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Redactioneel
Een slag op de tafel bewyst meer, bewerkt meer althans, dan duizend
phrases. (Max Havelaar aan Multatuli - VW I, p. 455)
Dit nummer opent met een nog ongepubliceerde brief van Multatuli, bezorgd door
Ivan Vanlerberghe en Philip Vermoortel. Een originele tekst van de meester zelf
blijft de onbetwiste manier om zijn boodschap over het voetlicht te brengen, of niet?
Velen hebben zich afgelopen jaar weer gebogen over die vraag, die even zovele
antwoorden opleverde en die de rode draad vormt van het themadeel. Multatuli
verscheen op tv, maar liefst driemaal op het toneel, in een romanbewerking, en hij
stond ook nog en plein public op van zijn sterfbed om zijn Ideën te declameren. Hoe
doe je dat op een geloofwaardige, overtuigende manier? Hoe zorg je dat nieuwe
generaties gegrepen raken?
Een belangrijke vraag, ook voor Multatuli zelf. Want al had hij niet zoveel op met
zijn fans, ‘Publiek ik veracht u’, hij raakte ervan overtuigd dat hij het van publiciteit
moest hebben: ‘Vier lange, vier moeilyke jaren had ik doorgeworsteld - en vruchteloos
verloren, helaas! - in pogingen om zonder publiciteit, zonder opzien, zonder schandaal
vooral, iets te bewerken dat tot verbetering zou kunnen leiden van den toestand
waaronder de Javaan gebukt gaat.’
Schandaal en ophef kon hij krijgen. In zijn eigen tijd had hij te maken met Willem
Bosch (1798-1874), een concurrent die heel andere opvattingen had over het redden
van de Javanen. Historica Maartje Janse hield over hem een boeiende lezing, waarvan
u de tekst hierna kunt lezen. En in onze tijd keken honderdduizenden mensen naar
de Wereld Draait Door, waarin cultuurhistoricus Herman Pleij een prachtig pleidooi
hield voor de originele Max Havelaar. Lees zijn oproep! Het is een voorrecht om
kennis te maken met onze beroemdste klassieker, zo zei hij, en we ‘moeten niet op
onze knieën voor scholieren’. Daarna volgt docent Nederlands van het
Dominicus-college Peter Altena met waardevolle suggesties in ‘de Slag om de
Havelaar’. Zo roept hij u, lezer(s), op om ‘met een aan arrogantie grenzend snobisme
te verwijzen naar namen en plaatsen uit het werk van Multatuli: Droogstoppel,
Lauriergracht, juffrouw Laps. We citeren Multatuli. Politici
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die hun Multatuli niet kennen, worden publiekelijk belachelijk gemaakt. Bijscholing
voor Kamerleden.’ Zijn ambtgenoot in Indonesië, Ubaidilah Muchtar, pakt het anders
aan. Hij staat met zijn voeten in de Lebakse modder. Misschien wel de beste manier
om leerlingen het Havelaarverhaal te laten invoelen is om ze niet in de schoolbanken
te zetten - de meester zelf schreef immers al ‘over het tegennatuurlyke van
School-Inrichtingen’ (VW I, p.39) - maar om ze het zelf te laten spelen: Muchtars
leerlingen voeren Saïdjah en Adinda uit op toneel, compleet met echte buffels. Zo
gemakkelijk is dat overigens niet. In Nederland zijn dit jaar drie pogingen gedaan
om Multatuli ten tonele te voeren, waarvan u hier een weerslag kunt lezen: de Ideën
door 't Barre land/Discordia, Max Havelaar door Natuurtheater Kersouwe, en de
geschiedenis van de weduwe Pruimers door Stichting Suus. Daarna volgt een artikel
van Roselinde Bouwman over de totstandkoming van een nieuwe, gewaagde
Havelaarbewerking in romanvorm, Max Havelaar met zombies. Dat is eveneens een
uitgelezen manier om weer een ander publiek te bereiken en Multatuli's boodschap
te verspreiden. Want het is misschien wel een schandaal... Tot slot van het themadeel
een recensie van datzelfde werk.
