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Redactioneel
Ik werd gescholden, belasterd, mishandeld, overgelaten aanen gedwongen
tot broodgebrek (Multatuli)
Klokkenluiders zijn de laatste jaren veelvuldig in het nieuws. Er worden zelfs
standbeelden voor hen opgericht. Voor zowel Multatulianen als anderen is het
interessant de parallellen te trekken met onze - misschien wel eerste - klokkenluider.
‘Klokkenluider of querulant? Multatuli en andere klokkenluiders’, luidde de titel van
het symposium waarvan u in dit Jaarboek de bijdragen kunt lezen. We wilden nagaan
wat Multatuli ons heeft geleerd of nog kan leren. Ook wilden we nadenken over de
wenselijkheid van klokkenluiders in onze samenleving. Hebben Multatuli en zijn
mede-klokkenluiders een substantiële bijdrage aan onze samenleving geleverd?
Klokkenluiders kunnen waardevol zijn als aankaarters van misstanden, maar ook
lastig als onruststokers, of zelfs irritant als onbetamelijke ruziezoekers die uit zijn
op eigen gewin. We vroegen ons af binnen welke categorie Multatuli valt. Maar ook
voor onze tijd is discussie over de wenselijkheid van klokkenluiders nodig. Mensen
als Ad Bos, Arthur Gotlieb en Edward Snowden hebben de laatste jaren veel
ruchtbaarheid gegeven aan het klokkenluiden. De ophef heeft in Nederland zelfs
aanleiding gegeven tot nieuwe wetgeving, om te voorzien in een ‘Huis voor
klokkenluiders’. Met dit symposium ging een lang gekoesterde wens van
MG-vice-voorzitter Tom Böhm in vervulling.
Of het - in geval van Multatuli - nu ‘behaagzieke zelfverheffing’ (Van Vloten)
was of ‘een daad van zelfopoffering’ (Versluys), we zijn op het druk bezochte
symposium een stuk wijzer geworden over de vele schakeringen die daar tussen
zitten. Moderator Arend Jan Heerma van Voss, oud-VPRO-baas, had de zaak
voorbeeldig in de hand. Geen woord te veel. Na elke voordracht een goede vraag
paraat. Op gepaste momenten een vleugje humor op onderkoelde toon. Na de korte
inleiding van Dik van der Meulen gaf hoogleraar Letterkunde aan de KU Leuven
Philip Vermoortel op de hem kenmerkende, boeiende wijze een keynote-lezing waarin
allerlei facetten van het klokkenluiderschap naar voren kwamen. Vanuit de zaal
kwam een relevante aanvulling op de definitie van klokkenluider door
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de voorzitter van de Expertgroep Klokkenluiders, die samengewerkt heeft met
SP-kamerlid Ronald van Raak, de initiatiefnemer van het wetsvoorstel ‘Huis voor
klokkenluiders’. Daarna volgde de nadere uitdieping van het thema door Multatuli
Genootschapsvoorzitter Winnie Sorgdrager. Zij waagde het om de
klokkenluiderskwestie ook vanuit het perspectief van de werkgever te belichten, wat
de nodige reacties opriep uit de zaal. Zoals gepland - zonder dat we hem dat expliciet
gevraagd hadden - gooide journalist Theodor Holman de knuppel in het hoenderhok.
In een lezing op uitnodiging van het Multatuli Genootschap, voor een publiek dat
voor zeker de helft uit trouwe Multatulianen bestond, wierp hij de vraag op of
Multatuli een verrader was. Een pittige tante in de zaal repliceerde met de vraag wie
hier nu de querulant was. Tijdens de voordracht van Jeroen Wester, bezorger van
het dagboek van wijlen Arthur Gotlieb, was het muisstil in de zaal. Iedereen zat
ademloos te luisteren naar deze tragische geschiedenis naar aanleiding van de
misstanden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Het feit dat de broer van Arthur Gotlieb
aanwezig was gaf zijn verhaal extra lading. Tot slot het vuurwerk van Van Raak, die
op overtuigende wijze, een oprecht en gepassioneerd politicus eigen, zijn pleidooi
voor het Huis van de klokkenluider ten beste gaf.
In het niet aan het symposium gewijde deel van dit Jaarboek vindt u een stuk van
Tom Böhm over de actualiteit van Multatuli, eerder geschreven voor het symposium
Presenze Amsterdam Color caffè in Italië (2010). Dan volgt een uitvoerige biografie
van Anna Abrahams, het onbekendere nichtje van Eduard Douwes Dekker, de
middelste dochter van zijn zus Catharina. De auteur, Annelies Dirkse, baseert het
verhaal onder andere op nieuwe feiten. Jan Noordegraaf presenteert onthullende
aantekeningen van de Limburgse rechtenstudent Anthony Mertens die hij maakte
bij de spraakmakende colleges van de Nijmeegse hoogleraar Jacques van Ginneken
over Multatuli. Verder laat Peter Altena zien wat Frans Kellendonk van Multatuli's
werk vond. Guido Leerdam verzorgde een In memoriam voor een grote Multatuliaan,
Marcel Janssens, de schrijver van Max Havelaar. De held van Lebak (1970). Daarnaast
treft u de vaste rubrieken ‘Multatuli in de Media’ en de ‘Multatuli Kroniek’ aan
waaruit maar weer mag blijken dat Multatuli nog steeds veel belangrijks te zeggen
heeft.
De redactie
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‘Ik bén geen klokkenluider’
Philip Vermoortel
Voor ik aan deze korte uiteenzetting begonnen ben, ben ik uiteraard nagegaan wat
de precieze betekenis is van ‘klokkenluider’ en van ‘querulant’. Onze aloude Van
Dale omschrijft een klokkenluider als een ‘(ex-)werknemer die misstanden in een
organisatie in de openbaarheid brengt’, en een querulant als ‘iem. die lijdt aan een
ziekelijke klaagzucht, iem. die zich altijd verongelijkt waant, altijd bezwaren oppert
en wil procederen’. Procederen heeft Multatuli voor zover ik weet, alleen gedaan
tegen Jacob van Lennep, die hem het kopijrecht van zijn Max Havelaar ontfutseld
had, maar een succes is dat niet geworden. Bovendien is procederen duur, zeker
wanneer men de zaak verliest, en Multatuli zat, zoals we allemaal weten, altijd zonder
geld. Maar voor het overige lijken beide definities mij perfect te passen bij onze
schrijver van vandaag.
Of men hem als klokkenluider dan wel als querulant beschouwt, hangt niet zozeer
van Multatuli af, maar des te meer van de sympathie of de antipathie die men voor
hem voelt. Iemand als Johannes van Vloten, die op den duur van Multatuli niets meer
moest hebben, zal hem ongetwijfeld een onverbeterlijke querulant gevonden hebben,
terwijl Carel Vosmaer in Multatuli zonder twijfel een dappere klokkenluider zal
hebben gezien. En aangezien ik behoor tot het kamp der bewonderaars, zal ik met u
even nagaan waarom Multatuli volgens mij met recht en reden een klokkenluider
genoemd mag worden.
Dankzij wat zoek- en googlewerk, ben ik al snel tot de conclusie gekomen dat ik
mij met deze opvatting in goed gezelschap bevind. Natuurlijk heb ik allereerst mijn
licht opgestoken in het boek der boeken voor elke rechtgeaarde intellectueel:
Nederlandse letterkunde voor dummies. Dé referentie voor iedereen! Geloof het of
niet, maar in de bespreking van de film Max Havelaar wordt Multatuli meteen al
een klokkenluider genoemd. Ik lees even de tekst met u. ‘In 1976 werd de Max
Havelaar van Multatuli [...] verfilmd. [...] De film is wat traag, maar zeker
indrukwekkend. Desalniettemin geen aanmoediging voor iemand die ergens
klokkenluider wil spelen, want Max Havelaar is iemand die werkelijk alles alleen
heeft moeten doorstaan [...].’ Wat Multatuli als gevolg van zijn dapper optreden heeft
moeten doorstaan, is inderdaad weinig bemoedigend voor andere klok-
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kenluiders. Daarop heeft hij zelf trouwens dikwijls genoeg gewezen: wie zou zijn
voorbeeld volgen en het opnemen voor de Javaan wanneer hij die dat voorbeeld had
gegeven, behandeld werd als een paria? En daaruit valt alweer een andere
karakteristiek af te leiden die nogal typisch is voor klokkenluiders, namelijk dat ze
bijna altijd meer nadeel dan voordeel ondervinden van hun dapperheid. Dat is vandaag
de dag niet anders. Stéphanie Gibaud, die bij een gerechtelijke inval in de
superrijkenbank UBS France, weigerde om documenten te vernietigen, en daardoor
tegen wil en dank klokkenluidster werd, verklaarde eind april 2015 in de Vlaamse
krant De Morgen dat men haar wilde vermorzelen. En voorts: ‘Ik heb niets meer:
geen job, geen carrière, geen auto.’ Op de auto na is dat allemaal heel erg van
toepassing op wat Multatuli overkomen is na zijn optreden in Lebak.
Maar laten we even verder speurneuzen om te zien in welk uitstekend gezelschap
we ons bevinden. In het boek De minotaurus onzer zeden, schrijft Tom Böhm over
Minnebrieven - het documentaire supplement bij Max Havelaar of zo u wil het
vervolg erop - het volgende: ‘Het was de reactie van een onbegrepen
schrijver-klokkenluider, nadat een jaar eerder Max Havelaar was ingeslagen.’ Ook
Böhm noemt Multatuli dus een klokkenluider, maar voegt er een nieuw element aan
toe, namelijk dat klokkenluiders vaak niet begrepen worden, dat er niets verandert
nadat ze de klokken hebben geluid.
Ook onze gewezen voorzitter Cees Fasseur noemt Multatuli een klokkenluider in
een bijdrage over Multatuli en Willem Bosch, de oprichter van de Maatschappij tot
Nut van den Javaan. Fasseur bespreekt een brochure van Bosch waarin die het warm
opneemt voor de Javaan, maar met geen woord rept over Multatuli of Max Havelaar.
Multatuli reageerde met de brochure De maatschappy tot nut van den Javaan uit
1869. En daarover schrijft Fasseur: ‘Ongetwijfeld speelde bij hem [dat is dus
Multatuli] het gebrek aan erkenning van zijn verdiensten als klokkenluider een rol.
Hij had met zijn Havelaar het Nederlandse volk de ogen geopend en desondanks
werd noch hij noch zijn meesterwerk in Boschs pamflet ook maar één keer genoemd.’
Ook Fasseur wijst dus op het gebrek aan erkenning dat klokkenluiders vaak ten deel
valt. En ook dat is alzo gebleven ‘tot op dezen dag’. Als we even terugkeren naar
het interview met Stéphanie Gibaud, dan lezen we ook daar grote teleurstelling: ‘Ik
verwacht niets meer van de politiek.’ Horen we daar niet ook een beetje Multatuli
in doorklinken? Hij, die toch zo'n hekel had gekregen aan bijvoorbeeld Thorbecke
en aan de parlementaire democratie in het algemeen? En op de vraag of ze spijt heeft,
antwoordt Gibaud: ‘Het enige waarvan ik spijt heb, is dat ik zo naïef was om te
denken dat de Franse overheid me zou helpen.’ Heeft Multatuli niet hetzelfde gezegd
over de Nederlandse overheid, over de liberalen, over de dominees, over de christenen,
over de zo gehate modernen nog het meest van allemaal?
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Maar laten we verder gaan. In een artikel in het tijdschrift Filosofie van de hand van
Daan de Neef lezen we: ‘Neerlandicus Dik van der Meulen schreef een vuistdikke
biografie waarin Multatuli naar voren komt als een klokkenluider die de misstanden
in Nederlands-Indië aan de kaak stelt [...].’ Ook hier wordt Multatuli dus nog maar
eens klokkenluider genoemd, al denk ik niet dat Dik van der Meulen zelf hem in zijn
biografie zo noemt.
En ook gewezen conservator Willem van Duijn en huidig secretaris van het
Multatuli Genootschap, Tom Phijffer doen hun duit in het zakje. In een artikel van
Paul Arnoldussen over het Multatuli Museum krijgen we te lezen: ‘Het is geen literair
museum. Voor conservator Willem van Duijn en Tom Phijffer, secretaris van het
Multatuli Museum, gaat het om het nog steeds actuele gedachtegoed van de schrijver.
Van verzet tegen uitbuiting tot bescherming van klokkenluiders.’ En daarmee is
meteen een zeer actueel thema aangesneden, want die bescherming is heet van de
naald en wordt, geloof het of niet, alweer in verband gebracht met Multatuli. Want
kijk, toen minister Ter Horst op 26 april 2007 een toespraak hield over ‘De moraal
van de macht’, prees ze Multatuli als ‘een van onze eerste klokkenluiders’ en had
het zelfs over ‘de Multatuli-factor van de overheid’, waarmee ze bedoelde dat een
goede overheid klokkenluiders de ruimte moet bieden om misstanden aan de kaak
te stellen. En toen minister Spies in 2012 haar speech hield over het ‘Adviespunt
Klokkenluiders’, vermeldde ze al in de eerste twee zinnen dat de overeenkomst tussen
Multatuli, Mark Felt - dat is de man achter Watergate - en Aleksandr Solzjenitsyn
hierin lag, dat ze alle drie klokkenluiders waren geweest, waaruit overigens ook
overtuigend blijkt dat Hollandse ministers nog boeken lezen.
Tijd om op grond van de actualiteit een aantal kenmerken toe te voegen die we
ook bij Multatuli aantreffen. De titel van dit interview met Hervé Falciani luidt ‘Swiss
leaks heeft levens gered’ Heeft Multatuli dat op termijn ook niet gedaan met zijn
Havelaar, waarin hij toch pleit voor een betere behandeling van de arme inlander?
Diezelfde Falciani ‘reist vandaag van de ene plek naar de andere om aan zijn
achtervolgers te ontsnappen. Af en toe vermomt hij zich. “Ik moet mezelf
beschermen”’. Zich vermommen deed Multatuli niet, maar hij gaf zich wel eens uit
voor een Engelse Lord en hij was toch voortdurend op de vlucht, al was dat in zijn
geval vooral voor schuldeisers en minder voor lui die hem wilden arresteren en
opsluiten. En wie weet of Multatuli het klokkengelui van Max Havelaar ook niet
een beetje gezien heeft als een promostunt waardoor zijn boek beter zou verkopen
en zijn reputatie steviger gevestigd zou worden?
Om dit stukje van mijn betoog af te ronden, nodig ik u uit om nog een kleine tekst
met mij te lezen uit een interview met weer een andere klokkenluider. Het gaat om
Karel Anthonissen, die in België geschorst werd als inspecteur van de
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Koppen en citaten uit dagblad De Morgen van 16 april, 30 mei en 2 oktober 2015 (collage K. Groot).
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Bijzondere Belasting Inspectie omdat hij zich kritisch uitgelaten had over zijn overste.
De interviewer zegt: ‘Deze schorsing bevestigt uw imago van dwarsligger en
oproerkraaier. Maar misschien bent u daar niet blij mee.’ En Anthonissen antwoordt:
‘Ik ben het niet eens met dat beeld. Ik ben ook geen klokkenluider, zoals sommige
mensen in de pers nu schrijven. Ik ben gewoon iemand die zijn werk zo goed mogelijk
probeert te doen.’ Zouden, dames en heren, die antwoorden niet evengoed van
Multatuli kunnen zijn? Net zoals hij honderden keren beweerd heeft geen schrijver
te zijn - terwijl hij natuurlijk heel goed wist dat hij de allerbeste was - zo zou hij
wellicht ook volgehouden hebben dat het hem er niet om te doen was de klok te
luiden, maar integendeel om zijn werk, de bescherming van de inlander tegen
knevelarij, zo goed mogelijk te doen - al wist hij natuurlijk maar al te best dat hij
ook de hardste klokkenluider was.
Maar is iedereen het er wel mee eens dat Multatuli een klokkenluider was? In 2009
publiceerde David ten Cate in NRC Handelsblad een bijdrage met de vlammende
titel: ‘Multatuli was helemaal geen klokkenluider’. En daaronder de toelichting, die
al even bondig is als krachtig: ‘Mishandeling van de bevolking van Nederlands-Indië
was al breed bekend. Multatuli kón daarom geen klok luiden.’ En de reacties bleven
natuurlijk niet uit. Max-Havelaarhertaler Gijsbert van Es reageerde met: ‘Multatuli
was wél een klokkenluider’. En ook zijn argumentatie is al even sterk als beknopt.
In de definitie van Van Dale waarmee we onze uiteenzetting begonnen zijn, wordt
helemaal niet gestipuleerd dat de informatie die naar buiten wordt gebracht per se
nieuw hoeft te zijn. Het kan ook zijn dat een klokkenluider bekende informatie met
zoveel verve weet uit te galmen dat zijn optreden het effect heeft van groot nieuws
zonder dat te zijn. En dat is iets waartoe Multatuli beter in staat was dan wie ook. In
ieder geval zijn er veel meer auteurs die het in deze eens zijn met Van Es dan met
Ten Cate. Ik laat er nog gauw een paar de revue passeren. 2011: ‘Multatuli was met
zijn “Max Havelaar” een klokkenluider’. 2011 bis: ‘Max Havelaar, klokkenluider
avant la lettre’. 2012: ‘Voor mij is Eduard Douwes Dekker een klokkenluider avant
la lettre.’ 2013: ‘Multatuli geldt als één van de eerste klokkenluiders in Nederland.’
2014: ‘Eduard Douwes Dekker kan een klokkenluider avant la lettre worden
genoemd.’
Zo, dames en heren, we zijn er, geloof ik, in geslaagd om de definitie van Van
Dale aan te vullen en uit te breiden met onder meer de ellende die het klokkenluiden
met zich meebrengt voor wie er zich aan waagt, met het gebrek aan erkenning en
waardering waaraan de klokkenluider blootstaat, met het onbegrip, de teleurstellingen,
het geknakte vertrouwen, de dreiging om opgepakt en veroordeeld te worden. Maar
het is niet allemaal kommer en kwel. Zoals Falciani zei in een interview met Der
Spiegel: ‘er is iets moois en opwindends in het naar boven brengen van de waarheid.’
En ook dát gevoel zal Multatuli weleens hebben gehad.
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Om af te ronden dit nog. Steevast wordt het klokkenluiderschap van Multatuli in
verband gebracht met zijn Max Havelaar. Tom Böhm is een van de weinigen die
erop gewezen heeft dat Multatuli nog zoveel andere klokken heeft laten luiden en
daardoor zoveel andere deuren heeft geopend. Bijvoorbeeld de deur naar de
emancipatie van de vrouw, die naar een moderne seksuele voorlichting, naar een
rechtvaardig inkomen voor de doorsnee-arbeider, naar beter loon voor onderwijzers,
tegen discriminatie van gevallen meisjes en natuurlijke kinderen en bovenal: tegen
het bedrog van de ‘goddienery’, de bron van alle kwaad. Wie zoveel klokken heeft
doen luiden moet wel een klokkenluider zijn, al zou Multatuli zonder twijfel het
tegendeel hebben beweerd want hij was natuurlijk toch ook wel een beetje... een
querulant!
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Affiche voor het Symposium ‘Klokkenluider of querulant? Multatuli en andere klokkenluiders’,
gehouden op 7 november 2015 in de Balie te Amsterdam (vormgeving: Marise Knegtmans).
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Wat is een klokkenluider?
Winnie Sorgdrager
Wat is eigenlijk een klokkenluider? De term ‘klokkenluider’ is een mooie. De klok
luiden, de aandacht op iets vestigen. In het Engels: whistleblower. Iemand die op
een fluit blaast. In het Frans: sonneur. Iemand die geluid maakt, letterlijk. Maar ‘son’
betekent in het Frans ook: roddel, achterklap. En in deze woorden zit ook het dubbele
dat ik vaak voel bij klokkenluiders. En wat er ook in zit: het spanningsveld tussen
loyaliteit, collegialiteit en de drang, of misschien wel de noodzaak, om iets in de
openbaarheid te brengen.
Als definitie van ‘klokkenluider’ wordt meestal - iets anders dan de door Philip
Vermoortel aangehaalde definitie uit Van Dale - gegeven: ‘iemand die illegale,
onethische of oneerlijke praktijken binnen een instelling bekend maakt’. Maar de
geschiedenis leert dat het niet alleen gaat om instellingen. Het is breder: een sector,
of de maatschappij als geheel. Om het maar even heel breed te zien.
En: bekend maken? Sommige dingen zijn al bekend. Of een publiek geheim. Ben
je dan een klokkenluider? Doet het ertoe of iets al bekend is? Multatuli maakte niet
iets bekend. De situatie in Nederlands Indië was echt geen geheim, in elk geval niet
bij de elite in het toenmalige Indië, bij het bestuur en het was ook heus wel bekend
bij de Nederlandse politiek. Men vond het alleen niet zo'n probleem, omdat aan de
situatie ook veel voordelen kleefden. En omdat het waarschijnlijk ook niet veel
afweek van wat elders in de koloniale wereld gebruikelijk was. Nadat hij eigenlijk
al de juiste kanalen had doorlopen: zijn baas, de resident, benaderd, een brief aan de
Koning had geschreven, kreeg hij geen reactie. Niet voor niets noemde Multatuli de
Max Havelaar dan ook ‘geen roman, maar een aanklacht’. Als we kijken naar de
huidige klokkenluidersregelingen, heeft hij dat niet zo slecht gedaan. Maar de
aanklacht was fel en bracht wel het een en ander teweeg. Terwijl hij heus niet de
eerste was die de situatie in Indië aan de orde stelde. Het was de Max Havelaar (let
op het woordje ‘de’), het boek, de manier waarop het was geschreven, die een schok
teweeg bracht. Er zijn allerlei pogingen geweest om de verspreiding zo veel mogelijk
tegen te gaan. Dat is onder ander beschreven in de biografie van Multatuli van Dik
van der Meulen. In de negentiende eeuw lukte dat nog wel enigszins; dat zou nu niet
meer kunnen. Overigens moeten we ons realiseren dat dat tot ver in de jaren vijftig
van de twintigste eeuw soms
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ook nog wel kon. Neem de Greet Hofmans- affaire, die uiteindelijk bijna de hele
monarchie op het spel zette. Nu meldt het blad Privé al dat er wordt gefluisterd dat
Maxima haar eigen Greet Hofmans heeft. We hoeven tegenwoordig niets te missen.
Als er al iets te missen is, trouwens.
Is dat ook klokkenluiden? Gesteld dat er werkelijk iets aan de hand is dat een
probleem met de monarchie zou kunnen veroorzaken, kun je dat misschien wel zo
betitelen.
Ik wil maar zeggen, dat het begrip klokkenluider veel omvat. Eerlijk met de beste
bedoelingen, in de hoop dat een misstand wordt beëindigd, iets in de openbaarheid
brengen. Nadat je eerst andere wegen hebt geprobeerd. Maar er zijn ook mensen die
op de een of andere manier hun frustratie kwijt moeten, de openbaarheid zoeken, en
zich dan graag afficheren als klokkenluider. Dan kun je vaak al rekenen op sympathie
van pers en publiek.
Met jezelf loopt het dan vaak minder goed af. Of is het al minder goed afgelopen.
Woensdagavond was er een uitzending van Zembla op TV. Nou moet je als
organisatie altijd blij zijn als Zembla je deur voorbij loopt, maar het levert altijd wel
mooie TV op. In het UMC Utrecht zijn twee doden gevallen tijdens operaties. Nu
gebeurt dat wel vaker in een ziekenhuis, maar als er iets is gebeurd dat niet had
gemoeten en ook niet in de lijn der verwachtingen lag, is dat een calamiteit, die
gemeld moet worden aan de IGZ. Dat was in Utrecht niet gebeurd. Dat ruikt niet
goed. Enkele collega's die op de hoogte waren van de incidenten, hadden het anoniem
gemeld. Aan de IGZ. Hoe Zembla aan de informatie is gekomen, weet ik niet, maar
feit is dat men wel over documenten beschikte, die de pers niet in handen hoort te
hebben. Hebben de artsen eerst de Raad van bestuur ingelicht? Het lijkt van wel.
Maar hoe dan ook, in dit geval werd een van de betrokkenen ontslagen. Niet degene
die de fout had gemaakt, maar een van de melders. Omdat hij niet zou functioneren
en verantwoordelijk zou zijn voor de verziekte werksfeer. Onder druk van de
TV-uitzending heeft het UMC de incidenten alsnog gemeld bij de IGZ.
Dit voorbeeld is interessant omdat er verschillende aspecten aan vastzitten, die bij
veel klokkenluiderssituaties een rol spelen: er is geen sprake van een open cultuur.
Een angstcultuur, heet dat tegenwoordig al snel. Angst voor je positie als je tegen
het gezag ingaat. Wat doe je dan met je informatie? Is er sprake van niet goed
functioneren van de klokkenluider? Dat is nogal eens het geval, maar lijkt in de
Utrechts situatie niet aan de orde. De leiding van de organisatie reageert als in een
reflex: er wordt iemand ontslagen en het is de vraag of dat de juiste persoon is, er
wordt aangifte gedaan wegens lekken van vertrouwelijke gegevens, de raad van
bestuur schiet in de verdediging en maakt fouten. Is het deloyaal
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van de artsen dat ze de incidenten bij de IGZ hebben gemeld? Het wordt wel zo
opgevat. Maar je kunt ook zeggen dat zij hebben gedaan wat het ziekenhuis had
moeten doen.
Het levert mooie TV op. En publieke verontwaardiging. En hopelijk wel een
sanering van de betreffende afdeling. En uiteindelijk is dat wat er moest gebeuren,
zij het al veel eerder. En het zal ongetwijfeld een les zijn voor andere ziekenhuizen
om beter op signalen te letten. Mag je hopen. Goed dus, zeggen we dan, dat er
klokkenluiders zijn. Jammer dat het zo ver moet komen.
Wat hieruit blijkt is steeds een spanning tussen loyaliteit aan de organisatie en de
noodzaak dat er iets gebeurt. Bekende klokkenluiders uit de recente geschiedenis,
zoals Ad Bos, Fred Spijkers, Paul van Buitenen, zij allen vonden op hun manier dat
bepaalde zaken niet verborgen konden blijven. Soms zitten klokkenluiders er zelf
wel erg dichtbij, of er zelfs in. Ad Bos was zelf een speler. Waarom haakt hij op een
bepaald moment af? Kon hij de situatie niet meer verdragen? Ik moet hierbij een
beetje denken aan de ‘pentiti’, de leden van de maffia, die ineens alles wat ze weten
aan de politie gaan melden, in ruil voor geen of minder straf. Waarom doen ze dat?
Soms omdat de grond ze te heet onder de voeten wordt. Maar soms om heel
begrijpelijke redenen: hun vriendin wil het niet meer.
Wat klokkenluiders gemeen hebben is dat ze geliefd zijn bij pers en publiek, maar
dat het met hen persoonlijk slecht afloopt. Geruïneerde carrières, levens misschien
wel. Dat is ook het geval met Julian Assange en Edward Snowden. De digitale
klokkenluiders, of zijn het wel klokkenluiders? Zij brachten enorme hoeveelheden
geheime documenten in de openbaarheid, maar waarom? Uit een soort principe dat
iedereen alles moet weten? Ultieme transparantie? Was de noodzaak bij hen zo
dringend of wilden zij de wereld laten zien waartoe zij in staat waren? Is het echt
nodig om geheime documenten, die soms echt geheim moeten zijn, op straat te
gooien? Inderdaad, er komen vast ook misstanden naar buiten, maar is de balans dan
uiteindelijk positief?
Dat lijkt me wel het geval in de zaken waar het Israëlische kernwapenprogramma
naar de Britse pers werd gebracht, het Watergate schandaal naar de The Washington
Post. Maar ook dat waren mensen die zelf in de organisatie werkten waar dit gebeurde.
Het heeft dan ook iets van jezelf vrijpleiten. Eerst meedoen en vervolgens afhaken.
Er zijn ook klokkenluiders, die net als Multatuli, een maatschappelijke misstand
aan de orde willen stellen. Maar zelden lukt het op die manier nog om aandacht te
krijgen voor een probleem. Of misschien wel aandacht, maar nauwelijks gevolg. Het
is een publiek geheim dat de farmaceutische industrie Afrika gebruikt of gebruikte
(er is in de loop van de tijd wel wat veranderd) als dumpplaats voor overjarige
medicijnen, voor experimenten met geneesmiddelen op
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mensen. John le Carré schreef er het boek The Constant Gardener over. Daar is zelfs
een film van gemaakt, maar een schandaal heeft het boek niet veroorzaakt. Misschien
omdat we het al wisten en misschien wel omdat het geen groot probleem werd
gevonden. Er zijn genoeg boeken en films over het illegaal dumpen van afval. Er is
veel bekend over de oliewinning van Shell in Nigeria. Maar het duurt lang voordat
er iets gebeurt aan dergelijke maatschappelijke problemen. Tot er doden vallen, of
een enorme natuurramp optreedt. Of een diepe bankencrisis ontstaat met enorme
maatschappelijke gevolgen. En de vraag is of er nog een tweede bankencrisis nodig
is om werkelijk te saneren. Wat iedereen weet, is dat in veel gevallen de oude situatie
wordt voorgezet. Daar doet ook het boek van Joris Luyendijk, ‘Dit kan niet waar
zijn’ niets aan.
Han van Meegeren, de beroemde vervalser, heeft zichzelf ook een tijdje als
klokkenluider beschouwd. U weet wel, de schilder van de hertjes, die later
zogenaamde Vermeers is gaan schilderen. Waarom? Gemakkelijk geld verdienen?
De situatie in de kunstwereld aan de kaak stellen? Dat heeft hij ooit als drijfveer
aangevoerd. En dat is ook wel gelukt. Er heeft ook een zekere sanering
plaatsgevonden. Maar ook met hem is het uiteindelijk niet goed afgelopen. Je zou
in de kunstsector ook Aatje Veldhoen als klokkenluider kunnen zien: hij stelde het
elitaire van de kunst aan de kaak en verkocht zijn eigen Rota Prints voor 3 gulden
vanaf een bakfiets aan het publiek. Daar deed hij verder niemand kwaad mee, of het
zou moeten zijn dat hij de markt verpestte. Maar dan vooral zijn eigen markt. De
actie paste in de geest van de jaren zestig, toen heel wat maatschappelijke misstanden
aan de kaak werden gesteld. Is dat ook klokkenluiden? Ik denk dat het wel onder de
definitie valt, maar ik denk niet dat bij deze actie van Veldhoen meteen aan
klokkenluiden wordt gedacht.
Is iemand als Voskuil een klokkenluider? Velen hebben genoten van zijn serie
Het Bureau. Wat hij daarmee wilde, is me niet helemaal duidelijk. Gewoon
beschrijven wat er op zo'n instituut gebeurde en wat voor mensen er rondliepen? Of
wilde hij iets aan de kaak stellen? Het lijkt erop dat hij wil laten zien wat voor in zijn
ogen onzinnig onderzoek wordt gedaan met gemeenschapsgeld. Althans, ik lees in
het eerste deel (verder ben ik ook niet gekomen) een ingehouden minachting voor
wat er in het Meertens Instituut wordt gedaan. Is Voskuil daarmee een klokkenluider?
Ik denk het niet.
De vraag blijft dus hoe breed het begrip moet worden gedefinieerd. Dat is relevant
voor de vraag wie er gaat vallen onder de bescherming die de nieuwe wet van o.a.
Ronald van Raak biedt. U zult daar straks meer over horen.
Wat ik al even aanduidde: er blijven altijd verschillende aspecten kleven aan het
fenomeen klokkenluiden: de noodzaak van openbaarheid, zodat er iets aan
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een misstand wordt gedaan tegenover loyaliteit aan een organisatie, aan collega's.
Wat is de klokkenluider voor persoon? Is er sprake van een arbeidsconflict, iemand
die niet kan aarden in een hiërarchische organisatie, een querulant, een al dan niet
buitenproportionele behoefte aan rechtvaardigheid en gerechtigheid?
Het vervelende is, dat iemand die in de eigen organisatie een misstand aan de orde
stelt, in die organisatie vaak al is vastgelopen, dus sowieso een achterstand heeft, als
het gaat om aandacht voor het probleem. Maar we moeten ons realiseren dat, hoe
querulanterig mensen soms ook zijn, ze vaak wel een punt hebben. Daarom is het
van groot belang dat er goede regelingen zijn. De echte klokkenluider volgt die
regeling en loopt niet naar de pers. Hoe jammer ook voor de media, misstanden
moeten al voordat ze echt groot worden, aangepakt worden. En dat kan goed intern.
Als de kwestie is opgelost, kan dat dat eventueel naar buiten gebracht worden. Maar
als het niet volgens de afgesproken procedures kan worden aangepakt, ja, dan is
iemand naar mijn mening ook gelegitimeerd op andere wijze aandacht te vragen voor
het probleem.
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Is Multatuli nou een NSB'er of niet?
Theodor Holman
‘Is Multatuli nou een NSB'er of niet?’ Zo'n titel hoort natuurlijk niet, dat weet ik ook
wel. Maar eigenlijk vind ik iedere klokkenluider behoren tot een mensensoort die ik
niet erg sympathiek vind, terwijl ze vaak ons aller sympathie verdienen. Ik kan daar
niets aan doen. Ik hou niet van verraders, hoe ze de wereld ook proberen te redden.
Aan de andere kant heb ik een zeer hoge waardering en sympathie voor Multatuli.
Is deze klokkenluider nu ook een NSB'er, want zo zie ik klokkenluiders toch?
Toen het woord klokkenluider nog niet in de mode was, sprak ik met Karel van
het Reve eens over Multatuli. Ik vroeg aan Karel: ‘Vind jij dat jij op hem lijkt?’
‘Uiterlijk vertonen wij heel weinig overeenkomsten,’ antwoordde Karel onbewogen,
en hij voegde eraan toe: ‘Zo draag ik bijvoorbeeld geen snor.’. ‘En innerlijk?’ vroeg
ik. ‘Over het innerlijk van Multatuli weet ik niets, en over het innerlijk van mijzelf
ook niet’, antwoordde Karel. En hij vervolgde: ‘Ik heb wel altijd het idee bij Dek
dat hij wist dat hij iets beter niet kon zeggen of schrijven, maar dat hij niet anders
kon. Maar daarom bewonder ik hem. Als ik de zaak van Lebak onder handen had
gehad, had ik dat pas na twee jaar bij de resident gemeld, denk ik. Dek wilde de
Regent al na een paar maanden in het cachot hebben.’ En toen zei Karel iets wat ik
toch wel goed onthouden heb: ‘Multatuli wilde graag als held gezien worden, maar
dat mislukte voortdurend. Pas na zijn dood zijn we hem als held gaan beschouwen.’
‘In een onlangs gehouden discussie over Amsterdamse schrijvers en dichters uit
vroegere eeuwen, maakte een welwillend en in zekeren zin niet onverdienstelijk
intellectueel de opmerking, dat de groote betekenis van Multatuli voor de Nederlandse
cultuur - hoe men ook verder over Dekker persoonlijk mocht denken - nu toch wel
onomstotelijk vaststond.’ Dit zijn niet mijn ironische woorden, maar die van de niet
onverdienstelijke intellectueel en Multatuliaan Henry. A. Ett in zijn nog steeds
lezenswaardige boekje: De beteekenis van Multatuli voor onzen tijd.
In zijn inleiding bij dat geschrift maakt mijnheer Ett duidelijk dat je met Multatuli
soms inderdaad alle kanten op kunt. Hij noemt dat Multatuli's poly-
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interpretabiliteit - een woord dat door Jan Romein gemunt schijnt te zijn. Die
poly-interpretabiliteit van Multatuli's teksten noemt hij zelfs ‘een wezenlijke
eigenschap’ die de leesbaarheid van diens teksten bevordert, terwijl Dekker daar zelf
zo'n hekel aan had. ‘Men kan niet lezen!’ zegt Dekker wanhopig en bij herhaling.
Maar inderdaad, we weten het, hij was een ‘vat vol tegenstrijdigheids’ Mooi
geformuleerd door Frank van der Goes: ‘Hij (Multatuli) wilde politicus zijn, maar
was dat niet; hij was schrijver, maar wilde dat niet wezen.’ Multatuli was altijd
dubbelzinnig. En daarom heeft men ook, tot op de dag van vandaag, problemen met
zijn moralisme; hoe dacht Multatuli nu werkelijk?
Twee anekdotes hierover die u misschien kent. Het eerste is een anoniem briefje
uit het jaar 1862 dat werd bezorgd bij Multatuli's vriend en uitgever Rudolf Charles
D'Ablaing van Giessenburg, geadresseerd aan Den Heere E.D. Dekker en waarin
stond: ‘Multatuli! Zeg eens iets goeds van de Maatschappij, en zeg eens wat ge
eigenlijk wil, wat uw doel is?’ Je zou hieruit kunnen concluderen dat de lezers
misschien wel Multatuli's passie zagen, en het soms ook wel met hem eens waren,
maar ze kregen toch geen greep op hem. Een andere veelzeggende anekdote komt
uit een brief die Douwes Dekker aan het eind van zijn leven schreef aan een vriend:
‘Als ik macht had gekregen waarnaar ik uit bestwil gestreefd heb, zou ik honderden
koppen hebben laten vallen. Misschien duizenden.’
Een andere Multatuliaan, Piet Spigt, heeft ooit een stuk geschreven dat heet:
‘Omkeren als: métier: Multatuli als moralist.’ Spigt probeert het moralisme van
Multatuli ondermeer te verklaren vanuit zijn psychische gesteldheid. Spigt schrijft:
‘Dekker vertoonde golven van activiteit, alleen gestuwd door een onderstroom van
emotie. Zodra hij emotioneel stilviel, als de gevoelsimpuls uitbleef, verdween iedere
activiteit.’
Spigt beschrijft Multatuli als een verscheurd mens. Hij wilde iets groots tot stand
brengen maar ook iets goeds: ‘Hij had een aandoenlijk idealisme.’ Aan het einde van
zijn leven schreef hij: ‘Macht, gezag, geweld, 't is het enig middel waarvan goed
gevolg te wachten is, geloof me.’ En: ‘Tienduizend man onder de wapenen hebben
is meer waard dan recht hebben.’ Hij streed, schrijft Spigt, tegen zijn eigen zachtheid.
Maar schuwde, zoals we zagen, om die zachtheid te redden, geweld niet. ‘Hij heeft
veel met de buitenwereld overhoop gelegen, meer dan enig ander auteur van de laatste
eeuwen in Nederland. Maar veel heviger nog lag hij met zichzelf overhoop. Hij sprak
van zijn chaotisch gemoed. Het was echter het wezen van zijn moralisme,’ aldus
Spigt.
Je zou kortom kunnen zeggen dat de moraal van Multatuli eveneens
polyinterpretabel is. Vandaar ook de titel van Spigt: ‘Omkeren als métier.’
Dekker heeft alles, soms expres en soms niet, omgekeerd. Alle normen en waarden
van zijn tijd moesten van alle kanten worden bekeken. Alles volgens zijn
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credo: ‘Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet.’ Het is herkenbaar. Als
columnist en schrijver herken ik het zeker. Je moet stelling nemen in het leven, je
moet de zaken onderzoeken, je bent bijna verplicht de zaken om te keren, de andere
kant te laten zien; je bent verplicht risico's te nemen met je standpunten. Je schrijft
soms iets niet omdat je het vindt, maar omdat je het zou moeten vinden. En soms
schrijf je iets op dat je helemaal niet vindt, maar puur om de lezers te irriteren; je
misbruikt ze als gesprekspartner. Je eist tegenspraak.
Dat zijn eigenlijk zaken die ik heb geleerd van Multatuli. Of eigenlijk heb ik die
zaken niet geleerd van Multatuli maar van mijn vader. Of nog beter: eigenlijk heb
ik die zaken geleerd van mijn vader, die dat weer had geleerd van Multatuli toen hij,
mijn vader dus, met Multatuli in de weer was geweest. Ik moet dit verduidelijken.
Als u de Volledige Werken deel 9, uitgegeven in 1956, opent en het zogenaamde
‘voorbericht’ leest, dan zult u daar een zinsnede aantreffen van Garmt Stuiveling.
Hij schrijft: ‘Veel dank ben ik voorts verschuldigd aan Mr. P.Th. Holman, oud
assistent-resident, die de moeilijke vertaling van de Maleise stukken uit de periode
Lebak heeft willen verzorgen.’
Mijn vader vertaalde de brieven die de Resident in het Maleis geschreven had en
de in het Maleis gestelde ambtelijke geschriften van de assistent-resident Douwes
Dekker.
Ik heb mijn vader daar later wel naar gevraagd, ten slotte was mijn vader niet
alleen assistent-resident geweest, maar hij was dat ook in hetzelfde resort als Douwes
Dekker, vandaar dat Garmt Stuiveling mijn vader ook gevraagd had te vertalen. ‘Hoe
vind jij dat Multatuli in de zaak Lebak gehandeld heeft,’ vroeg ik mijn vader. Die
schudde zijn hoofd. ‘Multatuli was niet goed bij zijn hoofd’, oordeelde mijn vader
die buiten het feit dat hij assistent-resident was geweest altijd een koloniaal was
gebleven. ‘Misschien was hij daarom wel zo'n goed schrijver,’ ging mijn vader verder,
‘want hij begreep niets van de omgang met de inlanders, hij begreep niets van het
binnenlands bestuur, hij begreep niets van de omgang met de Regent en met de
Resident en met de Gouverneur.’ Mijn vader haalde de documenten erbij en liet zien
dat Multatuli weliswaar gelijk had, maar dat hij zo nooit met de Regent had mogen
omgaan. Zo'n Regent moest gezien worden als een vorst, een koning. Die had over
‘knevelarijen’, zoals Multatuli dat noemt, een totaal ander idee dan hij.
Mijn vader legde uit dat de gewone Inlanders altijd klaagden bij een autoriteit,
want die deden liever niets dan iets. Je moest naar hun klachten luisteren en je moest
er ook wel iets aan doen als het uit de hand liep, maar je moest zo'n Regent altijd
met respect behandelen en nooit aanvallen. Mijn vader zei: ‘Je moet hem altijd “ja”
laten zeggen, want “nee” is gezichtsverlies en je moet de Regent ruimte geven om
iets te doen. Je moet dus niet tegen de Regent zeggen:
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‘Ik zie dat u te veel grassnijders in dienst hebt!’ Nee, je moest vragen:
‘Werken uw grassnijders naar behoren?’
‘Jawel toean assistent-resident,’ zou de Regent zeggen.
‘Zijn die grassnijders bij u in dienst?’
‘Jawel, toen assistent-resident.’
‘En omdat ze u goed helpen, behandelt u hen ook goed?’
‘Jawel, toean assistent-resident.’
‘Denkt u dat het mogelijk is om met minder grassnijders te werken?’
‘Jawel, toean assistent-resident.’
Zo had Dekker maanden, misschien wel een jaar moeten praten met de vorst. Hij
had moeten inzien dat zo'n Regent neerziet op alle Hollanders en per se niet wil doen
wat de Hollander wil. ‘Je moest,’ zei mijn vader, ‘aan inlanders en dus ook de Regent,
niets opdragen, maar je moest het ze zelf laten ontdekken door vragen te stellen. Zo
had Multatuli ook moeten omgaan met de Resident.’ Een Resident in Indië dacht,
volgens mijn vader, ook dat hij een vorst was. Want meestal was het gebied dat onder
zijn beheer stond vele malen groter dan Nederland. Een Resident wil geen problemen
die hij moet oplossen, hij wil problemen die, namens hem, opgelost zijn. Daar kon
hij mee naar de soos gaan. Multatuli had dus in zijn missiven moeten schrijven wat
er aan de hand was, maar daar geen maatregelen aan moeten verbinden.
Het Binnenlands Bestuur in Indië goed laten verlopen, is zorgen dat iedereen weet
wat er aan de hand is, en iedereen zijn eigen problemen laten oplossen.
Zo dacht mijn vader. De Max Havelaar vond hij, net als ik, een geweldig boek,
maar vooral omdat hij zag dat Multatuli voor alles een literaire oplossing koos en
omdat hij iemand was met een dwars karakter. In alles een mens, in niets een politicus.
Iemand die de Keizer van Insulinde wilde zijn, maar op een koude zolderkamer in
Brussel moest schrijven. Iemand voor wie rechtvaardigheid inderdaad een gevoel
was, en niet een rationeel gegeven. Als er onrechtvaardigheid was, dan deed dat
Douwes Dekker pijn, de daadmens wilde een daad stellen. Wat dan ook. Desnoods
een boek schrijven, een leger oprichten, de wapens ter hand nemen. Alles en iedereen
verraden.
Maar... dat laatste deed Douwes Dekker dus juist niet!
Mijn vader vertaalde ook twee gedichten uit het Maleis.
De originele gedichten zijn niet van Multatuli, maar van een onbekende. Multatuli
heeft ze bewerkt. Het zijn gedichten die gaan over Saïdjah en Adinda. ‘Ze hebben
hem in 1859 stellig gediend bij het schrijven van het verhaal over Saïdjah en Adinda,
in de Max Havelaar, en speciaal voor de twee liederen die daarin voorkomen’, schrijft
Garmt Stuiveling. Dat klopt. Het is deze parabel waarom ik meen dat Multatuli juist
niet een NSB'er is. Een verrader des vaderlands. Hij
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heeft gedaan wat elke goede schrijver behoort te doen; hij wordt geraakt door een
bepaald voorval en probeert dan, als hij zijn gelijk niet op de ene manier kan halen,
dat op elke andere manier te doen. Hij maakt er literatuur van. Literatuur waarin hij
juist zijn eigen moraal onderzoekt.
Als de parabel is afgelopen, schrijft Multatuli:
Ik weet en kan bewijzen dat er veel Adinda's waren en veel Saïdjahs, en
dat, wat verdichtsel is in 't bijzonder, waarheid wordt in 't algemeen. Ik
zei reeds dat ik de namen kan opgeven van personen die, zoals de ouders
van Saïdjah en Adinda, door onderdrukking werden verdreven uit hun
land. Het is mijn doel niet, in dit werk mededelingen te geven als voegen
zouden voor een vierschaar die uitspraak te doen had over de wijze waarop
't Nederlands gezag in Indië wordt uitgeoefend, mededelingen die slechts
kracht van bewijs zouden hebben voor wie het geduld had die met aandacht
en belangstelling door te lezen, zoals niet verwacht kan worden van een
publiek dat verstrooiing zoekt in zijn lectuur. Daarom heb ik, in plaats van
dorre namen van personen en plaatsen, met de dagtekening erbij, in plaats
van een afschrift der lijst van diefstallen en afpersingen, die voor me ligt,
getracht een schets te geven van wat er kàn omgaan in de harten der arme
lieden die men berooft van wat dienen moet tot onderhoud van hun leven,
of zelfs: ik heb dit slechts laten gissen, vrezende mij te zeer te bedriegen
in het tekenen der omtrekken van aandoeningen die ik nooit ondervond.
Maar wat de hoofdzaak aangaat? O, dat ik opgeroepen werde om te staven
wat ik schreef! O, dat men zei: ‘Ge hebt die Saïdjah verdicht... hij zong
nooit dat lied... er woonde geen Adinda te Badoer!’ Maar dat het gezegd
werd met de macht en de wil om recht te doen, zodra ik zou bewezen
hebben geen lasteraar te zijn!
Hier zien we de Multatuili zoals we hem kennen, en merken we tegelijkertijd wat
zijn doel is en wat hij werkelijk wil: hij wil zijn hart de toetssteen van de moraal
laten zijn. Hij verraadde niets of niemand. Hij was geen klokkenluider. Hij was een
geweldig literator, hoewel hij dat misschien niet wilde zijn. Je zou ook kunnen zeggen:
misschien is elke schrijver, elke verslaggever, elke columnist een klokkenluider, al
doen ze het in een andere vorm dan echte klokkenluiders. Ze verraden niet, ze
onthullen, ze ontluisteren, ze ontzenuwen. Poly-interpretabel? Dubbelzinnig? Wellicht.
Eduard Douwes Dekker was eerder - in die romantische tijd - een onderzoeker van
zijn gevoel en verstand. Hij wilde zijn hele hart, en de hele moordkuil beschrijven.
Ik wilde besluiten met een vertaling van mijn vader, een gedeelte van die Saïdjah
en Adinda-gedichten, uit dat deel 9 van het Verzameld Werk van Multatuli. Het zijn
tevens de laatste literaire woorden van dat deel. Ik vind ze typerend voor Eduard
Douwes Dekker de mens en Multatuli de schrijver. Saïdjah zegt:
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Dan zal mijn lijk door de engel gezien worden,
Aan zijn broeders zal hij het met de vinger wijzen.
‘Kijk, daar is een dode vergeten,
Zijn verstijfde hond kust een melattiebloem;
Kom, laten we hem ten hemel dragen
Die tot hij dood was op zijn Adinda gewacht heeft.
Laat waarlijk hem daar niet achter
Die een hart bezat dat zó liefhad.’
Dan zal mijn mond zich nog eenmaal openen,
Roepen mijn Adinda, die mijn hart zo bemint,
Nog eenmaal kussen de melattiebloem
Die zij mij heeft gegeven - Adinda
Wachten
Steeds wachten
Roepen
En roepen
Zoeken
En zoeken,
Verwachten
En verwachten,
Mijn hart is diep-bedroefd,
Adinda.
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Arthur Gotlieb
Jeroen Wester
Ik ga u wat vertellen over Arthur Gotlieb en zijn ervaringen op de werkvloer. En ook
over wat hij van klokkenluiders vond. Dat voelt ook een beetje vreemd, want ik heb
Arthur nooit ontmoet en ook nimmer in levende lijve ontmoet. Wij, mijn collega
Joep Dohmen en ik, hebben Arthur Gotlieb alleen postuum leren kennen.
Wat Arthur Gotlieb overkwam is aangrijpend. Het is een tragische geschiedenis.
Zijn lot werd algemener bekend toen wij na zijn zelfmoord in NRC Handelsblad
aandacht besteedden aan zijn ervaringen bij zijn werkgever - De Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) -, toen de minister een onderzoekscommissie instelde om de
affaire te onderzoeken en toen wij het verhaal dat hij schreef vorig jaar bewerkten
en in boekvorm publiceerden voor een groter publiek.
Arthur Gotlieb werkte jarenlang met veel plezier bij een toezichthouder die de
besteding van 90 miljard euro in de zorg bewaakt. Maar de cultuur op zijn werk
veranderde, Arthur Gotlieb werd een ongewenste medewerker. Hij werd steeds meer
genegeerd, niet gewaardeerd, tegengewerkt, buitengesloten, vernederd. Hij kreeg
een negatieve werkbeoordeling, volledig onterecht. En wat kan je dan doen als
werknemer. Arthur koos een van zijn sterkste wapens. De pen. Hij besloot alle
misstanden op zijn werk vast te leggen en maakte formeel bezwaar tegen zijn
negatieve beoordeling.
Als journalisten van NRC Handelsblad kwamen wij begin vorig jaar in het bezit
van dat bezwaarschrift, een bezwaarschrift tegen zijn negatieve beoordeling door
zijn werkgever. Dat was geen A4'tje. Het waren er ook niet twee. Het was een
document van 600 pagina's.
We wisten niet wat we zagen. Het leek wel een dissertatie. Want bijna de helft
van de pagina's bestond uit een notenapparaat. Zijn hele betoog was minutieus
onderbouwd en verwees naar nog eens 3,4 gigabyte aan onderliggende documenten,
foto's, geluidsfragmenten, e-mails et cetera. Vlak nadat hij dat bezwaarschrift op 10
januari 2014 bij zijn werkgever had ingeleverd pleegde hij zelfmoord. En enkele
weken later lag zijn klokkenluiderswerk bij ons op het bureau.
Wie was Arthur Gotlieb? Dat vroegen wij ons als journalisten natuurlijk direct af.
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Arthur Gotlieb was een begaafde jongen. Man, moeten we eigenlijk zeggen. Een
gymnasiast. Hij studeerde bedrijfseconomie in Groningen, maakte indruk op de
universiteit maar koos toch voor een vak buiten de wetenschap. Eerst als financieel
specialist in het bedrijfsleven en vanaf 2000 bij een toezichthouder in de zorgsector.
Gotlieb was slim, secuur, grondig, systematisch werkend. Een loyale ambtenaar
met zeer uiteenlopende talenten. Hij beschikte niet alleen over uitstekende analytische
vaardigheden, hij was ook creatief, een getalenteerd fotograaf en tekenaar en hij
verraste zijn collega's bij een gezamenlijk uitje met zijn pianospel. Van huis uit
meegekregen als zoon van een professioneel pianist. Arthur Gotlieb bezat een scherp
observatievermogen. En zijn collega's vonden hem geestig. Hij zat als medewerker
van de NZa technische werkgroepjes voor. Kortom, deze man was niet gek. Arthur
Gotlieb hield van zijn baan. Het heeft maatschappelijke relevantie, zei hij zelf. Zijn
werk was alles voor hem. Misschien was hij zelfs workaholic.
Daarom viel het hem zwaar toen hij minder gewaardeerd werd. Dat gebeurde door
lichtzinnige managers die zijn grondige aanpak maar gedoe vonden. Gotlieb moest
scoren, zeiden ze letterlijk tegen hem. Gotlieb moest zich beter profileren, vonden
zijn leidinggevenden. Dat moest op een manier die tegen zijn gevoel voor
rechtvaardigheid indruiste. Dit was toch niet ons werk? Dacht hij. Die
incidentgedreven powerplay? Gotlieb onderhield trouw een enorm databestand met
allerlei technische tarieven in de zorg. Dat was onderdeel van zijn werk. Maar de
cultuur bij de NZa veranderde. Zijn bazen wilden snel en zichtbaar resultaat. Gewoon
blaffen en dan zien we daarna wel weer verder, zo vond hij.
De invloed van spindoctors nam toe. Nieuws van de toezichthouder werd vooraf
geframed of gelekt of afgestemd met het ministerie. De toezichthouder was bezig
met zijn eigen beeld. Een toezichthouder moet handhaven zonder aanziens des
persoons. Maar bij de NZa gaan ze zich meer richten op de incidenten die de media
halen. Dan hecht de NZa eraan ‘zichzelf neer te zetten als een strenge toezichthouder’
Zo wordt het ook letterlijk verwoord in interne media-adviezen. Het beeld wordt
belangrijker, ten koste van de inhoud. Wie niet meedoet, kan beter vertrekken. En
zo ziet Arthur veel van zijn collega's gaan. Ze worden gemangeld, vernederd,
weggepest.
En ze beginnen ook bij Arthur. Arthur Gotlieb had ergens anders kunnen gaan
werken, maar daar is hij in het begin te strijdlustig voor. Onrecht roept juist verzet
in hem op. Vijf jaar geleden noteert hij al. ik citeer:
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Eén ding stond voor mij als een paal boven water. Ik loop te lang mee bij
de NZa om mij eruit te laten duwen door het boze oog. Deze jongen laat
zich niet kisten door het platte machtswoord van de boven hem gestelden.
Hoe moeilijk ook, zal ik mij een weg banen tegen de verdrukking in.
Het is precies dát moment dat hij besluit alle tegenwerking te gaan boekstaven, een
verdedigingslinie op te werpen en zich meer te verzetten. Maar dat vergt veel van
hem. Hij is alleenstaand. Hij heeft weinig vrienden. De meeste sociale contacten
heeft hij op zijn werk, zoals zovelen van ons. Vooral met zijn broer kan hij af en toe
praten over de problemen op zijn werk:
Het besef dat je eruit gewerkt gaat worden, is uitermate beangstigend. Bij
een goede medewerker kan dat namelijk alleen met venijn of bruut geweld.
Daarom heb ik twee nachten liggen woelen, transpireren en naar lucht
liggen happen. Mijn werk is bijzonder belangrijk voor mij en ik voel mij
zeer verbonden met de NZa.
In het weekend merk ik dat de jarenlange opeenstapeling van tegenwerking
mij te veel wordt. Ik zit uren op de bank voor mij uit te staren. Gedachten
malen rond, lamgeslagen, het voelt als geamputeerd zijn. Wat moet ik
doen? Nóg beter werk afleveren kan bijna niet. Ik mag dan taai zijn;
onbreekbaar ben ik niet.
Uit wanhoop en onmacht begint hij nog meer vast te leggen. Eerst voor zichzelf om
zijn gedachtes te ordenen. Later ook meer in het besef dat zijn organisatie, zijn
werkgever, leren kan van alle wantoestanden die hij ziet en meemaakt. Zijn dagboek
is wat dat betreft een dagboek van een ongewenste ondernemer.

