Ook in de Declaration of Sentiments heette het over
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de man: ‘He’ [het mannelijk geslacht] ‘has usurped the prerogative of Jehovah
himself’.
Sjieuwke Wieringa was erin geslaagd mee te deinen op de melodie van Multatuli's
pen:
Ik weet niet of we zijn geschapen met het doel
Om ons te ontwikk'len. Ook niet, of de heeren zich vermaken met ons leed
En schimpen op d'onwetendheid van ons geslacht.
Als dat zo waar’, zou 't vreeslijk zijn. Aan wien de schuld
Dat onder 't slavenjuk de vrouw nog steeds gebukt gaat?

Het was de schuld van de overheid die de wetten had gemaakt. De heren moesten
het maar eens goed weten: de vrouw eiste haar rechten op. Het kiesrecht
bijvoorbeeld. Heel wat beter dan die heren op het Binnenhof zou menig vrouw daar
op haar plaats zijn. Het Multatuliaanse beeld van de ongelijkheid tussen het ene
kind dat geloven kon en het andere kind dat de genade van de ontzagwekkende
Vader niet deelachtig werd, werd nu voorgesteld als een ongelijkheid tussen de
seksen:
Is 't eene kind haar meer nabij dan 't ander?
Zoolang zij 't eene opheft en 't andere trapt in 't slijk
Zoolang is 't dwaasheid haar rechtvaardigheid te roemen.

Het kon nog vervaarlijker: ‘Haar dienen? Dwaasheid! Had zij dienst begeerd, / Zij
gaf ons ook de rechten die wij vroegen.’
Zo was de persoonlijke, existentiële opstand tegen de God die weigerde zich te
openbaren in het Multatuliaanse Gebed veranderd in een politiek - nogal revolutionair!
- verzet tegen de staat. (En dat nog wel uit de mond van wezens die werden geacht
van nature geheel buiten de politiek te staan.) Het einde van ‘Uit het dagboek van
een vrouw’ had dan ook niet de ontreddering van het verlaten zijn, waarmee Multatuli
zijn bede afsloot. Nee, de dagboekschrijfster hoopte dat alle Nederlandse vrouwen
de overheid de ‘oorlog’ verklaarden, ‘op leven of op dood!’
Het was de bedoeling van de Noord-Amerikaanse feministen geweest om de
liberale mannen van de Declaration of Independence te confronteren met het laten
voortbestaan van een verschil tussen mensen en mensen. In dit geval lag het wat
anders. Deze feministische variatie op Het Gebed van den onwetende leek niet
geschreven om de auteur ervan op een dergelijke zondige ‘vergeetachtigheid’ te
betrappen. De teksten van de feminist Multatuli waren boven verdenking verheven.
Wel kon dit ‘dagboek van een vrouw’ als spiegel worden voorgehouden aan zijn
volgelingen. Want anders dan men zou verwachten betoonden mannelijke vrij-
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denkers zich nogal eens weinig ontvankelijk voor het feministische deel van de
boodschap van hun held.
Feministen lieten hun teleurstelling daarover wel eens blijken. Wraakte Multatuli
juist hen die zich de volgelingen van Jezus noemden omdat ze tegen zijn waarheden
zondigden, men kan Jezus door Multatuli vervangen en de vrijdenkers als zijn
volgelingen toespreken. Theodore Haver deed dit het duidelijkst in haar bijdrage
aan een in 1906 verschenen gedenkboek van De Dageraad. Zij stelde vast dat de
‘sekse-vooroordelen’ ten aanzien van arbeid, onderwijs en seksuele moraal ook in
vrijdenkerskring welig tierden. Hierbij verwees ze naar de Thugater-parabel, waarin
Multatuli op ijzingwekkende wijze de implicaties van dat sekse-vooroordeel had
blootgelegd. ‘Hoe vaak toch’, verzuchtte Haver, ‘ontmoeten wij mannen, ruim van
blik, ontwikkeld in hooge mate, met Multatuli dwepende, voor wie echter diens
14
“Achtste Geschiedenis van Gezag” niet geschreven schijnt.’
‘Vader, leer haar niets, dan zal ze blyven voortmelken, tot het einde van haar
dagen.’ Zo was volgens Multatuli de onderdrukking van de vrouw, doeltreffend van
jongs af aan, bekokstoofd. Ook de socialistische bewonderaars van Multatuli leken
de urgentie van deze parabel niet te beseffen. Hun blik was maar al te vaak vernauwd
tot wat het wel erg kortetermijnbelang van hun eigen sekse dicteerde: vrouwen
hoorden een lager loon te verdienen dan mannen, of, nog beter, een vrouw zou
helemaal niet in loondienst moeten werken, zodat zij haar man kon verzorgen. Al
snel leidde dat tot conflicten tussen Domela Nieuwenhuis en zijn volgelingen en de
15
Vrije Vrouwenvereeniging.
In 1906 waren de politieke verhoudingen echter wat anders dan in het jaar dat
Sjieuwke Wieringa haar aanklacht schreef. De onverenigbaarheid van feminisme
en socialisme zou pas uitgekristalliseerd raken nadat de in 1894 opgerichte SDAP
onder Troelstra de arbeidersbeweging met vaste hand ging leiden. Troelstra moest
er niets van hebben, van de ‘burgerlijke’ vrouwenbeweging. Vooral omdat ze het
kiesrecht voor vrouwen eiste, zonder eerst te willen wachten tot zijn hele mannelijke
achterban het had.
Wieringa was een sympathisante van de even rijk geschakeerde als strijdbare
arbeidersbeweging van haar tijd. Dat bleek al uit de woeste woordkeus van haar
gedicht. ‘Als wij die overheid met innigheid verachten’, schreef zij bijvoorbeeld in
plaats van het oorspronkelijke ‘Wanneer wij God niet dienen naar zijn zin’. Haar
versie was een niet ongewone formule in de moties die op socialistische openbare
vergaderingen werden ingediend en aangenomen. Uiteindelijk was die innigheid
van de socialistische verachting waarschijnlijk door Multatuli geïnspireerd - ‘Publiek,
16
ik veracht u met groote innigheid’.
Het bleek ook uit de inhoud van het gedicht. ‘Neen, ik erken u niet, regeering
eener klasse...’, riep de door Wieringa aan het woord gelaten vrouw in haar dag-
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boek uit. De stand waaruit de door haar genoemde ambtsdragers van de overheid
- ‘burgemeester of kamerlid, minister, om 't even...’ afkomstig waren lag ver weg
van de wieg waarin Sjieuwke Wieringa had gelegen. Maar ook haar mannelijke
strijdmakkers stonden buiten de politieke klasse van die dagen. Belangrijker nog:
de meeste van hen hadden net zo min kiesrecht als de vrouwen. De schuldvraag
kon ‘formeel’ niet bij hen worden gelegd; ze hadden part nog deel aan de wetten.
Sjieuwke Wieringa combineerde haar feministische strijd nog met de klassenstrijd.

Kruissprook
Komt mee, komt mee, daar wordt 'n vrouw gekruist
Komt allen mee, daar is wat schoons te zien!

Enkele maanden voor de feestelijke herdenking van een halve eeuw Max Havelaar
in 1910 publiceerde Evolutie een gedicht dat met deze regels begon. Het was niet
de eerste keer dat iemand zich had gewaagd aan een herschrijving van Multatuli's
Kruissprook. Zo had de moedige en kleurrijke anarchistische vrijdenker A.M. Reens
(1870-1930) in 1902 de brochure 'n Nieuwe Kruissprook laten verschijnen. Hierin
vereerde hij Domela Nieuwenhuis door hem als gekruisigde op te voeren. De
aanleiding was de oproep van het SDAP-blad Het Volk geweest, om naar een
openbare bijeenkomst te komen waar de oud geworden anarchistische vijand van
de sociaaldemocraten sprak. Partijgenoot Vliegen, aldus de oproep, zou komen om
hem vanuit de zaal te bekritiseren. Men verstoorde elkaars vergaderingen graag in
deze revolutionaire kringen. Het minder verheffende van de versie van Reens zat
hem in de reeël bestaande namen van de ‘Schmoelen’; de SDAP-voormannen ‘Willem
Judas Vliegen’ en ‘Pieter Jelles en Ankersmit en Mendel, kortom al wat er zoekt
naar baantjes’. Ook maakte de manier waarop Reens, zelf van joodse komaf, het
17
joodse element in de SDAP aan de orde stelde het gedicht er niet sympathieker op.
De Kruissprook in Evolutie was van zulke smetten vrij. Het gedicht was bijna
gehalveerd, maar de inzet, het ritme en de sfeer ervan - en een groot aantal frasen
- waren weer behouden gebleven. ‘Naar Multatuli’ stond er opnieuw onder en de
18
auteur was ‘N.K.’. Dit was Nita ofwel Angenita Klooster. Ook zij was onderwijzeres
en ook zij was actief in de geheelonthoudersbeweging. Ze leefde van 1880 tot 1971
en behoorde tot een nieuwe generatie feministen die Drucker en Haver voluit als
haar ‘wegbereidsters’ erkende. Klooster liet, naast haar oeuvre aan kinderboeken
en ander werk, een aantal feministische gelegenheidsverzen en toneelstukken na.
Multatuli's Kruissprook, met zichzelf als slachtoffer en held, was al een variatie
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op het bijbelverhaal. Het zou ‘wat schoons zijn deze keer’ - de man scheen nog
jong, schreef Multatuli. Nu had Angenita Klooster een feministische versie van deze
variatie gecreëerd. In deze Kruissprook werd geen man maar een vrouw gekruisigd:
er zou ‘wat extra schoons’ te zien zijn.
In de Haagse toelichtingen op de wetten die vrouwen van allerlei rechten uitsloten
heette het nogal eens dat ze beschermd werden door hun man en daarom geen,
19
voor mannen bestemde, rechten nodig hadden. Maar hoe zag de werkelijkheid
eruit in de ogen van de vrouwenbeweging anno 1910? Vrouwen stonden juist
onbeschermd in het leven doordat zij rechteloos waren. Nu liep een vrouw de weg
naar Golgotha. Ook aan haar kon het publiek zien ‘dat ze veel geleden heeft en
droeg, / Maar dat ze langen tijd nog lijden kan’. Wat had de ongelukkige vrouw
gedaan?
Ja, 'k weet het eig'lijk niet. Maar wat 'k wel weet
Is, dat ze aan heeft durven randen, kort geleden,
Het hoogst gezag: de goddelijkheid des mans.

Daar was het beeld weer van de man die zich als God gedroeg. En andermaal was
er sprake van een opstand: ‘Ze heeft gepredikt: vrijheid voor de vrouwen / En opstand
tegen 't hoogst gezag des mans.’ Daarvoor werd deze vrouw nu - het leek wel een
vervolg op Uit het dagboek van een vrouw - gestraft met de dood.
Er was in dit lijdensverhaal geen Schmoel de wisselaar. Zo'n figuur paste beter
in een klassenstrijd. Met de voorstanders daarvan had de vrouwenbeweging intussen
weinig positieve ervaringen mogen beleven. Angenita Klooster was een toegewijd
lid van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. De eis van de VvVK was dat vrouwen,
als sekse, kiesrecht kregen. De SDAP beschouwde dat als een soort oorlogsverklaring
aan de arbeidersklasse; als een seksenstrijd die de klassenstrijd beoogde te
doorkruisen. Deze partij had geen oog voor de politiek van rechtsgelijkheid die de
VvVK hiermee nastreefde. De uiterste consequentie van haar rechtsopvatting was
inderdaad dat als mannen in de hogere klassen het kiesrecht hadden (hoe slecht
ze er ook mee omgingen), hun vrouwen er niet van uitgesloten konden worden. De
SDAP had in 1910 zeven zetels in de Tweede Kamer; na de Kieswet van Van Houten
in 1896 was het kiesgerechtigde deel van de mannelijke bevolking flink gestegen.
Vrouwen hadden zetels noch kiesrecht - enkel en alleen om de reden dat ze vrouw
waren. Daarover voelden ze zich beledigd en gekwetst, ook door de SDAP.
De struikelende vrouw op weg naar haar einde in deze Kruissprook had het
kiesrecht opgeëist. Zij was ‘zelfs’ zo ver gegaan dat ze ‘ontkennen wou dat ieder
vrouw geboren huisvrouw is’ en dat zij haar het recht wilde geven om ‘man en kind
en
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plichten te verzaken/ door arbeid buitenshuis’. In plaats van ‘Eli Sabachtani’ riep zij:
‘Ik vroeg om menschenrechten voor de vrouw.’
Naar de oprechte overtuiging van vrouwen als Drucker, Haver, Angenita Klooster
en de schrijvers van de Declaration of Sentiments was niet de vrouwelijke maar de
mannelijke sekse met de seksenstrijd begonnen. Dat betekende niet dat ze vrouwen
alleen als slachtoffers beschouwden. Ook in deze Kruissprook werkten de
onderdrukten aan hun eigen onderdrukking mee. Vrouwen maakten deel uit van
het publiek dat even belust was op de sarcastisch gekleurde sensatie als de
toeschouwers in de oorspronkelijke tekst. Aan het woord was geen vader maar een
moeder en uit haar mond kwam de zin: ‘kind'ren werpt haar vlug met drek’. Zo
plaatste Klooster de gekruisigde feministe, de pionierster, in de door Multatuli
verbeelde traditie van de strijders voor waarheid die door het volk werden vervolgd,
in plaats van daarvoor te worden beloond. Ze legde daarbij op nogal schokkende
wijze vast dat ook vrouwen hieraan deelnamen.
Multatuli had de hoon en verdachtmakingen die hij onderging of meende te hebben
ondergaan in de Kruissprook verwerkt. Daarmee schoot hij niet alleen in de roos
bij socialisten en vrijdenkers, maar ook bij feministische activisten. Spot en hoon
was ons deel, heette het werkelijk in bijna iedere terugblik van de ouder geworden
20
feministen. De pioniersters - mannenhaatsters waren ze, manwijven en wat niet
al - hadden dus evenzeer ‘veel gedragen’.
Tegelijkertijd trof die hoon alle vrouwen, of ze zich er nu wel of niet bewust van
waren. Ook de schrijfster van ‘Uit het dagboek van een vrouw’ uit 1893 repte van
‘hoon en spot ons aangedaan’. Dat sloot aan bij de manier waarop over de
rechtspositie van vrouwen werd gesproken, niet alleen in de Declaration of
Sentiments, maar ook in menige feministische klacht in het negentiende-eeuwse
Nederland. De wetgever gaf ons dezelfde rechtspositie als kinderen, onder curatele
gestelden, boeven en krankzinnigen, heette het niet aflatend. En: de makers van
21
de wetten hebben hun eigen moeders, vrouwen en dochters beledigd.
De twee feministische onderwijzeressen betoonden Multatuli hun aanhankelijkheid,
hun schatplichtigheid, hun eerbied. Tegelijkertijd gingen ze politiek aan de haal met
zijn werk. Ze wilden gehoord worden, via welk medium dan ook. Ze ontnamen
Christus, Multatuli of ‘de mens’ (dat was altijd een man) de hoofdrol, om hem aan
de onderdrukte vrouw te geven. Multatuli gaf er als het ware aanleiding toe; zijn
poëtische belijdenissen waren zo schitterend geformuleerd dat ze de lezers bijna
uitnodigden om de bewustwording van hun eigen lijden voor een goede zaak aan
het papier toe te vertrouwen - in zijn stilistische voetspoor.
Er is in dit verhaal over de feministische inzet van - Multatuliaanse - religieuze
dramatiek ten slotte nog een ander poëtisch werkstuk vermeldenswaard. Het werd
in 1925 door Angenita Klooster gemaakt bij de dood van Wilhelmina Drucker.
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Deze activiste, met haar reputatie de radicaalste aller feministen te zijn, had in haar
leven de meeste spot en hoon moeten incasseren. In dit gedicht herdacht Klooster
namens de vrouwenbeweging dankbaar de offers die de overledene voor de goede
zaak had gebracht. In Jezus-beelden. Er was nu geen sprake van een onbegrepen
verlosser of een god die zich onbereikbaar hield. Zo dramatisch als het gedicht was,
de tragische ontgoocheling van de twee Multatuli-bewerkingen ontbrak. Druckers
volgelingen hadden haar uitstekend begrepen en brachten haar een, in melancholieke
berusting verpakt, eresaluut.
Aan Mevrouw Drucker
Op triesten winterdag doen wij u uitgeleide
Die ons Uw geest, Uw kracht, Uw leven gaf,
Die voor òns droeg den zwaren pelgrimsstaf,
Die in onkreukbre trouw voor ons den weg bereidde.
Wel moeilijk is het pad, dat we met lome schreden
Thans moeten gaan. De ziel van weedom zwaar,
Volgen we droef de bloembedekte baar
Van U, die voor òns heeft zoo groot een strijd gestreden.
En stil herdenken we in onze diepe rouwe
Hoe voor het Recht trotseerdet Gij laster, hoon en nijd;
Hoe als een Gij stond, O koninklijke Vrouwe
22
Heb dank voor Uwe liefd', Uw trouw, Uw eerlijkheid.
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Van Piet Protest tot Max Havelaar: de oogst van het jubileumjaar