In het Terzydedeel betoogt David Hollanders dat Multatuli's optreden begrensd
werd door politiek-literaire regels die specifiek waren voor ons land. Voorts wordt
in de bijdrage van Pepijn de Groot duidelijk dat het ‘multatulianum’ het pak van
Sjaalman veelvuldig en graag in de media wordt hergebruikt vanaf 2000 tot nu. Dan
volgt de vertaling van het voorwoord van de Russische Max Havelaar uit 1927, door
Marien Jacobs. Deze biedt een mooi inkijkje in de wijze waarop de Russische vertaler
M.I. Tubjanski de Havelaar aan zijn landgenoten wilde presenteren. Daarna van de
hand van Dik van der Meulen een waardig I.M. voor Cees Fasseur, in wie we een
gedreven Multatuliaan verloren hebben. In de reeks ‘schrijvers over Multatuli’ dit
keer een bijdrage van Aukje van Hout over Johan de Meester. Behalve in het
historische, het letterkundige en actueel-maatschappelijke debat speelt Multatuli ook
in het theologische debat nog een rol getuige het boek van de oud-testamenticus,
gerecenseerd door Vincent Stolk. Tot slot de rubrieken Multatuli in de media en
Kroniek.
Nu rest nog ons nieuwe redactielid aan u voor te stellen: Annelies Dirkse. Ze is
neerlandica en was in 1988 assistent-conservator van het Multatuli Museum. Zij
schreef eerder over Multatuli, De Genestet, Maria Dermoût en Clare Lennart.
Namens de redactie,
Klaartje Groot
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‘Monsieur!’ Een onbekende Franse brief van Multatuli1
Ivan Vanlerberghe en Philip Vermoortel
De brief
Op 24 april 2015 heeft Ivan Vanlerberghe in het Brusselse veilinghuis The Romantic
Agony een Franstalige brief gekocht van Multatuli (Eduard Douwes Dekker,
1820-1887). Het gaat om een dubbelgevouwen vel van 28 bij 21,6 cm waarvan de
vier kantjes beschreven zijn met zwarte inkt, gedagtekend ‘Wiesbaden, 20 januari
1877’.
Hieronder volgt de transcriptie, vervolgens een fotografische weergave van de
brief en ten slotte de Nederlandse vertaling. Daarin is niet zozeer gestreefd naar
welluidend Nederlands, als wel naar zo groot mogelijke trouw aan het Franse
origineel.

Monsieur!
Mille fois merci du gracieux cadeau dont vous m'honorez. Je n'ai pas encore trouvé
le loisir voulu pour étudier votre livre, mais je ne manquerai pas de m'y appliquer
aussitôt que possible. Je crains toutefois que je ne réussirai pas bientôt à m'y mettre,
vu que je ne me porte pas bien, et qu'un arriéré à faire peur me régarde ménaçant de
mon petit bureau. J'ai tant à rattraper qu'il me coûte d'entamer ma tâche.
En attendant, Monsieur, je chercherai moyen de faire parler de Votre ouvrage dans
les périodiques de la Hollande, mais pour atteindre ce but, il faut agir avec prudence,
car il y en a qui essaieraient de Vous dood te zwygen (de Vous étouffer par le silence)
du moment qu'on Vous croirait de mon bord. On attend ma mort pour me nommer.
C'est la tactique des petites gens.
Sans m'arroger le moins du monde le droit de juger un livre que je n'ai pas encore
lu, et qui me parait en tout cas un oeuvre distingué, il y a lieu de craindre que je ne
saurais souscrire aux opinions avantageuses concernant certains personnages qui
jouèrent un role dans les troubles neerlandaises du XVI siècle. J'avoue p.e. que
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je n'estime nullement le fameux Guillaume d'Orange, qui, selon moi, n'a excellé que
dans l'hypocrisie et l'art spécifiquement militaire de se tenir hors de danger.