Klokkenluider
Arthur Gotlieb dacht veel na over het klokkenluidersschap. In het begin weet hij heel
zeker dat hij geen klokkenluider wil zijn. Hij schrijft letterlijk:
Want een leven in een camper, à la Ad Bos, is
niet wat ik nastreef.
Zo eindigde de klokkenluider in de bouwfraude. Maar allengs begint hij anders tegen
de zaken aan te kijken. Terugblikkend op 2013 schrijft hij dat het een verschrikkelijk
jaar was, een ‘annus horribilis’.
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Met een onevenredige hardvochtigheid ben ik in een existentiële crisis
gedreven. Dit gebeurde op listige en stelselmatige wijze. Zoiets is alleen
mogelijk wanneer het bestuur een vrijbrief afgeeft om mensen te
beschadigen.
In zijn ogen is ‘met man en macht’ geprobeerd ‘een gezonde boom te ontwortelen’.
Hij stelt uiteindelijk het hele managementteam verantwoordelijk voor de toedracht
van de situatie waarin hij verkeert. Arthur noemt het onwaarschijnlijk dat de leden
van het team niets weten van de koers die ‘de anderen met mij voor ogen hadden’.
Hij schrijft:
Mijn verhaal is te groot en te schadelijk voor de doofpot. Welke actie
nodig is, weet ik zelf niet op dit moment. Misschien kan iemand die wat
meer op afstand staat dat inschatten.
Dat is misschien wel exemplarisch voor alle klokkenluiders. De worsteling en de
twijfel om buiten de groep te treden. Want een klokkenluider is niet lichtzinnig. Die
moet een enorme drempel over. Hij worstelt per definitie met een gewetens-conflict.
Het draait om een klassiek moreel dilemma van de club verraden in het belang van
een nog grotere gemeenschap. Of niet.
Ook die overwegingen vertrouwde Arthur Gotlieb toe aan het papier. Helemaal
aan het eind van zijn bezwaarschrift. Hij schrijft:
Ik heb een zware baan met allerlei praktische beslommeringen. Dat laat
geen ruimte voor grote deining. Wie gaat ‘zingen’, doet zoveel stof
opwaaien, dat hij misschien omvalt als gevolg van de zelf veroorzaakte
commotie. Uitgestoten en onbegrepen. Dan zit je thuis met een ernstig
conflict.
Mijn verhaal is een kluwen van aperte en minder aperte onregelmatigheden,
die zich lastig laat ontrafelen. Dit fragmentarisch op te dienen, lijkt mij
geen reële optie. Het heeft de nodige hoofdbrekens gekost om het op een
rijtje te zetten. Terugkijkend vallen veel puzzelstukjes op hun plaats.
Het juiste loket om een veelkoppige misstand te melden, bestaat misschien
niet. Er zijn instanties waar je terecht kunt, maar zolang er geen rampen
gebeuren zie ik daar geen aanleiding toe. Klokkenluiden wordt vaak gezien
als ‘ultimum remedium’ maar blijkt geen remedie te zijn.
Je leeft maar één keer en het leven van een klokkenluider gaat in veel
gevallen kapot. Terwijl de wereld niet verbetert.
Zijn broer werd de klokkenluider.
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Multatuli: koning van de klokkenluiders
De politieke strijd tegen de dubbele moraal
Ronald van Raak
In 1989 deed ik VWO-eindexamen Nederlands. Daarvoor moest ik een samenvatting
maken van een artikel van Mark Bovens, over de noodzaak van een betere
bescherming van klokkeluiders - toen nog geschreven zonder tussen ‘n’. Dit jaar,
ruim 25 jaar later, steunde de Tweede Kamer mijn wetsvoorstel voor een Huis voor
klokkenluiders. Binnenkort zal ook de Eerste Kamer met het voorstel instemmen.
Daarna zal de Koning zijn handtekening onder de wet zetten.
Eduard Douwes Dekker zou het prachtig hebben gevonden: een Koninklijke
handtekening onder een wet voor de bescherming van klokkenluiders. Niet voor niets
had hij zijn boek Max Havelaar (1859) opgedragen aan Koning Willem III, in de
hoop dat die zou ingrijpen. En een einde zou maken aan het misbruik van de inlanders
in Nederlands-Indië, waar hij had gediend in het koloniale bestuur. Multatuli streefde
een schrijversleven lang naar erkenning en genoegdoening. Multatuli blijft telkens
opduiken in mijn leven. Tijdens mijn studie filosofie in Rotterdam kwam ik hem
tegen bij Duitse denkers uit de negentiende eeuw, die de jonge en stormachtige
Friedrich Nietzsche probeerden te begrijpen en hem een ‘Duitse Multatuli’ noemden.
Mijn eerste wetenschappelijke artikel in 1995 ging over Multatuli als filosoof: het
verband tussen Logos en Fancy, waarheid en liefde, de noodzaak van poëzie om de
waarheid te leren kennen.
Tijdens mijn promotie in Amsterdam leerde ik een andere Multatuli kennen. Hier
kwam ik hem tegen als penvoerder van de conservatieven in Nederland, toen hij in
1867 zijn diensten aanbood als propagandist voor minister-president Van Zuylen
van Nijevelt - die het aanbod vriendelijk afwees. De socialist Domela Nieuwenhuis
zag in Multatuli wel een geestverwant. Zeker nadat Multatuli zijn plannen had
bekendgemaakt voor een ‘vlees-partij’ omdat de morele en intellectuele verheffing
van het volk toch moest beginnen met een volle maag. De Tweede Kamer is een
‘pronkkamer van Nederlandse middelmatigheden’ en een ‘muzeum van misdadige
nietigheden’. ‘Er bestaan geen partyen. Er bestaan maar cliques.’ Ook in mijn politieke
leven bleef Multatuli zich aanbieden. Gewoon, omdat het leuk is om hem tijdens
debatten te citeren. Maar ook inhoudelijk, omwille van zijn werk en zijn leven. Het
leven van een typische
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klokkenluider. Een man die streed tegen misdadige nietigheid.
Ik loop nu twaalf jaar rond op het Binnenhof - en tegenwoordig is dat lang. In
2003 in de Eerste Kamer, vanaf 2006 in de Tweede Kamer. Als Tweede Kamerlid
ben je een kleine winkelier: je moet alles zelf doen. Ambtenaren, lobbyisten en
journalisten overladen je met informatie, waar je meestal niets aan hebt. Je krijgt
veel te horen, maar zelden wat je echt weten moet om de macht te kunnen controleren.
Daarvoor moet je als Kamerlid zelf onderzoek doen. De macht van een Kamerlid zit
in de mogelijkheid om netwerken te bouwen, zelf rond te kijken en jezelf te
informeren. Op zoek gaan naar de waarheid achter de werkelijkheid. Mensen moeten
je alles kunnen vertellen, een Kamerlid hoeft nooit zijn bronnen prijs te geven. Maar
juist hier stuitte ik op een probleem. Omdat mensen soms toch bang zijn voor hun
toekomst. Kamerleden moeten hun mond houden. Kamerleden moeten problemen
opsporen en oplossen. Het is heel frustrerend om kennis te hebben van een misstand,
van fraude of corruptie, bedreiging van de veiligheid of de volksgezondheid, maar
daar niets aan te kunnen doen. Omdat de melder van de misstand bang is dat de
melding naar hem is te herleiden. Omdat de klokkenluider bang is voor ontslag, voor
faillissement en voor sociaal isolement. En je moet toekijken hoe de problemen
blijven voortbestaan.
Veel klokkenluiders melden zich bij de SP. Dat gebeurde ook toen ik Tweede
Kamerlid werd. Als informatie over een misstand bij de volksvertegenwoordiging
komt, maar die daar vervolgens niets mee kan doen, hebben we een serieus probleem
met onze democratische controle. Als Kamerleden hun mond moeten houden om
klokkenluiders te beschermen, kan het parlement haar werk niet doen. Dan worden
corruptie, misbruik en cliëntelisme beloond.
Hier moest iets gebeuren, dit raakt het hart van onze democratie. In 2007 nam de
Tweede Kamer voor het eerst een motie aan voor een betere bescherming van
klokkenluiders. Dat was het begin van een lange politieke strijd, die hopelijk dit jaar
nog haar voltooiing krijgt. Het Huis voor klokkenluiders gaat melders beschermen
tegen ontslag en andere vormen van benadeling, misstanden onderzoeken en
aanbevelingen doen om problemen op te lossen. Klokkenluiders hoeven dan niet
meer naar de rechtbank of naar de media. Ze hoeven ook geen romans meer te
schrijven, zoals Multatuli.
Tijdens mijn ontmoetingen met klokkenluiders, verenigd in de Expertgroep
klokkenluiders, moest ik regelmatig aan denken Multatuli. Elke misstand is anders
en elke melder ook, maar toch hebben klokkenluiders iets overeenkomstig: deze
mensen kunnen niet tegen onrecht. Niet zozeer onrecht tegen henzelf, klokkenluiders
laten zich meestal niet leiden door hun eigenbelang: het gaat altijd om misstanden
die anderen aangaan en het algemeen belang raken. Klokkenluiders laten zich niet
zozeer leiden door hun eigen mening of hun eigen
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moraal: zij komen in actie als machthebbers zich niet houden aan hun eigen normen
en regels. Zij strijden tegen de dubbele moraal. Dan kun je maar één ding doen. In
de strijd voor de bescherming van klokkenluiders ben ik veel ‘Droogstoppels’ tegen
gekomen. In de Max Havelaar is Batavus Droogstoppel - handelaar in koffie, die
rijk werd van de uitbuiting in Indië - de verpersoonlijking van die dubbele moraal:
hij werpt zich op als verdediger van het publieke belang, zolang het maar in zijn
persoonlijke voordeel is. Tijdens de behandeling van de wet Huis voor klokkenluiders
ben ik veel van dergelijke Droogstoppels tegen het lijf gelopen.
Om te beginnen Droogstoppels in de politiek. In december 2007 nam de Kamer als gezegd - een motie aan voor een betere bescherming van klokkenluiders. De
regering weigerde mijn motie echter uit te voeren. Minister Ter Horst van
Binnenlandse Zaken wilde wel met dit voorstel aan de slag, maar vooral minister
Donner van Sociale Zaken voerde oppositie tegen dit verzoek uit de Twee-de Kamer.
Toen diezelfde Donner in oktober 2010 minister van Binnenlandse Zaken werd, was
de hoop op een bescherming voor klokkenluiders definitief verkeken. Dan kun je als
Tweede Kamerlid eigenlijk nog maar één ding doen: zélf een wet maken
Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Het duurde even om die wet te maken, waarbij
ik veel steun kreeg van klokkenluiders (de Expertgroep Klokkenluiders), van
Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer en vooral van Pieter van Vollenhoven,
specialist op het gebied van veiligheid. Ook kreeg ik steun van een aantal
collega-Kamerleden van andere partijen, die ook ervaring hebben met klokkenluiders:
Manon Fokke (PvdA), Gerard Schouw (D66), Gert-Jan Segers (CU), Linda Voortman
(GL), Esther Ouwehand (PvdD) en Norbert Klein. Met deze mede-indieners had de
wet ook een meerderheid in beide Kamers. Toch ging de behandeling bepaald niet
vanzelf.
Als de Kamer het initiatief neemt tot een wet is het gebruikelijk dat het kabinet
zich terughoudend opstelt. Dat was hier echter niet het geval. Vrij opzichtig werden
door de regering allerlei instituten in het leven geroepen, zoals een Ad-viespunt
Klokkenluiders en een Onderzoeksraad Integriteit Overheid, die van alles konden,
behalve klokkenluiders beschermen en misstanden onderzoeken. Opzichtige pogingen
van de regering om het initiatief vanuit het parlement te frustreren.
Daarbij kon de regering rekenen op steun van werkgevers (VNO-NCW) én van
werknemers (FNV), die een agressieve lobby organiseerden tegen het Huis. Van
VNO-NCW kan ik dat nog wel begrijpen, zij zijn bij uitstek de vertegenwoordigers
van Batavus Droogstoppel. De opstelling van de FNV begrijp ik niet. Ook omdat
andere vakbonden het initiatief voor een Huis voor klokkenluiders juist
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van harte ondersteunden. Inspecties en toezichthouders werden eveneens tegen de
wet in oppositie gebracht.
Het zorgt voor draagvlak en leidt tot samenwerking. Ook in de politiek: in weinig
andere landen lukt het een linkse politicus om een meerderheid te krijgen voor een
belangrijke wet. Maar de polder biedt ook vruchtbare grond voor misstanden. Hier
verdelen we de verantwoordelijkheden, ook als dingen misgaan. En waar velen schuld
dragen, is snel een doofpot gevonden. Wie een misstand meldt wordt al snel gezien
als een verrader. Iemand die de zorgvuldig gekoesterde dijk doorgeprikt, waarachter
zo velen zich veilig waanden.
In mei 2012 kregen we het voorstel eindelijk in de Tweede Kamer. Daar kon het
rekenen op veel steun en werd het in december 2013 aangenomen. Om vervolgens
in mei 2014 te worden aangehouden in de Eerste Kamer. De lobby van werkgevers
en werknemers, inspecties en toezichthouders had zich gericht op de senatoren. De
regering dreigde zelfs de contraseign - de ondertekening - te weigeren, als de wet in
deze vorm ook door de Eerste Kamer zou worden aangenomen. Een staatsrechtelijk
unicum. Maar als oud-senator wist ik ook dat je moet vertrouwen op de wijsheid van
de senaat. Die gaf ons een aantal goede suggesties mee voor verbetering. Deze
verbeterde wet is voor het zomerreces met algemene stemmen door Tweede Kamer
aangenomen. Daarbij hebben we goed samengewerkt met minister Plasterk, die zich
achter het Huis heeft gesteld. De Eerste Kamer zal hopelijk snel volgen. Daarmee
komt een einde aan een lange politieke strijd. Een strijd die mij veel heeft geleerd
over hoe in ons land de macht werkt en hoe hier gevestigde belangen worden
verdedigd. Een dubbele moraal die je als klokkenluider ondervindt. Elke klokkenluider
treedt daarbij in de voetsporen van Multatuli.
Multatuli, is voor mij de koning van de klokkenluiders. Hij werd het eerste symbool
van een burger die zich uitsprak tegen onrecht, die werd ontkend en uit de weg werd
gegaan - maar die niet opgaf. Ongeacht de gevolgen voor hemzelf en voor zijn familie.
Een man die bleef strijden tegen onrechtvaardigheid, omdat hij nu eenmaal zo in
elkaar zat. Een land dat goed omgaat met klokkenluiders is een beter land. Met minder
onrecht en meer onderling vertrouwen. Het Huis zal dat ideaal dichterbij kunnen
brengen. Het zal ertoe leiden dat melders worden beschermd en misstanden worden
onderzocht. Klokkenluiders hoeven niet meer naar de rechter of naar de media.
Bij de jaarlijkse uitreiking van Koninklijke onderscheidingen kreeg dit jaar ook
Gerrit de Wit, de voorzitter van de Expertgroep klokkenluiders, een lintje. Daarmee
kregen op symbolische wijze alle klokkenluiders Koninklijke erkenning. Daarmee
is na ruim anderhalve eeuw ook Koninklijke erkenning voor Multatuli een feit. Ik
dacht: hadden we toen maar een Huis voor klokkenluiders ge-
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had, dan was veel onrecht voorkomen. Maar dan was Douwes Dekker misschien
nooit gaan schrijven. En hadden we nooit een Multatuli, nooit een Max Havelaar
gehad. Ik had hem graag een gemakkelijker leven gegund. Maar al zijn boeken toch
ook niet willen missen.
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Ter-zyde
‘Wat niet passend te maken was voor z'n ontwerp, wierp hy geheel ter-zyde’ (uit:
Idee 1060b)
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De actualiteit van Multatuli
Tom Böhm
Multatuli - wat betekent: ik heb veel ondervonden - is het aan Horatius ontleende
pseudoniem van de Nederlandse schrijver Eduard Douwes Dekker (1820-1887). Hij
is het meest bekend van zijn koloniale roman Max Havelaar (1860). Eigenlijk is het
geen roman. Het is meer een pak vol beschouwingen, geplaatst in een raamvertelling.
Er lopen meerdere verhalen door elkaar, die trouwens maar ten dele spelen in
Nederlands Oost-Indië, dat na de Tweede Wereldoorlog zelfstandig zou worden
onder de naam Indonesië. Het boek behelst vooral kritiek op de westerse cultuur en
op hoe die omspringt met andere culturen. Tegelijk is het ook een boek over goed
bestuur en over een ambtenaar die het tegendeel niet meer in overeenstemming kan
brengen met zijn geweten. Zulke geluiden zijn in onze overgereguleerde en
globaliserende, multiculturele samenleving actueler dan ooit. Multatuli's blijvende
kracht schuilt niet alleen in zijn opvattingen, in zijn rechtvaardigheidsgevoel, maar
zeker ook in zijn stijl. Die is zo persoonlijk en meeslepend, dat een van de eerste
critici schreef: Max Havelaar is geen boek, het is een mens.
Multatuli's debuut bleek een voorproefje van de rest van zijn werk. Want dat is in
hoge mate één groot commentaar op het menselijk bedrijf en tegelijk een poging om
de lezer te helpen iets van de wereld te begrijpen. Het leven was volgens hem een
‘reis naar de haven van het ware’. De mens is per definitie waarheidszoeker. Wie
zich daarvan laat afhouden, houdt vooral ook zichzelf voor de gek. Multatuli is met
deze instelling actueler dan ooit. Want juist een moderne consumptiemaatschappij
zit vol met af- en verleidingen, terwijl modes en conventies je scheepje met de stroom
mee willen laten drijven. Allemaal ‘spotvormen’ een allusie op de spotvogel, die
met namaakgeluiden andere vogels in de war brengt. Authentiek leven, daar gaat het
om. Waarmee hij een vergeten schat van de Verlichting levend houdt, zoals vandaag
de dag de Canadese filosoof Charles Taylor. Niet dat we die haven van het ware ooit
zullen bereiken, zegt Multatuli, maar we kunnen wel trachten erop aan te koersen.
Waarheid is hier trouwens meer dan feitenkennis. Het is het doordringen van de
werkelijkheid, het zien van samenhang. Daarbij is het voorstellingsvermo-
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gen, de fantasie een belangrijke inspiratiebron, zij het altijd ontspringend aan de
zichtbare werkelijkheid.: Men moet eerst indrukken opdoen om zich te kunnen
uitdrukken, schreef Multatuli in een van zijn vele prachtbrieven. De brief is trouwens
voor hem een surrogaat voor het gezellige onderhoud en tegelijk het zegel van zijn
literaire stijl. Vaak lijkt hij in zijn werk te causeren met de lezer. Maar o wee, als hij
ontstak in toorn. Dan vlammen de woorden van verontwaardiging en satire van het
papier. Want hij kon ook zeer meeslepend spreken en schrijven. Alle registers
beheerste hij. De taal was voor hem het grote instrument. Vaak schreef hij ook in
trance. De pen had dan meer macht over hem dan hij over de pen. Vooral onder druk
kon hij schrijven zoals Rossini componeerde. Zijn vrouw had een hartsvriendin in
Italië, bij wie ze in moeilijke tijden terecht kon. In een brief aan die vriendin vergeleek
ze het hoofd van haar geniale man wel met een vulkaan die rommelt en van tijd tot
tijd uitbarst. Dat vond ze prachtig; dan vergaf ze hem alles.
‘Denkbeeld’ (= de voorstelling van een gedachte) en ‘wijsbegeerte’ (= het verlangen
naar wijsheid) waren misschien wel zijn dierbaarste woorden Nederlands. Hij was
een polyglot, maar brak een lans voor zijn moedertaal: ‘Tussen ziel en taal ligt de
lengte van een trompet. Ik gis - en geloof byna - dat weinig trompetten zo kort zyn
als de hollandse.’ (Idee 39) De Italiaanse onderwijsgewoonte om kinderen regelmatig
een ‘pensiero’ te laten schrijven, zou hem overigens uit het hart zijn gegrepen. Deze
gaat natuurlijk terug op de retorica van de Romeinen. Het is dan ook onbegrijpelijk
dat die kunst in de meeste Europese landen zo in discrediet is geraakt. Terwijl men
de mond vol heeft van ‘kenniseconomie’ verwaarloost men de belangrijkste grondstof:
denken. De versnelling in de communicatie heeft al sinds de telegraaf gezorgd voor
een oppervlakkige kortheid. Daardoor ontneemt de moderne mens zich een belangrijke
belevings- en uitdrukkingsvaardigheid. Ook dergelijke observaties treft men aan in
het werk van Multatuli.
Na Max Havelaar liet Multatuli vrijwel al zijn geschriften varen onder de vlag
van z'n Ideën (1862-1877). De ‘Times van mijn ziel’ noemde hij ze wel. Bij de
aankondiging luidde zijn program kortweg dat hij zou beproeven om ‘den vloek te
bezweren die er rust op het volk.. 't Zal niet gezegd worden dat niemand de ziekte
aantastte, de rottende ziekte waaraan dat volk lydt: de leugen.’ Het klinkt als een
combinatie van een oud-testamentische boetgezant en Hamlet (there is something
rotten in the state of Danmark). De vigerende moraal, de conventies en de wijze van
regeren trof hij met zijn kritiek, verbeelding en satire. Van Jezus leende hij het boven
elk deel afgedrukte motto: ‘een zaaier ging uit om te zaaien’. De Ideën bevatten
gezegdes, paradoxen, parabels, een toneelstuk en zelfs een hele roman: Woutertje
Pieterse. Daarin beschrijft hij sterk autobiografisch de ontwikkeling van een jongentje,
dat zich verwondert over de wereld en droomt van verbe-
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tering. Het speelt in Amsterdam van rond 1800. In de wereldliteratuur zal men met
moeite zoiets levendigs-ironisch vinden. Het doet nog het meest denken aan Defoe
en Sterne. Genadeloos fileert Multatuli de mens, vooral de Nederlandse.
Kleingeestigheid, hebzucht en ijdelheid zijn echter van alle tijden en culturen. Er om
kunnen lachen eveneens. Daarom is ook dit een tijdloos werk.
Aan het Wouter-verhaal ontspringen vaak weer aparte ideeën, zoals een
sociologische beschouwing over het verdwijnen van buitenplaatsen door de opkomst
van de spoorwegen. Distinctie werd door de rijken namelijk mede nagestreefd door
distantie. Het traditionele buitenhuis - zo voorspelt Multatuli - zal het als
distinctiemiddel verliezen van de verre vakantiebestemming. Dan kan men daarmee
pochen, want hoe rijker hoe verder. Op gelijke wijze leidt een bepaalde gebeurtenis
in het Wouter-verhaal tot de vaststelling dat de rijken het liefst hun buren niet kennen.
Zoiets is meer voor volkswijken. Scherp analyseert Multatuli dat dit ten koste gaat
van de sociale cohesie. Onder gewone mensen, zegt hij, is dan ook meer ‘geest’. Het
is een constatering die uiterst actueel is, indien men waarneemt hoe nu overal oude
volkswijken ‘gentrificeren’ veryuppen. De warmte en gezelligheid waarom men juist
daar wil wonen, doet men - veelal onbewust - teniet, doordat men zich sociaal wil
onderscheiden van het ‘volk’. De kwalijke distinctiedrift, verpakt in allerlei
conventies, is dan ook een hoofdthema in Multatuli's werk. Deze drift zorgt ervoor
dat men minder ‘natuurlijk’ is. Het zijn precies dat soort observaties die Freud begin
twintigste eeuw deden spreken van ‘de grote denker en mensenvriend Multatuli’.
Rondkijken en nadenken deed hij zeker ook in Indië. Hij noemde zijn eerste periode
daar (1838-1853) achteraf die van ‘recueillement’ (overpeinzing). Daar moet ook
zijn weerzin zijn ontstaan tegen de ‘fortuinjagers’ die maar schermden met termen
als ‘beschaving’ en ‘ontwikkeling’. Het was aan de vooravond van een ongebreideld
liberalisme, waarvoor de huidige marktwerking-schreeuwers zich zouden moeten
schamen. Ze kunnen er beter lering uit trekken. Intellectueel gezien, aldus Multatuli,
stond de doorsnee-Javaan hoger dan de gemiddelde blanke, stelde Multatuli later in
een welsprekende brochure tegen het opkomend vrij-ondernemerschap in de koloniën:
Nog eens: Vrye Arbeid in Nederlands-Indië (1870). En dan volgt er een prachtig
staaltje kritiek op de westerse cultuur en tegelijk een ridderlijk pleidooi voor de
Javaan.
De eigenaardigheid van zyn verstand [...] bestaat in zekere intensiviteit,
in tegenstelling der oppervlakkige extensieve uitbreiding die men in Europa
schynt na te jagen. De gezichtskring van den Javaaan is eng, doch wat
daar binnen valt, doorziet hy goed. Moet het nu ‘beschaven’ heten, den
beelden die zich thans in zeer scherpe omtrekken tekenen voor zyn geest,
door verwyding van zyn gezichtskring te ontnemen aan juistheid, wat zy
zouden winnen aan omtrek of aantal?
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Doch al ware dit anders, welke reden bestaat er, om juist den Javaan zo
met broeikassnelheid verstandiger te willen maken, daar hy, ook op dit
punt alweder, minstens niet achterstaat by den geringen man in Europa?
Ook in praktische zin vond Multatuli het geroep om beschaving, om onderwijs
misplaatst. Al eeuwen wist de Javaan landbouw te bedrijven: ‘Zie zyn rystvelden.’
En in industriële zin schortte er niets aan hem, integendeel:
Zodra men hem te werk stelt aan welken tak ook van nyverheid, blykt er
dat hy, na veel korter leertyd, nagenoeg alles kan voortbrengen wat de
Europese werkman levert, en zelfs - wyl deze door fabriekmatige verdeling
van den arbeid, niet op de vroegere hoogte staat - méér. De Javaan is
handig.
De westerse mechanisering vernietigde volgens Multatuli het ambacht en drong tot
specialisatie. Dit alles zeer ten nadele van de mens, die juist zou moeten streven naar
eenheid en veelzijdigheid. Het is een thema dat bij Multatuli vaker klinkt. De blanke
zou in Multatuli's visie eens meer respect moeten tonen voor andere culturen. Wat
hij vooral vreesde, was dat de Indiërs hetzelfde lot zou treffen als de Indianen in
Amerika. Schoorvoetend doen bijna uitgeroeide, oorspronkelijke bevolkingen nu
weer wat van zich horen. De Aboriginals in Australië, de Maori's in Nieuw-Zeeland
of recent de Indianen bij de olympische winterspelen in Canada. Maar welkom is
hun geluid niet. Ze figureren hooguit als culturele schaamlap of logo.
Maar Multatuli's kritiek richtte zich niet alleen op het westen. Ook de Indische
Hoofden kregen er van langs, want juist zij knepen hun onderdanen uit. De Europese
bestuursambtenaar zou daartegen moeten optreden. Toen hij begin 1856 was beëdigd
als assistent-resident van het district Lebak op west-Java, riep hij de dag daarna de
Hoofden en andere inlandse functionarissen bijeen en hield een toespraak, bevlogen
én ferm. Hij herinnerde hen aan ware zielenadel en menselijkheid. De beroemde
versie in Max Havelaar (hoofdstuk 8) is een opvallend amalgaam van Europese
Verlichting en Indisch-islamitische traditie, inclusief tal van allusies op de Koran.
Zo herinneren aanhef (‘ik groet u’) en slot (‘ik groet u allen zeer’) al direct aan de
Moslimse groet: as-salâmoe alaikoem. Dicht bij de Koran staat een zin als: ‘Want
ik weet dat Allah den arme liefheeft, en dat Hij rijkdom geeft aan wien Hij beproeven
wil’. Na een schets van allerlei mogelijke tegenspoed die Allah kon zenden, staat er:
‘Hij wil het zoo!’ Wat volledig in overeenstemming is met de Islamitische opvatting
over de soevereiniteit van Allah. Kortom, Multatuli had kennis van zaken en wist
precies hoe hij de Hoofden in het hart moest treffen.
Lebak was toen een relatief arme streek, waar honger heerste en mensen
wegvluchtten. De oorzaak school in ernstige ambtsmisdragingen van sommige in-
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landse gezagsdragers, mede ingegeven door geloofsfanatisme. Multatuli diende al
spoedig, maar geheel in overeenstemming met de vigerende wetgeving, een aanklacht
in bij het Nederlands-Indisch gouvernement. Dit kon zijn doortastende aanpak echter
niet appreciëren: te weinig overleg en voorzichtigheid. Daarop volgde een
overplaatsing, min of meer op proef. Dat was voor Multatuli de druppel die de emmer
deed overlopen. Het onrecht van de koloniale uitbuiting van de gewone bevolking
met hulp van de inlandse Hoofden had Multatuli al veel langer tegen de borst gestuit.
Reeds zijn verloofde had hij in 1845 laten delen in zijn Hamletiaanse vertwijfeling.
Hij trachtte een weg en vooral een uitweg te vinden. Na een periode van
overspannenheid en verlof barstte de bom in 1856. Hij wilde als ambtenaar niet
langer meewerken aan wat hem als mens kwelde: het misbruik van andere mensen.
Zijn pensioen lag binnen handbereik, want tropenjaren tellen dubbel. Maar tegelijk
met zijn baan gaf hij ook dat op. ‘Goddank, riep Tine, dat ge eindelyk uzelf kunt
zijn!’ zo lezen we in Max Havelaar. Het is een boek met vele lagen: evenzeer een
protest tegen misbruik van andere mensen als een individuele strijd binnen een
mens-functionaris, evenzeer een diagnose van de westerse samenleving als een
pleidooi voor het respecteren van andere culturen, evenzeer een documentaire als
een satire. Hoe dan ook, het zet de lezer tot op heden aan het denken. Niet voor niets
is het vertaald in meer dan veertig talen.
De grote waarde van al Multatuli's werk zit hem trouwens in die aansporing tot
denken, lezen en je goed uitdrukken. Zo heeft de mens een kans op houvast. Niet het
van buiten of van boven opgelegde helpt de mens overeind te blijven. Eenieder dient
in het leven zijn eigen religie te ontwikkelen, zegt hij de Amerikaanse ex-predikant
Ralph Waldo Emerson (1803-1882) na. Schermden de Oude Grieken vooral met
‘leer u zelf kennen’ Multatuli voegt daar - in navolging van Spinoza (1632-1677) aan toe: leer de natuur (= de wereld) kennen. Daartoe spoort hij zijn lezers voortdurend
aan. Steeds geeft hij als het ware een voorbeeld van kijken, van waarnemen en roept
dan: tot zover ik, nu gij! Hij is de Nederlandse held van de systematische twijfel.
Niet voor niets wordt hij in de internationale literatuurgeschiedenis vergeleken met
Nietzsche en Ibsen. Let wel Multatuli publiceerde eerder! Voortdurend houdt hij
vastgeroeste gewoontes en ideeën tegen het licht: ‘onze meeste begrippen over
zedelykheid [stammen] uit de dagen toen de zon wél draaide, en allerlei spoken wél
een rol speelden. Zou het niet in de rede liggen, eens grondig te onderzoeken, welke
waarde er mag gehecht worden aan overleveringen op moreel gebied, die wy
grotendeels erfden van dezelfde mannen wier heksen, draaiende zon, enz. wy hebben
afgeschaft?’ (Idee 922)
Multatuli spoort de lezer voortdurend aan tot een écht geweten - liever nog een
actief weten - maar zeker niet het stuitende aangeprate zondebesef van de christelijke
kerk. Nee, het natuurlijke morele besef van een Jezus zelf, die zich
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niet stoorde aan sabbatgeboden, geldwisselaars of fariseërs. Eigenlijk precies waar
de in Amerika werkzame, Nederlandse primatoloog Frans de Waal tegenwoordig
zo'n furore mee maakt: empathie. Dat zit van nature in een mens. Het moet hem niet
afgenomen worden, zomin als het denken. Toch werken religie en onderwijs vaak
wel zo uit. Al als beginnend bestuursambtenaar (1843-1844) kwam Dekker
herhaaldelijk in de verleiding om de kant van de inlanders te kiezen. Hij vond de
uitbuiting ronduit stuitend. Wanneer hij bijvoorbeeld na inspectie van 's lands
pepertuinen rapporteert dat de werklui te weinig te eten hebben, krijgt hij van zijn
chef een reprimande dat voeding geen zaak is van het Nederlands Gouvernement.
De inlandse Hoofden hebben plantloon ontvangen en als zij hun onderhorigen niet
betalen is dat hun zaak. Al het gemarchandeer (handel!) met wat iedereen verdomd
goed van binnen voelt/weet, stuitte hem tegen de borst: Dat was in zijn ogen zedeloos.
Of het nu ging om kleurlingen, kinderen, vrouwen of armen. Hij moest opkomen
voor wie in de verdrukking zat. Tegelijk worstelde hij met het keurslijf van functie
en conventie. Het is die spanning die juist zo herkenbaar is voor ons
overgeorganiseerde moderne mensen.
In het bijzonder heeft Multatuli zich altijd bezig gehouden met bestuur. Wie de
res publica (= algemene zaak) zegt te dienen, moest zijn privébelangen terzijde
schuiven of althans niet één groep bevoordelen, zoals de geldaristocraten (liberalen).
Een kritische houding t.a.v. bestuur gaat bij hem hand in hand met een pleidooi voor
gewetensvol bestuur. Zijn werk ademt uit elke letter het broodnodige kritische
vermogen voor een samenleving, wil zij niet als een groep lemmingen in de afgrond
storten. Eigenlijk was hij een kritisch journalist in optima forma. Wel eentje die ook
zélf las en dacht. Zijn Ideën gaf hij dan ook zo ‘courantvormig mogelijk’ uit: in
afleveringen. Aan zijn kritische zin kunnen nog heel wat journalisten een voorbeeld
nemen. Hij hekelde het virulente nationalisme van zijn tijd, en stelde: ‘Boven
nationaliteit staat Mensheid.’ De grote Kladeradatsch van onze beschaving (WOI&II)
zag hij dan ook ruimschoots aankomen. Ook de industrialisering met zijn specialisatie
baarden hem grote zorgen. Het ambacht verdween en de mens werd een radertje in
een grote wereldmachinerie. De preponderantie van de geldaristocratie trof hij met
scherpe satire in bijvoorbeeld de koffiehandelaar en beursganger Droogstoppel uit
Max Havelaar.
De huidige bonuscrisis zou hij absoluut hebben geduid als een morele crisis. Het
is stuitend dat zo'n geluid nu niet of nauwelijks is te horen.
Multatuli inspireert tot geestelijk ademen. Hij hanteerde zijn pen zoals Rembrandt
en Van Gogh hun kwast. En dat altijd ook met humor, want, zo schreef hij: ‘'t Is geen
gering kwaad de waarheid vervelend te maken. Dat is een mijner grieven tegen
christenen, en tegen de meeste moralisten.’ (Idee 82) Dat zit niet alleen in zijn werken,
maar ook - en juist - in zijn vele, vele brieven. Meteen na
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zijn debuut zei een uitgever dat hij een schat in zijn pen had. Niet voor niets zijn die
door de ontvangers bewaard. Dat alleen al is veelzeggend. Vriend en vijand roemden
zijn stijl. En of het nu kritische, informatieve, meelevende of aansporende brieven
waren, het maakt niet uit. En altijd valt er iets te lachen. Dat is ook zo knap, want na
1860 begon het grote lijden pas echt. Het literaire succes van Max Havelaar vertaalde
zich niet in maatschappelijke rehabilitatie. Hij was een klokkenluider die juist daardoor
nog meer moest vechten tegen armoede en verbittering. Dankzij vrienden en
uiteindelijk een uitgever die hem begreep, kwam hij medio jaren zeventig wat meer
tot rust, maar hij hield ook op te publiceren. Gelukkig bleef hij wel brieven schrijven,
soms meerdere per dag. Dan schreef hij zijn verontwaardiging over de toestand in
de wereld van zich af, eigenlijk net als in zijn werken.
Hij erkende wel dat zijn geschriften een revolutionaire werking hadden op de
geesten. Arbeiders, onderwijzers, vrouwen en vrijdenkers: zij allen voelden zich
gesteund door zijn verzet tegen bestaande structuren. Tegenover de kerkelijke
deugdzaamheid stelde hij het Epicureïsche genot, vergelijkbaar met het katholieke
zalig. Zonder overdaad jezelf in vrede kunnen bezitten. Daar moest een mens wel
wat voor doen. En, waarschuwde hij, het leven is geen loterij met louter prijzen. Met
liefde kon een mens een heel eind komen in de richting van de haven van het ware.
Het ging niet aan, zoals de kerk deed, om mensen klein en armoedig te houden,
belovend dat het in de hemel beter zou worden. ‘De roeping van de mens is Mens te
zijn’ zou uitgroeien tot z'n meest gevleugelde woord. Iedere verdrukte kon zich
daaraan optrekken.
Hij is zeker ook zelf een ontzettende overlever geweest. Er wordt altijd gezeurd
over zijn slechte behandeling van Tine, maar nu juist zij zeurde daarover niet.
Integendeel, zij begreep hem als geen ander. Niet dat hun leven altijd een pretje was,
maar voor wie is dat het wel? Daarover schreef de man die zelf bepaald aan het leven
had geleden: ‘Er is maar één weg ten hemel: Golgotha. Wie er wil komen langs
anderen weg, is 'n infame smokkelaar.’ (Idee 57) Zijn werken zetten nog altijd aan
tot denken en dat in een uiterst levendig Nederlands. Er valt nog steeds veel uit te
leren over het menselijk bedrijf, over de omgang met andere culturen. Maar ook zijn
ze een doorlopende bemoediging in de strijd des levens. Hoe je je erdoorheen slaat.
Hoe je schrijft. Hoe je naar de wereld kan kijken. Hoe je je rug recht kan houden.
Hoe je zoekt naar en vecht voor waarheid en recht. In het werk van Multatuli ontmoet
de lezer nog steeds een mens, met z'n mooie en minder mooie kanten, kortom heel
de mens. En dat is heel wat.
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Anna en de minotaurus
Over Anna Abrahamsz, het andere nichtje van Multatuli
Annelies Dirkse
Het beroemdste nichtje uit de Nederlandse literatuur is Sietske Abrahamsz, de dochter
van Multatuli's zuster. Ze stond model voor het bekende personage ‘Fancy’ uit zijn
Minnebrieven. Haar oudere zusje Anna is altijd wat meer in de schaduw gebleven.
Sommige liefhebbers van reisverslagen kennen Anna als schrijfster van het Journaal
eener Oostindiesche Reis. Multatulilezers weten dat ze opgenomen is geweest in een
krankzinnigengesticht in Utrecht. Anna heeft een eigen rol gespeeld in het leven van
Multatuli.