Jaap Grave
Op de laatste pagina van De halve Havelaar, een nieuw album van Suske en Wiske,
zit Suske samen met Eduard Douwes Dekker op een bankje buiten een klaslokaal.
Daarbinnen heeft Wiske zojuist een spreekbeurt gehouden over Max Havelaar en
haar eigen avonturen in Nederlands-Indië. De docent vindt het weliswaar een goede
spreekbeurt maar zegt dat Wiske alles heeft verzonnen. Ze moet een nieuwe
spreekbeurt houden, een echte. Om te bewijzen dat ze de gegevens uit haar
spreekbeurt niet heeft bedacht, wil ze Douwes Dekker als getuige de klas binnen
halen. Maar de docent is onverbiddelijk: ‘Zo is het wel genoeg geweest, Wiske’,
zegt ze. Buiten krijgt Suske per sms het bericht door van Wiske. ‘Oei! We mogen
niet naar binnen!’ zegt hij, en vervolgt: ‘Dan gaan we maar beter weer naar huis,
Eduard...’ De reactie van Douwes Dekker is kort: ‘Jammer...’, zegt hij.
Die positie buiten de klas is aanleiding geweest voor twee nieuwe publicaties.
Daarin wordt op verschillende manieren geprobeerd Max Havelaar weer een sterkere
rol in het onderwijs te geven. Peter van Zonneveld, docent aan de universiteit van
Leiden, presenteert Max Havelaar in de reeks ‘Tekst in context’. Hij geeft informatie
over het leven van Douwes Dekker, daarna volgt een keuze uit de uitgave van 1881
in een gemoderniseerde spelling. De hoofdtekst bestaat uit elf delen waarbij de
hoofdstukken drie, zeven, negen, tien, twaalf tot en met zestien en negentien van
Max Havelaar worden samengevat. Na elk hoofdstuk volgt extra informatie: na het
eerste hoofdstuk gaat de auteur bijvoorbeeld in op de geschiedenis van koffie, de
VOC, het Cultuurstelsel en de NHM. Dit is de context die in de naam van de reeks al
naar voren komt. Het boek wordt afgesloten met hoofdstukken over de opbouw van
de roman, de opdracht en het motto, de vraag of het fictie of werkelijkheid is, en de
discussie over het gelijk van Douwes Dekker wordt samengevat. Ten slotte volgen
een kleine literatuurlijst, informatie over de collectie Multatuli
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en ‘Vragen en opdrachten’ bij de verschillende hoofdstukken die de lezer van Over
Multatuli eenvoudig zou moeten kunnen beantwoorden. Daarbij wordt heel handig
en didactisch ook naar de volledige tekst en enkele titels uit de secundaire literatuur
verwezen. Ik heb veel bewondering voor dergelijke uitgaven en deze reeks waarin
niet alleen gecanoniseerde werken aan scholieren uit het middelbare onderwijs
worden gepresenteerd maar die ook de kloof tussen wetenschap en onderwijs
probeert te overbruggen.
De tweede publicatie betreft de hertaling die Gijsbert van Es van Max Havelaar
heeft gemaakt. Na Ivo de Wijs' hertaling van Woutertje Pieterse is dit al de tweede
van een werk van Multatuli in korte tijd. De redactie van Over Multatuli heeft er
destijds positief op gereageerd. Hoe meer Multatuli, hoe beter, luidde het standpunt,
als het origineel maar niet verdwijnt. Literatuur is op middelbare scholen minder
belangrijk geworden dan in het verleden en daardoor verschijnen er, vooralsnog in
het bijzonder buiten Nederland, van vrijwel alle klassieke werken verkorte versies.
Die moeten het de leerlingen gemakkelijker maken om oude literatuur te lezen. Net
als de uitgave van Van Zonneveld wil Van Es met zijn uitgave nieuwe lezers winnen.
Hij voelt zich door een uitspraak van Multatuli in Max Havelaar aangemoedigd om
het werk te hertalen. Deze wilde immers gelezen worden en dat was door het
taalgebruik moeilijker geworden. In de reacties op zijn hertaling en ingezonden
brieven in kranten werd duidelijk dat Van Es enkele fouten heeft gemaakt. Die mogen
misschien wel pijnlijk zijn en kenmerkend voor Van Es' naïeve werkwijze, maar
vreemd genoeg pleiten zijn vertaalfouten ook voor een hertaling (of voor een
geannoteerde versie met gevolgen voor de leesbaarheid en de kosten van de
publicatie) want er zullen maar weinig lezers zijn die de betekenis van alle
negentiende-eeuwse woorden nog kennen. Dat geldt ook voor de experts die de
hertaling in de uitgave zelf aanprijzen. Kwalijker wordt de hertaling op het moment
dat de marketing zich ermee gaat bemoeien. Wie de moeite neemt Elsbeth Etty's
lezing ‘Liever dood dan (seks)slaaf, Lessen uit de 150-jarige Max Havelaar’ te lezen
op de boekensite van de NRC, de werkgever van Van Es, kan het besproken boek
vervolgens ook bestellen. Hij of zij bestelt dan de hertaling die weliswaar ook als
zodanig wordt gepresenteerd maar verwijzingen naar de niet-hertaalde uitgave van
Max Havelaar ontbreken. Als een krant ook uitgever gaat spelen - Van Es' hertaling
is bij NRC Boeken verschenen - ontstaan dergelijke conflicten die in het voordeel
van de marketing uitvallen.
In het Nieuw Letterkundig Magazijn, een uitgave van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, verschenen in mei 2010 enkele bijdragen over de hertaling.
Bij de reacties op deze uitgave kan een verschil tussen dogmatici en verdraagzamen
worden gemaakt. Van Es legt in ‘De hertaler aan het woord’ nog eens uit waarom
hij Max Havelaar heeft hertaald en wat zijn criteria waren. Na wat reclame voor
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zijn werkgever (NRC HANDELSBLAD) en zichzelf-Van Es beschouwt zich als ‘activist’
- komt hij ter zake: hij heeft niet de roman maar het pamflet Max Havelaar hertaald,
want ‘Het is geen roman, het is een aanklacht.’ Dan mogen de lezers blij zijn dat hij
voor die boodschap nog zo'n 80.000 woorden over heeft gelaten. Ton Anbeek vraagt
zich in ‘Hoe leesbaar is de Max. Havelaar nu helemaal’ terecht af of er eigenlijk wel
onderzoek naar is gedaan of Max Havelaar te moeilijk voor scholieren is. Hij citeert
uit een bericht van een scholier dat op de site ‘scholieren.com’ is verschenen en
daaruit blijkt dat het boek niet te moeilijk was. Ook in het jubileumnummer van Over
Multatuli (nummer 64, 2010) verscheen een bijdrage van de toen 16-jarige Josefien
van Dusseldorp die Max Havelaar zonder noemenswaardige problemen heeft
gelezen. Verder schrijft Peter Altena, literatuurwetenschapper en docent aan een
middelbare school, dat hij Max Havelaar in zijn lessen behandelt: ‘Meestal fragmenten
uit de Havelaar. Niks hertaald, maar voorgelezen en toegelicht door de leraar.
Sommige jonge lezers lezen daarna of daarvoor de hele Havelaar, andere niet.’ De
uitspraken van Anbeek en Altena zeggen nog niet veel over de wijze waarop
docenten Max Havelaar in het voortgezet onderwijs behandelen en hoe scholieren
op het boek reageren. Een bijdrage over hun ervaringen met Max Havelaar zou
voor de lezers van Over Multatuli interessant zijn. Eep Francken betoogt in ‘Max
Havelaar bewerken, oefening baart kunst?’ dat niets tegen een hertaling van Max
Havelaar spreekt, en richt zich op de vraag of Van Es zijn werk ook goed heeft
gedaan. Zijn conclusie op basis van steekproeven luidt dat Van Es het weliswaar
niet slecht heeft gedaan maar dat correcties wenselijk zijn.
Wie de hertaling niet zelf wil lezen, maar zich wil laten voorlezen, kan het
luisterboek kopen dat bij uitgeverij Rubinstein is verschenen. Max Havelaar wordt
voorgelezen door Job Cohen, die eerder al werk van Nescio, Elsschot en Theo
Thijssen heeft ingesproken.
Verder kwam Multatuli. Een iconografie binnen, dat is samengesteld door Jos van
Waterschoot en dat al in 2008 is verschenen. In de inleiding maakt Van Waterschoot
duidelijk dat hij een levensschets met illustraties wilde schrijven. Belangrijker dan
de biografie - die is beknopt en heel geschikt voor scholieren - zijn de meer dan
tweehonderd illustraties. Helaas is de informatie bij de foto's en prenten wat karig.
Deze uitgave kan als het afscheidscadeau van Van Waterschoot aan de liefhebbers
van Multatuli worden beschouwd. Zoals vermoedelijk nog niet alle lezers van Over
Multatuli weten, is hij sinds vorig jaar als conservator van het Multatuli Museum
(inmiddels het Multatuli Huis) gestopt.
Onder de gastredactie van Philip Vermoortel zijn in het vorige nummer van Over
Multatuli enkele lezingen opgenomen die vorig jaar tijdens het congres aan de
Hogeschool-Universiteit Brussel werden gehouden. Op de avond na het con-
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gres, op 15 mei 2010, had een concert in het Koninklijk Conservatorium te Brussel
plaats. Onder de titel Ik zal het hooren. Max Havelaar getoonzet zijn oude en nieuwe
composities verzameld. De oude zijn achtereenvolgens van Richard Hol (‘Saïdjah’,
1861), Lodewijk Mortelmans (‘Saïdjah's lied’, 1929), Karel Albert (‘Multatuli herdacht’,
1937) en Julius Hijman (‘De Japanse steenhouwer’, 1961). De nieuwe, composities
voor tenor, cello en piano die onder de titel ‘Ik zal het hooren’ worden vermeld, zijn
afkomstig van Gilbert Huybens, Maarten Van Ingelgem, Petra Vermote, Johan Sluys
en Erika Budai, componisten die tussen 1949 (Huybens) en 1976 (Van Ingelgem)
zijn geboren. Van een specialist zou ik weleens willen weten of er parallellen zijn
tussen Multatuli's literaire werk, dat experimenteel was, en deze composities of dat
deze nieuwe composities - en dat is mijn indruk - juist veel traditioneler zijn dan
Multatuli's werk toen.
Opmerkelijk genoeg is de tekst van ‘Multatuli herdacht’ afkomstig van Martien
Beversluis, die alle politieke ideologieën tussen 1930 en 1945 steunde. Hij paste
zich steeds op het juiste moment aan: na communist te zijn geweest werd hij in
1940 lid van de NSB en in 1942 van de ‘Germaansche ss’. De samenstellers van
deze concertavond vermelden dit ook in de brochure die bij de cd is verschenen.
Zij vinden het kennelijk geen bezwaar deze tekst nog eens op te voeren.
Ten slotte nog twee boeken waarin het ook om de context van Multatuli gaat. ‘Ik
heb u den Havelaar niet verkocht’. Multatuli contra Van Lennep, dat onder redactie
van Ika Sorgdrager en Dik van der Meulen is verschenen, voorziet in een leemte.
Hierin belichten diverse auteurs vanuit hun vakgebied de rol van Jacob van Lennep.
Zoals wellicht bekend is, zocht Douwes Dekker in 1859 een uitgever voor Max
Havelaar en kwam het manuscript in handen van Van Lennep, net als Douwes
Dekker vrijmetselaar. Die liet Douwes Dekker weten dat hij over het ‘kopijregt’ moest
beschikken om een contract met een uitgever te kunnen sluiten. Hij dicteerde Douwes
Dekker de precieze tekst, redigeerde het manuscript en vond een uitgever. Max
Havelaar verscheen en Douwes Dekker was blij - maar niet lang. Het boek bleek in
Nederlands-Indië nauwelijks beschikbaar te zijn en Douwes Dekker pleitte voor een
volksuitgave en een ruimere verspreiding. Van Lennep was daar op tegen. Douwes
Dekker verloor de rechtszaak die hij vervolgens tegen Van Lennep aanspande om
de rechten terug te krijgen. In deze bundel schetst Marita Mathijsen in haar bijdrage
‘De Januskop van Jacob van Lennep’ een portret van Van Lennep, de ‘meest gelezen
schrijver van dat moment’. Wat haar artikel de moeite waard maakt is dat ze daarbij
gebruikmaakt van de correspondentie tussen Van Lennep en anderen die niet in
de Volledige Werken van Multatuli is opgenomen. Een biografische schets en een
overzicht van de eerste uitgever van Max Havelaar volgt in Mathijsens tweede artikel
‘Slaapmuts of huisdrukker? Joost de Ruy-
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ter als eerste uitgever van Max Havelaar’. Wie belangstelling heeft voor de juridische
verwikkelingen rond de eerste uitgave van Max Havelaar - deze bundel is tenslotte
‘op initiatief van de studiecommissie “geschiedenis van het auteursrecht” van de
Vereniging voor Auteursrecht’ tot stand gekomen - vindt in een aantal artikelen alle
bijzonderheden over de betrokkenen en de juridische stand van zaken uit die periode.
Robert Verhoogt geeft ten slotte nog een overzicht van de standpunten over deze
kwestie van 1860 tot heden. Een definitieve uitspraak in deze zaak blijkt niet mogelijk.
Scholieren willen graag weten of de auteur alles zelf zo heeft meegemaakt als hij
het in zijn literaire werk beschrijft. In Multatuli. Een zelfportret, waarin Multatuli het
leven van Eduard Douwes Dekker vertelt, beantwoorden Dik van der Meulen, Cees
Fasseur en Hans van den Bergh die vragen grotendeels bevestigend. Zij beschouwen
het literaire werk van Multatuli als non-fictie maar plaatsen er wel enkele
kanttekeningen bij. De eerste blijkt al uit de ondertitel waarmee op de relatie tussen
persoon en personage/persoon wordt gewezen. Bij de fragmenten uit het verhaal
over Woutertje Pieterse schrijven ze dat er ‘veel verschil van mening [is] geweest’
over het autobiografische karakter van dit verhaal, maar dat Douwes Dekker toe
had gegeven dat een ‘flink deel wel aan de werkelijkheid was ontleend.’ Voor dit
zelfportret maken ze gebruik van zijn gepubliceerde werk en de brieven uit de
Volledige Werken. De bundel bestaat uit drie delen: ‘Jeugdjaren’, ‘Landsdienaar,
verzenmaker en verhalenverteller’ en ‘Naar Duitsland’. Alle fragmenten worden in
een context geplaatst. Voor lezers die Multatuli's leven en werk onvoldoende kennen,
is dit een heel goed uitgangspunt om er een overzicht van te krijgen. Wie denkt er
voldoende van te weten, zal ongetwijfeld ook nog veel onbekende fragmenten en
citaten vinden die hem ertoe aanzetten de Volledige Werken nog eens ter hand te
nemen.
Ten slotte nog een paar woorden over het meest innovatieve boek uit het
jubileumjaar. Dat wil zeggen: de meest verrassende tekst. Het betreft Suske en
Wiske. De halve Havelaar, waarin ‘het hele verhaal over de redding van een
meesterwerk!’ wordt verteld. Ik moet bekennen dat ik niet houd van de tekeningen
en van de twee zelfingenomen, schreeuwerige en moralistische vrienden Suske en
Wiske. Maar de tekst is knap, vooral voor lezers die de ontstaansgeschiedenis van
Max Havelaar en de biografie van Douwes Dekker kennen. In dit album krijgt de
lezer een andere versie van die ontstaansgeschiedenis gepresenteerd en blijkt
onder meer dat Douwes Dekker zijn Max Havelaar in eerste instantie Piet Protest
wilde noemen. Er zijn meer verschillen tussen de tekst in de strip en de werkelijkheid
zoals die is overgeleverd. Ik wil niet beweren dat Van Guchts versie beter is - de
werkelijkheid is niet gemakkelijk te overtreffen - maar door de vele toespelingen op
die werkelijkheid had ik de strip niet willen missen. Zonder Suske en Wiske was
Max
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Havelaar er niet geweest, leert de lezer aan het slot van het album. Binnenkort
zullen de eerste scholieren beweren dat Van Lennep nooit heeft bestaan en de
publicatie van Max Havelaar aan Suske en Wiske te danken is. Ze hebben geen
ongelijk - maar de waarheid staat in een ander boek.
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[Nummer 67]
Over de melancholie der vervulling
De huidige redactie is bijna tien jaar geleden aangetreden met een aantal
voornemens. We wilden onder meer de receptie van Multatuli's werk in het buitenland
systematisch in kaart brengen. Daarvoor waren we aangewezen op de medewerking
van vertegenwoordigers van de internationale neerlandistiek. Hun respons was
overweldigend en we hebben bijdragen uit vrijwel geheel Europa kunnen publiceren.
Ook in dit nummer kunt u een bijdrage aan die internationale receptie lezen van de
algemene taalwetenschapper Mieke Daniëls-Waterman uit Jeruzalem over Multatuli
in het Jiddisch. De vertalingen in het Jiddisch zijn bijzonder en de receptie wijkt af
van die in andere taalgebieden: ze zijn niet gebonden aan een geografisch gebied
maar werden over de hele wereld verspreid en gelezen. Merkwaardig genoeg
ontbreekt Max Havelaar in het Jiddisch.
In de receptie blijven veel lacunes: enkele landen (zoals Italië, Japan en China)
ontbreken en bij veel vertalingen is het nog onduidelijk welke tekst als basis heeft
gediend. Steeds opnieuw vallen bij de Europese receptie van Multatuli ook de namen
van Ibsen en Nietzsche maar waarop de vergelijking berust, is niet altijd duidelijk.
Wel duidelijk is dat een studie over de Europese receptie, waarin aandacht aan de
verschillen en overeenkomsten tussen de vertalingen en de receptie van Multatuli
en andere Europese auteurs wordt besteed helderheid in het proces kan brengen.
De Nederlandse en internationale literatuurwetenschap blijft vooral gericht op
Max Havelaar. Maar de invalshoek verandert. Wie het artikel ‘Honderd jaar Max
Havelaar-studie’ nog eens leest, dat Olf Praamstra in 1992 in Over Multatuli
publiceerde, ziet hoe snel de ontwikkelingen gaan. Terwijl de nadruk van het
onderzoek decennialang op de context van de roman heeft gelegen, zijn het nu
elementen als verteltheorie, ideologie, gender en postkolonialisme die auteurs op
de roman toe-
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passen. Het zijn tevens invalshoeken die voor veel discussie zorgen. Die debatten
juichen we toe en we hechten er waarde aan de lezers van Over Multatuli kennis
te laten maken met de terminologie en opvattingen uit nieuwe theorieën. Een
voorbeeld hiervan presenteren we in dit nummer: het betreft een bijdrage van Giulia
Signorato die Nederlands in Padua heeft gestudeerd.
Een terugblik op de geschiedenis van de studie naar Multatuli's leven en werk
leert ook dat er na de dood van Multatuli altijd literaire auteurs zijn geweest die zich
daarmee bezig hebben gehouden. De bekendste, inmiddels overleden auteurs, zijn
E. du Perron en W.F. Hermans geweest. Hun plaats is ingenomen door Atte Jongstra
die in 1985 De multatulianen publiceerde, een literatuurhistorisch werk. Inmiddels
gaat zijn belangstelling meer uit naar het werk van Multatuli zelf en is hij op zoek
naar het kenmerkende ervan dat hij vervolgens op een wijze die typisch is voor zijn
wereldbeeld, actualiseert of beter: attualiseert of verjongstraat. Eerder al namen we
Jongstra's ‘Biljartvraagstuk’ op, in dit nummer filosofeert hij in ‘Iets over kachels’
over het belang van dit verwarmingstoestel voor Multatuli. Deze bijdragen zullen
verschijnen in een bundel die volgend jaar onder de titel Kristalman.
Multatuli-oefeningen zal uitkomen.
Ook is er nieuws uit het Multatuli Huis. Met ingang van 1 juli 2011 is Klaartje Groot
als conservator in dienst getreden, reden voor de redactie haar in een interview aan
de lezers voor te stellen. Haar werkzaamheden begonnen met een prachtig
geschenk: in juni nam Liesbeth Dolk, die in 1993 promoveerde met Twee zielen,
twee gedachten: tijdschriften en intellectuelen op Java (1900-1957) en van wie
volgend jaar een biografie over F. Springer verschijnt, contact op met de redactie.
Via haar bemiddeling is de bibliotheek van het Multatuli Huis nu verrijkt met circa
25 boeken uit de nalatenschap van mevrouw Ula Douwes Dekker-Grobben. Meer
over deze schenking is te vinden in ‘Potloodcommentaar bij Multatuli’.
Verder gaat Frits Booy in ‘Een kleine boef leert een grote boef kennen. De invloed
van de roversroman in Woutertje Pieterse’ in op de invloed van Vulpius' Glorioso
op Woutertje Pieterse en vraagt hij zich af of Multatuli het werk zelf wel goed kende.
We nemen ook de lezing op die Philip Vermoortel tijdens het symposium ‘Multatuli,
vrijdenkers en humanisme’ in 2010 aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
heeft gehouden. Hij onderzoekt daarin Multatuli's kritiek op de religie. Dick Welsink,
ten slotte, zet na veertien jaar zijn rubriek ‘Een aanvullinkje op Ter Laan’ met
informatie over S.E. Harthoorn voort.

De redactie
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De Multatuli van het Jiddisch
Een prosopografische bespreking
Mieke Daniëls-Waterman
Nadat Polen tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers was veroverd, en het
Joodse sociale en culturele gemeenschapsleven onder het nieuwe regime weer
begon op te bloeien na de volledige onderdrukking tijdens de Tsarenperiode, werd
1
ook in Ciechanow een afdeling van de bibliotheek ‘Hazamir’ opgericht.
Ik hielp mijn vader met het inrichten van de bibliotheek en de leeszaal,
en in plaats van geld vroeg ik of ik lid mocht worden van de bibliotheek.
Het bestuur legde mij een examen af over de boeken die ik al had gelezen
en over de reden waarom ik op mijn jonge leeftijd lid wilde worden.
Uiteindelijk werd toestemming verleend. Maar ik kreeg alleen een
lezerskaart en zou niet worden toegelaten tot de andere activiteiten. In
de avonduren na werk, werden er twee maal per week leesgroepen
georganiseerd. Een persoon las het boek van de sessie voor, en daarna
werden er discussies over gehouden. Het gelezene werd vooral vanuit
een etisch-moreel standpunt geëvalueerd. We werden geïnspireerd door
auteurs van authentieke Jiddische werken, zoals Olgin, Peretz, Bashevis
2
Singer, Sholem Aleichem, Mendele Mocher Seforim en vele anderen,
alsook door Jiddische vertalingen van de wereldliteratuur. Zo las ik voor
3
het eerst Multatuli.
Jammer genoeg is het uit deze memoires van Yehoshua Grosbard (1962) niet
duidelijk welk werk van Multatuli toentertijd door deze lezersgroep werd gelezen en
besproken. Omstreeks het begin van de twintigste eeuw komen we werken van
Multatuli tegen die in het Jiddisch zijn vertaald. In de Nationale Bibliotheek op de
Givat Ram-campus van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem heb ik de vijf
onderstaande uitgaven gevonden. Mijn zoektocht op het internet en navragen bij
onderzoekers van de Jiddische taal hebben geen andere vertalingen opgeleverd,
4
maar mogelijkerwijze bestaan er meer.
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1907

Die minhogiem -  דיא מנהגים- ‘De Zeden’
(gewoonten-gebruiken)

1908

Gekliebene meyseh'lech - געקליבענע
 מעשהילעך- ‘Verzamelde
verhaaltjes/sprookjes’ (bloemlezing)

1911

Liebes-brief - ברי- ליעבעס- Minnebrieven

1925

Saaid oen Adinde -  סאאיד און אדינדע- Saïdjah en Adinda

1937

Sajid oen Adinda oen A Peroe'aner
maisse'le - אדינדא און א פערואנער מייעלע
 סאיד און- Saïdjah en Adinda en een
5
Peruaans verhaaltje.

Het feit dat Max Havelaar, Multatuli's bekendste werk, niet naar het Jiddisch is
vertaald, verdient zeer zeker een speciale vermelding.
Dit artikel is geen verhandeling over de linguïstische en esthetisch-literaire
aspecten van de vertalingen. Ik bespreek hier de Jiddische uitgaven op grond van
vooral de gegevens die op de titelpagina's, op de kaften en op de omslagen staan.
Deze gegevens zijn op zichzelf al meer dan een rijke bron van informatie. Zij
openbaren de motivatie en de beweegreden voor de belangstelling voor het werk
van Multatuli en verschaffen inzicht in de toen heersende tijdsgeest, het culturele
klimaat en de maatschappelijke context waarin deze vertalingen zijn verschenen.
De namen van de uitgeverijen, drukkerijen, tijdschriften, bibliotheken en
genootschappen laten er geen twijfel over bestaan uit welke hoek de opvattingen
over de samenleving waaien en uit welke hoek de politieke visies en sympathieën
6
komen. We treffen veelvuldig het woord ‘arbeider’ aan. We komen onder andere
namen tegen als: Arbeiders Vriend, Vrije Arbeider Wereld Pers, Stem van de Vrije
Arbeider, ook Oproep tot Ontwaken en Anarchistisch Literatuur Genootschap. De
uitgaven die mij hebben gediend tot onderzoek over ‘De Multatuli van het Jiddisch’
zijn niet alleen informatief wat betreft de nationaal-politieke en de sociale situatie in
de landen waar de vertalingen zijn verschenen. Er kan ook veel uit worden
opgemaakt over de Jiddischsprekende samenleving in het algemeen, over de
desbetreffende Jiddischsprekende gemeenschappen en over de omstandigheden
binnen die gemeenschappen zelf.
Wegens de onlusten voor en rondom de twintigste eeuwwisseling en niet te
vergeten de beruchte pogroms in Kishinev in 1903 en 1905, emigreerden vele
Joodse vluchtelingen uit Centraal- en Oost-Europa naar vooral Engeland en Amerika,
waar grote Jiddischsprekende conglomeraties ontstonden. Er waren onder deze
bevolkingsgroepen moedertaalsprekers die alleen het Jiddisch machtig waren maar
ook bi- en multilingualen. In Londen en New York was er duidelijk een behoefte
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aan literatuur in het Jiddisch, getuige het grote aantal bibliotheken met een Jiddische
inventaris en de vele culturele verenigingen die boekenverzamelingen in het Jiddisch
beheerden. Daar treffen we dan ook de naar het Jiddisch vertaalde werken van
Multatuli aan. In 1925 en in 1937 verschenen ook twee Jiddische vertalingen van
Saïdjah en Adinda in grote en belangrijke Europese Jiddischsprekende gemeenten,
in respectievelijk Kiev en Warschau.

Titelpagina ‘Gekliebene meyseh'lech’ (1908)

Het is uitermate belangrijk dat we ons rekenschap geven van het feit dat we hier
te maken hebben met het volgende vrijwel unieke fenomeen. De Jiddische
vertalingen van Multatuli's werken zijn niet gebonden aan één bepaald geografisch
gebied, noch aan één bepaald staatkundig domein of aan één bepaalde talige regio.
Integendeel, ze dienen een bevolkingsgroep die verspreid is over diverse landen
en continenten. Deze van elkaar verschillende geografische en staatkundige
gebieden hebben uiteraard hun eigen afzonderlijke kenmerkende
cultuurverschijnselen en

Over Multatuli. Jaargang 33. Delen 66-67

7
-patronen met heterogene uitingen, opvattingen en gedragingen. Maar ondanks de
geografische afstanden en de verscheidenheid aan omringende cultuur- en
taalmilieus dragen de Jiddische vertalingen van Multatuli toch een homogeen
karakter. Allereerst betreft het eenzelfde taalstructuur en wel het geschreven
7
standaard Jiddisch dat gebaseerd is op de Jiddische dialecten van Oost-Europa.
De overgrote meerderheid sprak toentertijd het Oost-Europese Jiddisch dat ook
heden ten dage nog wordt gebruikt in bijvoorbeeld Israël, maar ook elders in de
wereld. Het Noordwest-Jiddisch zoals dat voorkwam in delen van Nederland
8
(Daniëls-Waterman 2008) en in de Elzas en Zwitserland is bijna geheel uitgestorven
(Birnbaum 1979; Katz 1983; 1987). In wezen is dit Oost-Jiddisch een Germaanse
taal, die sterk gekleurd is door de talen in de Slavische taalgebieden en door het
9
Hebreeuws en in zekere mate ook het Aramees. Het wordt geschreven in het
Hebreeuwse schrift, van rechts naar links. Verder hebben de vertalers, uitgevers
en drukkers een gezamenlijke etnische afkomst. Ze ontspruiten uit eenzelfde cultuur
en sfeer, en hebben bovendien het Jiddisch als moedertaal gemeen, binnen andere
10
talige en zelfs multitalige contexten. Het Jiddisch was en is nu eenmaal een
omgangstaal, een lingua franca, een gemeenschappelijk communicatiemiddel dat
Joodse bevolkingsgroeperingen waar dan ook ter wereld met elkaar verbindt en
bovendien een verbondenheid schept. Lang voor de nu opkomende begrippen en
termen als transnationaliteit, grensoverschrijding, interculturaliteit en globalisering
was de Jiddische literatuur, zowel authentieke als vertaalde werken, al meer dan
een eeuw geleden een typisch voorbeeld en een typische uiting hiervan.
Ook recensies van Multatuli's werken binnen de Jiddischsprekende gemeenschap
in bijvoorbeeld Londen zullen niet kunnen worden losgekoppeld van die in
bijvoorbeeld New York, Polen of Rusland. De materie wordt benaderd vanuit een
gezamenlijke achtergrond en afkomst en vanuit een overeenstemmend normenen
waardensysteem, ongeacht eventuele individuele literaire opvattingen. Bovendien,
zoals we zullen zien, bestaan er wereldwijd qua politieke en sociaal-maatschappelijke
visies grote overeenkomsten tussen de profielen van de vertalers, uitgeverijen,
drukkerijen en de tijdschriften waar deze Jiddische vertalingen zijn verschenen,
alsook van de bibliotheken waar ze zijn gecatalogiseerd.

De vertalingen
Zoals boven vermeld heb ik vijf Jiddische vertalingen gevonden. Hieronder een
beschrijving, chronologisch gerangschikt op data van uitgave.
11
I. De 15 pagina's tellende publicatie ‘Die minhogiem’ (1907), ‘De zeden’ bevat
vier teksten:
1. ‘Die minhogiem’ ofwel ‘De zeden’.12 Deze tekst, de naamgever van de hele
bundel, komt uit Ideën 1, en omvat Ideën nummers: 192-193-194-195-197-
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198-199-200-200 (201 heeft een voetnoot met een uitvoerige uitleg over de
minotaurus), 202 (zonder de toevoegingen van Multatuli zelf zoals gebruikelijk
bij originele versies en 203). Om verklaarbare reden is Idee 196 over Mattheus
XIX uit het Nieuwe Testament overgeslagen en niet opgenomen in deze
vertaling. De tekst wordt ingeleid met een spreuk van Nietzsche: ‘Die öffentliche
Meinung wird gebildet durch die persönliche Dummheit’ (‘De publieke opinie
13
wordt gevormd door de persoonlijke domheid’ ).
“”די עפענטליכע מיינונג ווערט געבילדעט פון די פערזענליכע דומהייט
2. ‘A meyseh'le foen der oytoritet’ ofwel ‘Een sprookje/verhaaltje van/over de
14
autoriteit/het gezag’ . Het betreft de ‘Tweede geschiedenis van gezag’ uit
Minnebrieven, beginnende met de vertaling van de bekende spreuk van Voltaire:
‘Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer’.
3. De derde tekst komt ook uit Minnebrieven, namelijk: ‘De vierde geschiedenis
van gezag’ en heet hier ‘Der fater oen das kind’, - ‘De vader en het kind’.
4. De laatste en vierde tekst in deze publicatie is ‘De derde geschiedenis van
gezag’ uit de Minnebrieven, getiteld ‘Der gloyben’ - ‘Het geloven’ (‘Het geloof’)
met een subtitel tussen haakjes ‘A meyseh'e’, - ‘Een verhaal’.

Het is opmerkelijk dat er geen enkele vertaler wordt vermeld. Op de titelpagina en
op de laatste pagina staat er echter een weelde aan andere informatie. Deze bundel
is uitgegeven in New York bij de Jiddische ‘Vek-Ruf’ Uitgeverij (‘Wake-Call’) en
kostte indertijd volgens het titelblad drie dollarcent. De drukkerij Lipschits in de
Lafayettestraat 49-51 heeft het boekje gedrukt. Men kon het bestellen bij E. Gosfield,
442-444 East 120th Street. Op de achterpagina staat een aantal aanraders onder
een onderstreepte gebiedende wijs ‘Leest!’ Men wordt daar dus vriendelijk verzocht
de volgende drie Jiddische tijdschriften te lezen: Arbayter Fraynd, daar vertaald als
Workers Friend en ook de Fraye Arbayter Shtimme. Beide weekbladen noemen
zichzelf respectievelijk anarchistische en anarchistisch-communistische tijdschriften
en verschenen in New York en Londen, met vermelding van prijzen en volledige
(bestel)adressen. De derde aanrader, het Londense tijdschrift met de naam Germinal,
was ook een anarchistisch orgaan. Rudolf Rocker was in 1900 de oprichter, en later
de redacteur ervan (Fishman 1975). De katholieke in Mainz geboren Rudolf Rocker
(1873-1958), de vermaarde anarchist-syndicalist, schrijver en activist, met een zeer
interessante, niet alledaagse en indrukwekkende levensloop, komen we tegen als
schrijver van een zeer uitgebreid voorwoord in het Jiddisch, in de bundel Liebes-Brief
van 1911 (zie hieronder paragraaf 111). Een curiositeit: deze bundel staat op de
Spunk Library site (een ‘on-li-
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ne anarchist library and archive’) vermeld als ‘The Leaders’ dat een regelrechte en
letterlijke vertaling is van het Jiddische en het Hebreeuwse woord ‘Manhigim’, en
dus op een grove leesfout berust.
II.