Brief van Multatuli van 20 januari 1877, bladzijden 1 en 4. Privébezit Ivan Vanlerberghe.

Ma santé ne me permet pas de justifier à présent mon antipathie pour cet homme.
Ma santé, et ce maudit arriéré, hélas! Ayez donc la bonté de ne prendre ces quelques
lignes qui précèdent, que comme une boutade, rien de plus.
Et le Catholicisme! Je le déteste presque autant que le Protestantisme, c.à.d.
probablement un peu plus que Vous encore. Mon aversion pour toute Godsdienst (le
mot religion ne repond pas à ma pensée) est inexprimable. Pour en rendre compte,
je serais obligé d'avoir recours à un vocabulaire défendu par le comme il faut. Je me
contenterai du mot degoût quoiqu'il n'exprime que faiblement mes impressions. Eh
bien, Monsieur, je crains que Vous, homme libéral, témoin continuel des superstitions
catholiques, historiographe des horreurs catholiques, je crains que Vous ne Vous
sentiez insensiblement entraîné vers une sorte de sympathie pour les antagonistes de
Rome. Quant à moi, malgré mon aversion pour tous les Jesuites, s'il fallait opter, je
préférerais ceux d'Outremont.2 Je Vous assure, moi qui suis payé pour le savoir, que
le parti orthodoxe, et en plus haut dégré encore le soi-disant: ‘modernisme’ protestant,
ne le cèdent en
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aucune manière aux disciples de Loyola. Plus les protestants font parade de
‘liberalisme’ plus ils sont dangéreux. Auprès de leur perfidie, les machinations des
Jesuites de Rome ne sont que des enfantillages. J'ai comparé quelque part ces derniers
aux serpents à sonnettes3 ‘quaerentes quem devorent’.4 Oui, mais le pauvre lapin a
quelque chance de se sauver, prévenu de loin par la bruyante musique de la queue.
Les protestants, surtout les ‘modernes’ ont supprimé la sonnette - le serpent est resté,
et son appétit aussi!

Brief van Multatuli van 20 januari 1877, bladzijden 2 en 3. Privébezit Ivan Vanlerberghe.

Mais encore une fois, Vous avez le droit de ne considerer tout ceci que comme
une boutade, et je répète que mes observations ne sauraient avoir rapport à Votre
livre, parceque je ne l'ai pas encore lu. Je Vous remercie beaucoup de Votre aimable
courtoisie, et je Vous offre mon salut cordial.
DouwesDekker
Multatuli
Schwalbacherstraße 9a
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Vous aurez remarqué, (je n'en doute pas parceque cela saute aux yeux) que les héros
de la prétendue ‘guerre’ de 80 ans, ont surtout excellé dans l'art de ne pas se
rencontrer? La bataille de Nieuport était une eruption amenée par les circonstances.
En général ce ne sont que les habitants des villes assiégées qui ont fait preuve de
courage, ce qui n'est pas étrange, vu le sort qui leur attendait après la prise! Le plus
clair de l'affaire est que les chefs militaires (excepté le Duc d'Albe!) s'enrichirent par
le pillage, les ‘brandschattingen’.
Wiesbaden 20 januari 1877
Mijnheer!
Duizendmaal dank voor het welwillend geschenk waarmee u me vereert. Ik heb nog
niet de nodige vrije tijd gevonden om uw boek te bestuderen, maar ik zet me zo snel
mogelijk aan het werk. Ik vrees evenwel dat ik er niet in zal slagen om er spoedig
mee te beginnen, aangezien het niet zo goed met me gaat, en een achterstand om
bang van te worden me dreigend aankijkt vanaf mijn bureautje. Ik heb zoveel in te
halen dat het me lastig valt mijn taak aan te vatten.
Intussen, Mijnheer, zal ik een manier zoeken om van Uw werk te doen spreken in
de Hollandse tijdschriften, maar om dat te bereiken moeten we voorzichtig handelen,
want er zijn er die zullen proberen om U dood te zwijgen (om U te verstikken door
stilte) zodra men gelooft dat U aan mijn kant staat. Men wacht op mijn dood om van
mij te spreken. Ziedaar de tactiek van kleine mensen.