Familiebanden
Anna is de middelste dochter van Catharina, de enige zuster van Eduard Douwes
Dekker, en Cornelis (Kees) Abrahamsz jr - ‘junior’ omdat zijn gelijknamige vader
ook koopvaardijkapitein was. Kees en Catharina kregen drie dochters: Catharina,
Anna en Sietske - in deze volgorde - en een zoon, Theodoor. In dit gezin zag Multatuli
een tijdlang een rol voor zichzelf weggelegd.
De band van Eduard met zijn oudere zuster Catharina was sterk, ze was altijd een
tweede moeder voor hem geweest. Multatuli's latere belangstelling voor haar kinderen
is hierop terug te voeren. De verhouding met zijn zwager lag, misschien ook daardoor,
vanaf het begin gecompliceerd.
In 1822 had Eduards vader, de koopvaardijkapitein Engel Douwes Dekker, de
jonge Kees Abrahamsz aangenomen als derde stuurman op zijn schip de ‘Maria’.
Kees had hem aanvankelijk nogal intimiderend gevonden. Vooral als de kapitein de
spot dreef met zijn gelovige achtergrond, voelde Kees zich tussen twee vuren zitten.
Terugkijkend zou hij met zelfkennis schrijven: ‘De kapitein die ik zeer vreesde en
ontzag spotte dikwijls met de fijne[n], [...] mijn aard was helaas al te volgzaam zoowel
naar de eene als de andre zijde.’1 Maar gaandeweg groeide er wederzijds waardering,
zelfs vriendschap. Tien jaar later trouwde Kees met zijn enige dochter Catharina.
Eduard heeft deze ontwikkelingen waarschijnlijk met terughoudendheid ge-
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volgd. In zijn verlovingsbrieven aan Tine schreef hij zuinig over zijn zwager: ‘Ik
geloof, dat het een goed mensch is, maar wij passen niet bij elkander. Hij [...]
efforceert zich, geloof ik, om ouderwetsch te zijn.’2 Later zou hij zich minder
genuanceerd over hem uitlaten, maar dan is er al veel gebeurd.