‘Gekliebene meyseh'lech’ (1908) - ‘Verzamelde verhaaltjes/sprookjes’ of
‘Bloemlezing’ (mijn vertaling) bevat twintig teksten. Ook hier wordt geen vertaler
genoemd. Het zes pagina's tellende voorwoord is samengesteld door de bekende
literaire criticus en essayist Baruch Rivkin (zie over hem hieronder). Deze anthologie
van 64 pagina's is uitgegeven door A. Golub in Londen bij de Fraye Arbayter Welt
- Vrije Arbeider Wereld drukkerij.
In de inhoudsopgave zijn er twintig ‘meyseh'lech’ vermeld. Echter, niets maakt
duidelijk over welke teksten van Multatuli het gaat. In het uitgebreide vijf pagina's
tellende voorwoord van Rivkin wordt niet uitgelegd uit welke werken deze
bijeengebrachte stukken zijn gehaald. De twintig teksten hebben in de Jiddische
vertaling elk een eigen titel. Deze titels geven de kwintessens en de kern van de
boodschap en de moraal van de tekstgedeelten weer, of de les die er uit geleerd
kan worden. Het was een hels karwei en ik had er een heel tijdrovende klus aan
om er achter te komen welke originele tekst van Multatuli onder welke titel schuilging.
Het is nu eenmaal onmogelijk het gigantisch uitgebreide oeuvre van Multatuli
helemaal uit het hoofd te kennen. Ook is er geen orde in de opeenvolging van de
teksten. De teksten staan namelijk niet in chronologische volgorde. Beginnende bij
het ‘Eerste Sprookje’ uit de Minnebrieven onder de titel ‘Der theater manadzher’
(‘De directeur van het theater’), via excerpten en fragmenten uit Ideën weer terug
naar Minnebrieven en tot slot een pagina met negen uitverkoren ‘Gekliebene
Gedanken’ (‘verzamelde gedachten’) uit Ideën 1 en Ideën 11. Zelfs als er al een
paar teksten uit één en hetzelfde werk zijn gehaald, zoals uit de Minnebrieven, dan
staan ook deze niet in de volgorde van die van bijvoorbeeld de Verzamelde Werken.
Soms begint een tekst zomaar in het midden en niet bij het begin, zoals het geval
is met nummer 14 ‘A gesprech mit Japaner’ (‘Een gesprek met Japanners’) dat
opent met: ‘Ik ben bij de Japanners geweest en heb met hen ontbijt gegeten
(ontbeten)’ en dus eigenlijk de originele tekst tot regel 45 overslaat.
15

Hieronder de teksten zoals vermeld in de inhoudsopgave:
1) ‘Forwort’ - voorwoord.
2) ‘Der theater manadzsher’ - ‘De directeur van het theater’, is het ‘Eerste sprookje’
uit Minnebrieven.
3) ‘Haych (Hoych) leben' (1-11)’. Tekstgedeelte 1 is Idee 261 uit Ideën 1, en
16
tekstgedeelte 11 is Idee 483 uit Ideën 11.

Over Multatuli. Jaargang 33. Delen 66-67

10
4) ‘A meyseh'le foen der oytoritet’ - ‘Een verhaal van het gezag’ is de ‘Tweede
geschiedenis van gezag’ uit Minnebrieven.
5) ‘Nach a meyseh'le foen der (iber) oytoritet’ - ‘Naar een verhaal van de (over)
gezag’ is de ‘Negende geschiedenis van gezag’ uit Minnebrieven.
6) ‘Wissen is a zind’ - ‘Kennis is een zonde’ is de ‘Achtste geschiedenis van gezag’
uit Minnebrieven.
7) ‘Der fater oen das kind’ - ‘De vader en het kind’ is de ‘Vierde geschiedenis van
gezag’ uit Minnebrieven.
8) ‘(Die) Hasjgoche’ - ‘De voorzienigheid’ is Idee 345 uit Ideën 1.17
9) ‘Der gloyben’ - ‘Het geloven’ is de ‘Derde geschiedenis van gezag’ uit
Minnebrieven.
10) ‘Krates der zweiter’ - ‘Krates de tweede’ is de ‘Zevende geschiedenis van
gezag’ uit Minnebrieven.
11) ‘Oenmoralisch’ - ‘Immoreel’ is Idee 447 uit Ideën 1.
12) ‘(Die mitswe foen) kiboed av wo-eem’ - ‘(Het gebod van) eerbetoon aan vader
18
en moeder’ is de ‘Zesde geschiedenis van gezag’ uit Minnebrieven.
13) ‘(Die) minhogiem’ - ‘(De) zeden’. Hier hebben we een identieke tekst als in de
hierboven beschreven bundel ‘Die minhogiem’ en is dus een verzameling van
ideeën uit Ideën 1. De inleidende spreuk van Nietzsche ontbreekt hier echter.
14) ‘A gesprech mit Japaner’ - ‘Een gesprek met Japanners’. De vertelling begint
in deze anthologie met regel 45 uit de originele tekst: ‘Ik ben bij de Japanners
19
geweest en heb met hen ontbijt gegeten (ontbeten)’ en eindigt met regel 810.
15) ‘Der brikel’ - ‘Het brugje’ betreft Idee 340 en Idee 341 uit Ideën 1.
16) ‘Chresos’ betreft het ‘Tweede sprookje’ uit Minnebrieven.
17) ‘(Die) tsivilizatsion’ - ‘(De) beschaving’.20
18) ‘Drei’ - ‘Drie’ is de ‘Vijfde geschiedenis van gezag’ uit Minnebrieven.
19) ‘Nit in (der) frogem’ - ‘Niet in (de) aanmerking is Idee 86.21
20) ‘Shnee-beren in Italien’ - ‘IJsberen in Italië’ is Idee 508 uit Ideën 11.
21) ‘Gekliebene gedanken’ - ‘Verzamelde gedachten’ is een verzameling van ideeën
uit Ideën 1 en 11.

Vier teksten, namelijk met de nummers 4, 7, 9 en 13 uit deze anthologie, zijn identiek
met de vier teksten uit de eerste besproken bundel hierboven ‘Die minhogiem’. Men
zou dus kunnen beweren dat ze daaruit zijn overgenomen. Maar het is ook mogelijk
dat de bundel ‘Die minhogiem’ is ontleend aan weer een andere vertaling, want
vermelding van de bron en vertaler ontbreekt. Dezelfde veronderstelling zou kunnen
worden gemaakt betreffende de vertaling van de anthologie

Over Multatuli. Jaargang 33. Delen 66-67

11
‘Gekliebene meyseh'lech’. Ook hier staat nergens een bron en vertaler vermeld.
Mogelijkerwijze zou ‘Gekliebene meyseh'lech’ gebaseerd kunnen zijn op één of
22
twee bloemlezingen van Wilhelm Spohr, op die van 1899 of van 1903. Dit zou
kunnen worden geconcludeerd op basis van enkele teksten die we ook in de beide
Spohr-uitgaven vinden, namelijk: ‘Haych (Hoych) leben 1 en 11’ en ‘IJsberen in
Italië’. Verder bezigt Spohr de titel ‘Japanse gesprekken’. Maar dan blijft toch nog
het probleem rondom de incorporatie van de tekst ‘(Die) tsivilizatsion’ (‘De
beschaving’) in ‘Gekliebene meyseh'lech’, want deze tekst komt niet voor in de
Spohrvertalingen. Carl Derossi, ‘een andere Multatuli-in-het-Duits vertaler’ zou ook
in aanmerking kunnen komen als eventuele bron voor de Jiddische vertalingen. ‘Zijn
gedrevenheid Multatuli te propageren - zij het kortstondiger - lijkt op die van Spohr:
tussen 1885 en 1891 is hij zeer bedrijvig in de verspreiding van Multatuli's ideeën’
23
(Jongstra 1985: 236). Het is aannemelijk om te veronderstellen dat de Duitse
vertalingen Multatuli hebben geïntroduceerd in het algehele Europese taalgebied.
Ik heb echter geen aanwijzingen gevonden waaruit blijkt welke werken de basis zijn
geweest voor de Jiddische vertalingen.
Over de uitgever A. Golub is bekend dat hij onder aandere ook ‘Der anarchismus’
van de vermaarde Errico Malatesta heeft uitgegeven bij zijn Jiddische drukkerij in
1908, hetzelfde jaar van uitgave van de ‘Gekliebene meyseh'lech’, alsook ander
24
anarchistisch materiaal. Baruch Rivkin de schrijver van het uitgebreide voorwoord
is het pseudoniem van Baruch Avraham Weinryb (1883-1945), geboren in een
dorpje in Letland. Via Europa is hij naderhand in 1911 naar de Verenigde Staten
geëmigreerd, waar hij bijdragen leverde aan het anarchistische Jiddische blad de
‘Fraye Arbayter Shtime’. Rivkin was zeer productief en publiceerde veel essays en
recensies. Hij heeft talrijke vertalingen naar het Jiddisch op zijn naam staan. De
bibliografie van tientallen pagina's, samengesteld door Ephim H. Jeshurin in 1953,
geeft een uitstekend overzicht van zijn werk. In hetzelfde jaar is ook een lijvige
biografie over hem verschenen.
In het voorwoord geeft Baruch Rivkin korte inhoudelijke besprekingen van enkele
van de twintig teksten met nadruk op de ziekelijke verhoudingen en wantoestanden
binnen de samenleving die Multatuli beschrijft en de oneerlijke verdeling tussen
‘...de machtigen en de zwakken, de voldanen en hongerlijdenden, de heersers en
onderdanen’. Hij stelt het literaire gehalte op hoge waarde: ‘Multatuli heeft er zijn
hele ziel in gelegd’, ‘...hij heeft zijn gedachten met een bijzondere gratie en
bekoorlijkheid op een poëtische manier uitgebeeld’. Over de tekst ‘(Die) tsivilizatsion’
schrijft Rivkin met name: ‘Als slotwoord van de “Meyseh'lech” kan “de christelijke
beschaving” dienen. Deze verschijnt als een van kop tot voet bewapende
rover-koopman, die de “blijde boodschap” aan de wilde brengt’, zodat die kan ‘sterven
als een beschaafd mens’.
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‘Liebes-brief’ (1911) of Minnebrieven, is vertaald door Abraham Frumkin, maar
het is niet duidelijk uit welke brontaal. Het voorwoord is van de hand van Rudolf
Rocker. Het boek is uitgegeven in Londen door het ‘Anarchistische Literatuur
Genootschap’ bij de Arbayter Fraynd Uitgeverij, aldaar gedrukt en telt 194 pagina's.
Der Arbayter Fraynd werd beschouwd als een anarchistisch-communistisch orgaan.
Rocker zegt in zijn voorrede: ‘In de Minnebrieven spiegelt zich de totale innerlijke
strijd af die Multatuli heeft ondergaan en tevens de grootheid van zijn karakter. Het
is de tragedie van een eenzame strijder en tegelijkertijd de tragedie van de menselijke
genie, maar niet voor altijd zal het een tragedie blijven, want in de laatste brief klinkt
het triomfgezang van een grote toekomst: - “eerst de wil, dan de kracht en ten slotte
25
de zege!”’ Volgens Rocker is de Liebes-brief een boek voor alle tijden, een tijdloze
boodschap. Hij beweert: ‘Het is niet alleen één van de meest originele boeken in
de wereldliteratuur, maar ook één van de meest revolutionaire werken die ooit zijn
geschreven.’ Hij maakt gewag van de advertentie die Eduard Douwes Dekker in
1862 in drie Amsterdamse kranten had geplaatst en is van mening dat deze aanklacht
een cultuurhistorisch document is. Een aanwijzing voor de eventuele brontaal waarin
Rocker Multatuli heeft gelezen zouden we misschien kunnen afleiden uit de wijze
waarop hij zijn bewondering uit over het verschijnen van Woutertje Pieterse: ‘En
plotseling schrijft hij het meest prachtige verhaal van de “Kleine Walter” waar hij ons
de kinderziel met zulk een meesterschap toont, dar zelfs zijn bitterste vijanden hem
wel moeten gaan waarderen.’
26
De in Jeruzalem geboren Abraham Frumkin (1872-1946) stond bekend als een
prominente anarchist. Hij was een begenadigd vertaler en heeft onder andere Ibsen,
Chechov, Büchner, Etiévant, en Gorky naar het Jiddisch vertaald. Tijdens zijn verblijf
in Londen verkeerde hij in dezelfde kringen als Rudolf Rocker en heeft in 1896 zelfs
een boek gepubliceerd over deze periode: In the Spring Period of Jewish Socialism.
Via Parijs vestigde Frumkin zich in New York, waar hij tot aan zijn dood bijdragen
leverde aan het dagblad Yiddische Welt.
De katholieke Rudolf Rocker kwam voor het eerst in contact met de Joodse
anarchistische beweging tijdens zijn verblijf in Parijs in 1893. Naderhand, in Londen,
sloot deze kleurrijke non-conformist zich aan bij de Arbayter Fraynd groep. In het
gelijknamige tijdschrift publiceerde hij tientallen kritische essays waarin hij de
marxistische invloed in de Londense arbeidersbeweging bestreed. Volgens Fishman
(1974) was dit het eerste kritische onderzoek van het marxisme in het Jiddisch.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog viel Rocker de Tweede Internationale aan
vanwege het feit dat ze het conflict niet hadden kunnen voorkomen. Hij voorspelde
al in 1914 ‘een periode van massamoorden zoals de wereld nog nooit had gekend’.
In een heftige discussie met Kropotkin schreef hij in de Arbayter Fraynd dat deze
oorlog ‘in tegenstrijdigheid is met alles waarvoor we hebben gevochten.’ Niet
III)
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lang na deze publicatie werd Rocker gearresteerd en geïnterneerd als een vijandige
burger van Duitse nationaliteit. In een gevangenenuitwisseling zorgde het Rode
Kruis ervoor dat hij in Nederland terechtkwam waar hij liefdevol werd opgevangen
bij Domela Nieuwenhuis thuis.
IV)

‘Saaid oen Adinda’ (1925) is uitgegeven in Kiev, in de reeks ‘Shul un Pionern
Bibliothek’ onder redactie van Lipe Reznik bij de Coöperatieve Uitgeverij ‘Kultur-Lige’.
Ook hier vinden we op de titelbladen veel informatie. Op de nevenpagina van het
voorste titelblad staan de titel, auteur en uitgeverij behalve in het Jiddisch ook in
het Russisch vermeld. Het voorste titelblad is geïllustreerd met een typisch
Indonesische schets van een man en een vrouw onder een palmboom. Op het
nevenblad van het tweede titelblad, no 2 genummerd, zien we het embleem van de
vereniging Jewish Cultural Reconstruction: een davidster met in het midden
gegraveerd de vertaling in het Hebreeuws ‘tekoema letarboet Jisra-eel’
(hernieuwing/herleving van de Joodse cultuur). Op dit exemplaar staat een stempel
in het Jiddisch en het Russisch: Ki-jever Jiddische Zentrale Meloche Bibliothek en
nog iets onleesbaars. Dit specifieke exemplaar komt dus oorspronkelijk uit Kiev zelf,
en wel uit de Jiddische Centrale Joodse Arbeiders Bibliotheek. Het is de vierde druk
in een oplage van 5000 exemplaren. De prijs van deze uitgave toentertijd was 15
kopeke. In tegenstelling tot bovenstaande vertaalde werken van Multatuli in het
Jiddisch (zie hierboven paragrafen 1-11-111) die in kleine tot zeer kleine lettertypen
zijn gedrukt, is de tekst van deze publicatie in een grote typesetting. Het Jiddische
schrift dat doorgaans alleen in medeklinkers wordt geschreven is hier voorzien van
enkele klinkers die het lezen vergemakkelijken. Dit alles duidt erop dat de doelgroep
leerlingen en mogelijk ook beginnende lezers van het Jiddisch waren. In het begin
van de twintigste eeuw begon de bloeiperiode van de geschreven kinderliteratuur
27
in het Jiddisch (Bar-El 2003). Daarvoor hoorden kinderen merendeels legenden
28
en verhalen uit de Talmoed en uit de midrash. In Polen en Rusland was dit ook
de periode van oprichting van talrijke educatieve instituten met het Jiddisch als taal
van instructie. Voor dit doel werden school- en kinderboeken gepubliceerd met
originele Jiddische literatuur, met adaptaties en vertalingen van buitenlandse werken
in het Jiddisch. Het merendeel werd eerst verspreid in kindertijdschriften die werden
geredigeerd door de onderwijzers zelf. Het is bekend dat de kinderliteratuur in het
Jiddisch over het algemeen het socialisme promootte (Bar-El 2003).
De redacteur van de reeks schooluitgaven, de erudiete Lipe Reznik (1890-1944),
van oorsprong uit Oekraïne (Chernobyl) verhuisde in 1910 naar Kiev. Daar was hij
werkzaam als leraar en lector in de Jiddische taal. Als lid van de Kiev Groep van
Jiddische auteurs, leverde hij artikelen aan het tijdschrift Di Yidishe Sprakh (‘De
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Jiddische taal’) over vooral taalplanning. Reznik heeft een collectie Jiddische
vertalingen op zijn naam staan van Russische klassieken alsook van middeleeuwse
Hebreeuwse poëzie. In 1914 verscheen zijn eerste bundel kindergedichten. In totaal
produceerde Reznik vijf bundels poëzie en vier toneelstukken.
De Kultur-Lige werd in 1917/1918 in Kiev opgericht met als doelstelling het
promoten van de ontwikkeling van alle aspecten van de contemporaine Jiddische
cultuur, met inbegrip van onderwijs, literatuur, theater, muziek en het publiceren en
distribueren van boeken. In 1920 namen de bolsjewieken de organisatie over. Wat
er uiteindelijk overbleef van de Kultur-Lige was de uitgeverij die zich voornamelijk
richtte op studieboeken in het Jiddisch voor kinderen (Bartelik 2005; Fishman 2005;
Shmeruk 1993).
V)

‘Sajid oen Adinda oen a Peruaner maissele’ (1937). Het is niet duidelijk of we
hier met een vertaler, bewerker of redacteur te doen hebben. Er staat alleen: Jiddisch:
29
M. Taichman. Deze publicatie is oorspronkelijk uitgegeven in Warschau in het
tijdschrift Kinder-Frajnd jaargang 3, nummer 16, met een voorwoord van de
30
vertaler/redacteur. In de boekuitgave staat alleen op het tweede titelblad de naam
van het toegevoegde Peruaanse verhaal. Ook hier, zoals bij de Kiev-uitgave ‘Saaid
oen Adinda’ zijn de grotere typesetting en de toegevoegde klinkers een indicatie
dat het boekje voornamelijk voor kinderen/jeugd was bestemd. Op het nevenblad
van het tweede titelblad staat een opschrift dat aangeeft dat dit tijdschrift is gelieerd
met een organisatie in Warschau, en wel die van de Vrienden van de Hebreeuwse
31
Universiteit in Jeruzalem (sic!). De Warschau-tekst en de Kiev-tekst zijn niet
identiek. In het voorwoord merkt M. Taichman op, dat het eerste verhaal Sajid oen
Adinda ‘met recht wordt beschouwd als een parel van de Europese literatuur’.
Volgens hem beschrijft ook het tweede verhaal ‘a Peruaner maissele’ ‘een niet
minder zuivere menselijke liefde’; hij voegt er aan toe dat dit verhaaltje uit ‘Walters
Belevenissen’, komt. Naar alle waarschijnlijkheid hebben hier we dus te maken met
een vertaling uit het Engels of het Duits, getuige de voornaam Walter. Op de lijst
van vertalingen van Multatuli's werk, aanwezig in het Multatuli Huis, komen we drie
Duitse vertalingen van Woutertje Pieterse tegen van voor 1937: twee van Wilhelm
Spohr in 1901 en 1936 en één van Karl Mischke in 1901, alle drie met de voornaam
Walther. De Engelse vertaling van Hubert Evans Walter Pieterse. A story of Holland
32
kwam in 1904 uit.
De educator-pedagoog en auteur Moyshe Taichman stond aan het hoofd van een
groep onderwijzers die in 1935, in Warschau de uitgeverij Kinderfraynd oprichtten.
Naderhand werd hij de hoofdredacteur van het gelijknamige jeugdtijdschrift. Het
educatieve netwerk van Jiddisch-talige scholen in Polen, bekend als de TSYS-
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- de centrale Jiddische schoolorganisatie - sponsorde en richtte een aantal
uitgeverijen op met als specifieke doelgroep onderwijzers en schooljeugd. Tot aan
de Tweede Wereldoorlog werden tientallen leesboeken in het Jiddisch vertaald.
Originele Jiddische literatuur werd aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen
en gepubliceerd in speciale schooluitgaven. Men stelde ook Jiddische schoolboeken
samen. Vaak werden deze kinderboeken geïllustreerd door beroemde schilders,
zoals Marc Chagall.
HO

Tot slot
Men kan beweren dat de beweegreden tot en de aanleiding voor de Jiddische
vertalingen convergeren in één belangstellingssfeer: de etisch-morele missie die
Multatuli in zijn oeuvre op zich nam. Hij wordt als het ware aangewend en opgeëist
om kracht bij te zetten bij de politieke en ideologische overtuigingen van alle personen
die hebben meegewerkt aan de totstandkoming en de distributie van deze Jiddische
vertalingen. Hun doel was duidelijk hun achterban en anderen te confronteren met
de thema's die Multatuli heeft verweven in zijn werken. In de verschillende
voorwoorden worden de Nederlandse achtergrond van Multatuli en zijn loopbaan
in Nederlands-Oost-Indië op een zakelijke en feitelijke wijze aangestipt. Maar er
wordt wel uitvoeriger ingegaan op zijn beschrijvingen van de daar heersende
maatschappelijke wantoestanden, het machtsmisbruik en zijn aanklacht daartegen
richting de autoriteiten. De vraag om welke Multatuli het gaat is dus niet moeilijk te
3334
beantwoorden.
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Eindnoten:
1 ‘Hazamir’ is Hebreeuws voor nachtegaal. Tegen het eind van de negentiende eeuw werden in
allerlei plaatsen in Polen en Oost-Europa Joodse bibliotheken met de naam Hazamir opgericht.
Deze bibliotheken waren tegelijkertijd instrumenten voor educatieve en culturele doeleinden en
hadden veel succes, vooral onder de jongere generatie. Er ontstonden niet alleen literaire
sociëteiten waar lezingen werden gehouden, maar ook theater- en muziekverenigingen compleet
met koren en toneelgezelschappen. Zie Eisenberg 1967.
2 De auteur Bashevis Singer ontving in 1978 de Nobelprijs voor literatuur.
3 Mijn vertaling van: ‘The Jewish Workers Party in Ciechanow’ by Yehoshua Grosbard
(Vyelkabrodeh). In: Memorial Book for the community of Ciechanow, (Ciechanów, Poland)
translation of Yisker-bukh fun der Tshekanover yiddisher kehile. Tel Aviv 1962, p. 158-175.
4 De hoofdarchivaris beweert dat de Nationale Bibliotheek de grootste verzameling Judaica in de
wereld bezit. Van elke uitgave op dit gebied zijn et twee kopieën aanwezig. Ook alle publicaties
in het Jiddisch vallen hieronder.
5 De transcriptie van het Jiddisch is in deze bijdrage zoveel mogelijk overgezet naar de Nederlandse
uitspraakconventies. Eventuele officiële getranscribeerde titels en namen zijn door mij meestal
als zodanig overgenomen. De spelling hiervan is echter niet altijd consequent.
6 Max Havelaar is in het Ivriet (modern Hebreeuws) vertaald door Ran Hacohen en is uitgegeven
in 1997/1998. Ook van Saïdjah en Adinda bestaat er een vertaling in het Ivriet, door Yechiëli,
uitgegeven in 1935 in de Sifri-ja Ketana-reeks bij Ginsburg in Tel Aviv.
7 Een soort prosopografisch onderzoek dus.
8 Er bestaan orthografische verschillen in de gebieden van de voormalige Sovjet-Unie en Polen
en overzeese gebieden, zie o.a. Hutterer 1975, Jacobs 2005, Katz 1983, 1987, U. Weinreich
1971, Zucker 1994-2003.
9 Zie pagina 34, noot 21.
10 Over het ontstaan van het Jiddisch, de geschiedenis en de ontwikkeling, zie onder andere: D.
Fishman 2005, J. Fishman 1975; 1984, Herzog-Weinreich-Baviskar 1992, Katz 1983; 1985;
1987; 2004, M. Weinreich 2008, alsook de tweede editie van de Encyclopaedia Judaica (2007).
11 In Oost-Europa was Mamaloschen (de ‘moedertaal’, dat wil zeggen: het Jiddisch) de dagelijkse
seculiere omgangstaal van de Joodse bevolking in tegenstelling tot het Hebreeuws, de ‘heilige’
taal van de gebeden en de liturgie.
12 In het Engels vertaald als ‘The Customs’ op de internetpagina van de Yiddish Anarchist
Bibliography in de Kate Sharpley Library.
13 Mijn vertaling.
14 Mijn vertaling.
15 Mijn vertaling.
16 Soms zijn de titels in de inhoudsopgave niet identiek aan de titels boven de stukjes tekst zelf.
Er zijn orthografische verschillen, toevoegingen van het bepaalde lidwoord, verandering in
gebruik van voorzetsel met weglating van het bepaalde lidwoord en lexicale toevoegingen. Deze
verschillen heb ik tussen haakjes weergegeven.
17 Deel 1 gaat over een vlinder die heel hoog in de lucht vliegt, met als laatste woorden in dit
tekstgedeelte: ‘door een ezel’. Deel 11 gaat over een vlinder die heel hoog in de lucht zweeft,
met als laatste woorden in dit tekstgedeelte: ‘op de berg groeien bloemen’.
18 Deze tekst betreft mogelijk het laatste gedeelte van de tekst in Heloïze en voor zover ik kan
beoordelen is het waarschijnlijk geen letterlijke vertaling ook vergeleken met de tekst op de site
van de DBNL.
19 ‘Kiboed av wo-eem’ betreft uiteraard het vijfde gebod van de Tien Geboden: ‘Eerr uw vader en
uw moeder’.
20 Voor zover ik kan beoordelen is dit geen woord voor woord-vertaling, maar mogelijk een vrijere
weergave of een bewerking?
21 Deze tekst begint met: “Voor de kleine hut van een Afrikaanse neger staat een grote, sterke
man, die is bewapend met een lang geweer, een scherp zwaard en.... revolvers en klopt aan.
“Wie bent u en wat wilt u van mij”, vraagt de neger hem, terwijl hij zijn hoofd door een klein gat
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in de muur naar buiten steekt. “Mijn naam is “Christelijke beschaving”, begrijp je mij, jij zwarte
schoft. Stel mij niet zulke gekke vragen. Ik ben gekomen om je te beschaven......”’ De tekst
eindigt met de zin: ‘De arme wilde is vlug de woestijn ingevlucht’. Ik ben er niet in geslaagd deze
specifieke tekst terug te vinden in de werken van Multatuli en weet dus niet waaruit de
uitgever/vertaler dit stuk heeft overgenomen/vertaald.
Voor zover ik kan beoordelen betreft het meer een bewerking/vrijere vertaling en is dit geen
woord voor woord-vertaling.
Om de een of andere reden wordt het Noorden hier vertaald met Italië. Dit Idee nummer 508
begint: ‘Geen ding (onderwerp) is zoveel beschreven en desondanks zo weinig bekend als de
liefde’ (mijn vertaling).
In een emailcorrespondentie maakte W. van Duijn, conservator van het Multatuli Huis, mij hierop
attent. Naderhand, in de maand mei 2011, tijdens mijn bezoek aan het Multatuli Huis en onderzoek
in de bibliotheek aldaar, heb ik/hebben wij geen oplossing voor dit vraagstuk kunnen vinden.
Ik ben W. van Duijn zeer erkentelijk voor het mij opmerkzaam maken op de jubileumpublicatie
De multatulianen van 1985.
Zie: National Yiddish Book Center, Armherst, Massachusetts.
Mijn vertaling.
Abraham Frumkin was de zoon van Israël Dov Frumkin (1850-1914), de redacteur van het in
Jeruzalem opgerichte en gevestigde tijdschrift in het Ivriet, getiteld Havatzelet (een soort lelie).
Zie ook: The YIVO Encyclopedia: ‘Jewish literature after 1800’, U. Weinreich in de Encyclopedia
Judaica.
De Talmoed is de geschreven versie van de misjna, de mondeling overgeleverde leerstelling
van de joodse wet. Het bevat o.a. commentaren van geleerden, voorschriften, beginselen, ethiek
en filosofie, op de schriftelijke leer, bestaande uit: de Pentateuch, de Profeten en de Geschriften.
Midrash is een homiletische methode van bijbelse interpretatie en uitleg.
Volgens Adina Bar-El (2003) vertaalde Taichman kinderboeken naar het Jiddisch, en mogelijk
is hij de vertaler van deze publicatie. Taichman vertaalde uit verscheidene talen naar het Jiddisch,
onder andere boeken van Erich Kästner en Romain Rolland.
Kinder-Frajnd: dit is de orthografie zoals vermeld op de uitgave zelf.
De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem opgericht in 1918, opende haar poorten in 1925.
Zie bibliografie op de site van het Multatuli Huis: www.multatuli-museum.nl.
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Een kleine boef leert een grote boef kennen
De invloed van de roversroman in Woutertje Pieterse
Frits Booy
Inleiding
Een van de langste teksten in de bundel Ideeën (1862-1877) van Multatuli is de
roman over Woutertje Pieterse, later een paar maal zelfstandig uitgegeven. Deze
roman speelt omstreeks 1830 en lijkt gebaseerd op jeugdherinneringen van Eduard
Douwes Dekker. Het gaat over een dromerig jongetje van circa tien jaar uit een
nuchter, kleinburgerlijk milieu, dat daarin niet past. Zo wil hij heel graag de
sensationele roversroman Glorioso lezen. Glorioso de Groote Duivel is een
1
bestaande roman, in 1805-1807 uitgegeven in drie banden. Het is een vertaling
2
van de Duitse roman Glorioso der grosze Teufel van C.A. Vulpius uit 1800. Deze
Nederlandse vertaling kan Douwes Dekker als jongetje dus gelezen hebben. In
1838 is er een nieuwe, verkorte en gekuiste editie van deze Nederlandse versie in
3
één band verschenen.
4
Wat staat er nu bij Multatuli over dit voor Woutertje zo begerenswaardige boek?
Om Glorioso te kunnen lezen moet Woutertje dit boek tegen een geldbedrag lenen
bij een obscure boekwinkel-annex-leesbibliotheek in de Amsterdamse Hartenstraat.
5
Daartoe verkoopt hij zijn Nieuw-Testament voor veertien stuivers. Ik citeer:
... maar toch 'n papiertje dat de veertien stuivers inhield, waarvoor-i [=
Woutertje Pieterse] z'n Nieuw-Testament met gezangen had verkwanseld
6
aan den stalleman op d'ouwebrug,
Dan gaat Woutertje naar de leesbibliotheek:
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De boekeman scheen zich ‘gedekt’ te achten door de neergelegde veertien
stuivers. Althans hy nam uit de kast 'n deeltje dat vet en belezen, op
7
omslag en bladzyden tekens droeg van veel onzindelyk genot.