Zonder me het recht aan te matigen een boek te beoordelen dat ik nog niet gelezen
heb, maar dat me in elk geval een gedistingeerd werk lijkt, vrees ik bepaalde positieve
opvattingen over sommige personages die een rol hebben gespeeld in de Nederlandse
beroerten uit de XVIe eeuw, niet te kunnen onderschrijven. Ik moet bv. toegeven dat
ik de vermaarde Willem van Oranje helemaal niet hoogacht, hij die, volgens mij,
slechts heeft uitgeblonken in huichelarij en in de specifiek militaire kunst om zich
buiten het gevaar te houden.
Mijn gezondheid staat me niet toe om mijn antipathie voor die man nu te staven.
Mijn gezondheid, en die vervloekte achterstand, helaas! Wil daarom de goedheid
hebben die enkele voorafgaande regels enkel als een boutade op te vatten, niets meer.
En het Katholicisme! Ik verafschuw het bijna evenzeer als het Protestantisme,
d.w.z. waarschijnlijk nog een beetje meer dan U. Mijn aversie tegen alle Godsdienst
(het woord religie stemt niet overeen met mijn zienswijze) is onuitsprekelijk. Om
erover te kunnen vertellen, zou ik verplicht zijn mijn toevlucht te nemen
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tot een woordenschat die verboden is door de welvoeglijkheid. Ik zal genoegen nemen
met het woord afkeer, hoewel het slechts zwak mijn indrukken weergeeft. Wel,
Mijnheer, ik vrees dat U, liberaal, voortdurend getuige van het katholieke bijgeloof,
historiograaf van de katholieke verschrikkingen, ik vrees dat U zich ongemerkt
aangetrokken voelt tot een vorm van sympathie voor de antagonisten van Rome.
Terwijl ikzelf, niettegenstaande mijn afkeer van alle Jezuïeten, indien ik moest kiezen,
de ultramontanen zou verkiezen. Ik verzeker U, ik die leergeld heb betaald om het
te weten, dat de orthodoxe partij, en meer nog het zogenaamde protestantse
‘modernisme’, op geen enkele manier onderdoen voor de leerlingen van Loyola. Hoe
meer de protestanten pronken met het ‘liberalisme’, hoe gevaarlijker ze zijn.
Vergeleken bij hun doortraptheid zijn de machinaties van de Jezuïeten van Rome
slechts kinderspel. Ik heb die laatsten ergens vergeleken met ratelslangen ‘quaerentes
quem devorent’. Ja, maar... het arme konijn heeft nog een kans zich te redden, van
ver gewaarschuwd door de luidruchtige muziek van de staart. De protestanten, vooral
de ‘modernen’ hebben de ratel verwijderd - de slang is gebleven, en ook zijn honger!
Maar nog eens, U heeft het recht om dit alles enkel als een boutade op te vatten, en
ik herhaal dat mijn commentaar geen verband houdt met Uw boek, omdat ik het nog
niet gelezen heb. Ik dank U zeer voor Uw vriendelijke hoffelijkheid, en ik bied U
mijn hartelijke groet aan.
DouwesDekker
Multatuli
Schwalbacherstraße 9a
U zult gemerkt hebben (ik twijfel er niet aan omdat het in het oog springt) dat de
helden van de vermeende 80-jarige ‘oorlog’ vooral uitgeblonken hebben in de kunst
om elkaar niet te ontmoeten? De slag bij Nieuwpoort was een uitbarsting
teweeggebracht door de omstandigheden. In het algemeen zijn het slechts de bewoners
van de belegerde steden die moed hebben getoond, wat niet vreemd is, gezien het
lot dat hun wachtte na de inname. Eén ding is zeker, de militaire leiding (met
uitzondering van de hertog van Alva!) heeft fortuin gemaakt door plundering, de
‘brandschattingen’.