Een bijzondere reis
Wie over Anna schrijft, kan niet heen om het aan haar toegeschreven reisverslag.
Van juli 1847 tot juli 1848 voer zij met haar moeder en twee zusjes mee op het schip
van haar vader, van Amsterdam naar Batavia en over Soerabaja terug. Een grote
gunst van reder Theodoras Johannes Kerkhoven, omdat het gezin werd geteisterd
door ziekte en sterfgevallen en de afwezigheid van de vader steeds zwaarder ging
wegen. Onderweg onderwees Abrahamsz zijn dochters dat hele jaar zelf aan de hand
van een lesrooster.
Het is aan het verslag van deze reis, het Journaal eener Oostindiesche Reis, te
danken dat Anna in 1990 hoofdpersoon was in een aflevering van een kinderserie
over vaderlandse geschiedenis die werd uitgezonden door de VPRO.3 Dat is maar
weinig kinderen uit de negentiende eeuw gegeven, zelfs Multatuli niet. Het reisboek
verscheen in 1993 in druk met een inleiding, slotbeschouwing en annotaties van
Marc A. van Alphen.
Al meteen is er twijfel over de authenticiteit. In het verslag zelf wordt haar naam
niet expliciet genoemd. De woordkeus is niet die van een tienjarig kind, zelfs niet
van een goed onderwezen, intelligent kind (gesteld dat Anna dat was), en de
belangstelling die eruit spreekt is wat schoolmeesterachtig. Vooral in het begin ligt
de nadruk op maten, benamingen en het geven van uitleg, pas na aankomst in Indië
verschuift de aandacht wat meer naar het ongewone en exotische. De vertellende
instantie is vrijwel altijd een ‘wij’ die verwijst naar Anna en haar oudste zusje
Catharina. Een heel enkele keer is er een ‘ik’ aan het woord die alleen Anna kan zijn.
Het Journaal is handgeschreven en er staan spel- en schrijffouten in.
Hebben we nu te maken met een egodocument van Anna? Tristan Haan wees mij
op een brief van Anna's zus Sietske aan hun neef Engel Douwes Dekker (de zoon
van Multatuli's broer Pieter) die op dit punt ingaat.4 Zij schreef op 3 september 1903
- 56 jaar later, maar in mijn ogen overtuigend:
Naar ik meen is het ‘Journaal eener O.I. reis’ opgesteld door vader in den
kindertoon, daar Cath[arina] en Anna 't moesten schrijven als waren zij
aan 't woord. Thuis gekomen is de copy meegenomen naar school,
overgeschreven en zeker ook
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verbeterd onder de leiding der onderwijzeres. We gingen toen school bij
de dames Middelberg - Binnenkant - Als rariteit van 48 zou 't misschien
van waarde zijn, maar als onvervalscht kinderwerk kan 't niet worden
aangeboden. Ten overvloede wil ik 't Anna nog eens vragen.
Aan haar andere zuster, Catharina, kon Sietske niets meer vragen, ze was al in 1876
overleden.
Deze beschrijving klopt met een opmerking van Kees Abrahamsz in zijn memoires
over ‘het journaal dat de meisjes de afgelegde reis gehouden hadden’. Het dicteren
van de tekst, misschien na een gesprekje over wat vermeldenswaard was, paste in
het stramien van de dagelijkse lessen aan boord. Na thuiskomst zal Anna de tekst
hebben overgeschreven, in opdracht van haar vader of op eigen initiatief, met kleine
aanpassingen en, ondanks begeleiding van een leerkracht, niet foutloos.
Het Journaal is geen egodocument, maar groepswerk met een educatieve functie.
Daarnaast is het, door de - opzettelijk - onbevangen blik en de interesse voor het
exotische, een vroeg voorbeeld van een toeristisch reisverslag zoals dat nu nog altijd,
maar met andere middelen, wordt gemaakt. Vader en dochters beseften dat ze iets
bijzonders meemaakten en wilden dat vastleggen. Als zodanig is het ook gebruikt.
Het werkstuk kwam in de familiekring vaak op tafel, er werd uit voorgelezen en het
‘gaf noch lang stof tot bespreking en vertellen’.
In haar brief wees Sietske op de ‘kindertoon’ die haar vader in het verslag gebruikte.
Uit zijn memoires blijkt, veel meer dan uit het Journaal, met hoeveel plezier, aandacht
en empathie hij zijn kinderen heeft gadegeslagen. Het vinden van de juiste toon moet
hem gemakkelijk zijn afgegaan. Hier één voorbeeld uit zijn memoires, dat meteen
iets laat zien van de verhouding tussen vader en dochters en de sfeer in het gezin informatief voor wie Multatuli's latere beoordeling ervan kent.
Anna en Catharina, toen tien en twaalf jaar, mochten met hun vader mee naar een
Oudejaarsavondbal in de sociëteit in Passaroean - op zichzelf al een opmerkelijk
gegeven. Kees schreef daarover:
[De meisjes] keken hunne ogen bijna uit het hoofd, op de menigvuldige
ligten, aan de kronen der zolderingen en op de mooije japonnen der dames
waarvan de meeste der jongeren met rosé randen van onderen, en waarvan
zij toen een paar uuren later thuiskwamen, bijna niet konden uitscheiden,
met vertellen en den geheelen nacht bijna niet slapen [...].
Maar, schreef hij, zijn dochters zagen niet wat hij zag: dat de verlichting, de
versieringen en de kleding ‘zeer onkostbaar en eenvoudig, wij zouden zeggen een
behelpje’ waren. Hij liet de verbazing en bewondering van zijn dochters intact.
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Over zijn vijfjarige dochter Sietske schreef hij bij dezelfde gelegenheid: ‘De jongste
van onze drie was door hare zenuwachtige opgewondenheid, een kind dat wij voor
te veel drokte en levendigheid bewaren moesten, vooral 's avonds voor 't naar bed
gaan, deze moest ik dus thuislaten [...].’ Met het oog op Anna's latere opname in het
Utrechtse gesticht is het opvallend dat hij Sietske, en niet Anna, ‘zenuwachtig’ noemt.
Verder merkte hij op dat de heren en dames op het bal zijn beide dochters zagen als
‘beleefde en vriendelijke meisjes die tevens zo vrijmoedig waren’.

Biografische bronnen
Om inzicht te krijgen in de betekenis van Multatuli voor Anna - en omgekeerdis een
beschrijving van haar leven vóór zijn bemoeienis met het gezin van zijn zuster
onmisbaar. Een belangrijke bron vormen de al genoemde memoires van Anna's vader
die hij in 1873, na zijn pensionering, schreef. Het is onvermijdelijk dat zijn verhaal
gekleurd is. De brieven van Eduard Douwes Dekker bevatten bekende, anders
gekleurde gegevens. Deze twee bronnen worden met elkaar in verband gebracht en
in elkaar geschoven. Het archief van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen
in Utrecht (de Willem Arntsz Stichting) en in mindere mate de bevolkingsregisters
van het Stadsarchief Amsterdam leverden nieuw materiaal op.5 Het is onvermijdelijk
dat een biografie van Anna lege plekken vertoont. Maar ook lege ruimten hebben
een vorm, die bij aandachtige beschouwing betekenis kan krijgen.

Een gelukkig huwelijk
Alles wijst erop dat Anna's ouders gelukkig getrouwd waren. Kees laat daar in zijn
memoires geen misverstand over bestaan. Vlak voor hun bruiloft op 18 juli 1832
leek even het geloof een hindernis. De Dekkers waren doopsgezind en de
Abrahamszen gereformeerd (in de toenmalige betekenis van Nederlands-hervormd),
maar hiervoor kwam snel een oplossing. Kees stemde erin toe dat zijn huwelijk in
de doopsgezinde kerk werd ingezegend en zijn kinderen doopsgezind werden
opgevoed - dus niet kort na de geboorte gedoopt. ‘Ik die zoo kneedbaar was als was,
gaf in alles toe wat men zou willen als ik maar mijn doel bereikte om op de bestemde
tijd getrouwd te zijn.’ Voor zover bekend heeft dit nooit tot problemen geleid. Of
Abrahamsz een strenge protestant is geweest zoals later wel over hem is gezegd, valt
alleen al op grond hiervan te betwijfelen. Een blijvende moeilijk-
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heid in hun verbintenis was van andere aard: het steeds opnieuw afscheid nemen dat
nu eenmaal bij het zeemansbestaan hoort. Abrahamsz, die liever een baan aan wal
had gehad, noemde dit ‘altijd noch een pijnlijke zaak’.
Anna - alle kinderen krijgen bewust maar één naam - werd in Amsterdam geboren
op 16 november 1837. Ze was de tweede Anna in het gezin. Het eerstgeboren kind
van Kees en Catharina had ook Anna geheten, naar haar overleden grootmoeder van
vaders kant Anna Swart. Ze was vanaf het begin ziekelijk geweest en stierf na twee
maanden. Daarop volgde een gezond meisje dat naar haar moeder Catharina werd
genoemd. En nu was er dus opnieuw een Anna, gezond en wel na een snelle bevalling
waarvoor zowel de vroedmeester als de baker te laat kwamen. Voor het eerst was
Kees erbij. ‘Ik bleef noch tot na 6 januari thuis en had dus behalve een paar zeer
genoeglijke maanden thuiswezen het genot gehad een mijner kinderen te zien geboren
worden [...].’ Voor beide ouders moet dit een gewichtig feit zijn geweest.

Van Amsterdam naar Middelburg en terug
Kees en Catharina woonden op een bovenhuis in de Haarlemmerstraat, toen een nette
zeemansbuurt, met als buren de (schoon)familie Douwes Dekker.6 In de eerste
huwelijksjaren van Catharina was haar moeder alleen komen te staan - de kinderen
uit huis, haar echtgenoot bijna altijd op zee. Multatuli zou later schrijven:
Moeder is overdreven gesteld op hare kinderen, als er in Moederliefde iets
overdrevens wezen kan. Het is compleet eene soort van jalousie. Toen
mijne zuster trouwde, konde zij zich maar niet verbeelden, dat er nu iemand
meer regt had op haar dochter dan zij [...] Er is niemand in staat haar zóo
te beminnen, als zij wel verlangen zoude en dat veroorzaakt wel eens, dat
zij meent gemankeerd te zijn [...].7
Inderdaad deed ze een voortdurend beroep op haar enige dochter, ook of juist als
Abrahamsz thuis was. Kennelijk liepen de spanningen zo hoog op dat Anna's ouders
besloten te verhuizen.
Eind april 1839 vertrokken ze met hun beide dochters, Catharina van drie en Anna
van één jaar, naar Middelburg. In het najaar werd hun broertje Cornelis geboren en
drie jaar later hun zusje Sietske. Moeder Catharina verhuisde daarna nog enkele
malen binnen de stad. Hoewel grootmoeder Douwes Dekker ondanks de afstand
geregeld op bezoek bleef komen, stelde Abrahamsz terugkijkend vast: ‘Wij hadden
een regt gelukkig leven.’ Over zijn thuiskomst in 1842 schreef hij: ‘[...] de 2 oudste
waren zeer wel en voordelig, Anna breide reeds, en
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Katharina zoomde.’ Alles zoals het paste in de gangbare meisjesopvoeding.
Begin 1844 verging zijn schip. Het gezin verhuisde in mei - Anna is dan zes
jaar-terug naar Amsterdam waar Abrahamsz aan de slag kon bij rederij Kerkhoven
& Coutinho. In het najaar vestigden ze zich, na een tijdelijk verblijf bij zwager Jan
Douwes Dekker, in de Buiten Bantammerstraat. De twee oudste dochters gingen
naar school.