Glorioso en het Rooverslied
Hoe komt Woutertje er nu toe om de roversroman Glorioso te gaan lezen? Het
volgende citaat geeft het antwoord op deze vraag: ‘Want-i [=Woutertje] wist van den
8
schoolmakker die 'm had aangestoken met de romanziekte,...’ Een paar bladzijden
verder staat een andere reden, waaruit blijkt dat Woutertje toe is aan pittiger kost
dan uiterst brave kinderboekjes als de gedichtjes van Van Alphen en verhaaltjes
e

als De brave Hendrik (12 druk in 1833):
Sedert enigen tyd namelyk voelde hy [= Woutertje] zich geschokt in z'n
eerbied voor brave Hendrikken [sic], en hy walgde van de papieren
9
perziken der naarstigheid [=vlijt].
Welke invloed heeft Glorioso op Woutertje gehad? In deze roman maken we kennis
met de Italiaanse roverhoofdman Glorioso, die lange tijd anoniem in zijn land kan
opereren. Hij perst met een of meer criminele kornuiten eerzame burgers geld af
en is genadeloos voor de gendarmen. Hij weet, soms vermomd als politieman, altijd
aan de gendarmen te ontsnappen. Ook maakt hij onder schuilnamen eerbare
ongehuwde vrouwen het hof. In de strijd tegen de Fransen onder Napoleon maakt
het Italiaanse leger gebruik van Glorioso en zijn bendeleden, wier criminele gedrag
op deze wijze gesanctioneerd wordt. Zo worden boeven tot helden. Aan het slot
van de roman trouwt Glorioso met de mooie Miranda.
Dat Woutertje totaal beïnvloed is door het lezen van Glorioso blijkt duidelijk, als
schoolmeester Pennewip gedichten van zijn leerlingen nakijkt. Deze gedichten
moesten geschreven zijn op het thema ‘de deugd’. Meester Pennewip keurt ze na
schooltijd en aan zijn pruik kan men zien, wat hij van de gedichten vindt. De brave
onderwijzer schrikt zich een hoedje, als hij het Rooverslied van Woutertje onder
ogen krijgt:
- Hé... wat is dát? En de deugd... waar is de deugd?
Meester vertrouwde z'n ogen niet. Hy keerde 't blad om en bekeek de
achterzyde, of misschien de deugd zich daar verscholen had...
Helaas... helaas... er was geen spoor van de deugd te zien op Wouters
10
blaadje!
Meester Pennewip spoedt zich naar de familie Pieterse en leest daar tot ieders
ontzetting het Rooverslied van Woutertje voor. In dat lied vinden we vele ingrediënten
uit de roversroman terug:
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Titelpagina Glorioso (deel 1)

‘En den vyand den schedel gekloofd...’, ‘Met een houw en een stoot/De
dragonders verjaagd, en den markgraaf gedood/Om den buit!/En die
buit/Is myn bruid...’,‘En myn reisweg getekend met bloed en met vuur/Om
de wraak,/ Want de wraak/Is de taak/Van den koning van 't woud...’,‘Nu
de mannen gehangen, de vrouwen gehoond,/Voor plezier!’
- Voor plezier... herhaalde meester op 'n graftoon, voor plezier... Hy...
doet... die... dingen... voor... zyn... ple... zier! 't Hele gezelschap lag in
11
zwijm.
En Woutertje krijgt een stevig pak slaag van zijn moeder. Uit het bovenstaande blijkt
duidelijk het grote verschil tussen Woutertjes fantasiewereld en zijn kleinburgerlijke
milieu. Arme kleine boef: de avonturen van een grote boef komen hem duur te
staan...
Woutertje heeft dus zijn inspiratie gevonden in de door hem verslonden roversman
Glorioso. De vraag is of dat ook voor Douwes Dekker geldt. Heeft ook hij Glorioso
in zijn jeugd gelezen en hoe heeft hij die roman later in Woutertje Pieterse verwerkt?
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Glorioso volgens Multatuli
Als Eduard Douwes Dekker in zijn jeugd omstreeks 1830 Glorioso heeft gelezen,
dan kan dat niet de tweede druk uit 1838 geweest zijn. Wat staat er nu over het
uiterlijk van het boekje in Woutertje Pietersé? Ik citeer: ‘Met weerzin sloot hy [=
12
Woutertje] 't dierbaar boekje,...’ en ‘Toen Wouter z'n boek had teruggebracht in
13
de Hartenstraat,...’ De woorden boekje en boek in deze fragmenten wijzen erop
dat Multatuli de Nederlandse tweede druk (uit 1838) van Glorioso op het oog had,
want die is in één band uitgegeven. Dan heeft hij die niet als jongetje kunnen lezen
14
en Woutertje ook niet.
Hoe goed kende Multatuli Glorioso eigenlijk? Niet zo goed, zoals blijkt uit het
volgende fragment:
Maar, behalve dat ik [= Multatuli] Glorioso's geschiedenis niet recht ken
15
[...]. Laat het u [=de lezer] genoeg zyn, te weten dat het ‘heel mooi’ was.
Nu gaat de oplettende lezer nog meer twijfelen, Multatuli's ironie kennende, niet
alleen vanwege diens ‘citaat’ uit Glorioso dat gaat over Amalia bij het sterfbed van
haar moeder, maar zeker ook vanwege het volgende:
Ook was er meer zedelykheid in [in Glorioso], dan in al die flauwe
navolgingen. Al de leden der bende waren behoorlyk getrouwd, en
droegen handschoenen. In de grot stond 'n altaar met kaarsen, en de
hoofdstukken waarin meisjes geschaakt werden, eindigden met eerbare
puntjes of geheimzinnige gedachtenstrepen... die Wouter vergeefs tegen
16
't licht hield om er meer van te weten.
Hier schiet de lezer in de lach! Hij neemt Multatuli met zijn Glorioso niet langer
serieus. En wat die puntjes of gedachtestrepen betreft, dat valt wel mee, al worden
heftige liefdespassages niet of zeer verhuld in de echte Glorioso weergegeven.
Arme Woutertje (en Eduardje!), dat zal een teleurstelling zijn geweest... Bladzijden
verder beschrijft Multatuli het einde van zijn versie van Glorioso:
... en hy [= Woutertje] herhaalde dit tot het rampzalig ogenblik waarop-i
moest afscheid nemen van z'n held [=Glorioso], die op 't laatste blaadje
als berouwhebbend generaal-majoor sterft, in de armen van de
17
deugdzame Elvira.
Bovengenoemde passages komen in de bestaande roman Glorioso nergens voor.
Dat vermoedde de lezer al en dat is ook niet verwonderlijk, gezien de ironische
strekking ervan. Aan het eind van de echte Glorioso is er sprake van een huwelijk
tussen Glorioso en Miranda. Een happy end dus! Multatuli zal dit einde weinig
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spectaculair hebben gevonden, vandaar dat hij zijn held laat sterven in de armen
van diens geliefde. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat Multatuli de echte Glorioso
slecht (dat schrijft hij nota bene zelf!) of misschien helemaal niet heeft gelezen. Gaat
het eigenlijk wel om die roman?
In het dagboek van Mimi Hamminck Schepel, de tweede vrouw van Douwes
Dekker, staat vermeld dat hij als jongen de roversroman Rinaldo Rinaldini, de
18
roverhoofdman, ook van Vulpius, heeft gelezen. Dit verhaal speelt zich af in Italië
tijdens de Middeleeuwen en gaat over een bestaande Italiaanse ‘Robin Hood’. Deze
19
roman was indertijd populairder dan Glorioso. De vraag ligt voor de hand, waarom
Multatuli Woutertje Glorioso en niet Rinaldo Rinaldini laat lenen en lezen. Misschien
is dit het antwoord:
... hy [= Woutertje Pieterse] wilde Glorioso lezen.
Glorioso! Lezer, er zyn vele navolgingen, er is maar één Glorioso.
20
Al de Rinaldini's en Fra Diavolo's van later tyden, mogen niet op één
dag genoemd worden met den onvergelykelyken held [=Glorioso], die
gravinnen schaakte by dozynen, pausen en kardinalen uitplunderde als
feilbare mensen, en Wouter Pieterse schuldig maakte aan
21
testamentsverduistering.
Ook deze verwijzing naar de bestaande Glorioso is ironisch en klopt niet, want daarin
worden geen gravinnen geschaakt (en zeker niet bij dozijnen!) en pausen en
kardinalen geplunderd. Het is merkwaardig dat Multatuli verwijst naar de roversroman
Rinaldo Rinaldini, want uit de passage ‘Al de Rinaldini's en Fra Diavolo's van later
tyden’ blijkt dat hij doelt op navolgingen van Rinaldo Rinaldini, terwijl deze roman
22
veel bekender dan Glorioso was en eerder verscheen. Misschien heeft het
geheugen Multatuli parten gespeeld en heeft hij deze twee romans later abusievelijk
verwisseld. Maar ook in Rinaldo Rinaldini komen de zogenaamde citaten uit en
verwijzingen naar Glorioso waarover Multatuli het in Woutertje Pieterse heeft, niet
voor. En suggestieve puntjes en gedachtestrepen vinden we ook niet in Rinaldo
23
Rinaldini. Dus om deze roman gaat het ook niet.

Conclusie
Multatuli las Glorioso misschien en Rinaldo Rinaldini zeker, maar uit beide
roversromans heeft hij niets letterlijk overgenomen in Woutertje Pieterse. Hij heeft
zijn eigen fantasie laten werken naar aanleiding van wat hij zelf aan triviale romans
al dan niet als kind gelezen had. Het Roverslied van Woutertje valt wel uit Rinaldo
Rinaldini en/of Glorioso te destilleren. Met dit lied komt deze met één been in de
puberteit te staan. Multatuli steekt in Woutertje Pieterse de draak met sensationele
roversromans door middel van zijn versie van Glorioso. Het gaat hem dus niet om

Over Multatuli. Jaargang 33. Delen 66-67

24
een bepaalde titel maar om de soort roman. De man die deze soort propageerde,
was de auteur van Rinaldo Rinaldini en Glorioso: C.A. Vulpius.

C.A. Vulpius
Christian August Vulpius (1762-1827) was het oudste kind van de Saksische
groothertogelijke ambtenaar Johann Friedrich Vulpius en Margarethe Riehl in
Weimar. Hun dochter Christiane was getrouwd met de beroemde wetenschapper
en literator J.W. von Goethe, Hofgeheimrat, minister en intieme vriend van
groothertog Karl August van Saksen Weimar Eisenach. Na zijn gymnasiumopleiding
studeerde Vulpius rechten en filosofie aan de universiteit van Jena. Dankzij zijn
zwager Goethe kwam Vulpius als secretaris in dienst bij de Leipziger boekhandelaar
Gröschen. Daarna was hij in Weimar werkzaam als librettist en medewerker van
Goethe. In 1797 kreeg Vulpius een vaste aanstelling aan de bibliotheek van Weimar
- vermoedelijk weer dankzij Goethe - en in 1806 werd hij het hoofd van deze
bibliotheek. In 1816 werd Vulpius een van de raadsheren van de groothertog.
Vulpius schreef ongeveer zestig romantische werken: opera's, drama's, romans
en vertellingen. Zijn roem berust bijna uitsluitend op zijn roversroman Rinaldo
Rinaldini. Vooral met dit werk volgde hij trouw de melodramatische smaak van het
grote publiek. Deze roman was een voorbeeld voor andere auteurs en beleefde dan
ook vele herdrukken en navolgingen. Vulpius zette op deze wijze de traditie van de
zeventiende-eeuwse schelmenroman voort en introduceerde met enkele anderen
omstreeks 1800 de roversroman, dus louter ontspanningslectuur en... niet bepaald
opvoedend!

Eindnoten:
1 Glorioso de Groote Duivel. Eene Roversgeschiedenis uit de Agttiende Eeuw. Door den Schryver
[= C.A. Vulpius] van Rinaldini. 3 dln. Amsteldam, G. Roos, 1805-1807. G.J. van Bork noemt in
Schrijvers en dichters (DBNL biografieënproject I, 2004) J.J.A. Goeverneur als bewerker en
vertaler van ‘tal van volksboeken, waarvan Glorioso van Rinaldo dankzij Multatuli's Woutertje
Pieterse bekend is gebeleven’. De term volksboek is echter nogal verwarrend en de auteur van
Glorioso is zeker niet Rinaldo! (zie noot 18)
2 C.A. Vulpius, Glorioso der grosze Teufel. Eine Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts, von
dem Verfasser des Rinaldini, 1-3 Theil. Rudolstadt, Langbein und Klüger, 1800.
3 Glorioso, eene Rooversgeschiedenis uit de Agttiende Eeuw. Door den Schrijver van Rinaldini.
Nieuwe uitgave met Plaaten. Te Amsterdam, by H. Moolenyzer, 1838.
4 Voor de tekst van Woutertje Pieterse maak ik gebruik van Multatuli, Volledige Werken [VW]. Deel
11. Amsterdam: G.A. van Oorschot 1973.
5 Glorioso kopen was voor Woutertje duurder geweest, het boek moet toen zeker meer dan een
gulden hebben gekost.
6 VW II: 527. Marita Mathijsen schrijft hierover in haar artikel ‘Den echten kindertoon’. In: Literatuur
zonder leeftijd, 22 (2008), p. 100-111: ‘Woutertje verpatst de huisbijbel om een roversroman uit
de winkelbibliotheek te kunnen lezen, Glorioso.’ Dit klopt niet. Het gaat namelijk niet om de
huisbijbel, maar om een Nieuw-Testament met gezangen van Woutertje zelf, die hij verkoopt
om geld te krijgen voor het lenen van de roman Glorioso.
7 VW II: 528-529.
8 VW II: 528.
9 VW II: 530. De ‘papieren perziken’ slaan op een braaf kindergedicht over een perzik van
Hieronymus van Alphen, in: Proeve van kleine gedigten voor kinderen. Utrecht, 1778.
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VW II:
VW II:

564.
598-601.
VW II: 531.
VW II: 545.
In dat geval vervalt Glorioso als voorbeeld van een boek dat kinderen in de negentiende eeuw
graag lazen, vermeld in het artikel van Mathijsen, genoemd in noot 6.
VW II: 531.
VW II: 531.
VW II: 545.
C.A. Vulpius, Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann. Rudolstadt, Langbein und Klüger,
1797-1800. Zie Dik van der Meulen, ‘Wouter en de werkelijkheid’. In: Over Multatuli, jg. 23, nr.
47, p. 16-26. Hieruit blijkt wél dat de jeugd in Douwes Dekkers tijd dit soort romans las.
Ik neem aan dat Douwes Dekker de Nederlandse vertaling las: [C.A. Vulpius,] Rinaldo Rinaldini,
Overste der Roovers, Eene geschiedenis onzer eeuw. Uit het Hgd. vert. Amsterdam, G. Roos,
1801-1804, 6 delen, of de tweede druk uit 1802-1807. Dit romantische verhaal is verwerkt in
een opera, namelijk door G.F. Händel in 1711, en het is verfilmd. Rinaldo Rinaldini was tijdens
de negentiende eeuw te leen bij enkele leesbibliotheken in ons land; zie Ignaz Matthey, ‘De
eerste bibliotheekvoorzieningen voor de Nederlandse jeugd (1823-1900)’. In: De Boekenwereld,
jg. 10, nr. 1, p. 13-22.
Fra Diavolo [= Broeder Duivel] was de bijnaam van Michele Pezza, een Napolitaanse bandiet
en guerrillaleider tegen de Fransen in Italië, die van 1800 tot 1806 opereerde. Hij werd in 1806
in Napels terechtgesteld. Zijn avonturen zijn verwerkt in een opera (1830) van de Franse
componist Daniel Auber en in enkele films, onder andere met het komische duo Laurel en Hardy
(1933) erin. Fra Diavolo speelt geen rol in dit verband, omdat diens avonturen bij mijn weten in
Multatuli's tijd nooit in boekvorm zijn verschenen.
VW II: 527-528.
Zie noten 1 en 19.
Alleen het zoenen wordt beschreven, het echte vrijen wordt zeer verhuld weergegeven: ‘[...] het
zoetst gevoel verwisselde in het zaligste onbewust zijn; het tederste bewust zijn verloor zich
eindelijk in de bekoorlijkste gevoelloosheid.’ In: Rinaldo Rinaldini, Tweede deel. De tweede druk.
Amsterdam, G. Roos, 1805, p. 174.
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Mogen we vrijuit spreken?
1
Representatie en ideologie in Max Havelaar
Giulia Signorato
Genoeg, myn goede Stern! Ik, Multatuli, neem de pen op.
Iedereen zal deze zin meteen herkennen als de stellingname waardoor de auteur
van Max Havelaar zich aan het einde van zijn meesterwerk openlijk vertoont. Hij
neemt de pen op, ontdoet zich van zijn personages en stort zich op het Nederlandse
koloniale bestuur dat hem tot armoede veroordeeld heeft. Hij belooft dat hij op elke
mogelijke wijze de oneerlijke en onmenselijke uitbuiting van Javanen zal bestrijden.
Maar waar ligt precies het onrecht? In de uitbuiting of in de onmenselijkheid? Met
andere woorden: de roman is zonder twijfel bedoeld als bescherming voor de
autochtone bevolking, maar is het ook een antikoloniale tekst?
Ook al gebruikt Multatuli het literaire middel om bij zijn lezers medelijden op te
wekken, toch verwerpt hij de Nederlandse aanwezigheid op Java niet. Bovendien
is de roman het Nederlandse verhaal van een Nederlands hoofdpersonage, hoe
meevoelend en geëngageerd ook. De ruimte die aan de inlanders toegekend wordt,
blijkt in feite gering te zijn: behalve in het verhaal van Saïdjah en Adinda, bestaan
ze alleen op de achtergrond. Multatuli had wel de pen opgenomen, maar in wiens
voordeel eigenlijk?

De werkelijkheid zit in het oog van wie kijkt
Op elk niveau van communicatie - foto's, teksten, films, advertenties, gebaren zelfs
- zijn we ondergedompeld in een wereld die betekenis draagt en die we op elk
moment moeten interpreteren. Een gegeven werkelijkheid die eens en voor altijd
een bepaalde unieke betekenis heeft, bestaat niet. Wat ons omringt, wordt bepaald
door onze manier van kijken, die op haar beurt afhankelijk is van onze verwachtingen
en voorgaande kennis en ervaringen. Historische, socioculturele en geogra-
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fische contexten zijn dus essentieel om onze interpretatie van de wereld te
interpreteren. Wat we als ‘natuurlijk’ of ‘normaal’ beschouwen, is vaak een product
van een ideologische constructie. De kritiek van representatie bekijkt hoe teksten
de invloed van de sociale en politieke context ondergaan en hoe ze tegelijkertijd
aan de constructie van die tekst bijdragen. De focus ligt dus bij de creërende macht
van de tekst, gezien als een cultureel middel waardoor de lezer een bepaalde
interpretatie van de wereld krijgt en doorgeeft. Een tekst kan niet alleen onze visie
maar ook onze handeling determineren. Bij de bestudering van dit fenomeen is de
2
inbreng van de semiologie van groot belang geweest.
Volgens de tekenleer, de wetenschap die tekens bestudeert, is een teken
ideologisch als het niet alleen onze waarneming van een werkelijkheid maar ook
onze daden mee bepaalt. Daarom is ideologie een teken dat een praktisch antwoord
vereist en het gedrag van de mensen stuurt (Brillenburg Wurth 2006: 276-77).
Literaire teksten, als dragers van ideologie, hebben dus een feitelijke macht over
onze werkelijkheid. Een voorbeeld daarvan is de fundamentele rol die koloniale
teksten hebben gespeeld in de beschrijving van anderen als ondergeschikten die
de Europese overheid niet alleen zouden moeten verdragen, maar zelfs waarderen.
Op dit gebied is het werk van Edward Said baanbrekend geweest. In zijn essay
Orientalism (1978) bekijkt hij hoe oriëntalisme als academische discipline een grote
invloed op het Westerse idee van ‘de Oriënt’ heeft gehad. De Oriënt werd daarin
als een tegenpartij van het westen voorgesteld, als een ‘Ander’ die kan en moet
worden bekeken of zelfs bestudeerd. Op die wijze wordt de Oriënt het object van
de Westerse blik en verliest hij elke mogelijkheid om voor zichzelf te spreken.
Koloniale teksten zouden dus aan het oriëntalistische discours deelnemen als tekens
die de Oriënt beschrijven zonder hem een stem te geven. De kritiek van representatie
gebruikt ontmaskerende leesstrategieën om de vanzelfsprekendheid van de
voorstellingen in twijfel te trekken. In het Nederlandse taalgebied is vooral het
handboek van Maaike Meijer In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie
(1996) belangrijk geweest om dit soort onderzoek in te leiden. Zij bestudeert hierin
hoe sekse en etniciteit binnen (vooral Westerse) culturen hiërarchieën impliciteren
of suggereren. Verschillende voorbeelden van systematische tekstanalyse laten
zien hoe een tekst nader kan worden bekeken om een grammatica van verschil te
identificeren. Het verschil dat in zulke teksten geconstrueerd wordt, is tussen blank
en zwart maar ook vaak tussen man en vrouw. De kritiek van representatie
combineert dan ook in haar ontmaskerende leesstrategie de resultaten van de
feministische én van de postkoloniale theorieën. In het koloniale en in het patriarchale
discours worden respectievelijk zwarten en vrouwen op een vergelijkbare manier
als ondergeschikten gerepresenteerd door een stem die ze wil beheersen. Beide
groepen worden met behulp van vaste categorieën van representatie be-
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schreven, die vaste (en doorgaans negatieve) eigenschappen vertonen. Beide
groepen worden als iets ‘anders’ gezien, iets wat de dominante groep op afstand
wil houden. Beide groepen worden uiteindelijk objecten die pas subjecten zouden
kunnen worden door een perspectiefverwisseling.
Dit kritisch kader heb ik bij de analyse van Max Havelaar gebruikt en mijn
bevindingen getoetst aan die van de Hongaarse neerlandica Judit Gera. In haar
boek Van een afstand. Multatuli's Max Havelaar tegendraads gelezen (2001) herleest
ze de Max Havelaar op basis van postkoloniale en feministische literatuurkritiek om
tot een gloednieuwe interpretatie van de roman te komen. Ik heb mijn betoog
toegespitst op twee vragen: is er in het boek een grammatica van verschil die
Europeanen en inlanders apart houdt? En kan een auteur überhaupt uit het
denkkader van zijn/haar tijd treden?