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Tot wie is de brief gericht?
De naam van de geadresseerde komt in de brief niet voor en er is geen enveloppe
bewaard. Het veilinghuis The Romantic Agony, waar de brief, zoals gezegd, werd
aangekocht, wil de traditie voortzetten die ingeluid werd door het veilinghuis Paul
Van der Perre (1895-1970), de beroemdste Brusselse antiquaar-veilingmeester van
zijn tijd.5 The Romantic Agony liet ons via e-mail en onder voorbehoud weten dat de
brief van Multatuli in het bezit zou zijn geweest van de Vlaamse schrijver Joris
Vriamont (1896-1961), die zich als Brussels vertegenwoordiger van Franse
pianobouwers zoals Pleyel, vlakbij het antiquariaat van Van der Perre had gevestigd
in de Brusselse Regentschapsstraat. Na de dood van Vriamont zijn nogal wat van
diens papieren terechtgekomen bij de antiquaar, aldus The Romantic Agony. In de
gedetailleerde registers van veilingen en aan- en verkopen die Van der Perre bijhield,
zijn niettemin geen brieven van Multatuli te vinden en evenmin boeken. Zelfs Max
Havelaar niet.6
Registers noch correspondentie hebben ons verder geholpen, maar Multatuli's
brief heeft dat gelukkig wel gedaan. Hij dankt daarin de auteur van een boek dat hem
toegestuurd is en geeft er commentaar op. Al vermeldt hij geen titel, toch bevat de
brief voldoende elementen om het boek in kwestie en meteen ook zijn auteur met
zeer grote waarschijnlijkheid te kunnen identificeren.
Uit Multatuli's antwoord blijkt in de eerste plaats dat het hem toegestuurde boek
een geschiedkundig werk was over de opstand van de Nederlanden tegen Spanje.
Zijn brief dateert van januari 1877 en dus gaat het vermoedelijk om een werk dat in
1876 gepubliceerd werd, want in dat jaar werd de Pacificatie van Gent van driehonderd
jaar eerder herdacht. Ten tweede antwoordt Multatuli in het Frans. Dat zou hij niet
gedaan hebben indien zijn correspondent Nederlandstalig was geweest. Die
correspondent was dus in elk geval francofoon en gezien het onderwerp van zijn
boek wellicht een Belg en geen Fransman. Ten derde noemt Multatuli zijn
correspondent een ‘homme libéral’.
In Multatuli's bibliotheek is geen enkel Franstalig boek te vinden over de
Nederlandse beroerten,7 al moet hier onmiddellijk aan toegevoegd worden dat die
bibliotheek niet representatief is voor wat hij aan boeken bezeten heeft. Tijdens zijn
leven heeft hij veel moeten achterlaten en zijn tweede vrouw heeft hem drieendertig
jaar overleefd. Het is dus meer haar bibliotheek dan de zijne. Wat er ook van zij,
Multatuli's bibliotheek bleek een doodlopend spoor.