Een aaneenschakeling van sterfgevallen
Kalm werd het leven niet, nog afgezien van de aanhoudende verhuizingen. In 1845
maakte Anna twee sterfgevallen mee. Op 24 januari stierf haar jongste broertje Engel,
één dag oud, en op 5 mei haar grootmoeder Douwes Dekker. Voor Kees zal dit laatste
een opluchting zijn geweest, voor Catharina was het een extra belasting omdat ‘ze
veel te stellen had met haar vaders huishouding en hemzelf’.
Twee jaar later, op 9 april 1847, overleed Anna's enige broer Cornelis op de leeftijd
van zeven jaar. Kees kreeg dit pas na aankomst in Den Helder te horen van zijn
zwager Pieter Douwes Dekker. Over zijn thuiskomst daarna - de meisjes hadden alle
drie de mazelen - schreef hij later:
Het duurde dan ook niet lang of ik had ze alle drie aan mijn hals hangen,
en vertelden me van hunne ziekte en van 't verlies door Cornelis, maar
voegden telkens als of ze me wilden vertroosten erbij, maar wij zijn nu
veel beter, we moeten noch maar wat uit de tocht blijven. We spraken te
samen dagelijks noch veel over onze gestorvene Cornelis, ieder ogenblik
vonden we daartoe aanleiding.
In dit citaat valt op dat het verlies gezamenlijk werd beleefd en dagelijks onderwerp
van gesprek was. Verder dat de meisjes hun vader wilden geruststellen over hun
gezondheid, dat hij dit opmerkte én het zich jaren later nog herinnerde.
Het overlijden van Cornelis was de rechtstreekse aanleiding voor de gezinsreis in
1847 en 1848. De onderlinge banden zullen daardoor zeker zijn versterkt. Abrahamsz
verheugde zich op ‘zoo'n lang tijdvak dagelijks bij elkander, en met de kinderen te
zijn, en [dat we] elkanders bijzijn konde genieten, zonder verstoring van invloed van
familie of vrienden’. Verder tekende hij op dat de matrozen veel schik hadden in de
meisjes, ‘omdat zij zoo bevattelijk waren, in het leeren van allerhande kunstjes en
handgrepen, inzonderheid Sietske die toen 4½ jaar oud was en bijzonder vlug naar
ligchaam en geest was’. Zelf was hij trots op zijn drie ‘voorlijke kinderen’. Op de
thuisreis beviel Anna's moeder opnieuw van een zoon, die Theodorus werd genoemd
- als dankbetuiging aan reder Theodorus
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Kerkhoven die de reis mogelijk had gemaakt, maar ook om de betekenis van deze
naam, ‘godsgeschenk’.
Ruim een jaar later werd het gezin opnieuw getroffen door sterfgevallen. Eerst
Anna's broertje Jacobus, drie dagen na zijn voortijdige geboorte, en nog geen maand
later - op 7 december 1849 - Anna's moeder Catharina, negenendertig jaar. Misschien
was haar dood het gevolg van de vorige, niet goed begeleide bevalling op de thuisreis
uit Oost-Indië, misschien speelde de cholera-epidemie een rol die Amsterdam in het
najaar van 1849 in haar greep had. Voor de vier kinderen, die in de eerste plaats
werden opgevoed door hun moeder, was het een ramp.
In afwachting van de thuiskomst van Kees die nog van niets wist, werden de
kinderen ondergebracht bij familie. Catharina, de oudste, bij haar oom Pieter Douwes
Dekker, de jongste twee kinderen, Sietske en Theodoor, bij hun grootvader Cornelis
Abrahamsz. Anna, net twaalf geworden, kwam in huis bij een broer van haar vader,
Jacobus Abrahamsz en zijn vrouw Anna Charlotta Eleonora Gildemeester.
Jacobus, achtereenvolgens fabrikant, makelaar en handelaar in effecten, was vanaf
het begin bij het gezin van zijn broer betrokken geweest. Hij was getuige geweest
bij zijn huwelijk, had bij zijn afwezigheid overlijdens aangegeven en begrafenissen
geregeld en zijn schoonzuster met praktische zaken geholpen. Toen hij Anna in zijn
gezin opnam, waren nog maar twee van zijn vijf zoons in leven, de dertienjarige Jan
Paulus en de tienjarige Jacob, allebei ongeveer van haar leeftijd. Behalve drie zoons
hadden Jacobus en zijn vrouw ook een dochtertje aan de dood verloren. Dit zou
Anna's leven mede gaan bepalen.
Kees Abrahamsz ontving het bericht van Catharina's dood bij zijn thuiskomst op
2 februari 1850. Hij betreurde het dat zijn kinderen uit elkaar gehaald waren, ‘die de
Moeder zoo gaarne, zoo lang mogelijk bij elkander zou gehouden hebben, het was
noch eene van haar laatste wenschen geweest.’ De kinderen keerden voor korte tijd
terug naar het ouderlijk huis waar een zuster van hun vader, Antje, de zorg op zich
nam. Maar dat was een voorlopige oplossing. Kees overdacht allerlei mogelijkheden,
onder meer het doopsgezind weeshuis, zonder tot een besluit te komen. Zijn zwager
Eduard heeft overwogen om twee of drie van de kinderen Abrahamsz in huis te
nemen, maar het uiteindelijk niet gedaan ‘omdat ik inzag dat nooit ik kinderen van
Kees zoude kunnen opvoeden’.8 Tien jaar later zou hij daar anders over denken.
Ten slotte volgde Kees het advies van zijn broer Jacobus op. Hij bracht de kinderen
onder in het pension van de weduwe Patoir - de winkelierster Lucia Agnera Maria
Raabe - op het Waleplein. Eind maart trokken ze bij haar in. Jacobus behartigde hun
financiën zoals uitgaven voor schoolgeld en kleding. Op 7 april
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moest Kees weer vertrekken, ‘de drie meisjes deden mij met juffr. Patoir uitgeleide
tot aan Buiksloot.’ Hij had twee ‘moeilijke en zorgvolle maanden thuis doorgebragt,
maar ook veel hulp en belangstelling van mijn Familie en Patroons ondervonden,
het meest noch van mijn Broeder Koo & zijn lieve vrouw’.
Bij zijn volgende thuiskomst trof hij de kinderen ‘in de beste welstand’ aan. Maar
van opvoeding kon niet worden gesproken en van huiselijke zaken leerden de meisjes
niets.

Een voorliefde voor Anna
Jacobus - ‘oom Koo’ - en zijn vrouw - ‘tante Anni’ - drongen er herhaaldelijk bij
Kees op aan Anna te laten terugkeren in hun gezin. Kees schreef hierover:
Ze hadden zelve geene dochter, en hadden dikwijls hunne begeerte te
kennen gegeven om eene van de mijne onder hun opzicht in huis te hebben,
en hadden daartoe eene bijzondere voorliefde voor Anna, zodat ze me nu
daaromtrent ook weder polsten.
Kees voelde er aanvankelijk niets voor. Hij hechtte eraan de kinderen bij elkaar te
houden. ‘Ook hinderde mij die voorliefde voor Anna, daar Catharina de oudste was.’
Het klinkt alsof hij dezelfde voorliefde had.
Wat kan hebben meegespeeld is dat Anna Gildemeester verwant was aan de
Réveil-families De Clercq en Pierson. Dit wijst erop dat het gezin van Jacobus - meer
dan dat van Kees - behoorde tot de hogere en gegoede burgerij. Misschien vreesde
Kees dat de afstand tussen Anna en zijn andere kinderen te groot zou worden, niet
alleen in sociaal en financieel, maar ook in religieus opzicht.
Bij het huwelijk van Kees en Catharina had standsverschil een rol gespeeld, zijn
ouders hadden haar afkomst aanvankelijk afgekeurd. Weliswaar was de familie
Abrahamsz dubbel verwant aan de Douwes Dekkers - Kees' zuster Maria trouwde
met Eduards broer Pieter -, de band met de deftige Réveil-families was evengoed
dubbel: een andere zuster van Kees, Hendrika Jacoba, trouwde met Abraham
Capadose, fanatiek bestrijder van kindervaccinatie.
Waarschijnlijk waren Jacobus en zijn vrouw in religieus opzicht conservatiever
dan Kees. Zeker is dat Kees zijn kinderen liet vaccineren. Ook vond hij voor zijn
dochters goed onderwijs belangrijk, zo nodig moesten ze in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien. Daarentegen hadden aanhangers van het Réveil - die een orthodoxe,
bevindelijke vorm van protestantisme voorstonden in combinatie met actieve
maatschappelijke bewogenheid - niet veel op met vrouwenrechten. Kees' redenen
om zijn dochters onderwijs te laten volgen waren waarschijnlijk
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meer van financiële dan van emancipatorische aard, toch is het aannemelijk dat de
sfeer in zijn gezin vrijzinniger was dan in het gezin van zijn broer.

Een nieuw leven
Uiteindelijk gaf Kees met tegenzin toe. ‘Doch zij wisten mij zoo te bepraten, en te
beloven dat ze de andren er niet om achter zetten zouden, en die temeer bij hun aan
huis zouden vragen dan vroeger, dat ik, de lijfderijke en zorgvuldige behandeling,
die ze daar aan huis vooral van hunne lieve Tante Anni ondervonden, in aanmerking
genomen, er eindlijk in toegestemd had, dat Anna bij hun opgevoed zou worden
[...].’ Hij stelde wel voorwaarden. Er moest niet te snel een dokter worden gehaald
- misschien neigden zijn broer en schoonzuster daartoe na het verlies van vier kinderen
- en Anna moest hetzelfde onderwijs krijgen als haar zusters. Tussen haar dertiende
en zestiende jaar bezocht Sietske een particuliere meisjesschool op de Herengracht,
mogelijk deed Anna dat ook.9
Op 10 december 1852 verhuisde Anna, inmiddels vijftien jaar, naar haar oom en
tante. Haar neef Jan was toen zestien en Jacob dertien jaar. Ze werd officieel
ingeschreven op hun adres aan de Nieuwedijk 186. Haar godsdienst bleef doopsgezind.
Anna begon aan een nieuw, enigszins gespleten leven. Haar vader schreef daarover:
‘De condities waren goed, de voornemens ook, doch de uitkomst heeft helaas door
bijkomende omstandigheden, niet aan de verwachting beantwoord.’ De bijkomende
omstandigheden hebben betrekking op de invloed van haar oom Eduard, maar
daarover later.

Op verlof uit Indië
Eind december 1852 kwamen Eduard en Everdine Douwes Dekker aan in Nederland
voor een verlofperiode die meer dan drie jaar zou duren. Tijdens zijn verblijf in de
Oost waren Dekkers jongste broer Willem, zijn zuster Catharina en zijn beide ouders
overleden. Omdat zijn broer Jan in Indië verbleef, waren op dat moment de familie
Abrahamsz en zijn broer Pieter zijn enige familieleden in Nederland. Hij zocht hen
dan ook snel op. In haar ‘Multatuli-herinneringen’ schreef Sietske dat Multatuli
vooral het overlijden van zijn zuster betreurde en zijn genegenheid voor haar
overdroeg op haar kinderen.10 Haar vader herinnerde zich, enigszins gekleurd door
latere ervaringen, dat zijn zwager
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zeer opgewonden [was] geweest van blijdschap om de kinderen zijner
zuster in gezondheid weder te zien en gaf hun allerlei geschenken en
beloofde nog veel meer en kenmerkte zich vooral als een zeer royaal heer,
die zeer menschlievend en milddadig was, en zich zeer veel ergerde over
bekrompen woningen, bekrompen denkwijzen en wat niet meer hier in
Holland zoodat men hem haast voor een Millionair zou gehouden hebben.
Ik zal van zijne dwaasheden hier niet meer vertellen, daar die bij velen
bekend zijn. Genoeg: dat hij mijne kinderen zeer verblijdde met de mooije
presenten die hij gaf.
Dit heeft zich afgespeeld in het chique Amsterdamse hotel De Garnalen Doelen waar
de Dekkers toen verbleven. Het is waarschijnlijk maar niet zeker, dat Anna -die toen
al bij Jacobus woonde - bij deze ontmoeting aanwezig is geweest.
De kinderen Abrahamsz zochten hun oom en tante daarna geregeld op na het
bijwonen van de zondagscatechisatie in de Doopsgezinde kerk. Tine en Eduard
woonden daar enige tijd tegenover en ontvingen hen hartelijk.11 Ook Anna bezocht
de catechisatie en zal dus zeker zijn meegegaan. Of alle kinderen Abrahamsz op 10
juni 1853 het beroemde onthaal van de weeskinderen meemaakten, beschreven in
Max Havelaar en in Sietske's ‘Multatuli-herinneringen’, is niet na te gaan.
In deze periode maakten vooral Anna en Sietske een goede indruk op Dekker en
zijn vrouw. Dat valt af te leiden uit de opmerkingen die Dekker later, in 1860 en
1861, over de zusjes zou maken. Catharina viel hem toen mee, schreef hij Tine, hij
stelde haar ‘veel hooger dan ik vroeger meende. Zij is heel lief en heeft veel bon
sens.’ Maar Anna viel hem juist tegen: ‘Anna is de minste. Zou je dat gedacht
hebben?’12
Kees Abrahamsz, die het gezinsleven in een pension toch niet ideaal vond, was
intussen op zoek naar een nieuwe moeder voor zijn kinderen. Na een relatie die juist
daarop afsprong, polste hij zijn Utrechtse nicht Helena Elisabeth Onnen. ‘Er was
veel voor, en ook wel tegen, maar het volmaakt goede is hier op de wereld niet te
vinden.’ Vlak voor zijn vertrek in oktober 1853 gaf ze haar jawoord. In afwachting
van zijn thuiskomst in de zomer van 1854 onderhield Helena met alle vier de kinderen
een ‘aangename briefwisseling’ om over en weer kennis te maken.
Eduard en Tine waren van deze plannen op de hoogte. In juni 1854 schreef Tine:
Gisteren zijn de drie Abrahamsjes by ons geweest, Anna is met haar Nicht
Onne mede gegaan om een 14 dagen by haar Ed. door te brengen. Den 10
April was Abrahamsz nog niet van Batavia vertrokken, maar dacht toch
spoedig de reis te beginnen dus die kan alweer spoedig hier wezen om dan
de huwelyks reis te aanvaren, naar ik hoor moet Jufvr. Onne een zeer lief
mensch wezen ik hoop zy eene goede moeder voor de kinderen zal wezen.13
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Het huwelijk van Kees en Helena werd voltrokken op 21 september 1854 in de
Lutherse kerk in Utrecht. Waarschijnlijk behoorden Tine en Eduard tot de gasten.
Ruim een half jaar later, op 20 mei 1855, vertrokken de Dekkers met hun eenjarige
zoontje Edu naar Batavia in afwachting van herplaatsing.

De stem van Anna
Kees en Helena vestigden zich aan de Brouwersgracht 17 in een door Jacobus gehuurd
huis. Opnieuw speelde de vraag bij wie Anna zou gaan wonen. Kees schreef: ‘Mijn
dochter Anna bleef met onderling goedvinden, omdat mijn Broeder zulks gaarne
had, zijzelve dit liever wilde, en dat ons huisje weinig ruimte had, bij mijn broeder
Koo inwonen en kwam alle weken vast een dag bij ons doorbrengen.’ De ruim
zestienjarige Anna had dus een stem in de besluitvorming - als er tenminste geen
druk op haar is uitgeoefend. Dit zou de eerste keer zijn dat de stem van Anna hoorbaar
is, al is het dan door tussenkomst van haar vader.
Waarom Anna zich niet bij het nieuwe gezin van Kees wilde voegen is niet bekend.
Was ze, na bijna twee jaar, te sterk verbonden geraakt met de familie van Jacobus?
Voelde ze zich aan hen verplicht? Of had de logeerpartij bij Helena Onnen, waarover
Tine schrijft, niet aan de verwachtingen voldaan? Het blijft gissen.

Tussen twee gezinnen in
Intussen ging het leven zijn gewone gang. Volgens Kees kregen de beide oudste
meisjes - Catharina en Anna - godsdienstonderwijs van de doopsgezinde dominee
Jan Boeke die ook zijn tweede huwelijk had ingezegend. Na diens overlijden nam
dominee Pieter van der Goot de lessen over. Catharina deed in 1855 belijdenis,
waarschijnlijk ook Anna. Verder kregen Catharina en Anna eens in de week aan huis
les in de Franse taal van de heer Kellerman, en leerden de meisjes alle drie pianospelen
van mejuffrouw Rikkinga.
Al spoedig kreeg Jacobus te maken met tegenslagen. Op 11 november 1854 stierf
zijn jongste zoon Jacob, anderhalf jaar later, op 27 juli 1856, overleed Anna
Gildemeester. Was dit voor de achttienjarige Anna een ramp die de dood van haar
moeder weer in herinnering riep? Anders dan toen hoefde ze niet te verhuizen. Ze
kon bij haar oom blijven wonen en ze bleef dat doen, ook toen het gezin van haar
vader in 1858 naar de Geldersche Kade verhuisde.
Het contact met het thuisfront bleef in stand. In juli 1859 logeerde Anna met
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haar vader, Sietske en Theodoor bij Jan Douwes Dekker op de Buthe, een huis met
land tussen Brummen en Zutphen. In datzelfde jaar dook haar oom Eduard af en toe
in Amsterdam op bij de familie Abrahamsz. Hij was dan, schreef Kees, ‘altijd
bijzonder vriendlijk en gul en toonde veel belangstelling, in onze kindren’.
Bijna vier jaar na de dood van zijn echtgenote besloot de zestigjarige Jacobus te
hertrouwen met een familielid van zijn vrouw, de zestien jaar jongere jonkvrouwe
Catharina Elisabeth Jacoba Beels. Er is een portret van haar als meisje door Charles
Howard Hodges, gevierd portrettist van aanzienlijke families.14 Jacobus en Catharina
trouwden op 31 mei 1860 in Haarlem en vestigden zich in Amsterdam. Kees schreef:
‘Broeder Jacob was ondertussen weder hertrouwd met een rijke dame uit Haarlem
en Anna woonde noch bij hun in [...].’ Anna, inmiddels 22 jaar - in die tijd nog niet
meerderjarig - kreeg te maken met een nieuwe en voorname vrouw des huizes.
Waarschijnlijk heeft ze een paar stappen terug moeten doen. Haar positie werd minder
vanzelfsprekend.

Twee brieven van Multatuli
Op 14 mei 1860 verscheen Max Havelaar. Op 16 juni schreef Multatuli aan Tine:
‘[...] men is dol over M.H. Ronduit gezegd, ik heb nooit zulk een effect gezien.
Vreemden hebben mij aangesproken.’ Van de ene dag op de andere was hij een
gevierd schrijver. Ook de meisjes Abrahamsz - we weten niet wie - liepen weg met
het boek: ‘Dat alles had ik niet gedacht van dien kant.’15
Een paar dagen later kwam Dekker langs: ‘Ik heb van middag thee gedronken bij
de Abrahamsjes. Ik vind Sietske en Theodoor heel lief. Catharina was niet te huis.
Ze hebben mij gevraagd om morgen nog eens te komen. Ik zal het doen.’16 Over dit
- of een ander bezoek uit dezelfde tijd - schreef Sietske in haar
‘Multatuli-herinneringen’: ‘We kregen een exemplaar van den Max Havelaar, en
kwamen onder eene machtige bekoring toen de auteur voordroeg: De toespraak aan
de Hoofden en de geschiedenis van Saïdjah en Adinda.’17 Als Anna er niet bij is
geweest, heeft ze er zeker over gehoord.
Ook hervatte Multatuli in deze tijd zijn belangstelling voor ‘biologeren’ ofwel
magnetiseren; hij schreef er Tine een paar weken later over.18 Mogelijk zijn de zusjes
Abrahamsz gewillige kandidaten geweest en heeft hij hen - al dan niet met succes gehypnotiseerd. Ook een latere mededeling van Jacob van Lennep wijst daarop.19
Kort na zijn eerste bezoek werd Multatuli verliefd op zijn achttienjarige nichtje
Sietske. Zo begon de periode waarover Sietske later de veelgeciteerde zin zou
schrijven: ‘In den cirkelgang van ons eentonig meisjesbestaan viel hij binnen als
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een meteoor, met zijn stralenkrans van martelaarschap voor de rechten van den
Javaan.’20
In de zomer van 1860 schreef Multatuli twee ongedateerde brieven aan Anna.21
Hij zocht vaker toenadering tot de zusjes van vrouwen op wie hij verliefd was. Haan
spreekt zelfs van het ‘zusterstramien’.22
In de eerste brief nodigde hij haar uit met hem een tentoonstelling te bezoeken,
de catalogus stuurde hij mee. ‘Ik gis dat Uw grootpapa niet te huis is, en gij dus niet
terstond zult kunnen antwoorden. Ik zal daarom morgen vroeg den kruijer zenden
om Uw antwoord te halen.’ De rol van grootvader Abrahamsz bij het beantwoorden
van haar post - grootvader Dekker was al in 1850 overleden - is raadselachtig. Maar
dat ze op dat moment bij haar grootvader zou inwonen, zoals Stuiveling
veronderstelde, lijkt niet juist. Misschien heeft ze er gelogeerd, maar ze woonde bij
Jacobus - dat was waarschijnlijk juist de reden waarom Multatuli haar schreef.
Anna ging niet mee. Wel heeft ze hem, zoals blijkt uit de tweede brief van
Multatuli, duidelijk haar principes uit de doeken gedaan. Misschien schriftelijk,
misschien in een gesprek of zelfs in een discussie. Dit is dan de tweede keer dat
Anna's stem hoorbaar is, nu in de woorden van Multatuli, die voor zijn doen
uitzonderlijk respectvol met haar mening omging.
Hij begon zijn tweede brief met:
lieve Anna! Ik hoop dat gij 't niet kwalijk neemt dat ik U zoo familiair bij
den naam noem. Ik doe 't gemakshalve. [...] Kijk, ik vind dat ik zoo mal
ben afgekomen van de tentoonstelling der Schoolmeesterij; ik herinner
mij dat gij (uit principe, en dat vind ik perfekt) liever niet medegaat naar
't park, naar de komedie, of zoo iets.
Met de ‘tentoonstelling der Schoolmeesterij’ doelde hij ongetwijfeld op de tweede
internationale Onderwijstentoonstelling, die in juli 1860 in Amsterdam werd gehouden
in het sociëteitsgebouw van de Vereeniging voor Volksvlijt aan de Hogesluis. Dit
maakt het waarschijnlijk dat de twee brieven ook in juli zijn geschreven (en niet
begin september zoals Stuiveling veronderstelde). Deze tentoonstelling, een initiatief
van Samuel Sarphati en het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap, trok veel
belangstelling. Multatuli zag hier waarschijnlijk een kans om Anna - en zonder twijfel
ook Sietske - te enthousiasmeren voor een opleiding in het onderwijs, de enige manier
om door te leren. Ook Kees Abrahamsz schreef in zijn memoires over een
onderwijsopleiding voor Anna en Sietske, omdat de meisjes in hun eigen onderhoud
moesten kunnen voorzien. Volgens Kees werd de cursus verzorgd door Johannes
Hermanus Swildens, onderwijzer te Amsterdam. Swildens was ook hoofdbestuurslid
van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap en als zodanig bij de tentoonstelling
betrokken. De catalogus bevat een artikel van zijn hand.
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Multatuli vervolgde:
Nu heb ik lang zitten bedenken wat ik zou kunnen doen om U eenige
verstrooijing te verschaffen, en dat brengt mij op 't idée U dat ding te
zenden dat ik eerst aan de meiskes had willen voorlezen, maar waarvan
tot nu toe niets gekomen is. Als het lezen daarvan U eenige uitspanning
verschaft, is die uitspanning zeker onschuldig, zelfs voor de gemoederen
die in de beoordeeling van zoo iets, naauwgezet zijn; -eene naauwgezetheid
die ik overigens zeer apprécieer.
Doelde hij hiermee op het nauwgezette zelfonderzoek dat tot het gedachtegoed van
het Réveil behoorde, om Anna gerust te stellen omtrent zijn persoon en zijn
bedoelingen?
Hij ging verder: ‘Ik kan alle gevoelens lijden die konsequent zijn. Wie A denkt,
moet A doen. Ik veracht hen die A denken en met B meêgaan.’ Anderhalf jaar later
zou deze opvatting terugkeren in Idee 185: ‘Geloof wat ge wilt maar handel naar uw
geloof.’
Multatuli besteedde in zijn brief veel ruimte aan ‘dat ding’ het toneelstuk dat hij
meestuurde. ‘Welnu, die Holm (de held van 't stuk) is een gebrekkig product van
ziekelijke overdrevenheid. Neem hem als zóódanig, en niet als model van
menschenwaarde. Deze waarschuwing is te meer noodig, omdat hij inderdaad iets
meêslepends heeft, en men dus tegen dat meêslepen op zijn hoede moet wezen. En
weet gij waarom Holm meêsleept? Hij had geleden! Lijden is letterlijk: passie, en
passie geeft compassie, sympathie. Caroline staat oneindig hooger. Zij doet haar pligt
zonder phrases, zonder omhaal, zonder martelaarsair. Daarom heet het stuk ook naar
haar: <de hemelbruid>, en niet naar Holm: <de Eerlooze>, zooals ik het primitief
noemde.’ Door deze introductie hoopte hij waarschijnlijk zijn stuk aantrekkelijker
en acceptabeler maken voor Anna. Haar reactie is niet bewaard gebleven.
Hij lijkt vooral zijn ideeën te willen uitleggen en overdragen. De komende tijd
zouden die ideeën steeds revolutionairder worden. Zijn voornaamste thema's:
godsdienst, gezin en de opvoeding van meisjes.