Een veelzeggende structuur
De structuur van Max Havelaar lijkt op het eerste gezicht ingewikkeld en bijzonder
chaotisch, maar is in werkelijkheid goed doordacht. Volgens de traditionele
interpretatie van A.L. Sötemann dient elk aspect van de roman om de lezer te
overtuigen van de rechtschapenheid van Havelaar en dus van de man achter de
auteur. Elk element is functioneel aan de algemene constructie van de roman, aan
de identificatie met Max Havelaar en aan de aanvaarding van de beschreven
gebeurtenissen, hoe vreemd die ook mogen zijn. Sötemann schenkt bijzondere
aandacht aan de tekenen die de aanwezigheid van Eduard Douwes Dekker achter
de personages van Havelaar en Sjaalman laten doorschemeren. Hij legt de nadruk
op de autobiografische kenmerken van de roman en op het spel tussen de schrijver
en de lezer die alle tekenen moet ontdekken en goed interpreteren. Zijn doel is
vooral hermeneutisch: hij ziet een duidelijke en precieze boodschap in de woorden
van de auteur en hij wil die achterhalen. Volgens Sötemann is de opportunistische
Droogstoppel een tegenpartij van Max Havelaar, de romantische held van het
verhaal. Max is idealistisch en nobel terwijl Droogstoppel een berekenend,
materialistisch en vooral schijnheilig persoon is.
De postkoloniale interpretatie van Judit Gera zet de structurele eigenschappen
van de roman in een heel ander licht. Volgens haar is er tussen de twee
narratologische kaders een verhouding van synonymie. Droogstoppel en zijn wereld
zouden dus niet als tegenhangers van Max Havelaar moeten worden beschouwd:
beiden zijn blanke Europeanen die niet-Europeanen uitbuiten. De tegenstelling is
dus niet tussen hier en daar of tussen de twee verschillende houdingen van de
hoofdpersonages, maar tussen kolonisatoren en gekoloniseerden (Gera 2006).
In principe zijn beide interpretaties mogelijk. De auteur maakt Droogstoppel ronduit
belachelijk en brengt de lezer ertoe om bijna automatisch de kant van
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Stern en dus van Havelaar te kiezen. Om dit effect op te wekken wordt de
representatie van de burgerlijke ideologie sterk overdreven. Door deze overdrijving
wordt de lezer in een kritische positie gemanoeuvreerd: terwijl Droogstoppel zijn
uitspraken als vanzelfsprekend beschouwt, zou de lezer dat zeker niet doen. Die
zal zich nooit met zo'n personage willen identificeren of met zijn wereldbeeld
instemmen.
De burgerlijke omgeving waarin Droogstoppel leeft, wordt in de eerste vier
hoofdstukken geïntroduceerd. Met een tamelijk langzame aanhef, creëert
Droogstoppel de premisse, een narratief kader dat het primaire verhaal inleidt. Hij
is een homodiëgetische verteller, praat in de eerste persoon en verwijst naar de tijd
waarin hij leeft. Hij beschrijft de wereld van hier en nu, terwijl de tweede verteller,
Stern, een heel nieuw universum schildert: de koloniën, wereld van daar en toen,
blijken een heel vreemde en exotische plaats te zijn. In het geval van Stern hebben
we met een stem te maken die zichzelf als vrij van elke ideologische connotatie
waant: hij beschouwt zichzelf dan ook in staat om de werkelijkheid weer te geven
zoals die is. Stern, en Sjaalman met hem, stelt zich achter de inlanders op maar
probeert ook de rechtvaardigingen die de ideologie onderhouden, bloot te leggen.
Vaak wordt de traditionele representatie van de ‘Ander’ in twijfel getrokken.
Maar is het echt zo? Is Sterns kijk op de werkelijkheid inderdaad neutraal? Kan
iemand aan een ideologisch schema van representatie überhaupt ontkomen? De
Europeanen beschrijven en herschrijven een exotische wereld die daardoor een
object van representatie wordt. De inlanders zijn geen subjecten, geen actieve
personages maar passieve objecten die door iemand anders beschreven en bepaald
worden. Een interessant voorbeeld daarvan is de wijze waarop de inlanders
beschouwd worden met betrekking tot de uitbuiting die ze ondergaan. Volgens Gera
is het Javaanse volk verantwoordelijk voor zijn eigen uitbuiting als gevolg van zijn
onderdanige aard. Zo zou de Europeaan in deze context optreden als diegene die
de inlander tegen zichzelf moet beschermen, als een gerechtvaardigde voorvechter
die het recht/de plicht heeft om de ‘arme Javanen’ te redden (Gera 2001: 32 e.v.).
Volgens mij is het veelzeggend dat Multatuli de verantwoordelijkheid voor de
misdaden van de Javaanse regenten aan de Europeanen toeschrijft. De regenten
zijn de eersten die onrecht plegen, maar de Nederlanders hebben een grotere
verantwoordelijkheid want ze laten de Javaanse regenten in onhoudbare
omstandigheden leven. De keuzen van de inlanders worden niet ingegeven door
hun gevoel van moraliteit maar worden bepaald door die van de Europeanen. Ze
hebben geen verantwoordelijkheid voor hun handelingen en dus geen echte controle
over hun leven. De ‘Ander’ wordt in beide gevallen voorgesteld als iemand die niet
voor zichzelf kan spreken maar die onder voogdij van de Europeaan moet staan.
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Leesstrategieën: hoe zal de lezer ideologische beschrijvingen
ontmaskeren?
De kritiek van representatie bewerkt de klassieke criteria van de literaire analyse
door de ontwikkeling van alternatieve leesstrategieën. De belangstelling ligt vooral
bij de rol van de vertellers, de stereotype rolverdeling tussen personages, de
focalisatie, de karakterisering en functie van de ruimte en de binaire opposities
waarmee de ‘Ander’ doorgaans beschreven wordt. De rol van de vertellers heb ik
gedeeltelijk geanalyseerd in de voorafgaande paragraaf maar ik zal die in verband
met focalisatie verder uitdiepen.
Met het woord focalisatie bedoelen we ‘het bewustzijn (het oogpunt of subject)
van waaruit de verhaalwereld wordt waargenomen’ (Rigney 2006: 184). In koloniale
teksten is het vaak de Europeaan die focaliseert en de ‘Ander’ van bovenaf bekijkt.
Zodoende kan het westerse personage bepaalde eigenschappen aan de inlanders
toekennen en dit meestal met een precies doel: de ‘essentie’ van de ‘Ander’ vangen
vanuit een schijnbaar objectief gezichtspunt om hem daarna op een afstand te
houden. De ‘Ander’ wordt als iets totaal vreemds, definitief aparts en ‘lagers’
beschouwd. Hij is het negatief van een positief. De ‘Ander’ blijkt alle negatieve
eigenschappen te hebben, terwijl het Zelf als totaal positief wordt beschouwd. Om
dit effect op te wekken wordt de inlander vaak geïdentificeerd met de kleur van zijn
huid en met zijn naaktheid, gezien als een embleem van de natuur als
tegenovergestelde van de cultuur, de typische eigenschap van de Europeaan.
In Max Havelaar zijn de twee intradiëgetische vertellers belangrijke focalisatoren.
Batavus Droogstoppel hecht geen belang aan de lokale cultuur en beschrijft de
inlandse bevolking als een vormeloze massa van heidenen. Zoals te verwachten
is, legt hij de nadruk op de fysieke eigenschappen van de anderen die onmiddellijk
met de culturele verschillen worden verbonden. De volgende passage is hiervan
een duidelijk voorbeeld:
Dáár kruipen zy rond in de walgelyke slangenholen van heidense onkunde,
daar buigen zy het zwarte kroesharige hoofd onder het juk van
eigenbelangzuchtige priesters! Daar aanbidden zy God onder aanroeping
van een valsen profeet, die een gruwel is voor de ogen des Heren! En,
geliefden, zelfs zyn er die, als ware het niet genoeg een valsen profeet
te gehoorzamen, zelfs zyn er die een anderen God, wat zeg ik, die goden
aanbidden, goden van hout of steen, die zyzelf gemaakt hebben naar
hun beeld, zwart, afschuwelyk, met platte neuzen en duivelachtig! (VW I:
127) [cursivering van mij].
De aard van de inlander wordt als een verpersoonlijking van het kwade voorgesteld.
De zwarte kleur van de huid wordt met een ‘zwartheid van geest’ verbonden
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waaraan niet te ontkomen valt. De meeste huidige lezers zijn het onmiddellijk oneens
met de beweringen van Droogstoppel die apert racistisch zijn en zijn geneigd om
de voorkeur te geven aan de stem van Stern/Sjaalman.
Als verteller verzet deze zich tegen de vermeende hiërarchie die de blanke als
superieur aan alle anderen ziet. Hij bekritiseert het gebruik van het woord ‘liplap’,
gezien ‘als een bewijs hoe ver de niet-liplap, de blanke, dikwerf van ware beschaving
3
verwijderd is’. Hij beweert dat de inlanders moeten worden beoordeeld naar hun
individuele kenmerken die onafhankelijk zijn van de etnische groep. Hij ziet dat de
vooroordelen tussen etnische groepen, die in Indië ook tussen sociale classen
onderling bestaan - wederzijds zijn en zowel de blanken als de zwarten betreffen.
Dit is wel een verwisseling van focalisatie, maar de beschrijving van de inlanders
blijft ‘essentialistisch’. Talrijke zinnen beginnen met de woorden ‘de Javaan is’, vaak
4
gevolgd door ‘van aard’. Een dergelijke karakterisering werkt zogezegde binaire
opposities in de hand. De eigenschappen van de inlanders worden als onveranderlijk,
universeel en dus onontkoombaar beschouwd. De Europese focalisator wil de
essentie van de ‘Ander’ bereiken en erkent niet zijn/haar persoonlijkheid als individu.
Verder worden de ‘arme Javanen’ beschreven als onzekere, milde wezens die
door de Europeanen tot opstand zijn gedwongen. Zelfs hun mensheid wordt door
de blanken bedreigd: moeders moeten hun kinderen verkopen of zelfs opeten
vanwege politieke maatregelen die de bevolking uithongeren. De inlanders worden
als geheel passief voorgesteld en zijn dus het tegenovergestelde van de actieve
Europeaan. In dit geval is de bedoeling van een dergelijke representatie wel duidelijk
de inlanders te beschrijven als absoluut onschuldig, maar de auteur lijkt daarbij te
vergeten dat het gebrek aan schuld vaak ook een gebrek aan verantwoordelijkheid
is voor het eigen handelen.
In dit verband is het verhaal van Saïdjah en Adinda van groot belang. Deze
melancholieke liefdesgeschiedenis is de enige uitzondering op de Eurocentrische
focalisatie van de rest van het boek. Het beroemde verhaal is kennelijk bedoeld om
medelijden bij de lezer op te wekken, mits er genoeg meevoelende lezers bestaan
die bereid zijn de inlanders als ‘echte mensen’ te beschouwen. Desondanks zijn er
ook hier vormen van marginaliserende representatie te vinden. Ten eerste is de
auctoriale vertelling in de derde persoon kenmerkend voor wat Toni Morrison
5
‘paternalistische vertelling’ noemt. De stem van de inlander is nooit helemaal
zelfstandig maar wordt door de blanke verteller begeleid.
Ook wanneer de focalisatie naar de ‘Ander’ verschuift, blijft zij een uitvinding van
de blanke auteur die vrije toegang tot de gedachten van de inlander blijkt te hebben.
In Max Havelaar is de intimiteit van de ‘Ander’ zelfs uit het niets gecreeerd en de
auteur heeft er totale controle op. Ook de plot is volgens een traditione-
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le rolverdeling tussen actieve en passieve personages geconstrueerd. Saïdjah kiest
er wel voor actie te ondernemen maar deze zal op het einde door de blanke
kolonisatoren worden verhinderd. De jongen is niet lui of ongemotiveerd maar toch
kan hij niets doen tegen de macht van de blanken. Verder is de ambitie van Saïdjah
heel bescheiden, zeker in vergelijking met die van Max Havelaar: hij wil boer zijn
en een rustig leven met zijn vrouw delen. De horizon en de mogelijkheden van de
inlander zijn beperkt tot een huiselijk domein van dagelijkse taferelen (de jongen
die met zijn buffel werkt, de tijd die aan de hand van de maan geteld wordt). Het
beeld dat de auteur voorstelt, is exotisch en wekt de fantasie op: de wereld van de
‘Ander’ wordt als zuiver, eenvoudig en natuurlijk gezien, volgens het klassieke model
van de ‘edele wilde’. De karakterisering van de ‘Ander’ benadrukt het onderscheid
tussen de gewoonten en de gevoelens van de inlanders en beschrijft de ene als
helemaal verschillende, die andere als hoofdzakelijk gelijk.
De gevoelige kant van Saïdjah wordt ook benadrukt door zijn taal, die eenvoudig
maar tegelijkertijd ‘goddelijk’ en dus ‘niet menselijk’ blijkt te zijn. De rol van de taal
is een aspect dat tot nu toe gedeeltelijk verwaarloosd is geweest maar dat tot
interessante bevindingen kan leiden. Zoals we hebben gezien wordt de taal van
Saïdjah als een soort ‘natuurlijke taal’ gezien die bijna vanzelfsprekend een
tegenovergestelde van de rationele en doelmatige taal van de Europeaan is. De
taal is voor de Europeaan een middel waardoor hij de wereld kan bezitten en
herscheppen (een voorbeeld hiervan is de naam die aan de koloniën is gegeven Nederlands-Indië' - die Multatuli trouwens sterk bekritiseert).
Maar de taal is ook een middel om de ‘Ander’, in dit geval de anderstalige, uit te
sluiten. De beheersing van het Nederlands was een prerogatief van de hogere
klassen en de liplappen die een benaderende kennis van de ‘dominante taal’ hadden
worden vaak als een ‘kladversie’ van de Europeaan beschouwd. Als verteller schrijft
Stern deze gewoonte aan de onwetendheid van de kolonisatoren toe, die onbekend
zijn met de eigenschappen van de Javaanse taal en zijn klanken. In dit geval wordt
de Europeaan bekritiseerd maar dat is niet zo als het verhaal over de zwarten, en
niet over de ‘liplappen’, gaat. Een interessant voorbeeld daarvan is de beschrijving
van Verbrugge die onder een pendopo op Max Havelaar, de nieuwe
assistent-resident, wacht. De Regent van Lebak zelf is daar en toch heeft hij hem
bijna niets te zeggen. Kort daarna komt Duclari en begint Verbrugge onmiddellijk in
het Nederlands te praten. Verder wordt de Regent opzettelijk buiten de conversatie
gehouden:
- Zou de Regent ons verstaan?
- Ik geloof het niet. Maar toon my iets uit je weitas, dan denkt hy dat we
dáárover spreken (VW I: 74).
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De Regent bevindt zich hier in een staat van ondergeschiktheid (in een
ondergeschikte positie): hij weet alleen wat de Europeanen willen dat hij weet. Deze
daad van linguïstische afzondering krijgt geen enkele weerlegging in de tekst maar
wordt integendeel voorgesteld door Stern, de ‘positieve verteller’, met wie de lezer
instemt. Het is een voorbeeld van de ideologische visie die de tekst ondersteunt.
Vele aspecten zijn daarentegen ambivalent en worden op verschillende manieren
belicht zodat de roman kan bijdragen aan de deconstructie van bepaalde
conventionele beoordelingen. Dit zien we bijvoorbeeld bij het ethisch-religieuze
motief, met de beschrijving van de koloniale ruimte en met de karakterisering van
de blanken. Wat de godsdienst betreft is er duidelijk een sterke contrapositie tussen
de utilitaristische houding van Droogstoppel die deze gebruikt als rechtvaardiging
voor de koloniale uitbuiting en het echte morele engagement van Havelaar. Verder
wordt ook het gezichtspunt van de inlanders in aanmerking genomen. Naast het
mystieke gevoel van Saïdjah met betrekking tot de natuur, vinden we de berekende
houding van Jang di Pertoean, het hoofd van Batak, die een religieus excuus gebruikt
om een opstand tegen de ‘christelijke honden’ van Mandailing te organiseren.
Multatuli vergelijkt de Europeanen en de inlanders in een beschrijving die dezelfde
eigenschappen aan beiden toeschrijft en daardoor maakt hij de grens tussen wij en
zij zwakker.
Een ander motief dat het categorische verschil tussen Europeaan een inlanders
ter discussie stelt is de beschrijving van de koloniale ruimte. De eerste ontmoeting
tussen de Europese lezer voor wie het verhaal bedoeld is en de koloniale wereld,
vindt plaats in een straat in Lebak, aan het begin van hoofdstuk v. Deze straat
voldoet niet aan de verwachtingen van de lezers en benadrukt het verschil tussen
hier en daar. Maar de houding van de Europeaan in die omstandigheid is wel
verbazingwekkend. Hij heeft geen controle op de ruimte die hij beheerst maar is
onvoorbereid, houterig, niet in staat om zich aan te passen aan een onbekende
situatie. En de Javanen kunnen om hem lachen.
De blanke man wordt dus niet altijd als de dominante macht gezien, maar ook
niet altijd als een vijand. De held van de roman wordt als het enige echt eerlijke
blanke personage gezien, dus als uitzonderlijk gepresenteerd. Het Nederlandse
leger dat het dorpje waar Adinda naartoe gevlucht is heeft vernietigd, wordt als
gewelddadig beschreven. De Nederlandse ambtenaren worden als lafaards
beschouwd omdat ze voor de lieve vrede hun plichten verzaken. Enkelen van hen,
zoals Verbrugge of Slotering, worden alleen van nalatigheid beschuldigd: ze kennen
hun plichten en willen ze wel uitvoeren maar ze zijn bang. De deconstructie is
gedeeltelijk: de auteur houdt rekening met de verschillen maar geeft een algemene
karaktertekening die alleen Havelaar uitsluit. Dergelijke representatieve variëteit is
niet te vinden in de beschrijving van de inlanders van wie de karakterisering min-
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der heterogeen is. Ook in dit geval is de aandacht op de Europeanen gericht, die
de echte hoofdpersonages blijken te zijn.

Het ‘zwakke’ geslacht
De verhouding tussen mannen en vrouwen, nog een sterke binaire oppositie, is een
ander aspect van de representatie waar ik nog aandacht aan wil besteden. Max
Havelaar is immers een negentiende-eeuwse roman gebaseerd op de burgerij
waarin de patriarchale ideologie aanwezig en levendig is.
Ten eerste bekijk ik de figuur van Tine, de trouwe vrouw van Max Havelaar. Aan
haar worden duidelijk buitengewone eigenschappen toegeschreven, ze wordt zeer
gewaardeerd door haar man en is de enige die hem volledig kan begrijpen. Maar
haar verdiensten zijn eigenlijk alleen verbonden aan haar rol van moeder en
echtgenote die op een ideologische manier aan haar worden toegekend. Het is een
duidelijk geromantiseerde voorstelling van het vrouwelijke personage. Tine werkt
als model van een ‘echte vrouw’ die zich alleen volledig kan ontwikkelen in haar
eigen domein. Zij is geen onafhankelijk personage en ze leeft ten bate van haar
man.
Iets dergelijks geldt ook voor Adinda, het Javaanse meisje. Haar rol is in wezen
het object van de liefde van Saïdjah te zijn. Hij gaat tot actie over terwijl zij geduldig
op hem wacht. Als het verhaal bijna tot een goed einde komt, wordt Adinda door
haar vader weggevoerd. Verder is haar lot een gewelddadige dood die haar elke
eer ontneemt terwijl Saïdhja heldhaftig zelfmoord pleegt door tegen de Nederlandse
bajonetten in te lopen. Het meisje heeft geen controle op haar leven en is afhankelijk
van de wil van de mannen. Ze wordt bekeken, bedacht en begeerd door de
mannelijke blik en wordt dus als object van representatie gezien. Kenmerkend is
dat ze in twee liefdesgezangen wordt geprezen, zoals typisch is voor de Europese
idee van de man-vrouw relatie. Een geïdealiseerde visie van de vrouw wordt in de
beschrijving van de vrouwen van Arles weergegeven. De volkomenheid van die
vrouwen schuilt in hun ‘onmenselijkheid’ en hun uiterlijke kant. Ze waren zo schoon
dat ze hun neus niet konden snuiten. De schone vrouwen van Arles worden zelfs
één ideale vrouw met wie het eigenlijk onmogelijk is een relatie aan te gaan. De
vrouw is geen individu maar een geestelijke essentie waarnaar de man kan kijken
om zelf beter te worden:
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:142 e.v.)
Weer eens is de man het werkende personage terwijl de vrouw alleen invloed op
de wereld kan hebben door haar uitetlijk, als object van de mannelijke blik. Droog-
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stoppel daarentegen idealiseert de vrouw niet. De Nederlandse meisjes van de
burgerlijke klasse zijn geen engelen maar frivole wezens die gemakkelijk zonder
reden geroerd of enthousiast worden. Zijn vrouw en dochter hebben een secundaire
rol en hij beschouwt hen als een verlengstuk van zijn maatschappelijke positie. Hij
is getrouwd want dat hoort zo maar hij beschouwt zijn huwelijk als een goede
verbinding, zoals blijkt uit zijn woorden:
Niemand kan zeggen dat ik niet goed leef met myn vrouw - zy is een
dochter van Last & Co., makelaars in koffie - niemand kan iets op ons
huwelyk aanmerken. Ik ben lid van Artis, zij heeft een sjaallong van
tweeënnegentig gulden [...] (VW I: 16).
Dit is duidelijk een verstandshuwelijk dat gebaseerd is op maatschappelijk aanzien
en stoffelijke goederen. Verder bekritiseert Droogstoppel de vrouw van Sjaalman,
van wie gesuggereerd wordt dat ze de vrouw van Havelaar is. Tine is voor hem een
ontaarde moeder en vrouw die niet weet hoe ze zich moet gedragen:
Ik was bly dat ik Frits niet gezonden had, want haar kleding kwam me
zeer onkies voor, en het vreemde daarvan werd nog verhoogd door de
losheid waarmee ze zich bewoog, als vond ze zich heel goed zo. Ze
scheen volstrekt niet te weten dat ze er niet uitzag als andere vrouwen.
Ook kwam het me voor, dat ze volstrekt niet verlegen was over myn
komst. Ze verborg niets onder de tafel, verschoof de stoelen niet... in één
woord, ze deed niets van wat toch het gebruik is, als er een vreemdeling
komt van een deftig voorkomen (VW I: 50 e.V.).
Zij heeft geen eerbied voor de conventies en is dus geen goede vrouw. Natuurlijk,
aangezien Droogstoppel de verteller is, kunnen we ervan uitgaan dat deze visie op
de vrouw en het huwelijk wordt afgewezen door de auteur die de burgerlijke
mentaliteit wil bekritiseren. Tegelijkertijd is hijzelf gebonden aan de ideologische
conventies voor de representatie van vrouwen en etniciteit. De verhouding tussen
Tine en de Javaanse vrouwen is bijvoorbeeld geconditioneerd door een bepaalde
graad van hiërarchie. Mevrouw Slotering zal nooit echt goed gezelschap zijn voor
de vrouw van Max die het een opoffering zal vinden haar tijd met haar door te
brengen. Verder wordt Tine in zekere zin vergeleken met Si Oepi Keteh, een jong
meisje dat in 1842 met Havelaar in een kano voer. Zij is niet alleen totaal
ondergeschikt aan Max en aan haar vader maar ook minder gelukkig dan Tine, de
Europese vrouw. Volgens de analyse van Duco van Oostrum in Male Authors,
Female Subjects (1995) is Oepi als vrouw de gelijke van Tine maar is zij als inlandse
aan haar ondergeschikt. Tine heeft een hogere maatschappelijke positie en kan
zich dus uit-
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drukken, of zelf tegen haar man ingaan, terwijl Oepi alleen mag spreken als iemand
haar iets vraagt Volgens Gera heeft de kolonisatie de patriarchale ideologie
ondersteund omdat de vrouwen in een koloniale context ondergeschikt blijven aan
hun man. Verder zijn de vrouwen verdeeld vanwege het etnische verschil en kunnen
ze niet samenwerken om de onderdrukking die ze beiden ondergaan te ontlopen.
De kolonie zelf wordt vaak gezien als een vrouwelijke figuur die de man kan en zal
beheersen. Een voorbeeld daarvan is het motto van de roman, waarin de
geschiedenis van Lothario en Barbertje wordt verteld. De man zegt dat hij dit vrouwtje
heeft gekleed en gevoed. Hij heeft voor haar gezorgd als een ouder met zijn kind
zou doen. Haar naam zelfs, Barbertje, oproept het idee van vreemdheid want de
oude Grieken noemden de vreemdelingen ‘barbaren’, die niet in staat waren Grieks
te spreken, of zelfs überhaupt te spreken. Zij is zwak en moet door hem beschermd
geworden. Zij is dus een personificatie van de kolonie zelf en werkt, aldus Gera, als
symbool van de mannelijke wil tot beheersing en tegelijkertijd van zijn vrees voor
het onbekende.
Zoals we hebben gezien, wordt de verhouding tussen mannen en vrouwen niet
helemaal op een traditionele wijze vastgesteld. Multatuli staat weliswaar dicht bij de
feministische zaak maar hij blijkt de vrouw alleen te beschouwen in de context van
het huwelijk. Op dezelfde manier waarop hij zich niet verzet tegen het kolonialisme
maar tegen een oneerlijke overheersing, is hij voor een man-vrouwrelatie die op
gerechtigheid gebaseerd is. Mannen en vrouwen zouden equal but different zijn:
volgens Multatuli zouden ze zich naar hun eigen aard moeten gedragen, maar de
ene categorie zou de andere niet mogen onderdrukken. Volgens Van Oostrum zou
ook het verhaal van de Japanse steenhouwer, dat Max Havelaar aan Oepi vertelt,
een metafoor zijn van de voorgestelde houding: de persoonlijke vervulling zal gezocht
worden binnen de rol die iedereen door het leven toegewezen krijgt, volgens de
dichotomieën man/vrouw en kolonisator/gekoloniseerde (Van Oostrum 1995: 57).