Dankzij de deskundige hulp van historicus en huidig decaan van de Leuvense
letterenfaculteit Jo Tollebeek en van historicus Marc Somers, hoofd acquisitie van
het Letterenhuis in Antwerpen, hebben we toch kunnen achterhalen welke drie
Belgische historici in aanmerking komen als auteur-geadresseerde en wie
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de enige echte kanshebber is. In 1876 publiceerde de Antwerpse stadsarchivaris
Pierre Génard (1830-1899) La Furie espagnole. Documents pour servir à l'histoire
du Sac d'Anvers en 1576, recueillis et annotés par P. Génard. Génard was echter
een overtuigd katholiek en geen ‘homme libéral’. Dat was de legendarische Gentse
professor Paul Fredericq (1850-1920) wel en hij werd het nog meer nadat hij zich in
1876 bekeerd had tot het protestantisme.8 Hij organiseerde bovendien begin september
1876 in Gent uitgebreide feestelijkheden om de Pacificatie te herdenken, compleet
met een historisch drama, een historische cantate en een historische stoet, en als
blijvend aandenken een tweetalig Album van den historischen stoet der Pacificatie
van Gent (1876). Maar hoewel Fredericq, als alle Vlaamse intellectuelen van zijn
tijd, even goed Frans als Nederlands schreef en sprak, is er geen enkele reden om
aan te nemen dat hij Multatuli in het Frans zou hebben aangeschreven. Dat moest
Théodore Juste (1818-1888) wél doen, aangezien hij het Nederlands niet machtig
was.9 Volgens het avant-propos voltooide hij La Pacification de Gand & le Sac
d'Anvers 1576 op 14 juni 1875. Het werd uitgegeven door de gerenommeerde
Brusselse uitgeverij Charles Muquardt, die al heel wat werk van Juste uitgegeven
had en dat ook na 1876 zou blijven doen,10 en was vanaf begin juni 1876 te koop in
de boekhandel.11

Théodore Juste12

Théodore Juste (1818-1888) ©Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, no 15461.

Théodore Juste is een typisch negentiende-eeuwse Belgische historiograaf. Het
jonge België probeerde zijn bestaan te legitimeren: er moest bewezen worden dat de
nieuwe natie geen artificieel samenraapsel was, maar een organische eenheid met
diepe wortels in een ver verleden. Tot de (re)constructie van dat verleden en de
popularisering ervan moesten niet alleen letterkundigen, schilders, beeldhouwers en
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musici bijdragen, maar vooral ook historici.13 En dat heeft Juste met mateloze ijver
gedaan: ‘Il a aimé son pays, et par la plume et la parole s'est efforcé de le faire aimer.’14
[Hij hield van zijn
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land en gebruikte het gesproken en geschreven woord om die liefde ook bij anderen
op te wekken.]
Juste werd op 11 januari 1818 geboren in Brussel en overleed op 10 augustus 1888
in Sint-Gillis. Zijn ouders dreven een winkel in ijzerwaren en speelgoed. Van hun
vijf kinderen was Théodore de oudste.15 Toen hij twee jaar was, kreeg hij roodvonk,
wat later tot toenemende doofheid zou leiden.16 De taal die de Nederlandse ‘bezetter’
wou opleggen werd door vader Juste verboden. Vandaar dat Théodore nooit
Nederlands heeft leren spreken of schrijven. Hij kon het slechts met veel moeite
lezen en waar hij zich al eens aan een vertaling heeft gewaagd, is die meestal niet
erg betrouwbaar.17 Toen Théodore acht jaar was, stierf zijn vader en deed zijn moeder
hem op pensionaat. Een hogere studie heeft hij nooit gevolgd. Op 8 september 1840
trouwde hij met de even oude Françoise-Hortense-Louise Auwerx. Ze kregen twee
dochters, van wie de oudste aan beide benen verlamd was. In 1870 vertrok zijn vrouw
met die dochter naar Engeland en keerde niet meer terug. In het laatste decennium
van Justes leven namen zijn doofheid en zijn isolement toe. Hij overleed aan een
ziekte die hem het spreken moeilijk en het bewegen pijnlijk maakte.18
Professioneel gezien was het Juste nochtans zijn leven lang voor de wind gegaan.