Na tweemaal zien verliefd
In de late zomer van 1860 schreef Multatuli Tine over zijn lievelingsonderwerp van
dat moment, de meisjes Abrahamsz: ‘Ik houd Anna voor de minste, maar die ken ik
niet goed.’ En de volgende dag: ‘'t Is komiek, ik geloof dat die Anna het ook beet
heeft, en dat ze op dit punt niet koel is.’ Een paar dagen later: ‘O heden nog iets:
Begrijp eens dat Anna A. verliefd op mij is. Ik heb haar maar tweemaal
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gezien, en dus ditmaal heb ik geen schuld. Je zult weer zeggen: O!!!!! Nu moet ik
weer zeggen als Ds. Hasebroek.’23
Anna verliefd - het zou goed kunnen, het huis moet van verliefdheid hebben
gezinderd. En van Multatuli kreeg ze aandacht, brieven en een toneelstuk. Bovendien,
als je Multatuli mag geloven, waren in deze periode alle meisjes op hem verliefd.
‘Over 't geheel is 't of de vrouwen mal zijn, zelfs op straat en in Artis. Maar ronduit
gezegd onpleizierig vind ik het niet. Je zoudt me ook niet geloven als ik zei dat ik
het onaangenaam vond.’24
Anna voelde zich toen, dat kan niet anders, in de schaduw staan van haar jongere
zusje Sietske op wie Multatuli naar eigen zeggen ‘puur verliefd’ was.25 Sietske moet
bovendien sprankelender dan ooit zijn geweest. ‘[...] iedereen is verliefd op Siet, en
ik zelve ook,’ had Catharina oprecht opgemerkt.26 Anna, volgens Multatuli ‘niet
koel’, moet ongelukkig zijn geweest maar in welke mate is moeilijk te zeggen.
In deze periode was Kees thuis. Zijn bezorgdheid over de invloed van zijn zwager
op zijn kinderen, vooral op Sietske, groeide met de dag. Begin september schreef
Multatuli dan ook: ‘Maar papa en mama klagen dat ik de heele boel in de war breng,
en ik geloof dat ze God zouden danken als ik weg was. Maar de meisjes hangen mij
aan.’27 En een paar dagen later: ‘Bij Kees en zijne vrouw ben ik op 't oogenblik zeer
gezien. Eerstdaags komen zij op mijn kamer theedrinken.’28 Hoopten ze toen nog de
kwestie in een goed gesprek te kunnen regelen?
Het hele najaar bleef Multatuli een geregelde gast. Hij leerde de meisjes schaken,
met instemming van hun ouders ‘want ze beschouwden dit als een rem voor 't
verkondigen zijner wereldhervormende theorieën.’29 Misschien zat ook Anna wel
eens achter het bord - om na afloop altijd weer terug te keren naar het behoudende
gezin van Jacobus. Ze moet hebben nagedacht over Multatuli's, in haar ogen
subversieve, ideeën. Ook als ze die in eerste instantie heeft afgewezen, kan ze zich
later - in haar verliefdheid of bij nader inzien - toch aangesproken hebben gevoeld.
Is ze gaan twijfelen, uiteindelijk aan alles inclusief zichzelf? Die herfst schreef
Multatuli opnieuw aan Tine: ‘Anna is de minste. Zou je dat gedacht hebben?’30

Een familietragedie
In het voorjaar van 1861 volgden Anna en Sietske inderdaad de opleiding tot
hulponderwijzeres. Over Anna schreef Multatuli bovendien: ‘Anna is ten huwelijk
gevraagd door een jongen dominé, maar 't is afgesprongen ik geloof door haar
weifelen. Zij weet niet wat zij wil. Ja, neen, neen, ja. Zij is gedecideerd de
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minste van de drie, zoowel in kennis als oordeel.’ Een week later volgde zijn voorlopig - laatste bericht over haar: ‘Die Anna is waarachtig in de war, ik geloof
nu met Siet en Catharina dat er een streep doorloopt. Zij heeft mij een brief geschreven
die wel lijkt te wezen van een kind van tien jaar.’31
Een jaar later zou Anna worden opgenomen in het Utrechtse krankzinnigengesticht.
Bij haar opname werd genoteerd dat haar verwardheid op dat moment langer dan
een jaar bestond. Dit betekent dat ze in het najaar of de winter van 1860 ziek moet
zijn geworden.
In april 1861 vertrok Kees voor tien maanden naar de Oost. Helena en Anna
kwamen bij hem aan boord aan het Nieuwe Diep om afscheid te nemen. Sietske,
Theodoor en Catharina, toen onder Multatuli's invloed, bleven thuis. Had Anna in
de steeds verder oplaaiende strijd rond haar oom de kant van haar vader en stiefmoeder
gekozen? Of was ze zo in de war dat ze haar niet alleen thuis durfden laten?
Helena - in rustiger tijden beschreven als een goedwillende, verstandige, wat koele
vrouw - kwam er nu alleen voor te staan. Tegelijkertijd kreeg Multatuli veel meer
speelruimte. Er ontstond een buitenissige situatie waarin Helena de regie al snel
ontglipte. De maatregelen die ze nam werden steeds drastischer, de sfeer in huis
steeds onaangenamer. ‘Ze kommandeert als een pruissische korporaal,’ schreef
Multatuli.32 De bemoeienis van familieleden scherpte de tegenstellingen nog verder
aan.
Een maand na Kees' vertrek concludeerde Dekker: ‘Ik word bij de familie (vader,
moeder, oom Koo, grootvader enz. enz.) geduld, maar de omgang met de meisjes
wordt als hoogst verderfelijk aangezien.’33 Catharina en Sietske kregen het verbod
om vrij te wandelen, te lezen, te schrijven of te schaken, Sietske werd in de
familiekring belasterd, door haar stiefmoeder beschimpt en ten slotte opgesloten in
huis. Multatuli schreef: ‘Siet is bepaald gecompromitteerd en niet om iets wat zij of
ik gedaan hebben, maar om den laster van hare betrekkingen. Oom Koo is daarmee
begonnen. Ik heb hem, en ook aan Siets vader een brief geschreven die kras is.’34 Dat
Sietske geen belijdenis deed maakte de zaak nog erger. Jan Douwes Dekker probeerde
tevergeefs te bereiken dat zijn broer de toegang tot huize Abrahamsz werd ontzegd.
Later haalde hij met succes Catharina in het andere kamp.
Anna moet het slagveld van terzijde hebben aangezien. Haar oom Jacobus en
andere volwassen familieleden hadden positie tegen Dekker gekozen, haar zusjes en
broer vóór hem. Zij stond tussen beide kampen in.
Kees ontving verontrustende brieven van zowel Helena als zijn kinderen. Hij was
zeer bezorgd ‘daar ik uit hunne brieven als ook uit die van hun 2e moeder, bemerkte
hoe zij door, voor kinderen, zoo ongeschikte redeneringen, en opstoking
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van hunne jaloersche Oom Eduard, tegen hun Vader en Moeder opgestookt werden.’
Over Anna schreef hij: ‘Ook Anna die toen een aardig lief meisje was, was nu door
verschillende oorzaken en redeneringen van ooms van zeer uiteenlopende denkwijzen,
geheel in de war geraakt, en veroorzaakte mijne vrouw grootte zorgen.’ Helena
meende het volgens hem goed ‘doch tegen wie [de kinderen] op gestookt werden,
door iemand die aan al haren goede bedoelingen een verkeerde uitlegging gaf, en
hun onze Godsdienst als onzin en dwaasheid voorstelde, ja zelfs de plichten van
ouderliefde en dankbaarheid als onzin deed beschouwen.’
Jaren later herinnerde hij zich nog hoe bezwaard hij zich voelde: ‘Ver van huis
dacht ik hier te Cheribon wandelende, dikwijls eraan wat mij te wachten stond
wanneer ik weder thuis zoude komen.’ Dat zou in februari 1862 zijn en het zou
bepaald niet meevallen. Ondanks alles legde Sietske in oktober 1861 met succes het
examen voor hulponderwijzeres af. Over Anna geen bericht.

Wel model, geen portret
In deze zelfde zomer werkte Multatuli, geïnspireerd door zijn verhouding met Sietske,
aan zijn nieuwe boek Minnebrieven, dat op 18 augustus verscheen. Hij hield zich
hierin nog steeds bezig met de ‘zaak van de Javaan’, maar verbreedde zijn aandacht
naar een andere onderdrukte groep, die van meisjes en vrouwen. Als eerste in
Nederland schreef hij over de betekenis van kerk en godsdienst, maatschappij, gezin
en opvoeding voor de positie van vrouwen. Hij beschreef het mechanisme van de
onderdrukking van meisjes en deed dat overtuigend en beeldend.
Het gezin van Kees was de proeftuin voor zijn ideeën geweest. Als eersten had
hij de meisjes Abrahamsz en hun familie met zijn opvattingen geconfronteerd. Hun
reacties, positief en negatief, leverden de noodzakelijke stof waarin hij zijn ideeën
vorm kon geven. De familie Kappelman in zijn Minnebrieven is gemodelleerd naar
de familie Abrahamsz - de paralellen liggen voor het oprapen - maar toch schreef
hij uitdrukkelijk geen familieportret. Zijn boek is daarvoor te poëtisch, te eigenzinnig
en vooral, het was zijn bedoeling niet. Als hij zijn personages had willen peilen, hun
recht had willen doen, had hij een heel ander boek geschreven - en afbreuk gedaan
aan de idealen die juist zijn drijfveer waren.
Anna komt in Minnebrieven niet voor. Maar één van de bezorgde ooms die aan
het woord komen, volgens Sietske een broer van haar vader, kan alleen maar de
bevindelijk-godsdienstige Jacobus zijn, die zich zorgen maakte over alle zusjes maar
vooral over Anna.
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Gezicht vanaf de Agnietenstraat te Utrecht op de zij- en voorgevel van het Geneeskundig Gesticht
voor Krankzinnigen (Lange Nieuwstraat A 302) te Utrecht, 1845-1865. NB: het adres Lange
Nieuwstraat A 302 is in 1890 gewijzigd in Agnietenstraat 2; het Geneeskundig Gesticht voor
Krankzinnigen is in 1929 omgedoopt tot Willem Arntsz Stichting (Het Utrechts Archief: cat.nr. 3843).

‘In staat van krankzinnigeheid’
Op 20 februari 1862 kwam Kees Abrahamsz na een reis van tien maanden thuis. Het
werd hem snel duidelijk dat het met Anna helemaal mis was. Hij - niet Jacobus ondernam stappen om haar te laten opnemen in het Geneeskundig Gesticht voor
Krankzinnigen in Utrecht.
De Krankzinnigenwet van 1841 regelde dat een verzoek tot opname moest worden
ingediend bij de president van de arrondissementsrechtbank. Dit kon de patiënt zelf
doen, de familie of de officier van justitie. Daarnaast was de verklaring van een
zenuwarts nodig. De president van de rechtbank kon een voorlopige machtiging
verlenen tot opname voor vier weken. In deze periode was de behandelend geneesheer
verplicht dagelijks een ziekteprotocol bij te houden. Daarna kon de rechtbank besluiten
tot verlenging. In dat geval ging er een proefperiode in van maximaal één jaar. Het
afgeven van deze machtiging kon tweemaal worden herhaald, na drie jaar werd de
patiënt onder curatele gesteld.35 Deze route volgde ook Kees Abrahamsz.
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Portret van J.L.C. Schroeder van der Kolk (1797-1862), regent van het Krankzinnigengesticht te
Utrecht, hoogleraar in de geneeskunde aan de Utrechtse hogeschool, ca. 1857 (Het Utrechts Archief,
cat.nr. 106396).

Op 14 maart diende hij bij de Amsterdamse rechtbank een verzoek tot opname in.
Hij voegde een verklaring bij van de arts Martinus Nieubuur, eveneens wonend aan
de Geldersche Kade. Deze verklaarde dat Anna ‘in zoodanigen staat van
krankzinnigheid verkeert dat hare opname in een krankzinnigengesticht ter
voorkoming van ongelukken noodzakelijk is’. Op 18 maart 1862 werd Anna,
vierentwintig jaar, ingeschreven als patiënte van het Geneeskundig Gesticht voor
Krankzinnigen in Utrecht. Op 28 maart verleende de Amsterdamse rechtbank officieel
toestemming en gingen de wettelijk verplichte vier weken van observatie in.
Toen Anna in het Utrechtse gesticht arriveerde, was een verbouwing die tientallen
jaren had geduurd juist achter de rug. De arts en ook regent van het gesticht, J.L.C.
Schroeder van der Kolk, had zich krachtig ingezet voor het in praktijk brengen van
- voor Nederland - nieuwe inzichten over krankzinnigenzorg. Gestichtsverpleging
moest zoveel mogelijk tot doel hebben de patiënt te genezen, hij sprak dan ook over
een geneeskundig gesticht om het verschil aan te geven
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met de vroegere dolhuizen, waar krankzinnigen alleen werden opgepast en niet
behandeld. Het Utrechtse gesticht moest daartoe eerst ingrijpend worden verbouwd,
waarvoor vanaf 1830 geld beschikbaar kwam.
‘Onherstelbaren’ en ‘herstelbaren’ werden gescheiden gehuisvest. Aan alle
bewoners werd licht, lucht en ruimte, rust en ontspanning geboden in
overeenstemming met de nieuwe inzichten. Ook kwamen er mogelijkheden om
binnen het gesticht te werken als onderdeel van de therapie. Op het terrein verschenen
onder meer een houtzagerij, een ververij, een bakkerij en een naaiatelier. Verder een
bibliotheek, een tuin, een piano en allerlei spellen. Dwangmiddelen werden zo min
mogelijk gebruikt. Onder Schroeder van der Kolk werd het gesticht in Utrecht een
modelinrichting met landelijke uitstraling.
De organisatie werd geënt op die van een ziekenhuis. Vanaf 1859 was het hoofd
van de instelling niet meer, zoals vroeger, een directeur of directrice, maar een arts.
De eerste geneesheer-directeur was J.P.T. van der Lith, leerling van Schroeder van
der Kolk. Hij zou ook de behandelend arts van Anna worden. De ‘hoofdopzichteres’
van haar afdeling stond rechtstreeks onder zijn toezicht.
Het gesticht bood ruimte aan ongeveer tweehonderd patiënten. Mannen en vrouwen
woonden gescheiden en waren verdeeld in drie klassen. Anna werd opgenomen als
patiënte van de tweede klasse. De eerste klasse waren de ‘fatsoenlijken’; voor 600
tot 800 gulden per jaar kregen ze een eigen, gemeubileerde kamer, luxe maaltijden
en persoonlijke bediening. Patiënten van de tweede of ‘burgerlijke klasse’ deelden
hun kamer met enkele anderen, aten eenvoudiger en betaalden ongeveer 250 gulden
per jaar. De derde klasse, die van ‘de armen’, was op zaal gehuisvest en moest het
doen met simpel voedsel; hun verblijf kostte 100 tot 140 gulden per jaar.36 Ter
vergelijking: het jaarlijks inkomen van een arbeider bedroeg in die tijd ongeveer 260
gulden. De inspecteurs van het staatstoezicht oordeelden in 1864 zeer gunstig over
de gezondheidstoestand van de bewoners en de kwaliteit van het voedsel, dat deels
in het gesticht zelf werd geproduceerd.37 Het aantal patiënten in de eerste en tweede
klasse groeide snel. De regenten bevorderden de instroom door een actief
voorlichtingsbeleid, de inkomsten waren zeer welkom.
In Anna's bewaard gebleven patiëntendossier - nu zou dat na een bepaalde periode
worden vernietigd - zijn de dagelijkse observaties gedurende de eerste vier weken
terug te vinden. Die zijn niet erg informatief. Per dag werden maar enkele woorden
genoteerd die achteraf lastig zijn te interpreteren. Op 18 maart, de eerste opnamedag,
werd opgetekend dat Anna ‘wispelturig’ was. Op 19 maart ‘begrijpt hare positie
niet’, op 20 maart ‘allerhande dwaze handelingen’, op 21 maart ‘zeer eigenzinnig’,
op 22 maart ‘schrijft zeer verwarde brieven’. Zo'n brief moet Multatuli ook hebben
ontvangen, toen hij zich erover verbaasde dat Anna schreef als ‘een kind van tien
jaar’.
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Het eindverslag op 28 april spreekt over ‘waanzinnigheid kenbaar uit hare nog
voortdurende zonderlinge denkbeelden en handelingen, die van haar gemis aan
zelfbeheersing getuigden, daar zij zonder aanleiding de meest afwisselende
gemoedsstemming verraadt [...]’. De opnameduur werd met één jaar verlengd tot 28
april 1863. De diagnose was ‘mania’.
Opnieuw duikt een interpretatieprobleem op: wat is ‘mania’? Het verslag van de
inspecteurs van het staatstoezicht geeft een definitie die weinig toevoegt: ‘Onder
mania wordt verstaan de acute vorm van krankzinnigheid, waarmede bijzondere
levendigheid, opgewektheid en verwarring van begrip gepaard gaan.’ Het is een
diagnose die in 1864 landelijk gezien bij 44,5 procent van de vrouwelijke patiënten
en 41,9 procent van de manlijke werd gesteld.38 Hoe een huidige arts haar zou
diagnosticeren is niet vast te stellen.
Het gesticht heeft de patiënten veelvuldig en nauwgezet geregistreerd, omdat
statistische gegevens konden bijdragen aan een juiste inschatting van het
ziekteverloop. Ook Anna is in diverse registers terug te vinden. De formulieren maken
allereerst onderscheid tussen ‘herstelbaar’ en ‘onherstelbaar’; voor Anna vond ik
hierover geen informatie. Verder werden onder meer de volgende gegevens
vastgelegd: godsdienst; datum van opname en uitgang; duur der krankzinnigheid
voor de plaatsing - bij Anna ‘langer dan een jaar’; provincie van herkomst; huwelijkse
staat; recidieven; leeftijd; diagnose. De lijst van mogelijke diagnoses is dezelfde die
ook de inspecteurs van het staatstoezicht hanteerden en omvat de aandoeningen
mania, monomania, melancholia, dementia, idiotisme en epileptia. Het zijn kennelijk
de gangbare benamingen. Wat op deze lijst ontbreekt is de diagnose hysterie, waarover
later meer.
Over de behandeling van Anna is niets bekend. Bij mania kon die onder meer
bestaan uit medicatie. Morfine zou in bepaalde gevallen een gunstige werking hebben.
Schroeder van der Kolk stond daarna en daarnaast ‘psychische behandeling’ voor,
waarbij ‘gezond verstand en menschenkennis doorgaans beter leiden dan vele regelen
en voorbeelden, die men zelden in bijzondere gevallen kan toepassen’.39 Hij legde
herhaaldelijk de nadruk op zachtzinnigheid. ‘[De geneesheer] zal vooral met de
meeste zachtzinnigheid en liefde de verpleegden behandelen, zooveel mogelijk alle
gestrengheid en hardheid vermijden en door welwillende toespraak zoeken te leiden.’40
Bij een patiënt met ‘dwaalbegrippen’ zoals Anna gold de regel ‘dat wij ons zelven
inden toestand en denkwijze des lijders trachten te verplaatsen, en ons voor oogen
te stellen, wat wij zelven zouden doen, indien wij, innig van de waarheid onzer
denkbeelden overtuigd, hierin plotselings al onze vrienden ons zagen wederstreven
en tegenspreken, en ons met hunne tegenspraak aanhoudend zagen
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vervolgen. Wij zelve zouden aan eene ons onverklaarbare zamenspanning en aan
geheime bedoelingen beginnen te geloven [...].’41 Het is beter om de patiënt af te
leiden in een gesprek of de juiste verhouding van werk en ontspanning aan te bieden.
In sommige gevallen paste hij een interventie toe die nu ‘dramatherapie’ zou heten.42

Ideeën over de positie van de vrouw
In deze zelfde periode - maart 1862 - was Multatuli druk bezet. Hij werkte aan zijn
eerste bundel Ideeën en gaf lezingen. Op 6 maart hield hij zijn tweede voordracht in
Frascati, voor een publiek dat op zijn verzoek ook uit dames bestond, over de positie
van de vrouw. Hij bepleitte een grotere deelname van vrouwen aan het publieke
leven. Een recensent noemde hem een ‘kampioen voor de emancipatie der vrouwen’.
Op 29 maart kwam de eerste aflevering van zijn eerste bundel Ideeën in de handel,
op 11 april de tweede. Multatuli werkte er van dag tot dag aan, de kopij werd ook
dagelijks afgehaald en gezet. Het was een werkwijze die bij zijn manier van schrijven
paste: hij had de gelegenheid om reacties op de actualiteit, losse invallen en dagelijkse
belevenissen heet van de naald te publiceren.
Van eind maart tot begin april schrijft Multatuli een reeks stukken over de positie
van vrouwen en meisjes. De serie begint bij Idee 181 waarin hij de invloed van het
christendom - bijbel en kerk - op de opvoeding van meisjes behandelt. Maar, vervolgt
hij, meer dan de (christelijke) wet zijn het de zeden die meisjes dwingen tot liegen
en huichelen. ‘Ze mogen niet weten wat zy weten, niet voelen wat ze voelen, niet
begeren wat zy begeren, niet wezen wat ze zyn.’ (Idee 195).
Tegenover de wet en de zeden stelt hij de wetten van de Natuur. De grootste kracht
in de Natuur is de aantrekkingskracht, de neiging tot vereniging, de liefde. ‘Waar
aan die neiging wordt toegegeven, zedelyk en stoffelyk, kàn het meisje voldoen aan
haar bestemming, dat is: mens zyn. Waar voortdurend die neiging wordt te keer
gegaan, kan zy niet voldoen aan haar bestemming.’ (Idee 199) Maar, stelt hij, dat
laatste is nu juist wat in de opvoeding gebeurt. ‘Onze hele opvoeding van meisjes is
'n moorddadige opstand tegen het goede.’ (Idee 200)
Deze opvoeding is vruchteloos, want de Natuur laat zich niet weerhouden en kan
niet worden verloochend. Het gevolg is wel dat het meisje lijdt: ‘[...] 't arme kind
[...] teert weg, bezwykt en sterft als 'n slachtoffer - één van de duizenden - die we,
jaar-in jaar-uit, met vrome wreedheid voorwerpen aan den minotaurus onzer zeden.’
(Idee 201)
Hij werkt het concept van de minotaurus uit in Idee 202: ‘Juist: Minotaurus! 't Is
een veelslachtig wezen met 'n muil als een statenbijbel, en een reusachtige
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breikous tot achterlyf dat uitloopt in een borduurnaald. En de naam van 't monster
is: hysterie! Het eet meisjes, altyd meisjes [...].’ De minotaurus is de ziekte die ontstaat
door onderdrukking van de natuur en die ziekte heet hysterie.
Hier onderbreekt hij zijn betoog voor een aantal zaken die hij eerst wil afhandelen
zoals hij dat vaker doet in de Ideeën. Maar hij moet hebben beseft dat hij op een
cruciaal punt was aangeland. Misschien last hij een pauze in om dit goed tot de lezer
- en zichzelf? - te laten doordringen.
In Idee 208 neemt hij de draad van zijn betoog weer op.43 Hij gaat eerst in op het
verband tussen krankzinnigheid en godsdienst. Hij beschrijft een vader die de Bijbel
letterlijk neemt en, Abraham indachtig, zijn zoon de keel doorsnijdt. ‘Maar weer
moet ik betuigen zo'n krankzinnige nader te staan, dan den halfgelovers. Ik beklaag
dien man, maar ik begryp hem.’
Een tweede voorbeeld, nu over het verband tussen krankzinnigheid en opvoeding,
geeft hij in Idee 209 dat van eind maart 1862 dateert:
Voor weinige dagen werd een jong meisje, behoorlyk bebraafheid,
begoddienst en behuishoud, door haar familie weggebracht naar 'n
krankzinnigen-gesticht te Utrecht. Een dame die in dat gesticht het opzicht
heeft over de vrouwelyke zieken, zeide tot de familie:
Onze voorschriften zyn eenvoudig. Zachtmoedigheid is de hoofdzaak.
Voorts, dat spreekt vanzelf, licht, lucht, afleiding, beweging, gepaste
uitspanning...
By 't naar huis gaan werden deze voorschriften besproken door de
verwanten der arme patiënte, en een jongere zuster vroeg den vader:
Licht, lucht, afleiding... beweging... gepaste uitspanning... vader... als we
daarmee waren begonnen, vóór onze arme zuster krankzinnig werd?
Het sprekend opgevoerde jongere zusje is Sietske, de patiënte is Anna. Multatuli
schreef dat een jaar later aan Mimi: ‘Dat nichtje is die ik bedoelde in de Ideen waar
ik zei (hààr woorden): “Vader als we daarmeê waren begonnen vóór Anna gek werd!”
(Letterlyk)’44
In de uitleg van de opzichteres klinken duidelijk de woorden van Schroeder van
der Kolk door, zachtzinnigheid, licht en lucht, afleiding en ontspanning.

Anna A en Anna O
In zijn opvattingen over de ziekmakende samenleving had Multatuli voorgangers.
Ook Rousseau en Diderot beschouwden de maatschappij als een oorzaak van ziekten.
Al in Multatuli's tijd was het een gemeenplaats dat de moderne beschaving en vooral
de stad een schadelijke invloed op de geest konden hebben.
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Maar Multatuli past deze gedachte - voor zover ik weet als eerste - toe op vrouwen
en meisjes.
Vervolgens legt hij in Idee 202 verband tussen hun positie en een specifieke ziekte,
hysterie - ook dat is waarschijnlijk nieuw. Hysterie werd in Multatuli's tijd gezien
als een ziekte van de baarmoeder. Maar Multatuli blijkt geen somatische maar een
psychische ziekte op het oog te hebben. In de Ideeën 208 en 209 schrijft hij expliciet
over krankzinnigheid.
Dat is opvallend. Pas na 1870 zou de Parijse arts Jean-Martin Charcot hysterie
bestuderen en indelen bij de neurologische - niet de gynaecologische - ziekten. En
het zou nog tot 1895 duren voor Breuer en Freud hun Studien über Hysterie
publiceerden over Breuers patiënte Anna O. Pas in deze - eerste psychoanalytische
- studie werd hysterie voor het eerst beschouwd als een psychiatrische aandoening.
Dit roept de vraag op in hoeverre Freud Multatuli heeft gekend. Zeker is dat hij
de Multatulivertalingen van Wilhem Spohr steeds onmiddellijk na verschijning heeft
gelezen. Hij sloeg Multatuli dan ook hoog aan, in het bijzonder Minnebrieven.
Desgevraagd noemde hij Multatuli zelfs zijn favoriete schrijver.45 Freud kende de
Ideeën 181 tot en met 204, die Wilhelm Spohr bovendien opnam in zijn voor vrouwen
samengestelde bloemlezing uit Multatuli's werk Frauenbrevier (1906), die in Freuds
bezit was.46
Of Multatuli's denkbeelden hem rechtstreeks hebben beïnvloed is natuurlijk niet
vast te stellen. Het gaat te ver om Anna Abrahamsz als voorloopster van Anna O te
zien. Multatuli was daarvoor te veel schrijver, man van ideeën, geen wetenschapper.
Hij onderbouwde zijn inzichten niet, werkte zijn waarnemingen niet uit, hield zich
niet bezig met behandeling of genezing. Maar dat Multatuli vanaf Idee 202 in kort
bestek oorspronkelijke en verstrekkende inzichten op Freuds vakgebied heeft
geformuleerd, staat wel vast.

Anna en Multatuli
Op het eerste gezicht lijkt Multatuli Anna's ziekte te gebruiken om de juistheid van
zijn opvattingen aan te tonen: had haar familie haar beter behandeld, dan was ze niet
ziek geworden. Maar bij nadere beschouwing kan het ook anders liggen.
Langer dan een jaar heeft Multatuli het ziekteproces van Anna van nabij kunnen
gadeslaan. Hij heeft vermoedelijk niet meteen begrepen wat hij zag. Ze was in zijn
ogen ‘de minste’ en dat leek voorlopig een afdoende verklaring voor haar gedrag.
Toen ze verward raakte, hield hij het wat verbaasd op ‘er loopt een streepje door.’
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In de maanden daarna hield Multatuli zich intensief bezig met de opvoeding van
meisjes en de nadelige invloed daarvan. Tegelijkertijd moet hem duidelijk zijn
geworden dat Anna werkelijk ziek was. Het leggen van een verband tussen haar
opvoeding en haar geestesziekte is dan een logische volgende stap.
Het lijkt waarschijnlijk dat Anna hem op het grensverleggende Idee over de
minotaurus heeft gebracht. Hiervoor pleit ook dat hij het onderwerp op deze manier
uitsluitend in de periode maart-april 1862 heeft behandeld. Niet eerder en niet later.
De kracht van Multatuli's schrijverschap is zijn vermogen om personen of
elementen uit de werkelijkheid te verbinden met zijn ideeën. In Minnebrieven
transformeerde hij Sietske tot de ongrijpbare Fancy. In de Ideeën vormde hij Anna's
ziekte om tot de monsterlijke minotaurus.