Ter afsluiting
Er is geen enkele twijfel mogelijk over de bedoeling van Multatuli als auteur. De
wijdvermaarde laatste bladzijden van zijn boek verklaren zijn doel zonder er doekjes
om te winden:
Dit boek is een inleiding...
Ik zal toenemen in kracht en scherpte van wapenen, naarmate het zal
nodig wezen... (VW I: 294).
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Het boek is alleen de eerste stap, een middel waarmee zijn auteur een doel zal
nastreven. De literatuur is het wapen waarmee hij zich wil uitdrukken om een zo
groot mogelijk publiek te bereiken en te beïnvloeden. Hij wil de werkelijkheid van
de koloniale wereld veranderen door de klassieke Europese kijk erop te veranderen.
Hiervoor moet hij onvermijdelijk de ideologische rechtvaardiging van deze Europese
kijk weerleggen. Dat kan hij omdat hij weet dat hij zich in een ideologische context
bevindt en omdat hij ook heeft strategieën om deze te bestrijden.
Het fragment waarin hij het meest over de waarde en de macht van de literatuur
nadenkt is het verhaal van Saïdjah en Adinda. De auteur, met de stem van Stern,
bekent dat het verhaal eigenlijk fictief is, maar toch zeer belangrijk. Het is
geloofwaardig en beschrijft de mishandeling die de inlanders in de werkelijke wereld
ondergaan. De schrijver maakt et geen geheim van dat het verhaal een literaire
constructie is en stelt de boodschap in het midden van de belangstelling: het lijden
van de Javaanse bevolking is er niet minder waar om, ook al is het verhaal fictief.
Multatuli vergelijkt Max Havelaar met Uncle Tom's Cabin (1852) van de
Amerikaanse schrijfster Harriet Beecher-Stowe, en verdedigt zijn keuze als de enige
mogelijkheid om de lezer te overtuigen van de wreedheid en de bruutheid van de
Europese overheersing. Net zoals Beecher-Stowe weet hij dat een lijst van feiten
en cijfers nooit zo ontroerend zal zijn als een geloofwaardige geschiedenis. Ook de
Amerikaanse schrijfster wilde gelezen worden om haar lezers emotioneel te
betrekken door een beroep te doen op hun gevoel van moraliteit. Door haar roman
werd ze deelnemer in het debat over de slavernij, ook al was zij een vrouw en dus
uitgesloten van de publieke sfeer. Vanwege de stilistische keuzen wordt haar boek
toch gerekend tot de vrouwelijke literatuur (Van Oostrum 1995: 63), een literatuur
namelijk waarin de esthetiek en de aandacht voor de gevoelsfeer, die van oudsher
aan vrouwen toegekend wordt, centraal staan. Volgens Van Oostrum is Multatuli
ook afhankelijk van een vrouwelijke literaire strategie, gebaseerd op zogenaamde
‘vrouwelijke’ waarden als spiritualiteit, medelijden, empathie en moraliteit. Maar de
bepaling zelf van een zogenoemd ‘vrouwelijk genre’ is eigenlijk een gevolg van een
gestereotypeerde visie van het begrip gender, een visie die alleen aan de vrouw
emotionele eigenschappen toeschrijft. De keuze om zich op gevoeligheid te
concentreren zal dus onontkoombaar zijn voor de ‘minderwaardige’ schrijver, zowel
voor de vrouw als voor de gekoloniseerde. Multatuli is noch de ene noch de andere
maar krijgt toch meer macht wanneer hij kiest voor de rol die conventioneel de
zwakste is. De beschrijving die Droogstoppel van de sentimental novel geeft is niet
toevallig heel kritisch. Hij beschouwt elk menselijk werk dat door de
verbeeldingskracht geïnspireerd is als een reeks domheden en onwaarheden. Het
idee van Droogstoppel is
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dat men den zin voor waarheid bederft bij het volk, dat de uitzondering
als regel aanneemt, en dat men de publieke zedelykheid ondermynt, door
het te gewennen iets toe te juichen op het toneel, wat door elk fatsoenlyk
makelaar of koopman voor een bespottelyke krankzinnigheid wordt
gehouden in de wereld (VW I: 18).
De mening van Stern is natuurlijk helemaal anders: ‘wat verdichtsel is in 't byzonder,
waarheid wordt in 't algemeen’ (VW I: 255). Dat geldt in het bijzonder voor het verhaal
van Saïdjah en Adinda waarin de auteur een ideologie die algemeen als waarheid
wordt beschouwd vervangt door een verhaal dat weliswaar apert verzonnen is maar
dat een alternatieve visie van de werkelijkheid biedt.
De literatuur is dus voor Multatuli een middel om aan de conventionele interpretatie
van de wereld te ontsnappen door de schepping van een ander universum gemaakt
van woorden. Ook Roland Barthes meent dat de literatuur een dergelijke macht
heeft: de unieke stem van de auteur zal volgens hem zijn eigen interpretatieve code
aan zijn schepping kunnen toekennen. Als enige instantie die controle heeft over
het boek zal de auteur zo nieuwe regels kunnen opleggen (Barthes 1972). Andere
studies, zoals die van Louis Althusser, hebben de definitieve onmogelijkheid om
aan de ideologie te ontsnappen vastgesteld: de auteur creërt zijn persoonlijke
universum op basis van de conventionele codes die hij met zijn publiek gemeen
heeft en die fundamenteel zijn voor de begrijpelijkheid van de boodschap (Althusser
1971). Hoe kun je daaraan ontsnappen? Misschien door een werk te scheppen dat
tegelijkertijd begrijpelijk en buitengewoon zal zijn. Zo beschrijft Multatuli een geheel
vreemde wereld met behulp van verwijzingen die dicht bij zijn Europese publiek
staan. Gewone ervaringen worden opnieuw voorgelegd in een totaal verschillend
kader qua geschiedenis, samenleving en politiek leven. Op die wijze kan de literatuur
een middel zijn om, ten minste gedeeltelijk, aan de ideologie te ontsnappen.
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Eindnoten:
1 Dit artikel is de bewerking van mijn bachelorscriptie Rappresentazione e ideologia nel Max
Havelaar di Multatuli (1860), begeleider dr. Marco Prandoni, Universiteit van Padua, 2009/2010.
2 De belangrijkste theoretici naar wie ik verwijs zijn Roland Barthes en Louis Althusser voor het
Franse (post)structuralisme en Charles Sanders Pierce en Charles Morris voor de Amerikaanse
semiotiek. Voor een algemene inleiding zie Barber & Stainton 2010.
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3 MH, Stapert-Eggen-editie, 20ste druk, 2008, p. 114.
4 ‘De aangeboren hoffelijkheid van den Javaansen grote’ (VW I: 62); ‘De Javaan is uit den aard
der zaak landbouwer. De grond waarop hy geboren werd, die veel belooft voor weinig arbeids,
lokt hem daartoe uit, en vooral is hy met hart en ziel overgegeven aan het bebouwen zyner
rystvelden, waarin hy dan ook zeer bedreven is. Hy groeit op temidden zyner sawah's en gagah's
en tipar's, vergezelt reeds op zeer jeugdigen leeftijd zyn vader naar het veld [...] Hy telt zyn jaren
by oogsten, hy rekent den tyd naar de kleur zyner te veld staande halmen, hy gevoelt zich tehuis
onder de makkers die met hem padi sneden, hy zoekt zyn vrouw onder de meisjes der desa,
die 's avonds onder vrolyk gezang de ryst stampen om ze te ontdoen van den bolster... het bezit
van een paar buffels die zyn ploeg trekken, is 't ideaal dat hem aanlacht...’ (VW I: 64, cursivering
van mij).
5 Morrison 1992, in Meijer 1996, p. 115-123.
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Iets over kachels
Atte Jongstra
In de literatuur over Multatuli is vooralsnog weinig aandacht besteed aan het thema
‘kachel’. Ik heb eens iemand horen beweren (het was een tapijthandelaar) dat
degelijke vloerbedekking ‘de eerste voorwaarde ís voor de human being’. Een
degelijke kachel is dat niet minder. Multatuli was altijd erg bezig met zijn
schrijfom-standigheden. Het stak nauw. Het Franse woord ‘loisir’, wat voor hem
voldoende ontspanning om te schrijven betekende, duikt veelvuldig op in zijn oeuvre,
meestal als er gebrek aan bestaat. Zelf brengt hij dat nooit in verband met
verwarming, maar een goedwerkende kachel is niettemin belangrijk. Probeer maar
eens zittend werk te verrichten in een kille kamer. Multatuli is wat dat betreft een
held. Er bestaat een artists impression van de arbeidsvoorwaarden waaronder hij
te Brussel in 1859 Max Havelaar voltooide. We zien hem op een zolderkamer aan
zijn schrijftafel zitten. Kraag opgeslagen. Zelfs in de stilstand van de (wat is het?)
tekening zijn de rillingen over zijn ruggengraat zichtbaar. Blauwbekken geblazen,
en dan gewoon doorwerken. Een Hercules uit het cv-loze tijdperk.
Maar mensen worden ouder. Ziekelijker ook. Multatuli mag dan op latere leeftijd
spreken over 's nachts met open raam slapen en frisse (lees: kille zo niet vrieskoude)
lucht, dat is meer een kwestie van contemporaine misverstanden omtrent
hoest-preventie dan van loisir-bevordering. Uitgedoofde kachels noch koude
nachtwind in huis verhielpen trouwens iets aan de kortademigheid waaraan Multatuli
decennialang leed. De kachel moest dus branden, ook in niet-financiële zin.
Multatuli schrijft in zijn eerste bundel Ideën (1862) over de Amsterdamse
Hartenstraat. ‘Harten’ staat voor ‘herten’, wat hem tot de volgende grap verleidt:
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Nooit heb ik in die buurt meer hartelykheid opgemerkt dan elders, en ook
hertebeesten waren er niet menigvuldig, schoon er iemand woonde die
kippen verkocht, en dus poelier genoemd werd, dat kachelmaker betekent.
Een Franse kachel heet poêle. ‘Poelier’ verwijst dus hier niet naar de gevogelteslager,
het gaat om de Franse ouvrier qualifié ou spécialisé dans le métier de chauffage.
Laten we het maar ‘verwarmingsarbeider’ noemen. Dit soort humor veroorlooft zich
alleen een man, die het niet koud heeft. Een tweede proeve van multatuliaanse
kachelhumor:
Op den St Bernard gebruikt men de sneeuw als verwarmingsmiddel. 't
Regent kachels in die streken.
Leuk. Maar hoe zit het nu werkelijk met Multatuli's verhouding tot de kachel? We
lezen Idee 204. Een kleine boutade uit hetzelfde jaar 1862, waarin de positie van
een minister wordt afgezet tegen die van Multatuli. Zo'n man weet niet half zoveel
van Indische zaken als hij, draagt binnenkort zijn portefeuille over aan een opvolger
die er weer even weinig vanaf weet, maar dat belet hem niet er warmpjes bij te
zitten. In een goed verwarmd kantoor.
Zo'n minister heeft geen wetsconcept af te breken, omdat z'n vrouw en
kinderen in nood zyn, of omdat het rookt in z'n ministerie... Ik hoor dat de
nieuwe verwarmingstoestellen niet voldoen. Nu ja... zo iets gebeurt zelden.
En áls dit eens het geval is, wél, dan wordt de portefeuille heel voorzichtig
1
overgebracht naar 'n ander lokaal. En ik? Och als myn kachel rookt... of
als ik geen brandstof heb... Dan breek ik m'n Idee af... zoals ge ziet!
Prettig om te lezen nog steeds, luchtig van toon. Ernstiger wordt het in Idee 1064
uit 1873. Multatuli zet hier de kachel in tegen twee van zijn bêtes noires, de
2
3
taalkundigen Siegenbeek en Weiland.
De natuurkundigen die schone verhandelingen schryven, vol stik-, zuur-,
kool-en warmtestoffen, vol uitstralingstheorieën - meestal slechts
hypothesen over dit alles! - in plaats van 't leveren ener goede kachel,
hebben zeker 'n groot gedeelte van hun jeugdwarmte zonder nut
uitgestraald op Siegenbeek en Weiland. Ik voorzie de mogelykheid dat
ook de kachels van onze kleinkinderen iets te wensen zullen overlaten,
omdat hun papa's zoveel zuurstof en fosfor ten koste leggen aan 't nieuwe
‘Woordenboek der Nederlandse taal’.
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‘In plaats van het leveren van een goede kachel...’ Een mooie sprong in een passage
over Multatuli's voorliefde voor de y in plaats van de door Siegenbeek en Weiland
voorgeschreven ij. In hetzelfde jaar duikt in de vele Woutertje Pieterse-stukken de
kachel op als het om de vraag gaat of het schrijven van ‘zamen’ beter is dan ‘samen’.
Wie van 'n oude zamen den sprong deed op 't nog oudere, d.i. nu weer
nieuwmodische samen, heeft zich nodeloos vermoeid. En wie de diepte
peilt van de gronden waarom die z wel mag gebruikt worden in: te zamen,
verzameling, enz. verdient 'n aanstelling als parelduiker. Volstrekte
uitputting is de straf van den arme die 't gehalte van deze prachtige
nieuwigheid toetst aan zéér veel andere woorden waarin 'n z voorkomt.
In deze soort van kachels alzo, dús gestookt, wordt zuurstof, kool,
warmte... alles, den schoorsteen uitgejaagd.
Energie verbranden door aandacht te besteden aan de s- of z-kwestie is als stoken
met het raam open. We kunnen er ons iets bij voorstellen. Maar laten we bij de zaak
blijven. Kachels. In het voorgaande heb ik langzaam toegewerkt op het pièce de
résistance in dit stuk. Het betreft een brief die weliswaar in Multatuli's Volledige
Werken is opgenomen, maar tot op heden weinig aandacht kreeg. Hij dateert uit
1880, een jaar waarin Multatuli van zijn vriend Johannes Zürcher (1851-1905) de
villa ‘Auf der Steig’ nabij het Duitse Ingelheim cadeau kreeg. Zürcher was niet alleen
geleerde en schilder, maar had ook een bijzonder gelukkige hand in de keuze van
4
echtgenotes. In 1879 had hij een rijke vrouw gehuwd, hij zat er warmpjes bij. Multatuli
en Mimi waren nu eindelijk onder de pannen. Ze zouden in de geriefelijke villa blijven
wonen tot Dekkers dood in 1887.
Op 16 oktober schrijft Multatuli een lange brief aan neef Engel, de zoon van zijn
broer, dominee Pieter Douwes Dekker. Engel heeft het moeilijk op dat moment. Hij
is in zijn functie als directeur van de Nederlandsch Indische Levensverzekeringsen Lijfrentemaatschappij ernstig overspannen geraakt en is op ziekteverlof in
Nederland. Engel heeft zijn oom in Ingelheim eerder die maand bezocht. Het was
hem opgevallen dat Multatuli nogal op zijn eigen vader lijkt. Dat vindt oomlief niet
alleen maar plezierig. Hij haast zich dan ook op de verschillen te wijzen. Verder
bevat de uitvoerige brief voornamelijk ditjes en datjes, behalve een paginalange
uiteenzetting over het type verwarming waarmee de villa naar grote voldoening
wordt gestookt.
Nu komen we toe aan genoemd pièce:
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Ik wou datje zoo'n goeden kachel had als ik. (ik meen dien op m'n kamer.)
Eerst sedert 'n paar dagen nl hebben wy de daarvoor onmisbaar-noodige
soort van kolen. Hy brandt zwak of sterk naar myn wil, en gaat niet uit.
o

o

Heden ochtend was de temperatuur 14 (63 Fahrenheit) en na 't openen
o

van 'n klepje steeg de warmte weldra tot 16 . Door nog wat te openen en
te sluiten kan ik de temper’ (ook in Mimi's kamer) hooger laten stygen.
En zonder poken! Slechts nu en dan (misschien eens in de twee dagen.
Dat hangt er van af, of 't koud is in welk geval er wat asch van den rooster
moet verwyderd worden) nu slechts zelden behoeft men - en zonder den
eigenlijke vuurhaard te openen - 'n paar maal den rooster te verschuiven.
Wat hy 's nachts verbrandt, is luttel, en zeker minder dan er noodig is tot
het op-nieuw aanmaken en op nieuw verwarmen van 'n koud geworden
kamer Ook de last van dat aanmaken zelf wordt vermeden. En voor 't
geval dat men 'snachts iets te doen heeft (by ongesteldheid van kinderen,
byv.) heeft men altyd 'n warm lokaal. Zindelyk is 't ook. Het gewone poken
jaagt asch en stof in de kamer. Het aanmaken van 'n gewonen kachel
geeft dikwyls rook. Om die te verwyderen moet men dan vensters en
deuren openzetten, en er gaat in 'n oogenblik meer warmte verloren dan
deze kachel snachts aan kolen verbrandt. Maar... voor ge er zelf een
koopt, verzeker U eerst dat de goede kolen verkrygbaar zyn, en geloof
niet te gauw als ze u dat verzekeren. De kolen moeten zyn: Anthraciet,
uit de Zeche (myn) Rohrscheidt. (ik weet niet zeker of dat de juiste naam
der myn is, ik meen 't wel.)
De verkooper moet U verzekeren dat het de kolen zyn die by den verkoop
van Amerikaansche kachels als uitsluitend bruikbaar brand-materiaal
worden voorgeschreven. Mocht ge evenwel niet zeker zyn dan zal ik U
't adres opgeven van waar Uw kolen leverancier ze moet bestellen. Hy
zal dan wél doen er 'n grooten voorraad van te laten komen. Maar zeker
zullen de leveranciers der Amerikaansche kachels wel zorgen dat ze in
Holland te krygen zyn, daar anders niemand hun kachels gebruiken kan.
Maar men vergist zich dikwyls als men by zoo iets rekent op gezond
verstand.
Mimi voegt zoals vaak een paar hartelijke regeltjes toe aan deze - wat we zonder
overdrijving mogen noemen - ‘hartverwarmende kachelbrief’.
Wy stooken naar hartelust, en dan is 't vandaag by uitzondering heerlyk
weer!
Stoken bij mooi weer? De brief verklaart het: opnieuw verwarmen van een koud
geworden kamer wordt op die manier vermeden, en ook ‘de last van het kachel
aanmaken’. Het is misschien niet economisch, maar wel praktisch. Er staan ook
dingen in dit epistel die de Multatuli-wetenschap mogelijkerwijs opgelost zou wil-

Over Multatuli. Jaargang 33. Delen 66-67

44
len zien. De mijn Rohrscheidt? Bij gebrek aan mijnbouwhistorische werken moet ik
het antwoord helaas schuldig blijven. Ik zat al op een website waar ik las over de
Rheinische Anthracit Kohlenwerke, maar die blijkt pas in 1889 uit enkele kleinere
ondernemingen te zijn ontstaan. Ik raakte ontmoedigd. Misschien de Zeche
Rohrscheidt toch maar laten zitten.
Dan die Amerikaanse kachel... Soort, type? Nu pas herinnerde ik mij dat Multatuli
er al eerder over had geschreven. Ik bladerde terug in de Volledige Werken en vond
het in een brief van 12 oktober 1881 aan zijn vriend, de militair Reier Kallenberg
van den Bosch (1822-1892). Een zo mogelijk nog mooiere passage dan
bovenstaande!
6

Op 't oogenblik ben ik zoo bly met 'n uitstekenden kachel. Het is 'n zgn.
7
amerikaansche. Kent ge dat systeem? Brandt den helen winter door.
In-verband met de daartoe uitsluitend-bruikbare kolen (anthraciet) behoeft
men slechts alle morgens de (weinige!) asch te verwijderen, eenige keren
daags van boven de cylinder te vullen, en 't ding doet 6 maanden
achtereen z'n plicht. Geen geseur met aanmaken, geen opening van den
eigenlyken vuurhaard, geen rook en asch in de kamer door oppooken 't is 'n heerlijk ding. Men behoeft slechts savends iets te sluiten en te
openenen, 'smorgens andersom, en de boel marcheert. Het weinigje
kolen dat hy snachts verbrandt is gering in vergelyk met de brandstof die
men noodig heeft des morgens een geheel koude kamer te verwarmen.
Ook kan men den heelen winter door elk oogenblik zich aan z'n schryftafel
zetten zonder eerst 'n paar uur noodig te hebben tot ontdooien. Midden
in den nacht, als 't noodig is, heeft men terstond 'n warme kamer. We
hadden hem reeds verleden jaar, maar 't was me niet gelukt de goede
kolen te krygen. Nu hebben wy ze. De anthraciet vormt geen koek. Ze
valt, mits van bepaalde brokmaat, geregeld door. Ik wensch al myn
vrienden zo'n kachel toe.
Weer geen specificaties over het Amerikaanse kachelsysteem. Intussen vond ik
wel een foto van zo'n kachel op het internet, zij het niet uit Multatuli's tijd. En wat
anthraciet is weet ik nog uit mijn jeugd: we stookten het thuis tot 1966. Steenkool
van de hardste soort, ‘Nootjes 4’ geheten. Een luxe, kleine brokmaat.
8

Misschien zou ik iets over de literaire kwaliteit van Multatuli's kachelproza moeten
zeggen. Het is niet zeer tekenend voor zijn reusachtig talent, zoveel is zeker. Van
literair-historisch belang is het wel. We zien in deze beide stukken brief een Multatuli
die we uit diens bij leven gepubliceerde werk niet kennen. Een gezellige man,
enthousiast over zijn kostbare bezit. Die vertelt over de kachel als over een
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warme vriend, die niet ‘seurt’ en handelt ‘naar myn wil’. Veelzeggend voor het type
vriend dat Multatuli zelf zeker niet was.
Misschien moet dit de conclusie zijn in dit brede detailessay: wie het kleine in de
Multatuli-literatuur niet eert, is het grote van deze schrijver niet weert.

Eindnoten:
1 ‘Lieve gemalin, zoudt gij zoo goed willen zijn den smid te ontbieden, dat die heden-middag nog
het geluid-makend letsel aan de kachelpijp herstelle.’ (Van Deyssel)
2 Matthijs Siegenbeek (1774-1854) was van 1797 tot 1847 de eerste hoogleraar Nederlands aan
de Universiteit van Leiden. Aanvankelijk was hij voorganger bij de doopsgezinden in Dokkum.
3 Petrus Weiland (1754-1841) was een Nederlands predikant die in 1805 een vroege prescriptive
schrijftaalgrammatica van het Nederlands opstelde die - aanbevolen door de regering -een bijna
wettig gezag had.
4 Na zijn scheiding zou hij in 1892 alweer een rijke vrouw trouwen.
5 ‘Als ik een kachel uit-een neem, blijft hij, in zekeren zin, in zijn deelen voortbestaan; maar in
den, hóogeren, zin van het kachel-geheel, van het, op zekere wijze functioneerend, voorwerp
kachel te zijn, níet.’ (Van Deyssel)
6 ‘Den heelen dag door heb ik het beurtelings veel te koud en veel te warm, zoo dat met gesprekken
met smidsknechts, met het bekleeden mijner deur- en vensterreten, met het verwisselen van
kachels, het manoeuvreeren van vuurschermen en het met mijn schrijftafel en stoel door de
kamer dansen van de eene plek naar de andere, het aan-en uit-doen van verscheidene lagen
onder- en bovenkleêren en zoo meer, díe gedeelten der dagen verpulverd worden, die niet door
langdurige moedeloosheids-buyen over dien zelfden toestand worden ingenomen.’ (Van Deyssel)
7 ‘Een Fransch geneesheer bezocht eene zijner patiënten, eene dame, die over hoofdpijn en
algemeene lusteloosheid klaagde.
- Ik zal u wel zeggen wat de oorzaak van uwe kwaal is, mevrouw, zeide hij fluks. Niets
anders dan die Amerikaansche kachel, die gij daar hebt staan. Die kachels, die met kolen
gestookt worden, zijn allernadeeligst voor de gezondheid. Vergaarbakken van doodelijk
vergift.
- Maar die kachel heeft mij honderd francs gekost! bracht de dame er tegen in.
- Dat doet er niet toe; 't is beter Uw geld voor niets uitgegeven te hebben dan uw leven te
verliezen. Maar weet gij wat ik doen zal? Ik zal er u vijf-en-twintig francs voor geven en
wel een middel vinden om het gevaarlijke ding kwijt te taken.
De dame stemde hierin toe, en de dokter liet de kachel halen. Eenige dagen later ging de
patiënt, die eene andere woning zocht, uit om een paar kamers te bezichtigen, en. het
eerste waarop haar blik viel, was de kachel.
- Wie woont hier? vroeg zij de dienstmaagd, die haar de kamers liet zien.
- Mevrouw A., was het antwoord, de. schoonmoeder van dokter B.’ (Nieuws van den dag,
09-01-1881)
8 Misschien zijn we een nieuwe literair genre op het spoor -‘kachelproza’. Ik citeerde Van Deyssel
al. Een specimen van Frederik van Eeden vond ik in de eerste jaargang van De Nieuwe Gids
uit 1885:
Jongen! Jongen! Wat is zoo'n zomer toch criant vervelend,’ zuchtte één van de drie groote
kachels, die op een zolder in het oude huis, in een donkeren hoek bij elkaar stonden te kniezen.
‘Weken lang heb ik geen levende ziel gezien en geen verstandig woord gehoord. En dan altijd
die leegte van binnen. 't Is afschuwelijk!’
‘Ik zit vol spinnewebben,’ zei de tweede, ‘dat zou 's winters ook niet gebeuren.’
‘En ik ben zoo stoffig, dat ik mij dood zal schamen, als tegen den winter de zwarte man weer
verschijnt, zooals Van Alphen zegt.’ - Die wijsheid had de derde kachel natuurlijk van Johannes
opgevangen, als deze 's winters voor den haard versjes opzeide.
‘Gij moet niet zoo oneerbiedig over den Smid spreken,’ zeide de eerste kachel, die de oudste
was, ‘dat hindert mij!’
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*

Multatuli als religiecriticus
Philip Vermoortel
Dames en heren,

In deze korte uiteenzetting over Multatuli als religiecriticus zal ik eerst proberen aan
te geven hoe hij ertoe gekomen is om de godsdienst of de ‘goddienery’ zoals hij die
bij voorkeur noemde, zo zwaar onder vuur te nemen. Vervolgens zal ik stilstaan bij
een aantal aspecten dat hij schadelijk vond en daarom fel bestreed. Om te besluiten
zal ik nog heel even een paar niet-christelijke godsdiensten noemen waarover hij
zich uitgelaten heeft.
Allereerst dus een kleine schets van Multatuli's evolutie. Het zal u bekend zijn dat
Eduard Douwes Dekker opgroeide in een milieu van wederdopers. U zult ongetwijfeld
ook beter weten dan ik dat het meniste geloof gekenmerkt werd door een grote
hang naar onafhankelijkheid, individualiteit, kritisch onderzoek en
gemeenschapsgevoel. Of in de woorden van Garmt Stuiveling: ‘geen kinderdoop,
geen vaste belijdenis, geen eed, geen weelde, geen geweld; niets dan het navolgen
van Christus, metterdaad, krachtens een eigen persoonlijk geloof.’ (1970: 9) Het is
al vaker geschreven dat een en ander bijgedragen kan en wellicht zal hebben tot
de kritische ingesteldheid en de hang naar onafhankelijkheid van de latere Multatuli,
maar er was natuurlijk méér nodig dan dat om hem tot de bestrijder van godsdienst
te maken die hij geworden is.