Dankzij de hulp van invloedrijke politici van het eerste uur zoals Sylvain Van de
Weyer (1802-1874) en Charles Rogier (1800-1885) kon hij een lucratieve carrière
uitbouwen in overheidsdienst. Het was Rogier die Juste op 15 juli 1840 benoemde
tot ‘deuxième commis à la direction de l'Instruction publique’ met een jaarwedde
van 1500 frank. Op 14 januari 1843 werd Juste bevorderd tot ‘commis de première
classe’ en tien jaar later, op 31 mei 1853, tot ‘chef de bureau’ met een jaarinkomen
van 4000 frank. Op 31 december 1855 werd hij dankzij de katholieke eerste minister
Pieter de Decker (1812-1891) ‘chef de division honoraire’. Het was alweer Rogier,
op dat moment eerste minister, die Juste op 13 januari 1859 benoemde tot conservator
van het ‘Musée royal d'Armures, d'Antiquités et d'Artillerie’ met een salaris van 4000
frank en een supplement van 1200 frank voor de diensten die hij bleef verlenen aan
het ‘Département de l'Intérieur’. Met een jaarinkomen van 5200 frank had Juste geen
reden tot klagen. De Antwerpse dichter Julius de Geyter (1830-1905) verdiende in
het begin van de jaren zestig ‘2000 francs’ als ondergriffier bij de
arrondissementsrechtbank van Antwerpen.19 Een Antwerpse schepen moest tevreden
zijn met 1904,76 frank of f 900 en de Antwerpse burgemeester met 6349,21 frank
of f 3000. De jaarwedden van burgemeester en schepenen hingen af van het aantal
inwoners van de stad en waren vastgelegd in de Hollandse tijd, vandaar de ronde
bedragen in guldens. Een gulden was toen 2,1164 frank waard.20
Juste miste de nodige vakkennis om zijn taak als conservator echt goed uit te
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voeren. Hij kocht niet altijd de juiste stukken aan en slaagde er niet in een hechte
collectie uit te bouwen.21 Op 27 mei 1872 werd hem via een Koninklijk Besluit,
bovenop zijn taak als conservator, de cursus ‘Histoire générale’ in de ‘École de
guerre’ toegewezen met een bijkomende wedde van 2500 frank per jaar, wat zijn
jaarinkomen op 7700 frank bracht.22 Voor tal van publicaties wist hij bovendien
subsidies los te krijgen. Tussen december 1841 en december 1886 ontving hij in de
vorm van ‘encouragements littéraires’ en ‘souscriptions’ voor 47.460 frank aan
toelagen.23 Niettemin vond hij dat de overheid hem niet beloonde in verhouding tot
wat hij voor het vaderland betekende en betekend had.24

Ten dienste van het vaderland
Geheel ten dienste van dat nieuwe vaderland heeft Juste een gigantisch oeuvre bij
elkaar geschreven. Zijn bibliografie telt bijna driehonderd titels, exclusief herdrukken,
vertalingen en talloze bijdragen aan kranten. Fernand Vercauteren (1903-1979) schat
dat hij zo'n 40.000 gedrukte bladzijden op zijn naam heeft staan.25
In de ogen van de negentiende-eeuwse Belgische historici was België eeuwenlang
onderdrukt geweest, tot het in 1830 eindelijk de lang verhoopte vrijheid had weten
te verwerven. Het nieuwe België was dus eigenlijk ‘herwonnen vaderland’,26 of zoals
generaal Bruno Renard (1804-1879) het verwoordde in het verslag van het Concours
quinquennal d'histoire nationale van 1856: ‘La Belgique constitue la plus vieille
association politique de l'Europe, et c'est une vérité qu'il faut proclamer jusqu'à la
rendre populaire. [...] Les événements de 1830 n'ont donc pas été une révolution,
mais une restauration.’27 [België is de oudste politieke associatie van Europa, en dat
is een waarheid die we moeten verkondigen tot ze populair is. [...] De gebeurtenissen
van 1830 zijn dus geen revolutie geweest, maar een restauratie.] De zestiende-eeuwse
opstand van de Nederlanden tegen Spanje en de Brabantse Omwenteling van 1790
werden geïnterpreteerd als voorafbeeldingen van de grote bevrijding van 1830.28
Maar om van een bevrijding te kunnen spreken, moest er natuurlijk eerst