Nature of nurture?
Een andere vraag is of Multatuli gelijk had met zijn diagnose hysterie en de verklaring
van Anna's ziekte. Haar behandelend arts koos voor de diagnose mania. Over de
ziekteoorzaak geeft haar patiëntendossier geen informatie.
Voor Multatuli lag de oorzaak van de ziekte buiten haarzelf: ze was ‘bebraafheid,
begoddienst en behuishoud’. Bestond er toen een nature-nurture discussie? In elk
geval stond Multatuli aan de nurture-kant. In het vervolg van Idee 209 - het Idee
over Anna - wenst hij haar vader dan ook hartgrondig een molensteen om de hals
toe. Ook in de erop aansluitende Ideeën, waarin hij de opvoeding in het gezin
behandelt, heeft hij opvallend weinig mededogen met vaders - de moeders blijven
buiten schot. Aan Mimi zou hij later over Kees schrijven: ‘[Hij] is een ellendeling
die heel fatsoenlyk z'n kinderen verwaarloost. Hij heeft den geest van Cappadose
(z'n zwager) maar niet diens overtuiging. Hy schippert met z'n eigen god, en zou de
genade opgeven voor warme pantoffels en gemak.’47
Kees, hét voorbeeld van een ‘misdadige vader’ (Idee 212), zocht de oorzaak van
Anna's ziekte evengoed buiten haarzelf. In zijn ogen was zijn dochter ziek geworden
door de ‘opstoking’ van haar oom. Dat dachten wel meer mensen. Jacob van Lennep
had gehoord ‘dat Dekker in de absentie van dien Abrahamsz zijn twee dochters
gebiologeerd had, zoo dat de eene krankzinnig geworden en naar Utrecht
getransporteerd had moeten worden [...]’.48 Idee 209 kan ook worden gelezen als
Multatuli's verdediging tegen deze aantijgingen.
Ook de toenmalige psychiatrie zocht de oorzaak van krankzinnigheid in
omstandigheden buiten de patiënt. Schroeder van der Kolk onderstreepte herhaaldelijk
het ‘dubbele’ nut van opname in een gesticht: de patiënt verliet de
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materiële en sociale situatie die hem ziek had gemaakt, én hij kwam terecht in een
totaal andere, zorgvuldig gestructureerde omgeving. Dit was ook de motivatie om
het aantal gestichten uit te breiden en de leefomstandigheden van de verpleegden te
verbeteren.
Anna's biografie bevat meer potentieel ziekmakende factoren dan alleen een rebelse
oom. De meest in het oog springende zijn: de frequente afwezigheid van haar vader,
de vroege dood van haar moeder, het overlijden van haar pleegmoeder, het feit dat
ze als enige van de kinderen niet in het ouderlijk huis opgroeide. Alleen al de
wisselwerking tussen deze omstandigheden en een bepaalde aanleg - was daarvoor
toen al oog? - zou haar klachten kunnen verklaren. Psychische ziekten manifesteren
zich vaak in de adolescentie; dat zou ook bij Anna het geval kunnen zijn. Wat de
oorzaak ook was, een oom die haar toch al wankelende wereldbeeld op zijn kop zette
zal haar zeker geen goed hebben gedaan.
In haar ‘Multatuli-herinneringen’ zwijgt Sietske over de ziekte van haar zuster,
mogelijk uit piëteit. Ze maakt wel een opmerking over ‘zenuwpatiënten’ die misschien
veelzeggend is. Multatuli had haar geadviseerd over de juiste omgang met iemand
die het moeilijk heeft: luisteren met deelneming en geduld, geen ander
gespreksonderwerp aanroeren, dat geeft troost. ‘Deze methode is me in den omgang
met zenuwpatiënten practisch gebleken. Heeft men 't vertrouwen gewonnen door
met belangstelling 't uitpakken van hun leed te hebben aangehoord, dan kan men op
al die klachten beter reageren.’49 Ze lijkt hier licht geïrriteerd maar ook uit ervaring
te spreken. Merkwaardig genoeg zijn in Multatuli's woorden opnieuw de opvattingen
van Schroeder van der Kolk te horen.
Anna's broer Theodoor, die arts zou worden, publiceerde in 1888 in De Gids het
omvangrijke essay ‘Eduard Douwes Dekker. Eene ziektegeschiedenis’. Hij repte
daarin niet over Anna. Opmerkelijk, omdat haar ziekte zijn stelling zou kunnen
ondersteunen dat Multatuli erfelijk belast was met ‘zenuwachtigheid’. Of dit betekent
dat ook in zijn ogen Anna's ziekte het gevolg was van omstandigheden buiten haarzelf
- of het nu haar oom of haar vader was - is niet te zeggen.

Tot slot
Na haar opname in het Utrechts gesticht is Anna uit het leven van Multatuli
verdwenen. Voor haar vader bleef ze een zorg. Na zijn thuiskomst in maart 1863
moest Kees Abrahamsz haar opname nogmaals met een jaar laten verlengen. Volgens
de verklaring van Van der Lith verkeerde Anna ‘in zoo danigen krankzinnigen
toestand dat hare plaatsing gedurende een tweede proefjaar in een gesticht voor
krankzinnigen noodzakelijk is.’ Haar patiëntendossier vermeldt
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in april 1863 ‘waanzinnigheid, kenbaar in hare nog altijd zeer afwisselende
gemoedsstemming, waardoor zij de meeste zaken verkeerd opvat en tot allerhande
zonderlinge handelingen wordt verleid, waaruit haar volledige gebrek aan
zelfbeheersing ten duidelijkste blijkt [...]’.
Na dat jaar, op 30 maart 1864, werd Anna uit de inrichting ontslagen - met het
predicaat ‘verbeterd’, maar niet ‘hersteld’. Voor korte tijd keerde ze terug naar het
gezin van haar vader. Op 7 juli werd ze uit Amsterdam uitgeschreven. Volgens het
bevolkingsregister verhuisde ze naar Ede in Gelderland, volgens haar vader naar
Veenendaal ten huize van ‘den heer Roodhuizen’. Dit moet het gereformeerde
boerengezin van Pieter Roodhuyzen zijn geweest, dat vaker als pleeggezin heeft
gefungeerd. Misschien kreeg Anna er een vorm van begeleiding. Het gesticht kende
een patronaatsysteem voor ontslagen patiënten die (nog) niet bestand waren tegen
de eisen van het dagelijks leven en de stad.
Kees zocht haar van tijd tot tijd op. Financieel bleef ze van hem afhankelijk. Tot
op hoge leeftijd bleef hij reizen maken om Anna en de studerende Theodoor te kunnen
onderhouden. Voor Anna zette hij een klein kapitaaltje weg, de erfenissen van haar
moeder en een neef. Kees overleed op 12 april 1879, kort daarna ook Helena.
Anna moest uiteindelijk weg uit Veenendaal. Ze heeft daarna op verschillende
adressen gewoond verspreid over het land. Ze bleef ongetrouwd en heeft nooit een
beroep uitgeoefend. Op 16 maart 1908 overleed ze ‘na kortstondige ziekte’ te Haarlem
op de leeftijd van zeventig jaar. Haar zuster Sietske ondertekende de
overlijdensadvertentie.
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23-11-2015).
15 VW X, p. 249 en p. 259.
16 Ibidem, p. 266.
17 Sietske, p. 77.
18 Dirkse, Annelies, ‘Het doordringend oog: Eduard Douwes Dekker en het magnetisme’, in: Over
Multatuli, 71 (2013), p. 52-61, p. 54-58.
19 Zie noot 48.
20 Sietske, p. 77.
21 VW X, p. 309-11.
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22 De Haan, p. 40.
23 VW X, p. 301, 302 en 306-7. Multatuli maakt een toespeling op het gedicht ‘'Jong meisjen’ van
J.P. Hasebroek (in: Poezy (Haarlem 1836), p. 41) waarin de dichter verzekert dat hij deze
dertienjarige liefkoost zonder hartstocht. Annotatie van Stuiveling, VW X, p. 304.
24 VW X, p. 307.
25 Ibidem, p. 284.
26 Ibidem, p. 343.
27 Ibidem, p. 302-3.
28 Ibidem, p. 306.
29 Sietske, p. 77.
30 VW X, p. 343.
31 Ibidem, p. 423 en p. 427.
32 Ibidem, p. 456.
33 Ibidem, p. 457.
34 Ibidem, p. 494.
35 Supplement-Inventaris van het archief van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen
1840-1954. Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht 1991, p. 6-7.
36 Vijselaar, p. 203.
37 Verslagen van de inspecteurs van het staatstoezicht op krankzinnigen, met hiaten 1864-1868,
Den Haag 1871. Archief van de Willem Arntsz Stichting, inv.nr. 1343, p. 40.
38 Ibidem: definitie van mania p. 201, diagnoses en percentages, p. 174.
39 Vijselaar, p. 394.
40 Ibidem, p. 210.
41 Ibidem, p. 395-6.
42 Ibidem, p. 116.
43 Meestal worden alleen de Ideeën 181 tot en met 202 als één geheel gelezen; naar mijn mening
wordt het betoog over godsdienst, opvoeding en de positie van de vrouw na een korte
onderbreking voortgezet in de Ideeën 208 tot en met 215.
44 VW XI, p. 114.
45 Freud, Letters of Sigmund Freud, p. 269-70.
46 Zie noot 44.
47 Tom Böhm, ‘Tot troost, stichting en wapen in de strijd. Multatuli's emancipatieopvattingen
volgens Frauenbreviet’, in: Everard, Minotaurus, p. 15-21.
48 Van der Meulen, p. 437: brief van Jacob van Lennep aan zijn zoon Willem. N.B: Een andere
zoon van Van Lennep, Maurits Jacob, ondertekende in 1863 als substituut-officier van justitie
van de Amsterdamse Rechtbank mede de machtiging tot verlenging van Anna's opname.
49 Sietske, p. 86-7.
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‘De eerste psychopaat in de Nederlandse letteren’
Jacques van Ginneken over Multatuli
Jan Noordegraaf
Inleiding
De Nijmeegse hoogleraar Jacques van Ginneken S.J. (1877-1945) was een bekend,
maar niet onomstreden taalgeleerde.1 In 1923 was hij aan de toenmalige Keizer Karel
Universiteit aangesteld om onderwijs te geven in de Nederlandse taal- en letterkunde,
in de vergelijkende Indo-Germaanse taalwetenschap en in het Sanskriet. Van Ginneken
was een gedreven taalkundige, die er geheel eigen theorieën op nahield, maar
aangezien de Nijmeegse leerstoel Nederlandse taal- en letterkunde nog niet gesplitst
was, moest hij ook colleges over Nederlandse letterkunde geven. Zoals alles wat hij
aanpakte, deed hij ook dit met groot enthousiasme: hij had nu eenmaal de gave van
het woord. En op zaterdagochtend hield hij 's morgens van 11 tot 12 een openbaar
letterkundecollege voor studenten van alle faculteiten, waar ook talrijke toehoorders
van buiten de universiteit op afkwamen.
Die zaterdagochtendcolleges genoten een bepaalde vermaardheid, want de
flamboyante Van Ginneken was beslist niet terughoudend in het geven van oordelen
over Nederlandse literatoren en over diverse geleerde vakgenoten. Ik geef een paar
voorbeelden uit een aantekenschrift van de Limburgse rechtenstudent Anthony
Mertens (1915-1996), de latere redactiesecretaris van het weekblad De Linie, die in
de jaren 1934-1938 het college heeft gevolgd.
Volgens Jacques van Ginneken was Bilderdijk ‘10 x grooter dan Multatuli (die
querulant om één ding...) doch in zijn verzen bulken de opgewondenheden’. En
Willem Kloos, die had ‘reeds veertig jaar verweekte hersens.; d.N. Gids kon je elke
maand in een gekkenhuis laten schrijven - (U weet dat onder de gekken altijd een
hoop litteratoren zijn; daar worden verzen geschreven dat het klapt)’. Albert Verwey,
toen nog hoogleraar in Leiden, was volgens Van Ginneken ‘een lelijk, betweterig,
wijsneuzig mannetje, die zijn uiterlijk in alles tegen heeft. Hij kan niet praten, is kort
van stof (...).’ Over het 114 pagina's tellende werk van de ‘dienstweigeraar en daardoor
klerk op ministerie’ Garmt Stuiveling, De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt
(1935), klapt Van Ginneken als volgt uit de school: ‘Het
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boekje is door Overdiep geweigerd als dissertatie: ik zou 't ook geweigerd hebben!
't is te dun (...) Vroeg of laat ga ik hem eens verschrikkelijk afbreken in de Taaltuin!!’2
‘Samedi chaque fois / Jacque épate les bourgeois’ stond er op zekere
zaterdagochtend op het bord geschreven, en die uitspraak lijkt erg toepasselijk geweest
te zijn. Maar op een gegeven moment ging Van Ginneken toch te ver: over het leven
van de dichter P.C. Boutens had hij zulke dingen gezegd dat de strafrechter erbij te
pas had kunnen komen, zo lezen we in de historische beschouwing van Jos Joosten.3
Het openbaar college werd daarom als zodanig beëindigd. Voortaan mochten er
alleen studenten Nederlands aanwezig zijn.
De jurist Anthony Mertens, die in 1934 zijn eindexamen in Rolduc had gedaan,
volgde vanaf 5 november 1935 het tweede jaar van het zaterdagcollege over de
‘letterkunde in Nederland tijdens de XIXe en XXe eeuw’. De eerste bijeenkomsten
waren gewijd aan ‘de Richting van Tachtig’. Hieronder volgt het dictaat van het
eerste college zoals we het in het aantekenschrift van Mertens vinden.4 Ik vind dat
de ‘psychopaath’ Douwes Dekker er bij de Nijmeegse hoogleraar niet al te slecht
van afkomt.

Van Ginneken over Multatuli, najaar 1935
5-X-1935
Tussen 1860 en 1880 waren het vooral twee groote figuren, die de loop der
Nederlandse letterkunde beïnvloedden: Eduard Douwes Dekker en Joseph Alberdinghk
Thijm. Thijm telde méé sinds 1860, ja zelfs Kloos zegt, ‘dat hij de eenige volwaardige
letterkundige was die toen leefde’.
DOUWES DEKKER
Als U de Max Havelaar nog niet gelezen hebt, bent u een groot kind - Multatuli was
nòch held, noch genie; wel een buitengewoon man, de eerste psychopaat in de
Nederlandse letteren. (na hem nog velen!) Nietzsche werd pas veel later compleet
gek. Psychopathie is gevaarlijk, maar vernietigt de mensen nog niet. De Nieuwe Gids
ging herhaaldelijk over het randje van 't psychopathische; dat zou zonder het voorbeeld
van Multatuli niet gedurfd zijn. Psychopathen en gekken hebben de streving, om
over alle grenzen tegelijkertijd heen te loopen. M. Emants beschreef in zijn latere
tijd niet dan gekken, complete gekken.
- Multatuli leed voortdurend aan vervolgingswaanzin. Het beste kunnen we ons
verdiepen in zijn litteratuur (zij wordt 't best behandeld bij De Vooys).
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De ‘Ideeën’, gelijk ze er zijn, is en blijft een slecht boek, een rotte mestvaalt. De
‘Ideeën’ zijn de geniale en gekke invallen van een nietgeschoolde filosoof over het
vuilste materialisme van die dagen. (Daarmee heeft M. alle ongelovige onderwijzers
30 jaar lang van de kook gebracht: en hieraan is de ongeloovigheid van Nederland
te danken!)
Hij had gelukkig geen geweten, als psychopaat. Alle minder ontwikkelden werden
zijn slachtoffer, Deroutinés. - Het model van zijn ideeën is: ‘niets is waar, ook dit
niet’.
Verder was hij sexueel totaal overprikkeld, heeft 5 à 6 vrouwen gehad. Vgl. het
boek van Meerkerk (De hoofdstukken van dat boek zijn 5 vrouwennamen), idem de
bewaarde papieren van de familie Versteegh.5
PRINSEN schreef een boek: ‘Multatuli en de Romantiek’; we hebben M. z.i. niet
genoeg gewaardeerd; Multatuli was een volslagen romanticus (psychopathische
afdeeling). De romantiek is in alle landen verloopen tot psychopathisme: G.Th.
Hoffmann, Victor Hugo, Shelly. Duitsland wemelt van de romantische psychopathen,
Brentano, Novalis!
- Multatuli ging prat op zijn eigen absolute oorspronkelijkheid. Dit is niet waar.
Hij heeft alle Europeesche psychopathische romantici verslonden. Trommel zooveel
m. boeken! Idem Busken Huet daarginds. Je kon in Indië beter op de hoogte blijven
van de Europeesche literatuur dan hier. ~ Prinsen zei dus, dat M. behoorde tot de
tweede helft van de romantische periode.
Verder is er het boek van Dr. Th. Swart Abraham; hij was de arts der familie
Douwes Dekker. Zijn studie in De Gids, met M's ziektegeschiedenis, bracht de
genadeslag toe aan de heldenvereering voor Dekker. - Swart deelde hem in bij de
querulanten. Hij stelde een diagnose uit M's boeken, zeer scherp. Niemand heeft
ertegen geprotesteerd. (?) Bij de meesten lag Multatuli toen eruit, bij mij niet.
Nietzsche was immers het groote voorbeeld, óók die was compleet gek, maar schreef
iets goeds! Noem M. 50 x psychopaath, hij heeft toch zijn verdiensten. De man loog
elke dag en elk uur, zijn persoon was verleugend, ook en vooral in de Max Havelaar.
Vosmaer en Huet, de meest serieuze critici dier dagen, hebben hem hoog
opgehemeld. Vosmaer betitelde zijn studie over M. ‘Een Zaaier’. Onder zijn goed
zaad was echter ontzaglijk veel onkruid.
- Aan tallooze mensen heeft hij de diepste troost en evenwicht ontnomen. Het
moderne socialisme en communisme zou in ons land onmogelijk zijn geworden
zonder Multatuli (via Domela Nieuwenhuis). Hij was de eerste opstandeling tegen
het wettelijk gezag, in de literatuur vereerd. (??)
Al in die dagen had van Vloten hem in de gaten (soort zoekt soort!). v. Vl. voelde
zijn valsheid, niet echter zijn ongeloof, want v.Vl. was veel degelijker ongeloovig
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dan Multatuli. Hij voelde dat M. als filosoof volstrekt niet meetelde, en dat zijn
intimidatie van het publiek uit valse behoefte voortsproot... (‘Een tragedie in zijn
leven krijgt iedereen’!)
Multatuli verdedigt de Javanen, maar veracht ze diep. ‘Als je een lieve vrouw hebt,
ga je oplaatst meenen dat je een speech als tot de hoofden van Lebak gehouden hebt
of houden kunt!’
Het boek van J.A. Alberd. Thijm (= Lod. v. Deyssel) over M. is een mooi, goed
boek. Van Deyssel is stapelgek geweest, is de groote navolger van M. als psychopaath.
Hij is de erkentenis, hoe het soort psychopathen van de Nieuwe Gids hun geestelijke
vader vonden in Multatuli: (dat blijkt uit beide boeken van v.D. dat over Jos. Alb.
Thijm en dat over M.). Van Deyssel was hier weer uit het gekkenhuis en had zijn
verstand terug; v.D. hééle ‘apocalyps’ is één ruzie tegen zijn vader, ‘een mooi standje’.
Dr. Swart-Abr. (anti-semiet!) schreef later nog in Taal & L[etteren] VII nog een
studie ‘Multatuli als Indo-Germaan’.
De Vooys hield in de Mij. v. lett. 1910 een goede voordracht over de invloed van
M. op de jongeren; De Vooys kende die nog goed, van zijn eigen jeugd!
J. de Gruyter schreef een samenvattende biografie in 2 deelen: goed, maar niet
groots. Zooals de van Eeden-biogr. door Kalff jr. - De Gruyter weet niet te noemen,
hoe M. een groot talent geweest is, berustend op een intensiviteit van groote innerlijke
en uiterlijke menselijkheid.
(Proust wordt de kunstenaar van het intense leven genoemd, maar àlle artisten
moeten dat zijn).
M. had een interne voorstellingsgave, een pathos, een gepassioneerde volzin. Dat
zal zijn blijvende verdienste zijn, dat hij die een plaats bezorgd heeft in onze
litteratuur.
Niet alle groote mensen zijn heiligen! Je kunt een groote schurk zijn, maar toch
een groot mens (vgl. Verlaine!). Er zijn vele geestesziekten, die goddank nog een
groot stuk geest laten leven.
De laatste zin van de Max Havelaar is psychopathisch en zoo, maar geweldig;
alleen om die zin al zou hij mee moeten tellen in de vaderlandsche
verheffingsgeschiedenis.
Hij heeft de moed gehad voor zijn overtuiging. Armoe! vandaar voelde hij zich
ook de moderne martelaar.
als wij de millioenen van Indië niet
hadden, dan hadden we niks. Maar
we hebben ze gestòlen...!