*

Lezing gehouden op het symposium ‘Multatuli, vrijdenkers en humanisme’ op woensdag 8
december 2010 aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
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Toen Eduard Douwes Dekker als 18-jarige met zijn vader naar Nederlands-Indië
vertrok, was hij in elk geval nog een zeer gelovige jongeman, en dat zou nog lange
tijd zo blijven. Aan Conrad Busken Huet schreef hij in 1867: ‘Toen ik heel jong was,
wou ik zoo graag [...] wat goeds tot stand brengen. Ik voelde my [...] iets als
compagnon van God. Ik redeneerde met hem over: de zaken. Ik trok me alles aan,
als my betreffende. “Is 't geen schande, zoo'n beroerdheid in ons pakhuis!” Ziedaar
de quintessens myner gebeden van dien tyd! Ik schaamde me voor elk vuiltje in 't
heelal. -’
In 1841 werd hij verteerd door passionele liefde voor de katholieke Caroline
Versteegh en liet zich zonder probleem rooms dopen in de hoop dat haar vader dan
zou instemmen met een huwelijk. Tot zijn groot verdriet tevergeefs.
In september 1843, hij is dan al 23, schreef hij het gedicht Vaarwel aan Natal,
waarvan de derde strofe eindigt met (VW VIII: 285):
'k Heb op deez plaats gedacht, gevoeld, gestreden,
'k Heb God gedankt en vaak zijn zorg mistrouwd,
En Natal was getuige van mijn beden
Zoodra die twijfelzin mij had berouwd.

Onmiskenbaar poëzie van een diepgelovig dichter.
Op 1 januari 1845 stond in de Javasche Courant te. lezen (VW VIII: 439):
[...] wij reizen ginder henen...
Dáár zal de Hemel ons, wat de aard niet gaf, verleenen,
Dáár zien wij lagchend neer op 't vorig levenslot,
Omhoog bij God!

‘De moerbeitoppen ruischten’ is er kinderspel bij.
In een van de zogenaamde verlovingsbrieven aan Tine van oktober 1845 belooft
hij dat hij hun toekomstige kinderen niet ‘Roomsch’ zal opvoeden, maar met de
gelovige opvoeding op zichzelf heeft hij geen enkel probleem (VW VIII: 503).
In een zeer lange brief die Multatuli in 1851 naar zijn jeugdvriend A.C. Kruseman
schreef, valt echter een kentering te lezen. Het woord ‘godsdienstig’ kan Dekker
niet meer ‘verdragen’ en hij schrijft zelfs ronduit: ‘[I]k ben geen christen’ (VW IX: 137
en 155).
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Niettemin was Dekker in 1856, toen hij na een verloftijd van een paar jaar in Europa
terugkeerde naar Nederlands-Indië om er als assistent-resident aan het werk te
gaan, eigenlijk toch nóg altijd zeer religieus en zelfs ‘christelijk’. Zijn optreden in
Lebak was doordrongen van zelfopoffering, naastenliefde en consequentie, allemaal
deugden die hij met het geloof van zijn ouders ingelepeld had gekregen. Havelaar
is in vele opzichten een christelijke held, die nog gelooft dat rechtvaardigheid en
goedheid zullen zegevieren.
Zelfs de Multatuli die in 1859 besloot om zijn ervaringen op papier te zetten in wat
Max Havelaar zou worden, was voor een goed deel nog de naïeve, door Christus'
voorbeeld geïnspireerde, ‘vliegenreddende’ dichter. In het achtste hoofdstuk van
Max Havelaar, het hoofdstuk met de beroemde rede tot de hoofden van Lebak, ziet
hij er geen been in om een aantal religieuze versregels van veertien jaar vroeger
(Stuiveling 1970: 15 en VW IX: 197) alsnog op te nemen. De eerste vier regels gaan
zo (VW I: 109):
't Is zoeter hier zyn Maker luid te loven...
't Gebed klinkt schoon langs berg- en heuvelry...
Veel meer dan ginds ryst hier het hart naar boven:
1
Men is zyn God op bergen meer naby!

Toch vielen hier en daar al barsten te bespeuren. Bijvoorbeeld in het pak van
Sjaalman. De zestiende verhandeling daaruit heeft als titel: ‘Over den achteruitgang
der beschaving sedert het ontstaan des Christendoms’ en bij de verhandeling ‘Over
het standhouden van Aziatische gewoonten’ tekent Droogstoppel aan: ‘Hy beweert
dat Jezus een tulband droeg’ (VW I: 38-43). Het is in dit pak dat Frits de inspiratie
vindt voor zijn lastige vragen aan dominee Wawelaar, vragen die, zoals u allicht
weet, door Van Lennep of uitgever De Ruyter geschrapt werden. Ook Frits vraagt
of Jezus een tulband op had, ook Frits vraagt hoe het ‘komt [...] dat vele eeuwen
na Christus niet zo beschaafd waren als de eeuw van Augustus?’ En er volgen nog
vele vragen zoals ‘Wat is de bezigheid van een opperwezen, by volmaakte
natuurwetten?’, ‘Waarom werd het mensdom eerst gered, vierduizend jaren na de
Schepping?’, ‘Hoe kwam Noach aan een paar ysberen voor de ark’ en ‘Waarom is
Jezus een zoon Davids, als Jozef die van David afstamde, zyn vader niet was?’ (VW
I: 228-229) En doorheen de Havelaar is natuurlijk permanent aanwezig: de
karikaturale dominee Wawelaar.
Het enige wat Dekker vóór Max Havelaar heeft gepubliceerd onder de naam Multatuli,
in 1859, droeg dan wel de titel Geloofsbelijdenis, maar het was toch een plei-
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dooi voor een geloof van de daad en niet van de Schrift of van de orthodoxie. Het
werd bovendien afgedrukt in ‘uw’ tijdschrift De Dageraad. En niet te vergeten: in
1853 was Multatuli lid geworden van de vrijmetselaarsloge Orde en Vlijt in
Gorinchem, al was dat geenszins een ‘verzamelplaats voor vrijdenkers’. Maar toen
hij een jaar later toetrad tot de Amsterdamse loge Concordia Vincit Animos had hij
er al moeite mee om in te stemmen met de toelatingsvoorwaarde dat men ‘van
positieve christelijke beginselen’ moest zijn (Van der Meulen 2002: 282-283).
Niettemin bleef Dekker nog naïef genoeg om te geloven dat hij voor zijn nobele
streven op de hulp kon rekenen van dominees en christenen. In de Volledige werken
staat onmiddellijk na Max Havelaar een brief afgedrukt van dominee Francken aan
Multatuli en diens antwoord daarop. Francken bewondert Multatuli's talent én streven,
maar betreurt de manier waarop Wawelaar geschetst is evenals de voortdurende
‘Seitenhiebe’ (‘steken onder water’ of ‘vegen uit de pan’) op de zendelingen (VW I:
380). Multatuli is onmiddellijk bereid om toe te geven dat Wawelaar een gechargeerde
karikatuur is, schrijft zelfs ‘Neen, gemoedelyke Christenen, ik sta niet verre van u’,
maar voegt er toch ook al aan toe ‘O, ware ik een Christen!’ en ‘O, als ik geloofde!...’
en ook nog ‘ik kan Hem niet bevatten, noch in een tempel, noch in de natuur, noch
in een leerstelsel’ (VW I: 385-386).
Maar hulp en steun bleven uit en Dekker begon hoe langer hoe meer in te zien dat
dominees en gelovigen wel uit het bijbelse vaatje tapten als het op woorden
aankwam, maar lekker aan zichzelf dachten waar het om daden ging. In een noot
uit 1865 schrijft hij ‘'t Zal wel overbodig zyn, hier de opmerking te maken, dat ik [...]
berouw voel over de naieve gemoedelykheid waarmee ik Francken's aanmerking
heb opgenomen. [...] dat ik een ogenblik geloven kon, van Christenen hulp te zullen
ontvangen in myn heilige zaak, is een bewys te-meer van Havelaars verregaande
onnozelheid’ (VW I: 387).
Na Max Havelaar ontpopte Dekker zich als schrijver van Minnebrieven, het vervolg
op Max Havelaar, met de documenten die de beweringen uit Max Havelaar moesten
staven. De toon van Minnebrieven is veel moderner en experimenteler en de kritiek
op de religie is nu al manifest aanwezig. Het betreft bovendien niet langer de of
sommige beoefenaars, maar het geloof zélf. De absurditeit van het verhaal van
schepping, zondeval en verlossing wordt vlijmscherp verwoord in een brief aan
Fancy die als inleiding dient bij de beroemde negen geschiedenissen van gezag,
die op de een of andere manier alle over geloof gaan: het geloof als vorm van
onderdrukking, als een zwarte hond, als een strik, als tegengesteld aan vrij
onderzoek, enzovoort (VW II: 30-44).
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Voor Jezus kan Multatuli vooralsnog respect opbrengen, zoals blijkt uit de
aangrijpende Kruissproke waarin de massa Jezus bespot op zijn weg naar Golgotha,
net zoals de massa Multatuli bespotte en bespot had op zijn kruisweg (VW II:
106-114).
En naarmate Multatuli zijn studieterrein uitbreidde naar alle vormen van
onrechtvaardigheid in de maatschappij werd ook zijn kritiek op de ‘goddienery’
genadelozer. De neerslag daarvan is te vinden in de Ideën die hij vanaf 1862 de
wereld instuurde. Niet alleen meer de behandeling van de Javaan wordt daar
aangeklaagd, maar ook de omstandigheden waarin schoolmeesters moesten werken,
waarin werklieden de kost moesten proberen te verdienen en waarin het proletariaat
moest wonen, leven en vooral zien te overleven. Hij klaagde over de manier waarop
gevallen meisjes behandeld werden en natuurlijke kinderen gediscrimineerd. Hij
onthulde hoe barmhartigheid de armoede in stand hield in plaats van die te lenigen
en hoe het niet spreken over seksualiteit juist allerlei obsessies en aberraties in de
hand werkte. Maar Multatuli klaagde niet alleen aan, hij zocht ook naar de
gemeenschappelijke oorzaak van zoveel ellende, en die vond hij in het geloof. Het
geloof dat de mensen dom hield, dat alle kritische vragen onmogelijk maakte en
een vorm van zedelijkheid propageerde die al dat onrechtvaardigs in stand hielp
houden in plaats van het uit de wereld te helpen. Het geloof stond verbetering in de
weg. Het diende de onwaarheid en de leugen. De eerste taak van de hervormer
moest dan ook zijn die ‘gelovery’ op te ruimen. In Idee 178 schrijft Multatuli: ‘Kunt
ge een goed huis bouwen op de plaats waar ge een ruïne vindt, zonder eerst die
bouwval geheel aftebreken en die plaats schoon te maken?’
En zo werd Multatuli op weer een andere manier dan hij in zijn zelfportret in Max
Havelaar beschreven had ‘een vat vol tegenstrijdigheids’: aan de ene kant de felste
bestrijder van het geloof in Nederland, die in idee 427 uitroept ‘Geen schoner beeld
dan 't beeld van “den laatsten Christen!”’, maar tegelijk de vurigste aanhanger van
een ander geloof, het geloof in een betere wereld, of zoals hij het zelf zegt in Idee
253: ‘Men meent dat ik “opsta tegen alles”. Dat is de term. Och, als men wist hoeveel
dingen ik voor heilig houd!’
Uiteindelijk sneuvelt ook de bewondering voor Christus. In dat opzicht is Idee 698
uit 1870 cruciaal. Multatuli somt daar alle vormen van lijden en vervolging op die de
hervormer uit de negentiende eeuw (en dus ook hem) treffen en waarvan Jezus
nooit het slachtoffer is geweest (VW IV: 421-424). Jezus werd voor zover wij weten
niet opzettelijk verkeerd begrepen, niet gebroodroofd, niemand verweet hem zijn
zonderlinge geboorte of zijn sentimentele omgang met Johannes, zijn gezin heeft
geen honger geleden, want hij had er geen. ‘Wat was zyn veldtocht kort en

Over Multatuli. Jaargang 33. Delen 66-67

52
gauw beslist’, schrijft Multatuli in 1863 aan zijn latere tweede vrouw Mimi, ‘Hy kwam,
zag, schold, berispte en werd gedood. -’ (VW XI: 194)
Hoezeer Multatuli na Max Havelaar evolueerde en bleef evolueren naar een steeds
scherper atheïsme, wil ik nog even illustreren aan de hand van het u ongetwijfeld
bekende gedicht Het gebed van den onwetende, dat Multatuli in maart 1861 de
wereld instuurde. Eigenlijk is het hele gedicht een smeekbede om de god die anderen
kennen en begrijpen óók te mogen kennen en begrijpen. De conclusie is dan ook
geen bevrijdend inzicht of een trots besluit, maar een verdrietige klacht over een
knagend gemis: ‘O God, er is geen God!’ Dat is de Multatuli van 1861. Twaalf jaar
later, echter, schrijft hij: ‘Dat smachten naar een persoonlyken God, is opstand tégen
de Rede. [...] Myn “Gebed van den Onwetende” is nog met die ziektestof besmet.’
(VW II: 681)
Multatuli's nieuwe ‘god’ was de Natuurwet. De soms wrede, maar altijd logische en
betrouwbare Natuurwet, die ervoor zorgt dat we niet in complete chaos terechtkomen.
Want chaos zou er zijn alom indien een of andere god ertoe in staat zou zijn door
mirakels de Natuurwet in de war te sturen.
De weg van ‘goddienery’ naar Natuurwet werd Multatuli aangewezen door mijlpalen
van bittere ontgoocheling; ontgoocheling in de dominees in het bijzonder en de
gelovers in het algemeen.
Maar we kunnen zijn afrekening met de godsdienst niet tot bitterheid alleen herleiden.
Daaraan lag een minstens even grote dosis kritisch denken ten grondslag, zoals
we dat bijvoorbeeld ook al in de vragen van Frits hebben aangetroffen. De
antwoorden waartoe Multatuli kwam, dwongen hem ertoe om het onlogische en
onmogelijke van heel wat, en op den duur alle dogma's der ‘gelovery’ als onzin
terzijde te werpen.
Toch stond hij niet even afwijzend tegenover alle godsdiensten. Het felst was hij
gekant tegen het protestantisme, en daarin zullen zijn ervaringen met dominees
ongetwijfeld een rol gespeeld hebben. Maar dat hij zich vooral keerde tegen de
moderne variant ervan, moet dan toch weer op het conto van zijn kritisch denken
geschreven worden. In zijn denken bekleedde het begrip ‘consequentie’ een
onmiskenbaar centrale plaats. Multatuli had zelf uiterst consequent gehandeld in
Lebak en hanteerde consequentie dan ook als een de voornaamste parameters bij
het beoordelen van anderen. En consequentie was iets wat bij de moderne dominees
compleet ontbrak. In Multatuli's eigen woorden: ‘Zo'n moderne dominee is ie-
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mand die, even goed als gy en ik, weet dat er nooit iemand ten hemel voer. Dat 'n
God geen kinderen heeft, en dus geen “Zoon”. Dat 'n dode niet opstaat. Dat water
niet op commando in wijn verandert. [...] Dat men met 'n paar vissen en broden
geen grote menigte volks verzadigen kan, en daarna nog meer victualie overhouden,
dan er vóór den maaltyd aanwezig was. En eindelyk: dat wonderen hoogstens
zouden doen denken aan goochelary, doch in geen geval iets te maken kunnen
hebben, noch met zaligheid, noch met onsterfelijkheid van den geest, noch met
zedeleer, noch met levensrichting. Dit alles weten de moderne priesters zo goed
als wy. [...] Maar de “modernen” blyven over die vertellingen preken en bidden,
precies alsof ze er wel aan geloofden.’ (VW VI: 116-117) Dat kon Multatuli niet hebben.
De modernen spaarden de kool en de geit en daarom heeft hij tegen hen zijn
scherpste pijlen gericht.
Veel milder was hij voor de katholieken en dat tot grote ergernis van zijn Vlaamse
vrienden. In een brief aan Mimi van 1863 noemde hij de katholieke kerk ‘de schoonste
organisatie die ooit bestaan heeft’, de onfeilbaarheid van de paus ‘dat ééne (schoone)
leerstuk’ waarop ‘het heele gebouw’ gegrond is. Protestanten, daarentegen, zijn
‘òndingen’ (VW XI: 191-192).
Aan de Vlaamse dichter Julius de Geyter schrijft hij in Idee 938 dat de katholieken
‘engelen’ zijn en de ultramontanen ‘aartsengelen’. Hij vraagt zelfs aan De Geyter
‘den eersten priester dien ge ontmoet, namens my te omhelzen’ (VW VI: 118). Ook
in dit milde oordeel over de katholieken, dat op vele plaatsen in Multatuli's werk
terug te vinden is en een hoogtepunt bereikt in het verhaal van de Sainte Vierge,
zal bitterheid of beter het ontbreken daarvan een rol gespeeld hebben. Multatuli
had nooit wat van katholieke priesters verwacht en dus was hij ook niet in hen
ontgoocheld. Maar ook de consequentie speelde een rol, want in zijn ogen was het
waardevoller om te bidden tot de heilige Antonius van Padua als je geloofde dat die
je kon helpen om het verloren gelegde terug te vinden, bij tandpijn Appolonia van
Alexandrië aan te roepen of zoals de Spaanse Koninklijke familie heden ten dage
nog doet, eieren naar Clara van Assisi te brengen om mooi weer af te smeken. Hoe
gek het in Multatuli's ogen allemaal ook was, het was op zijn minst consequent.
Het zou ons te ver leiden om dieper in te gaan op Multatuli's kijk op andere
godsdiensten, maar om mijn verhaal af te ronden geef ik nog twee voorbeelden.
Aan het einde van de brochure Wys my de plaats waar ik gezaaid heb, een brochure
waarvan de opbrengst geheel bestemd was voor ‘de slachtoffers van een
overstroming op Java’, meldt Multatuli dat een Chinese boeddhist op eigen initiatief
ne-
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gen keer meer geschonken had aan de Javaanse bevolking dan heel ‘goddienend
Nederland’ samen. En hij voegt er spottend aan toe: ‘Ik verneem dat die Boeddhist
van plan is z'n kinderen naar Nederland te zenden, om ze daar te doen onderwyzen
in 't ware geloof.’ (VW I: 507)
In Idee 138, waarin Multatuli de noodlottige invloed schetst van het geloof aan de
hand van de gebeurtenissen in het stadsweeshuis Elberfeld, laat hij een tienjarig
weesje bidden voor de Mohammedanen ‘die een valsen profeet hebben, maar trouw
in hun godsdienst zijn’ en ‘Zij gaan waarlijk met hun koran trouwer om, dan veel
Christenen met den bijbel’ (VW II: 375). In Idee 1052 staat zelfs: ‘De Koran is 'n
volmaakt boek. Daarin staat al wat goed is, en: wat daarin niet staat, is niet goed.’
Ook al moeten we die uitspraak wat relativeren omdat ze kadert in de angstpsychose
van juffrouw Laps voor alles wat niet recht in de leer is, toch vinden we zowel bij de
Chinese boeddhist als bij de Mohammedanen het consequent handelen als maatstok
voor Multatuli's oordeel.
Maar de slotsom bleef dat geloof een pest was die uitgeroeid moest worden. Ik kan
dat niet beter illustreren dan met noot III, die Multatuli toevoegde aan Max Havelaar
in 1875, vijftien jaar na de eerste uitgave. Het gaat erom dat een aantal Batakse
hoofden een opstand hebben beraamd tegen de Nederlandse kolonisator en beweren
daartoe ‘een ingeving van den hemel’ te hebben ontvangen (VW I: 178). En Multatuli
roept uit: ‘Tout comme chez nous! De katholiek die vast en zeker gelooft dat de H.
Maagd zich de moeite gaf 'n boodschap te komen brengen aan 'n hysterisch
landmeisje te Lourdes, spot met den islamiet die beweert 'n visite of brief ontvangen
te hebben van Mahomed. En de protestant, lachende om den katholiek die
boodschappen uit den hemel krygt, voelt zich zeer gesticht door 'n preek over den
Engelenzang te Bethlehem. Waarom neemt men 't my euvel, dat ik al die soorten
van domheid op één lyn stel?’ (VW I: 347)
Dat was Multatuli's finale conclusie: al die soorten godsdienst kwamen neer op even
zovele soorten domheid. Het verklaart misschien mede waarom hij zijn pen heeft
neergelegd. Hij had gemeend die domheid eens en voor altijd uit de wereld te kunnen
schrijven met al de helderheid van zijn denken en al de scherpte van zijn pen. Maar
dat bleek niet te lukken. En dus legde hij - heel consequent - die pen ontmoedigd
neer.
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Eindnoten:
1 In de versie uit VW IX: 197 ‘heuvelzij’ in plaats van ‘heuvelry’.
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‘Multatuli was een theaterdier’
Gesprek met Klaartje Groot, conservator Multatuli Huis
Guido Leerdam & Jos van Waterschoot

o

Klaartje Groot ( 1977 Amsterdam) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan
de Universiteit van Amsterdam. Marita Mathijsen was een van de aanwakkeraars
van haar fascinatie voor vroeg-negentiende-eeuwse literatuur. Na haar afstuderen
kon ze aan de slag als promovenda bij het NWO-project ‘De culturele impact van de
Duitstalige landen in Nederland tussen 1750 en 1840’ dat in samenwerking tussen
de Radboud Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding
van de bekende dix-huitièmiste André Hanou werd uitgevoerd.
Haar onderzoek ging over de overvloed aan Duitse toneelstukken in Nederland in
het begin van de negentiende eeuw en het onbehagen dat dit ‘vreemd uitbraakzel’
teweegbracht bij de Nederlandse toneelcritici. Er was een scherpe oppositie tussen
het ‘canontoneel’ - Lessing, Goethe, Schiller - en het ‘drakentoneel’ waar de
toneelschrijvers van het tweede of derde garnituur - Kotzebue, Iffland, Zschokke voor verantwoordelijk waren. Gewoonlijk werden in het tweede type stukken
schetsmatige handelingen verricht, werd de deugd altijd beloond en de ondeugd
steevast bestraft. En ze waren weergaloos populair bij de man en vrouw in de straat.
Het onderzoeksproject startte in Nijmegen, maar daar heeft Klaartje nooit gewerkt
omdat haar promotor Bart Ramakers aan de Rijksuniversiteit Groningen werd
aangesteld. Ze verhuisde mee en heeft zes jaar in Groningen gewoond. Ze
promoveerde in oktober 2010 aan de RUG op de dissertatie Geliefd en gevreesd.
Duits toneel in Nederland rond 1800. De handelseditie van het proefschrift verscheen
bij uitgeverij Verloren. Vanaf 1 juli 2011 is ze de nieuwe conservator van het Multatuli
Huis als opvolger van Willem van Duijn, die deze functie vanaf begin 2010 heeft
vervuld.

Over Multatuli. Jaargang 33. Delen 66-67

57
Een goede reden dus voor een introductie-interview, dat plaatsvindt op een
museumzondagmiddag en af en toe onderbroken wordt door de bel die de bezoekers
aankondigt. Twee gebrekkig Engels sprekende heren, die zeggen vanwege de
voorbereidingen voor een Italiaanse culturele televisieproductie het museum te
bezoeken, slaan verrukt aan het bladeren in de Iperborea-uitgave van Max Havelaar
uit 2007 (formaat reisgids) en in de Pensieri (Nederlands-Italiaanse selectie uit de
Ideën) uit 1997 ‘a cura di’ Giorgio Faggin die de tweede interviewer blindelings uit
de boekruggen in het documentatiecentrum trekt. Dit exemplaar is gesigneerd door
Faggin die het in het jaar van uitgave aan het museum kwam aanbieden. Misschien
is hij zelfs geïnteresseerd om aan dit project mee te werken, zo wordt gesuggereerd.
Op verzoek wordt de URL van het Multatuli Study Pack van University College London
nog gelocaliseerd en gebookmarkt op de iPad van een van de heren voor onderweg.
Even later dient vertaler Russisch en regelmatige gast in het museum Hans Boland
zich aan. Binnenkort vertrekt hij per vrachtschip naar zijn geboorteland Indonesië.
Hij heeft een paar vragen over Lebak. Er melden zich ook nog een paar losse
bezoekers. Allen krijgen genootschapsfolders mee en fotokaarten van Multatuli's
bureau. Oud-conservator Van Duijn, die boven het museum woont, loopt binnen
om Klaartje eraan te herinneren dat hij in de komende maanden een paar groepen
op hun Multatuliwandeling begeleidt. De situatie wint door deze niet-geregisseerde
episodes aan natuurlijkheid, maar ondanks dat is het goed eraan te herinneren dat
dit gesprek ook zonder de onderbrekingen onderhevig zou zijn aan de wet van
Jessurun d'Oliveira (zie Scheppen riep hij gaat van Au): het heeft zoals het hier is
weergegeven nooit plaatsgevonden.