Eindnoten:
1 Zie onder meer Gerrold P. van der Stroom, Jac. van Ginneken onder vuur. Over eigentijdse en
naoorlogse kritiek op de taalkundige J.J.A. van Ginneken (1877-1945) (Diss. Vrije Universiteit
Amsterdam) (Amsterdam 2012).
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2 In het voorwoord van zijn met een cum laude gewaardeerde Groningse dissertatie bedankt
Stuiveling zijn promotor G.S. Overdiep (1885-1944) overigens op de gebruikelijke wijze. Het
kan zijn dat Stuivelings zesde stelling, waarin hij een studie van Van Ginneken over ‘Rythme
en versmaat bij Guido Gezelle’ (1930-1931) als ver onder de maat kwalificeert, de toorn van
de Nijmeegse hoogleraar heeft opgewekt. Van Ginneken kende Overdiep goed als mederedacteur
van het blad Onze Taaltuin. Zie G. Stuiveling, Versbouw en ritme in de tijd van '80 (Groningen,
Den Haag, Batavia 1934).
3 Jos Joosten, Lijnen en breuken. Een kleine historische beschouwing over het Nijmeegse Instituut
Nederlands (Nijmegen 1998), p. 23.
4 Anthony Théodore Mertens, Litteratuurcolleges (Zaterdagochtend) Prof.Dr. Jac. van Ginneken
SJ. 1934-1938. (Privé-collectie).
5 Caroline Versteegh, de eerst indische fiancée van M., was de grootmoeder van Else Lasance
(thans mevr. Mr. E. v.d. Dungen te Eindhoven), wier grootvader Cloppenburg met C.V. huwde
na Multatuli's blauwtje. Vgl. Saks, G.D.D.
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De enige die bij herlezing wint
Multatuli in de bibliotheek en de brieven van Frans Kellendonk
Peter Altena
In 1991 maakte Ernst Braches, tot 1988 werkzaam als bibliothecaris van de
Amsterdamse UB, een rondgang door de boekenkamer van Frans Kellendonk. Over
wat hij zag, deed hij verslag in ‘Uit de stilte’, dat hij bijdroeg aan een aan Frans
Kellendonk gewijde aflevering van De Revisor, die een jaar na de dood van de
schrijver verscheen.1 Dat het betreden van de woning van de overleden schrijver een
diep gevoel van stilte opwekte, is goed te begrijpen. Na 1990 is het buiten die oude
woning rond de schrijver Frans Kellendonk verre van stil gebleven: zijn werk wordt
herdrukt en bestudeerd en meer dan eens wordt de schrijver een vooraanstaande
plaats in de naoorlogse literatuurgeschiedenis toegekend.
Braches vermomde zich in ‘Uit de stilte’ als bezoeker en beschreef zijn indrukken
in de derde persoon enkelvoud, als een reiziger in Kellendonks bibliotheek. Die derde
persoon enkelvoud verraadt ontzag, alsof Braches zich terdege bewust was van zijn
ongenoodheid en de ongerijmde afwezigheid van de schrijver. Dat vroeg distantie.
Misschien ook wilde Braches zich niet associëren met de bibliothecaris van de Leidse
UB, die in Kellendonks Letter en geest vereeuwigd is als een zonderling, van de
mensheid vervreemd mensentype.2 De bibliothecaris komt wel aan het woord in de
65 noten bij ‘Uit de stilte’, waarin nauwgezet rekenschap wordt gegeven van de
vulling van de boekenkasten. Het droevigst is de laatste noot, waarin staat dat
Kellendonks bibliotheek niet meer bestaat, maar dat ‘de titelgegevens’ ‘in copie en
in oorspronkelijke volgorde gerangschikt’ beschikbaar zijn gebleven. Alsof de
rangschikking en de fotokopie het verlies vergoeden.
In de Leidse Universiteitsbibliotheek, waar het grootste deel van de nalatenschap
van Kellendonk bewaard wordt, is Kellendonks Alexandrijnse bibliotheek niet zo
erg verdwenen als Braches in 1991 dacht. In het bijzonder de Britse en Amerikaanse
boeken, waarin Kellendonk meer dan eens aantekeningen zette, bestaan in Leiden
nog wel. Daar bevinden zich ook vijftien ordners, waarin de documentatie van de
bibliotheek van Kellendonk verzameld is.3
Multatuli is in Braches' opgave met zes banden present in Kellendonks kast 3G-C,
waarin de boeken van nederlandstalige auteurs verzameld waren, en Multatuli moet
het in die kast slechts afleggen tegen F. Bordewijk (37 nummers),
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Simon Vestdijk (17 nummers), Willem Frederik Hermans (13 nummers), Gerard
Reve (9 nummers) en Kees Ouwens (7 nummers). Dat Kellendonk Bordewijk
bewonderde, trad meer dan eens aan het licht. Onder meer in zijn kleine monografie
over het werk van Bordewijk.4 De prominente aanwezigheid van het werk van de
enigmatische Kees Ouwens wekt meer verwondering. Multatuli stond nummer zes
in Kellendonks canon van de Nederlandse literatuur.
De ordners laten zien om welke uitgaven het gaat: de Huygens-editie van Max
Havelaar (Rotterdam, Ad. Donker), drie door J.J. Oversteegen uitgegeven
Salamanderpockets met Minnebrieven, Miljoenen-studiën en Duizend en enige
hoofdstukken over specialiteiten en de tweedelige, door Mimi Hamminck Schepel
bezorgde editie van Woutertje Pieterse, in 1890 in Amsterdam bij Elsevier
uitgegeven.5
Pas met de uitgave van De brieven van Frans Kellendonk is duidelijk geworden
dat Multatuli in de kast geen slapend bestaan kende. Al is het eerste boek van Multatuli
dat opduikt in de correspondentie van Kellendonk dan niet uit eigen boekerij
afkomstig, maar uit de Public Library van Birmingham: een exemplaar van Woutertje
Pieterse. In Birmingham verrichtte hij onderzoek voor zijn doctoraalscriptie en
dissertatie. In een brief die hij 28 oktober 1973 schreef aan Jan Duyx, de in Nederland
achtergebleven partner van Kellendonk, vertelt hij over het verhaal waar hij aan
werkt. In de beschrijving die hij van dat verhaal geeft, is duidelijk dat het hier om
Bouwval gaat. Bijzonder helder is de omschrijving van de thematiek van Bouwval
en andere verhalen in wording, als een poging een traditie te scheppen, ‘het mislukken
daarvan en de mogelijkheden om zonder traditie iets tot stand te brengen’. Het heeft
er alle schijn van dat Kellendonk zich over die mogelijkheden weinig illusies maakte.
Naar eigen zeggen kwam Woutertje Pieterse voor hem daarbij ‘op een belangrijk
moment’, ‘want het gaat ook over een jongetje dat moet opgroeien in een upper lower
class milieu’. Dat andere jongetje, dat in Bouwval langzaam tot wasdom kwam was
Ernst, die de bijnaam ‘de kroonprins’ droeg. Kellendonk vergeleek beide ventjes:
Maar Woutertje is een erg aardig jongetje, dat in het water springt om
meisjes te redden, terwijl de kroonprins juist erg onsympathiek is. Je moet
Woutertje Pieterse maar eens lezen, Jan. Het is een fantastisch boek;
enerzijds schater je van het lachen (ik heb nog nooit zo kunnen lachen met
een boek; de tranen rolden me van de wangen); anderzijds is het
onbeschaamd moralistisch maar dat onbeschaamde is juist in de meeste
gevallen een ‘saving grace’. Ik sta steeds verbaasd hoeveel Multatuli je
terugvindt in Van het Reve (en Nescio).6
Op die lovende woorden is weinig af te dingen, maar er valt wel wat over te zeggen.
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Om te beginnen blijkt Kellendonk zich plotseling, na Multatuli-lectuur, bewust van
de gelijkenis tussen Woutertje en Ernst. Beiden behoren volgens Kellendonk tot de
‘upper lower class’, een onderscheiding die door zijn verblijf in Engeland aan realiteit
en scherpte had gewonnen. Later, terug in Nederland, gebruikte hij die verfijnde
Britse standsonderscheiding niet meer en beschouwde hij zich met zijn
generatiegenoten als kinderen van de verzorgingsstaat, ‘veeleer dan kinderen van
onze ouders’. De vraag die zich naar aanleiding van deze passage stelt, is of er meer
van Woutertje te vinden is in Ernst.
De gelijktijdige aanwezigheid van humor en moralisme is iets wat Kellendonk
aangenaam treft in het werk van Multatuli. Het is niet moeilijk om in het denken en
schrijven van Kellendonk beide kwaliteiten aan te treffen.
Wat minstens zo opvalt, is dat Kellendonk de confrontatie met de Nederlandse
literatuur - in Birmingham leent hij ook Het genadeschot van Vestdijk, maar daarover
schrijft hij niet in zijn brieven - ‘in ballingschap’ opzoekt. Alsof hij zich buiten
Nederland met het Nederlands wil voeden en zich scherper bewust wordt van
Nederlandse tradities: zo ziet hij in Birmingham dat er veel Multatuli te vinden is in
het werk van Van het Reve en Nescio. Het is natuurlijk denkbaar dat hij zich daarvan
pas bewust is na de lectuur van Woutertje Pieterse en de invloed op de eerder gelezen
Van het Reve en Nescio nu pas merkt, het is waarschijnlijker dat de lectuur van
Woutertje Pieterse hem bevestigt in een al eerder verworven inzicht en dat hij ook
voordien al werk van Multatuli had gelezen.
Dat laatste vermoeden vindt steun in een passage in een brief aan Jan de Vries.
Op 12 november 1981 schrijft Kellendonk vanuit Minneapolis, waar hij bij het Dutch
Department van de University of Minnesota als ‘writer in residence’ verblijft, dat
hij een cursus moet geven over ‘onze Nederlandse klassieken, boeken die ik voor
het merendeel vijftien jaar geleden voor het laatst heb ingezien’.7
Vijftien jaar vóór 1981 bezocht Frans Kellendonk in Nijmegen het Sint Dominicus
College en was zijn leraar Nederlands dr Richard Bromberg, een pater-dominicaan,
die bij leerlingen grote faam genoot vanwege zijn theatrale Multatulivoordracht.8
Bromberg putte in het bijzonder uit Max Havelaar en favoriet was behalve het
Droogstoppelhoofdstuk de ‘Toespraak tot de hoofden van Lebak’. Een leerling die
zich onder het gehoor van Bromberg bevond, herinnerde zich dat in het bijzonder
retorische aspecten bij de bespreking van de Toespaak het volle pond kregen: ‘Ik zal
nooit meer vergeten wat een captatio benevolentiae is.’ Als leesgierige gymnasiast
zal Kellendonk zich het aanmoedigend woord van zijn leraar geen tweemaal hebben
laten zeggen, hij zal in het vervolg de héle Max gelezen hebben. Misschien was dat
wel verplichte lectuur. Zeker was de tekst gemakkelijk beschikbaar: Huygens'
goedkope editie van Max Havelaar stond op het Dominicus College enkele jaren op
de lijst van verplichte aan te schaffen
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literatuur, maar onzeker is of dat ook voor de schooljaren van Kellendonk gold.
Volgens Kester Freriks moet Max Havelaar ‘een boek voor Kellendonk’ geweest
zijn. Net als de door Kellendonk bewonderde en vertaalde Laurence Sterne brak
Multatuli ‘met de traditionele vertelvormen’. Sterne en Multatuli vonden elkaar
bovendien in het ‘onconventionele’.9
In 1981 is hij andermaal enthousiast over Multatuli:
Multatuli is de enige die bij herlezing wint en dan word je ook duidelijk
waar Van Deyssel en Hermans en Komrij en Brouwers hun mosterd halen,
namelijk uit zijn Ideeën.10
In Minneapolis blijft hij Multatuli lezen. Aan Jan Duyx schrijft hij op 13 januari
1982 over de cursus waar hij in november ook al over schreef. Kellendonk zegt dat
die cursus voor hem ook zo leerzaam is, omdat hij zich ‘na vijftien jaar weer eens
systematisch kan verdiepen in onze vaderlandse letteren’:
Ik heb de laatste week veel Multatuli gelezen en die Nederlander blijkt
dan even opwindend als Nietzsche, of Bernard Shaw. Wistje dat Multatuli
de lievelingsschrijver van Sigmund Freud was? Ik keek er ook van op toen
ik dat las.11
Opnieuw ziet Kellendonk Nederlandse tradities met Multatuli beginnen, al is het dan
nu de polemische traditie. Opnieuw stimuleert een verblijf in den vreemde hem tot
lectuur van Nederlandse literatuur, al is de aanleiding in Amerika dan wat logischer,
namelijk de cursus Nederlandse klassieken die hij er als ‘writer in residence’ moet
geven.
De afdeling Nederlands van de universiteit van Minnesota beschikte over ‘een
kleine bibliotheek met in het Engels vertaalde Nederlandse literatuur’, zoals Kester
Freriks zich herinnerde. Bij de door de Stichting voor Vertalingen verzamelde
vertaalde literatuur zouden zich vast ook Multatuli's Ideën hebben bevonden.12
De invloed van de lectuur van Multatuli's Ideën op het denken en schrijven van
Kellendonk is wat minder gemakkelijk aanwijsbaar, al was het maar omdat hij daar
zelf niets over zegt. Misschien hebben de Ideën Kellendonks polemische talenten
ontwikkeld en heeft hij lessen sarcasme gevolgd bij Multatuli. In zijn denken ruimde
hij weliswaar een belangrijke plaats in voor de ironie, maar in zijn werk en in zijn
brieven was sarcasme prominenter aanwezig.
Met dank aan Jaap Goedegebuure, Léon Stapper, Michel Uyen, Kester
Freriks en Carl Matser voor hun hulp.

Eindnoten:
1 Ernst Braches, ‘Uit de stilte’, in: De Revisor 18 (1991), nr 1/2, p. 24-33.
2 Over Letter en geest schreef Braches een fijnzinnige korte studie: Braches, Spoken zien in Letter
en geest: een séance. (s.l., 2006).
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3 André Bouwman, Het Kellendonk-archief. Inventaris. Met een overzicht van Frans Kellendonks
gepubliceerde werk 1963-1990 door Ernst Braches, Universiteitsbibliotheek Leiden (Leiden
2008).
4 Frans Kellendonk, Het werk van de achtste dag. Over de verhalen van F. Bordewijk
('s-Gravenhage 1985), ook opgenomen in Het complete werk (Amsterdam 1992), p. 725-747.
5 Volgens opgave van Jaap Goedegebuure in mail d.d. 18 augustus 2015.
6 Frans Kellendonk, De brieven. Ed. Oek de Jong & Jaap Goedegebuure (Amsterdam 2015), p.
52.
7 Ibidem, p.242.
8 Bromberg overleed op 5 april 2014 in Roosendaal. Jan de Vet bereidt een levensbericht voor
het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden.
9 Kester Freriks in mail d.d. 25 augustus 2015.
10 Kellendonk, De brieven, p. 242.
11 Ibidem, p. 262.
12 Kester Freriks in mail d.d. 25 augustus 2015.
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Zijn zwaarpeinzend hoofd van letteren omtogen
Over Marcel Janssens (1932-2013)
Guido Leerdam
Op 11 juli 2013 overleed Marcel Janssens, emeritus hoogleraar aan de KU Leuven
van 1964 tot 1997. Hij doceerde daar onder meer Algemene literatuurwetenschap
en Europese literatuurgeschiedenis. In de jaren 70 en 80 speelde hij een belangrijke
rol in de Multatulistudie. Afgezien van een paar korte levensbeschrijvingen op het
web (zoals op de site van zijn vroegere werkgever, de KU Leuven) is er - voor zover
ik heb kunnen nagaan - in de vakbladen geen aandacht aan zijn overlijden geschonken.
Hoog tijd, lijkt me, voor een daadje van eenvoudige rechtvaardigheid.
Janssens studeerde Germaanse filologie in Leuven en was assistent, later opvolger,
van de literatuurhistoricus en Van de Woestijnekenner Albert Westerlinck. Hij
publiceerde over een groot scala aan onderwerpen in vele bladen: Spiegel der Letteren,
Ons Erfdeel en Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse taal- en letterkunde. Hij was ook recensent voor De Standaard. Jarenlang
was hij eerst redactielid en daarna hoofdredacteur van het Nederlands-Vlaams literaire
tijdschrift Dietsche Warande & Belfort.
Zijn bekendste boek Max Havelaar. De held van Lebak uit 1970 zat in het spoor
van Sötemanns studie De structuur van Max Havelaar uit 1966, in 2012 bestempeld
door Internationale Neerlandistiek als nog steeds de beste kritische analyse van de
roman. Opmaten tot Janssens' eigen verhaal- en stijlanalyse waren zijn recensie van
Sötemanns dissertatie in Spiegel der Letteren en een apart uitgegeven essay, De
onmogelijke Ernest Stern: een structuuraspect van Max Havelaar (1966), een reactie
op een opstel van K. Iwema.
De structuralistische benadering van Multatuli's oeuvre betekende een kentering
in de Multatulistudie, die eerder voornamelijk gericht was op de persoonlijke
omstandigheden van de schrijver - het laatste grote debat over Multatuli als mens
werd gevoerd rond Multatuli en de zijnen van Julius Pée in 1937. In de
literatuurgeschiedenis bleef Janssens' werk niet onopgemerkt: Knuvelder baseerde
in deel 3 van zijn Handboek zijn behandeling van Max Havelaar voor een groot deel
op Janssens' bevindingen. De niet-biografische kijk op Multatuli heeft ook op een
andere manier het nodige voortgebracht: de vele edities van Multatuli's

Jaarboek Multatuli 2015

87
werk met diepgravend wetenschappelijk commentaar. In 1992 kwam Annemarie
Kets' belangrijke historisch-kritische editie van Max Havelaar uit, gevolgd door een
leeseditie in 1998 (vijfde druk in 2015) en ook J.J. Oversteegen stuurde het een en
ander aan hoogst informatieve nawoorden de Max Havelaar-wereld in. In zijn
proefschrift uit 1990 opende Eep Francken het structuralistisch-stilistisch dossier
over de Havelaar nog een keer. Dat deed ook Jaap Hoogteijling in Door de achterdeur
naar binnen uit 1996, waarin hij Multatuli's aantekeningen en ophelderingen uit
1875/1881 bij de Havelaarfilologie betrok.
Wie een staaltje van Janssens' schrijverij wil proeven verwijs ik naar het
‘Vlamingennummer’ van Over Multatuli (1984) - raadpleegbaar in een UB of in het
nieuw ingerichte studiecentrum in de kelder van het Multatuli Huis. Janssens laat in
slechts een paar bladzijden aan de hand van Droogstoppels vermaningen aan zijn
zoon Frits in het negende hoofdstuk zien met welke stijlmiddelen - en leestekens Multatuli's wereldberoemdste koffiemakelaar zichzelf laat portretteren. Duidelijk
wordt dat het de moeite waard blijft om de Havelaar onder de
literatuurwetenschappelijke of -historische microscoop te leggen. Nieuwe of
bijgestelde analyses blijven komen, zoals we zagen bij het 150-jarig bestaan, zie het
Over Multatuli-tweeluik uit 2010 en de bundel studies 150 Jahre Max Havelaar/150
Years Max Havelaar uit 2012 die onder redactie stond van enkele internationale
neerlandici. Niet verbazingwekkend. Marita Mathijsen liet in het nawoord tot de
Athenaeum - Polak & Van Gennepeditie, ook uit 2012, zien welke unieke combinatie
van esthetische en ethische factoren er al generaties lang voor zorgt dat Max Havelaar
het toonbeeld is van het begrip ‘survival of the fittest’ in de literatuur.
Ik zou Janssens tekort doen als ik niet ook wees op de essays en stukken die hij
aan vele andere schrijvers, Nederlandse (Couperus bijvoorbeeld) en Vlaamse heeft
gewijd, zoals een blik op zijn dbnl-bibliografie uitwijst. Moeiteloos maakte hij
uitstapjes naar vreemde literaturen of beeldende kunst. In een artikel in Ons Erfdeel
in 1984, te vinden in diezelfde dbnl, roemt Hugo Bousset, Janssens' opvolger als
hoofdredacteur van DWB, zijn ‘geestig-flitsend taalgebruik, zijn verfrissend-alledaags
vocabularium, zijn gedepouilleerde stijl, zijn soepelkneedbaar Nederlands, zijn helder
discours’. Jeroen Brouwers had overigens een paar jaar daarvóór de vloer aangeveegd
met het pleidooi van Janssens (voor de polemische gelegenheid aangeduid als
‘famosissimus doctor’) voor Vlaams-Nederlandse culturele integratie (Brouwers:
‘snot met bobbeltjes’), ten overstaan van onder anderen koningin Beatrix en prins
Claus. Hierin werd Janssens' vocabularium heel anders gewaardeerd, namelijk ‘vol
clichés en algemeenheden’ en taalblunders. Nu is Brouwers' vooringenomenheid
jegens - zijn term - monomane wetenschapsbedrijvers en hun schrijfstijl sinds
Kladboek 1 genoegzaam bekend, net als
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zijn vernietigend oordeel over het fenomeen van de Vlaams-Nederlandse tussentaal,
waarvan vele Vlaamse schrijvers, waaronder Janssens, zich bedienen. Inmiddels is
de tussentaal onderwerp van meer genuanceerde taalkundige aandacht geworden,
onder anderen bij Johan De Caluwe van de Universiteit Gent.
Op website van de KU leuven staat de lofrede die Karel Porteman in 1997 afstak
ten overstaan van de aanstaande prof. em. die in ronkende stijl werd neergezet met
op zijn ‘zwaarpeinzend hoofd van letteren omtogen’ [vrij naar Prosper Van
Langendonck over Guido Gezelle] een tiara van drie eredoctoraten, auteur van
voorlopig een 25-tal boeken en ongeveer 450 wetenschappelijke en/of kritische
bijdragen, promotor van 22 proefschriften, bekleder van belangrijke universitaire en
buitenuniversitaire bestuursambten, enz. enz.’ Janssens zal de hoffelijkretorische
zwier geapprecieerd hebben. Porteman meldt ook dat, als je vroeg hoe het met hem
ging, van Janssens meestal het antwoord kreeg ‘we doen ons best’. Ook Multatuli
deed dat met een boek dat een markant voorbeeld is van romantische ironie, ‘wellicht
het zuiverste specimen daarvan dat onze literatuur rijk is’ en ‘een georkestreerde,
rapsodische confusie’, om twee citaten uit Janssens' Held te geven die het verdienen
op deze plaats nog een keer te worden aangehaald.
Ik dank Philip Vermoortel, aanleveraar van één van die 22 proefschriften,
voor het leveren van suggesties en commentaar op een eerdere versie van
dit stuk.
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In de media
Een selectie
Klaartje Groot
Havelaar kledingverkoper
Max Havelaar is in 1882 een kledingzaak begonnen in Deventer, aldus schrijver
Kees 't Hart in NRC Handelsblad van 11 septenber 2015, waarin hij voor een aantal
beroemde literaire figuren een toekomst heeft uitgestippeld. Zoals menig
armoelijdende idealist koos Havelaar natuurlijk toch maar voor het geld. Multatuli
heeft zich over dit particuliere geval nooit uitgelaten - en hopelijk heeft hij het nooit
geweten -, maar zijn mening laat zich raden. Want waar haalde Havelaar zijn
winkelvoorraad vandaan? De arbeiders van de katoenfabrieken in de regio Twente
hadden nogal te lijden in die tijd. Zou 't Harts mededeling trouwens een Multatuliaanse
vingerwijzing zijn voor de hedendaagse consument? De kledingarbeiders van
Bangladesh zijn per slot van rekening de Saïdjah's en Adinda's van onze tijd.
Actrice Georgina Verbaan TWEETTE - november 2015 - enthousiast over het
Multatuli T-shirt met Idee 415 ‘Niemand weet het’. Inmiddels is in het Multatuli
Huis nog een Multatuli-shirt te koop met idee 155 ‘Van de maan af gezien zyn we
allen even groot...’ Nu maar hopen dat de begerenswaardige T-shirts fairtrade zijn.
Rendementsdenken
Naar aanleiding van de bezetting van het Maagdenhuis laat hoogleraar en
columniste Beatrice de Graaf NRC Handelsblad van 25 april 2015 zien dat
rendementsdenken - in termen van winstmaximalisering, efficiëntie en
kwantificeerbare resultaten - niet nieuw is. De Max Havelaar was de ultieme aanval
op het rendementsdenken. Het moeilijke van deze ideële strijd is dat de
rendementsdenkers zeggen geen ideologie aan te hangen, maar slechts de resultaten
in de praktijk te laten tellen. Net zoals Droogstoppel, die geen filosofisch systeem
aanhing maar slechts lette op de ‘ondervinding’ in zijn beurs.
Waterloo 1865-2015
In Trouw (13 juni 2015) vond de recensent van een paar studies over de Slag bij
Waterloo juist de mening van Multatuli, ‘grootste schrijver aller tijden’,
vermeldenswaard: ‘Multatuli hekelde bij het vijftig jarig jubileum van Waterloo in
1865 “de blufferige ophef
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dien wy maken van heldenmoed en verdere onvergelykelyke hoedanigheden onze
voorvaderen.”’
Zonnebril
In NRC Handelsblad van 21 november 2015 beweerde Walter Nuyens, eigenaar
van vijf jachthavens en zonnebrillenverzamelaar, dat hij de zonnebril van Multatuli
in zijn collectie heeft. Hij zou hem van een nazaat van een maîtresse van Multatuli
gekregen hebben.
Multatuli lezen in Congo
Schrijver David van Reybrouck heeft Multatuli ontdekt in Congo, vertelde hij in
BUITENHOF van 27 december 2015. In een bestoft en beschimmeld depot van een
koloniale bibliotheek vond hij de Max Havelaar, die hem inspireerde tot het schrijven
van een boek over Indonesië.
Onbeschaamde zwendelarij
Eén citaat van Multatuli werd node gemist in alle artikelen over inhalige
bankdirecteuren, corrupte farmaceuten, megalomane woningcorporatie- en
schoolbestuurders, doortrapte managers in de auto-industrie en daartegenover de
zieltogende culturele instellingen en kunstenaars, namelijk Idee 655: ‘Dat Nederland
z'n kunstenaars en schryvers niet behoorlyk betalen kan, laat ik nu daar, schoon er
toch dagelyks blykt dat er geld genoeg in 't land is om de onbeschaamde zwendelary
aantemoedigen.’

Het nieuwe Multatuli-T-shirt met Idee 155: ‘Van de maan af gezien zyn we allen even groot’.
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Kroniek
2014 & 2015
Klaartje Groot
2014
Al laten de bussen Indonesiërs op zich wachten, de belangstelling voor Multatuli
en zijn geboortehuis blijft stijgen: 1619 bezoekers. Het digitale bezoek via Website
(ruim 80.000) en Facebook (1.312) groeit navenant. De verhuur voor vergaderingen,
borrels en partijen, enkele speciale evenementen en de groei van het toerisme in het
algemeen hebben daarvoor gezorgd. Zo werd in het kader van de Museumstraat
Javastraat, een project van de Reinwardt-Academie, een deel van de Multatuli-collectie
tentoongesteld bij een bewoner van genoemde straat in de Amsterdamse Indische
buurt. Hij kreeg honderden bezoekers over de vloer. Met name het Ideeënkunstwerk
van Lijntje Hoogenkamp inspireerde hen.
In juli en augustus organiseerde het Multatuli Huis samen met het Pianola Museum
de ‘Summertime Walk’. Bezoekers konden met een passe partout beide musea plus
het Theo Thijssen Museum binnen, met koffie bij Multatuli en happy hour en muziek
in het Pianola. Een plattegrond wees de weg, ook naar de cafés en restaurants die
het evenement sponsorden. Meer Multatuli deze zomer op theaterfestival De Parade
met het stuk ‘Once upon a time in the east’ waarvoor de makers (het Volksoperahuis)
inspiratie vonden bij Saïdjah & Adinda.
Het Max Havelaar Toespraken Toernooi voor scholieren (september) was alweer
aan zijn vierde editie toe. Het concept, of eigenlijk Multatuli, blijft leraren en
leerlingen boeien. Ook studenten trouwens, en niet de minsten: in het blad Harvard
Simplicissimus verschenen twee vertalingen en tekeningen van Multatuli. Dat
Multatuli's beeltenis nog steeds veel oproept, blijkt niet alleen aan de talloze toeristen
die zich elke dag maar weer rond het beeld op de Torensluis verzamelen en zich laten
fotograferen. Ook was er veel belangstelling voor de verschillende proefversies van
het beeld op een tentoonstelling over de maker Hans Bayens in Atri et Amicitiae te
Amsterdam.
Verder heeft het Multatuli Huis de Armeense Max Havelaar uit 1955 verworven
en een nieuwe Indonesische editie: ‘Karena aku lelaki terhormat dan makelar kopi’
(aldus Droogstoppel). Ook nog het zeldzame, kleurige affiche voor de film Max
Havelaar (1976), dat nu prachtig uitkomt tegen de opgeknapte lichtgele wand.
2015
Het Multatuli Huis bestond dit jaar reeds veertig jaar! Guido Leerdam richtte een
kleine tentoonstelling in. En ook dit jaar stevent het Multatuli Huis af op een
bezoekersrecord (dat nog niet bekend was tijdens het ter perse gaan van dit Jaarboek).
Inclusief Open Monumenten Dag gaat het om een verdub-
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beling ten opzichte van 2014. (En de site richting 85.000; Facebook: 1.587) Het
kleine maar fijne museum pikt een graantje mee van de algehele groei van het toerisme
in Amsterdam. Hoog tijd dat ze daar in Lebak ook eens van gaan profiteren. Of
zweemt dit te veel naar rendementsdenken? Maar hoe meer akkers er ingezet worden,
hoe meer plek om te zaaien, toch? Het Multatuli Huis is dan ook betrokken bij de
plannen voor een Multatuli Museum in Lebak. We zijn op zoek naar objecten voor
de collectie aldaar. Ons relikwie, de haarlok, in tweeën splitsen zou een mooi gebaar
zijn - eerlijk alles delen! - maar gaat toch een beetje te ver. Misschien kunnen we de
onlangs opgedoken zonnebril (zie rubriek Media) toesturen? Multatuli zal die immers
vooral in het zonnige Insulinde nodig gehad hebben.
En natuurlijk werden in 2015 de Summertime Walk en het Max Havelaar
Toesprakentoernooi weer georganiseerd. En bijzonder succesvol was Open
Monumentendag. In dat ene weekend ontving het Multatuli Huis evenveel bezoekers
als in het hele jaar. Multatulibiograaf Dik van der Meulen heeft veel Multatuli gezaaid
dit jaar. Eerst op de Genootschapsbijeenkomst over Willem III en Multatuli, samen
met collega-MG-bestuursleden Tom Phijffer en Winnie Sorgdrager. Daarna heeft
hij met vice-voorzitter Tom Böhm bij de vrijdenkers nog een lezing over Multatuli
gehouden.
Multatuli is hot: hij is opgenomen in de bloemlezing van geëngageerde Nederlandse
schrijvers getiteld Vuur! van Anton Dautzenberg. Laatst genoemde heeft tevens een
prijs in het leven geroepen voor het beste geëngageerde literaire werk van het jaar.
De winnaar zal telkens twee ‘vuurstenen’ laden met zijn vuur: dat zijn niet zomaar
een paar bakstenen maar twee originele plavuizen uit het huis van Douwes Dekkers
in Lebak, die gedurende het jaar in het Multatuli Huis zullen worden bewaard.
Tot slot heeft het Multatuli Huis mede dankzij een particuliere crowdfundigsactie
‘Hart voor Multatuli’ enkele bijzondere brochures over Multatuli weten te verwerven.
Antiquariaat ‘De Friedesche molen’ in Amsterdam, die ze te koop aanbood, heeft
een flinke duit in het zakje gedaan. Ze zijn afkomstig uit het bezit van de voormalige
Multatuli Museum-conservator C. de Hart. Deels bevatten ze opdrachten aan De
Hart van E. du Perron en Menno ter Braak.
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Personalia
Peter Altena is leraar Nederlands en zelfstandig onderzoeker.
Tom Böhm is neerlandicus en vice-voorzitter van het Multatuli Genootschap.
Annelies Dirkse is neerlandica en was in 1988 assistent-conservator van het Multatuli
Museum. Zij schreef eerder over Multatuli, De Genestet, Maria Dermoût en Clare
Lennart.
Klaartje Groot is zelfstandig onderzoeker, conservator van het Multatuli Huis en
redacteur van Jaarboek Multatuli.
Theodor Holman is journalist en schrijver.
Guido Leerdam is neerlandicus en oud-redacteur van Over Multatuli.
Jan Noordegraaf is emeritus hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde van de
VU.
Ronald van Raak is Tweede Kamerlid voor de SP.
Rudy Schreijnders is neerlandicus en promovendus aan de Universiteit voor
Humanistiek. In zijn proefschrift onderzoekt hij in hoeverre Rudy Kousbroek als
representant van de humanistische traditie (belichaamd door Montaigne en Multatuli)
als voorbeeldfiguur voor humanisten kan worden beschouwd. Hij is redacteur van
Jaarboek Multatuli.
Winnie Sorgdrager is lid van de Raad van State en voorzitter van het Multatuli
Genootschap.
Philip Vermoortel is hoogleraar Letterkunde aan de KU Leuven en de KU Brussel
en honorair bestuurslid van het Multatuli Genootschap.
Jeroen Wester is journalist en bezorger van het dagboek van Arthur Gotlieb.
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De muurschildering van Multatuli is gemaakt door de Rotterdamse beeldhouwer en schilder Mathieu
J.L. Ficheroux (1926-2003). Het werk hing vanaf 1974 in de Mauritsstraat tegenover de Rotterdamse
poëziewinkel Woutertje Pieterse. Na de sloop van dit pand verhuisde het in 1985 naar de huidige
locatie in de Van Oldenbarneveltstraat hoek Mauritsweg. Het is in 1998 gerestaureerd. Tekst en foto:
Rudy Schreijnders.
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