Hoe bevalt het conservatorschap na de eerste weken?
Op de eerste dag werd ik direct in het diepe gegooid omdat een groepje
buitenlandse toeristen op de stoep stond. Weten jullie wat kruidnagelen zijn in het
Duits? [Jos: ja, Gewürznelken!] Daarna kwam John Cornelisse langs voor zijn
onderzoek naar de Causerieën [John Cornelisse is Multatulionderzoeker en private
press-drukker, hij is van plan om de bijdragen van Multatuli aan het blad De
Locomotief uit 1869 te bezorgen en uit te geven]. Tussendoor heeft Willem me
ingewijd in de geheimen van de waterbakjes bij de luchtbevochtigers, in de
genootschapsadministratie en andere museumzaken.
Willem hield voor de bezoekers die dag een heel verhaal [het gastenboek vermeldt
de uitroep ‘Fabulous presentation by Willem! Anders dienen dan ik te Lebak diende
kan ik niet!’]. Ik heb daar grote bewondering voor. Daarnaast is het denk ik ook
belangrijk om ze alleen te laten met de voorwerpen en boeken als ze dat op prijs
stellen en alleen toelichting te geven wanneer dat nodig is. Dat is een kwestie van
aanvoelen wat mensen willen.
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Je connectie met Multatuli?
Hij kwam uitgebreid aan bod bij de colleges, onder andere die van Marita. Multatuli
was een theaterdier. Hij heeft natuurlijk zelf toneelstukken geschreven. In Woutertje
Pieterse zag Leentje in de Elandsstraat ‘De onechte zoon’ van Kotzebue, dat door
amateurs werd opgevoerd. Multatuli was een liefhebber van de Duitse komedie in
het algemeen en van Kotzebue in het bijzonder. Kotzebue komt uitgebreid in mijn
dissertatie aan de orde, hij was ongelooflijk populair in Nederland in het eind van
de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Hij is echt een hype geweest.
Samen met Iffland heeft hij Multatuli beïnvloed bij het schrijven van De bruid
daarboven. Multatuli heeft ook in een aantal Ideën de situatie in het Nederlands
toneel becommentarieerd (zie onder andere VW VII: 252-264). Op het toneel van
zijn tijd had hij, zoals bij allerlei andere onderwerpen, de nodige aanmerkingen.
Hoe zie je de overgang van literatuurwetenschapper naar conservator?
Alle oudere literatuur - zoals bij mijn onderzoek de toneelstukken die in de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek worden bewaard
- wordt op museale wijze geconserveerd. Dat is in dit museum niet anders, ook al
is er veel gedigitaliseerd, net als in alle grote bibliotheken. Er is heel veel oud
materiaal dat blijvend bewaard moet worden en af en toe duikt er nog weleens wat
nieuw ouds op. Ik heb voor mijn onderzoek veel snuffelwerk gedaan. Dat is mijn
passie en ook voor het museum zal dat nodig zijn. De teksteditie van de Causerieën
waar we het net over hadden: daar wil ik best aan meewerken. Het zou mooi zijn
daarbij samen te werken met het Huygens Instituut. Misschien kunnen we zelfs
subsidie krijgen.
Maar een conservator doet meer.
Een conservator heeft ook een belangrijke voorlichtende functie. Ik vond het
meteen al spannend om die eerste dag de bezoekers wat te vertellen. Ik ga natuurlijk
de komende tijd mijn kennis opbouwen. Ook de educatieve kant van de baan trekt
me aan: ik heb begrepen dat er sinds de canon veel meer schoolklassen naar het
museum komen [bladeren in het bezoekersboek toont dat duidelijk aan]. Daarbij
komt het goed van pas dat ik naast mijn promotiebaan twee jaar voor de klas heb
gestaan [bij het Stedelijk Gymnasium Piter Jelles in Leeuwarden].
Je gaat ook meewerken aan de website?
Er komt een nieuwe website. Die moet de belangrijkste dingen van de twee eerdere
(www.multatuli-museum.nl en www.multatuli.nu) overnemen, met ruimte voor de
actualiteit. Ik denk dat het belangrijk is ook Hyves en Twitter in te zetten
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en misschien een Multatulipagina in te richten op Facebook. En er zijn al uitgebreide
Wikipedia-Multatulipagina's zoals http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_Douwes_Dekker
die veel worden geraadpleegd.

Over educatie gesproken: er is een tijdje geleden ook een nieuwe Multatuli-lesbrief
uitgebracht.
Ja, ik heb de ordner met het materiaal gezien. Daar kunnen we nog wel meer
mee doen, ook op de website. En er is nog de docentenhandleiding van de
tentoonstelling uit 2010. Er zijn ook aardig wat besprekingen door leerlingen op
internet gezet.
En er is ook nog de mooie uitgave die Peter van Zonneveld van Max Havelaar heeft
gemaakt (Tekst in Context).
Inderdaad.
Het museum heeft twee typen conservator gehad, amateurs (dat waren de meeste)
en professionals. Welke conservatorstijl past jou?
Ze sluiten elkaar volgens mij niet uit. Wat ze gezamenlijk hebben is fascinatie
voor een bepaald onderwerp. Ik ga ongetwijfeld mijn eigen invulling geven aan het
conservatorschap.
Is er nog iets uit te zoeken over Multatuli als toneelschrijver?
Er is natuurlijk al het nodige gedaan [onder andere door Hans de Leeuwe
(1916-2006), die de eerste Nederlandse dissertatie over Multatuli publiceerde,
Multatuli. Het drama en het toneel (1949)]. Maar het lijkt me leuk om verder te gaan
speuren. Multatuli's natuurlijke schrijfstijl leent zich heel goed voor toneelstukken,
zoals je ziet aan de Max Havelaars voor het toneel. Maar de natuurlijkheid werkt
ook tegen omdat de handeling daardoor erg chaotisch wordt. Daar heeft Multatuli
mee te maken gehad.
Je had het idee om een vergelijking te maken tussen Multatuli en Oblomow. Kunnen
we nog een stuk van je verwachten voor Over Multatuli?
Hmmm... aardig idee. Wanneer is de volgende deadline?
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*

Een aanvullinkje op Ter Laan (2)
Dick Welsink

In de Multatuli Encyclopedie staat op p. 192, eerste kolom, een lemma gewijd aan
S.E. Harthoorn. Geboorte- en sterfjaar worden niet vermeld en ook verder worden
er niet veel bijzonderheden over zijn leven gegeven. Samuel Eliza Harthoorn werd
op 18 januari 1831 in Breda geboren als negende kind in een gezin van elf, van wie
er drie al voor hun tweede verjaardag overleden. Zijn vader oefende verschillende
beroepen uit, achtereenvolgens was hij onder meer pruikenmaker, schoolmeester,
en voorlezer en voorzanger van de Kleine Kerk te Breda.
De jonge Harthoorn werd door zijn ouders voorbestemd voor de boekhandel,
maar hij voelde zich meer aangetrokken tot de Evangelische zending. Na een
proefjaar werd hij op 17-jarige leeftijd opgenomen in het Zendelingshuis van het
Nederlandsch Zendelinggenootschap in Rotterdam. Hij trouwde daar op 28 juni
1854 met Celia Johanna Blankhart (geb. 1835). In juli 1854, hij was toen dus 23
jaar, werd hij door het genootschap aangesteld als zendeling op Java waar hij in
november arriveerde. Zijn eerste standplaats was Modjo Warno, later ging hij naar
Malang. Omdat hij zich niet kon verenigen met het gevoerde beleid en daardoor in
conflict kwam met zijn meerderen, keerde hij eind 1862 op eigen gelegenheid met
zijn vrouw en vijf kinderen terug naar Nederland om zijn zaak bij het bestuur van
het NZG te bepleiten, maar op 30 april 1863 werd hij ontslagen. In december van
dat jaar publiceerde hij zijn verweerschrift De evangelische zending en Oost-Java,
voorzien van een inleiding door Allard Pierson. Na het overlijden van zijn
tweeën-halfjarige jongste dochtertje in april 1866 keerde hij met zijn gezin terug
naar Ne-

*

Een eerder aanvullinkje op Ter Laan van mijn hand verscheen in Over Multatuli, jg. 20 (1997),
nr. 38, p. 60.

Over Multatuli. Jaargang 33. Delen 66-67

61
derlands-Indië en deed op Madoera zendingswerk volgens zijn eigen methode. Op
9 februari 1868 had er een incident plaats dat zijn leven een beslissende wending
gaf. Op die noodlottige zondag werden zijn drie dochtertjes, respectievelijk elf, negen
en zes jaar oud, die niet ver van het ouderlijk huis om zes uur 's avonds een
wandelingetje aan het maken waren, door een Madoerees aangevallen en met een
kris gestoken. De oudste rende naar huis om hulp te zoeken bij haar vader en werd
nogmaals gestoken. Harthoorn kwam naar buiten en viel de amokmaker aan,
geholpen door zijn vrouw die op het kabaal was afgekomen. Zij raakte bij de
worsteling dermate zwaar gewond dat zij nog diezelfde avond overleed. Of
Harthoorns kinderen om religieuze of politieke redenen werden geattaqueerd, is
nooit duidelijk geworden. De Regent van Pamekasan zou bij de zaak betrokken zijn
geweest, hij werd althans ter dood veroordeeld. Gedesillusioneerd gaf Harthoorn
zijn zendingsarbeid op. Hij verhuisde naar Batavia waar hij in 1870 hertrouwde. In
1875 volgde hij Th.A.F. van der Valk op als leraar Indische volkenkunde en
geschiedenis aan de afdeling B van het Gymnasium Willem III te Batavia. Harthoorn
overleed op de thuisreis naar Nederland aan boord van het stoomschip Sumatra
op 14 december 1883 op de rede van Port Said (Egypte).

Gebruikte literatuur
P.A. Harthoorn, ‘Een zendeling op Java’. In: idem, Genealogie van de
geslachten Harthoorn (1995), p. 340-354; A.Th. Boone, Bekering en beschaving
(1997), p. 120-183.
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Potloodcommentaar bij Multatuli
Boeken uit nalatenschap N.A. Douwes Dekker naar Multatuli Huis
Misschien alleen van middellijk belang voor de studie van Multatuli, in ieder geval
een markante aanwinst voor de sector Multatuli-parafernalia: circa 25 boeken uit
de nalatenschap van mevrouw Ula Douwes Dekker-Grobben zijn in augustus 2011
overgedragen aan het Multatuli Genootschap. Mevrouw Ula Douwes
Dekker-Grobben, die in Huizen woonde, was de weduwe van Niels Alexander
Douwes Dekker (1911-1993), fotograaf, kunstenaar, filmmaker en essayist,
achterkleinzoon van Jan Douwes Dekker (1816-1864) en dus achterachterneef van
Multatuli. Hij is bekend van Tanah Air Kita, een klassiek geworden fotoboek over
Indonesië (1951; de vierde herziene druk kwam uit rond 1960). Zo'n achtduizend
door hem gemaakte foto's in voormalig Nederlands-Indië (onder andere van Balinese
rituelen) en Indonesië zijn opgenomen in de Division of Rare and Manuscript
Collections van Cornell University Library in Ithaca (NY, USA).
Na het overlijden van mevrouw Douwes Dekker eind 2010 nam haar dochter
Linda Meijer, executeur-testamentair, Indonesiëonderzoeker Els Bogaerts in de
arm. Samen met haar collega, F. Springerbiograaf Liesbeth Dolk, heeft zij de boeken
aan een eerste inspectie onderworpen. Zij besloten contact te leggen met het
Multatuli Huis, waarna de overdracht via Liesbeth Dolk kon plaatsvinden.
Om de genealogische lijn (Pée 1937, hoewel verouderd, biedt meer informatie over
de verschillende ‘takken’ Douwes Dekker) te vervolgen: de meeste boeken waren
eigendom van Auguste Henri Edouard Douwes Dekker (1850-1924), oudste zoon
van Jan, en - volgens de aantekening in de meeste exemplaren - ‘overgegaan in
het bezit van’ zijn jongste zoon Guido (1883-1959). Wat het merendeel van de
boeken bijzonder maakt is het potloodcommentaar van GDD - met deze paraaf sluit
hij elke opmerking af - bij veel boekpassages die duidelijk zijn status van multatulist
en
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verzamelaar van Multatuliana - aldus de karakterisering in de Multatuli Encyclopedie
- onderstrepen. GDD was Bataviaas redacteur van het Semarangse blad De
Locomotief, haalde enkele onderwijzersdiploma's en werd ambtenaar op het
hoofdkantoor van de Nederlands-Indische Spoorwegen te Bandoeng.

Auguste Douwes Dekker, oudste zoon van Jan Douwes Dekker

Zijn bekendere broer Ernest (1879-1950) speelde in de periode van de
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd een niet onbelangrijke rol; hij was minister
zonder portefeuille in een van de eerste kabinetten onder president Soekarno, die
hem een nationale held noemde. Samen met hun oudste broer Jules (1878-1940)
stortten zij zich in hun jonge jaren onvervaard in de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. Ze
gaven daarmee, naar de woorden van J.H.W. Veenstra, al vroeg blijk van een
duidelijk multatuliaanse neiging tot ridderlijkheid. Frans Glissenaar zet dat in zijn
biografie van Ernest wat scherper aan: ‘Door alle DD's loopt een streep!’ zoals het
1
in de familie heette.
Voor het museum is de aanwinst in merendeel bestemd voor de doublettenkast:
dat geldt voor Multatuli door A.J. (1891), de Dageraad-uitgave uit 1892 met
herinneringen aan Multatuli, voor de drie delen uit de Mimi-editie van Multatuli's
brieven (1893), de twee exemplaren van de Garmond-Multatuli, het exemplaar van
de Stoa-uitgave van Minnebrieven (1967) en de Privé-Domein Multatuli
Liefdesbrieven van Paul van 't Veer (1979, met ingeplakt visitekaartje en opdracht
van de auteur voor N.A. DD, die op de titelpagina heeft aangetekend dat Van 't Veer
de week erna plotseling overleed).
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Maar de boekenverzameling bevat wel een paar opmerkelijkheden: een
verzamelband met vier brochures over Multatuli (reacties op Een ziektegeschiedenis
van Th. Swart Abrahamsz uit 1888, waaronder Aesculaap als caricatuurschilder
van Auguste Douwes Dekker zelf) en een exemplaar van het socialistisch maandblad
De Nieuwe Kern uit 1937 waarin redacteur J. de Kadt het zich op dat moment
voltrekkende Multatuli-jaar bespreekt. Dit exemplaar is volgens de notatie van GDD
hem ‘uit Holland toegezonden door Ed. Du Perron 1937’. In de marge van het artikel
bieden niet alleen de potloodglossen van GDD markante nota bene's bij De Kadt,
maar ook de eerste lezer, Du Perron, heeft aantekeningen-sporen achtergelaten.
Du Perron leerde de broers EDD en GDD kennen tijdens een verblijf in Tjitjoeroeg
(Java) in 1937 waar hij research deed voor De Man van Lebak, dat in datzelfde jaar
zou verschijnen. Het contact leverde een spannende episode op die ook de
Multatuligeschiedschrijving heeft gehaald. GDD was door zijn vader in het bezit
gekomen van het gebrekkig gekopieerd en niet compleet afschrift van de nooit
verzonden brief van Multatuli aan gouverneur-generaal Duymaer van Twist van 9
2
april 1856 die Du Perron per se wilde openbaren, omdat, zoals Kees Snoek
benadrukt, in deze brief voor Du Perron de geboorte plaatsvond van de schrijver
Multatuli (Snoek 2005). Omdat hij vreesde voor zijn baan was GDD huiverig voor
publicatie. Er waren negentien foliovellen van Du Perron voor nodig om GDD over
te halen, met daarin de zinnen ‘Ik moet mij dus nogmaals bekend maken. Waarde
heer Douwes Dekker, ik ben hyper-individualist (...)’ - GDD had zich beroepen op
zijn individualist-zijn als reden van zijn aarzeling. Op die vellen schreef Du Perron
3
een van zijn mooiste brieven - ‘bijna een brochure!’.
Verreweg de meeste opmerkingen zijn aan GDD ontlokt door de brochure (in
tweevoud aanwezig, met verschillend gekleurde omslagen; ‘niet in den handel’ en
daarom ontsnapt aan de aandacht van De Mare) Multatuli overleden 19 Februari
1887. Hoe het lezend publiek, de critiek, zijn chefs, zijn vijanden, zijn vrienden en
zijn familieleden over hem dachten. 100 extracten uit in druk verschenen
beoordeelingen van zijn persoon en zijn werk tusschen 1860 en 1937. In
chronologische volgorde gerangschikt en toegelicht door HANTOE. Druk en uitgave
A.C. Nix & Co. Bandoeng 1937. Enkele van deze extracten worden in de brochure
in extenso weergegeven. Ik noem er hier twee: de literarische kritiek ‘Camera
Obscura en Max Havelaar’ van Busken Huet en ‘Het verloren Genie’ van H.J.A.M.
Schaepman. Over de schrijver deelt GDD op de omslag van één van beide
exemplaren het volgende mee: ‘Dit is het ps. van den Luit.-Kol. Tit. B.D.L.H. Spook
te Bandoeng. (Spook is in het Soend. “Hantoe.”) GDD’. Op de titelpagina: ‘Ik heb
gemeend dit pamfletje van kantteekeningen te moeten voorzien. Zie aldaar. Dit is
een eigenaardig boekske, met ook wel wat goeds. GDD’.
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De drie broers Douwes Dekker, ca. 1899-1900. V.l.n.r.: Ernest, Jules en Guido (uit Glissenaar
1999, p. 25)

Eén van die ‘kantteekeningen’ naar aanleiding van de begeleidende tekst bij een
portret van Raden Adipatti Karta Natta Negara, en wel (uit Van Sandicks Leed en
4
Lief uit Bantam) ‘Deze regent werd in 1856 door Multatuli beschuldigd van knevelarij,
op welke beschuldiging de Regering, gelukkig voor de Ned. Letterkunde, eerst later
is ingegaan en die toen als juist moest worden erkend’:
Dit is het vaak naar voren tredend cynisme van een egoïstisch nageslacht.
Zijn tijdgenooten, die zich zoo uitlieten, vervloekte Multatuli erom. Vergeten
werd en wordt de hoofdzaak, vergeten de grootheid van zijn figuur,
vergeten al de bittere ellende welke het gevolg was voor hem en de zijnen
van zijn onrechtvaardige behandeling. ‘Gelukkig voor de Nederl.
Letterkunde’ werd hij schrijver; waarbij men schijnt te meenen dat hij het
te vooren niet was. Publiek schrijver ging hij - ongewild - worden. ‘Schrijver’
en krachtige, geniale figuur was hij al lang! GDD
En de volgende karakteristiek van de schrijfster van Uit Multatuli's leven (1902),
neergezet op de titelpagina met bovenaan de initialen ‘AHE’ is te mooi om - vanwege
de hoge flaptekstpotentie - niet te citeren:
Een vieze rammelslag, die zoowat alle kluts kwijt was! Die blijkbaar alleen
een Daniëls vinden kon als uitgever van haar vieze hysterische uiteraard
door niemand (zelfs Mult. niet!) openlijk te bestrijden sterk overdreven
‘memoires’,
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naast de andere pornografische lectuur van dien uitgever, zie de
5
aankondigingen op den omslag achterin! GDD
De verzamelde commentaren vanuit de losse GDD-pols zullen ons Multatulibeeld
niet drastisch bijstellen, ze geven wel meer inzicht in het leven van een ander markant
‘hereditair belast’ lid van de Douwes Dekkerdynastie. Het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden bezit dank zij de goede zorgen van
zijn zoon Niels Alexander een groot deel van GDD'S nagelaten papieren. Daarnaast
bevat het Multatuli Genootschapsarchief tot nog toe ongepubliceerd materiaal - GDD
correspondeerde onder andere met Julius Pée en met Toos Everts, Mimi's
levensgezellin uit haar Haagse jaren - dat nodig eens uitgezocht en beschreven
moet worden voordat de grote verkruimeling (GDD schreef meestal op
luchtpostvelletjes) toeslaat.
GL
Dank aan Liesbeth Dolk voor de mondeling verstrekte mededelingen en
aan Willem van Duijn en Klaartje Groot voor het bibliografisch speurwerk.
De inventarislijst met aantekeningen zal worden geplaatst op de website
van het Multatuli Huis.
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In memoriam
Hans van den Bergh (1932-2011)

Hans van den Bergh had veel gemeen met Garmt Stuiveling. Beiden hadden een
sociaaldemocratische achtergrond, waren grote sprekers en dronken geen alcohol.
En voor zowel Stuiveling als Van den Bergh stond, ondanks beider veelzijdigheid,
een aanzienlijk deel van het leven in het teken van Multatuli. Niemand verbaasde
zich er dan ook over dat Van den Bergh zijn oudere geestverwant tot tweemaal toe
opvolgde: eerst als voorzitter van het Multatuli Genootschap en vervolgens, na
Stuivelings overlijden, als bezorger van Multatuli's Volledige Werken.
Van den Bergh was een voorzitter zoals veel leden het graag zagen: iemand die
de vergaderingen leidde met welsprekendheid en humor, en die conflicten probeerde
uit de weg te gaan - al slaagde hij daar niet altijd in. Befaamd waren de moeilijke
vragen waarmee kritische genootschapsleden het bestuur tijdens de
ledenvergaderingen bestookten, vragen die in de regel betrekking hadden op de
voortgang van K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie. Dit merkwaardige, maar
tegenwoordig voor alle Multatuli-vorsers onmisbare handboek zou er nooit zijn
gekomen als Van den Bergh niet in 1983, kort na zijn aantreden als voorzitter, de
steile trap naar de kelder van het Multatuli Museum was afgedaald. In dit souterrain
trof hij een houten kastje aan met ongeveer 10.000 fiches, waarop Ter Laan, folklorist,
dialectoloog, burgemeester en nog veel meer, wetenswaardigheden over Multatuli
had genoteerd. Van den Bergh zag direct dat hier een prachtig boek van kon worden
gemaakt - en dat kwam er ook, na inspanningen van velen, ondanks scepsis van
enkelen.
In de jaren dat Van den Bergh voorzitter was van het Multatuli Genootschap is er
veel gebeurd, zoals de viering van Multatuli's honderdste sterfdag in 1987, met als
hoogtepunt de lezing van Jan Wolkers in de Nieuwe Kerk. Dat jaar verscheen
eveneens de bloemlezing Multatuli!, samengesteld door onder anderen Hans van
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den Bergh. In 1987 werd ook het Multatuli-beeld van Hans Bayens op de Torensluis
onthuld. Van den Bergh was een van de drijvende krachten achter de totstandkoming
van het beeld.
Uiteindelijk gaat het er natuurlijk niet om dat Multatuli wordt herdacht en bewonderd
als standbeeld, maar dat men hem leest. Daarin ligt Van den Berghs grootste
betekenis. Nadat hij in 1985 Stuivelings plaats had ingenomen als bezorger van
Multatuli's Volledige Werken, werkte hij onvermoeibaar voort om de laatste delen uiteindelijk zouden het er nog acht worden - binnen een niet te lange periode te
laten verschijnen. Daarin slaagde hij: tien jaar later verschenen de slotdelen XXIV
en XXV, waarmee de belangrijkste Nederlandse schrijver ook de volledigst uitgegeven
auteur was. Waar zijn voorganger nog wel eens de neiging had een (zijns inziens)
minder relevant document terzijde te schuiven, zorgde Van den Bergh ervoor dat
elke snipper van Multatuli en elke mededeling over hem een plaats kreeg in de
Volledige Werken.
Na zijn afscheid als voorzitter en de voltooiing van de Volledige Werken bleef Van
den Bergh, waar hij kon, de geschriften van Multatuli onder de aandacht brengen.
Hij begeleidde als hoogleraar Cultuurgeschiedenis promovendi en werkte mee aan
uitgaven over Multatuli. Zo was het mede dankzij hem dat in 2009 Multatuli. Een
zelfportret kon verschijnen: een selectie van autobiografische teksten van Multatuli,
waarvoor Van den Bergh treffende passages koos en verbindende teksten schreef.
Toch zullen velen zich Van den Bergh vooral herinneren als spreker. Onvermoeibaar
trok hij door het land om zijn licht te laten schijnen over het werk en leven van
Multatuli.
De kracht van Van den Bergh lag, afgezien van zijn redekundige kwaliteiten, in
de vele beschouwingen die hijzelf schreef: zijn inleidingen en jaaroverzichten in de
Volledige werken, maar ook de artikelen over Multatuli die hij elders publiceerde.
Enkele daarvan zijn later opgenomen in zijn bundel De last van leugens. In een van
die stukken, ‘Multatuli: schrijver tussen waarheid en schoonheid,’ heeft hij
opgeschreven wat volgens hem de kern was van Multatuli's werk:
Als het typisch romantische ‘genie’ dat Multatuli in diepste wezen was,
geloofde hij inderdaad dat de ware literatuur - ‘poëzy’ - het vermogen
bezat mensen op te heffen tot een beter, edeler bestaan, hun de weg zou
kunnen wijzen naar ideële sferen, waar tenslotte het onderscheid tussen
het ware, het goede en het schone zou zijn opgeheven.
Waarbij Van den Bergh teruggreep naar enkele van zijn favoriete versregels uit
Vorstenschool:
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Daar is een kracht uit hoge kracht gesproten
die 't zinkend hart des mensen schoort,
die 't opvoert naar een hoger oord,
die 't vastklemt als de stam zyn loten
als moederarmen 't schreiend wicht
aan de eerste bron van liefde en licht
die 't opheft, als het dreigt te zinken
in 't slyk waarin het zich bewoog.
(...)
Die kracht, 't is alles poëzie...

Van den Bergh kende het lange gedicht waar deze woorden uitkomen compleet uit
zijn hoofd en bracht het, gevraagd of ongevraagd, graag ten gehore. De regels
waren typerend voor Multatuli. En voor Hans van den Bergh niet minder.

Dik van der Meulen
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