onderdrukking geweest zijn. Daartoe werd de mythe gecreëerd van de Spaanse,
Oostenrijkse, Franse en Hollandse bezetting, terwijl er, op de Franse tijd na, nooit
sprake is geweest van bezetting, maar integendeel van volstrekt legitieme vorsten.29
De toevoeging van een paar wezenstrekken vulde het beeld psychologisch aan: de
Belg was van nature vrijheidslievend en trouw aan zijn soeverein op voorwaarde dat
die rechtvaardig regeerde.30
Juste was kind van zijn tijd. Op enkele publicaties na is heel zijn oeuvre gewijd
aan de zestiende eeuw, aan 1790 en aan het nieuwe België. Terugblikkend op zijn
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levenswerk schrijft hij op 25 mei 1870 aan de liberale eerste minister Walthère
Frère-Orban (1812-1896): ‘Je m'étais imposé de bonne heure un plan: je voulais
tracer le tableau des annales du pays, puis développer dans des ouvrages distincts
les principaux épisodes de notre histoire, la révolution du XVIe siècle, celle de 1790,
et de la renaissance de la nationalité belge depuis 1830.’31 [Al snel had ik mezelf een
plan opgelegd: ik wilde het beeld schetsen van de geschiedenis van het land,
vervolgens in afzonderlijke werken de belangrijkste geschiedkundige episodes in
detail bespreken, de revolutie van de zestiende eeuw, die van 1790 en de heropleving
van de Belgische nationaliteit sinds 1830.] Net als zijn tijdgenoten had Juste een
voorkeur voor oorlogen en revoluties en voor historische figuren die het Belgische
vorstendom al aangekondigd zouden hebben zoals Godfried van Bouillon, Karel de
Grote en Keizer Karel om slechts de grootsten te noemen.32 Een aanzienlijk deel van
zijn oeuvre bestaat dan ook uit biografieën.

Fragment uit de brief van Théodore Juste aan Walthère Frère-Orban van 25 mei 1870. Algemeen
Rijksarchief, inventarisnr. T 015, dossiernr. 261, Juste. Pièces confidentielles. Duplicaat in het
handschrift van Juste.

Als historicus was Juste volkomen autodidact, maar dat waren alle historici van
zijn tijd om de eenvoudige reden dat er geen universitaire opleiding geschiedenis
bestond. Die zou pas vanaf 1872 opgezet worden in Brussel en Luik en later ook in
Leuven en Gent.33 In 1856 en in 1876 heeft Juste de Prix quinquennal d'histoire
nationale gekregen, niet omwille van de intrinsieke waarde van zijn werk - de jury
maakte nogal wat kanttekeningen en liet hem in 1856 de prijs delen met drie andere
historici -, maar omdat hij zo dapper meehielp aan de creatie van een Belgisch
verleden. In het verslag van het Concours quinquennal d'histoire nationale van 1876
formuleerde rapporteur Alphonse Le Roy (1822-1896) dat als volgt: ‘Le jury lui [=
Juste] décerne derechef le prix quinquennal [...], en considération de l'importance
de ses travaux sur l'histoire nationale, et notamment de ses études sur la révolution
de 1830 et sur l'établissement de la monarchie belge.’34 [De jury kent hem nogmaals
de vijfjaarlijkse prijs toe, gelet op het belang van zijn werken over de nationale
geschiedenis, in het bijzonder zijn studies over de revolutie van 1830 en over de
vorming van de Belgische monarchie.] Juste was daarenboven de meest populai-

Jaarboek Multatuli 2016

19
re historicus van zijn tijd.35 Zijn Précis de l'histoire moderne considérée
particulièrement dans ses rapports avec la Belgique werd zes keer herdrukt, een
aantal van zijn boeken is vertaald in het Duits, het Engels, het Nederlands en zelfs
het Hongaars, en hij schreef ook een reeks schoolhandboeken waarover Vercauteren
weet mee te delen: ‘Tous les potaches qui eurent des succès scolaires entre 1850 et
1880 reçurent aux distributions de prix quelques volumes reliés, dorés sur tranche
et ornés de dessins romantiques, des oeuvres de Juste.’36 [Alle scholieren die tussen
1850 en 1880 goede cijfers behaalden kregen bij de prijsuitreiking enkele gebonden
delen, verguld op snee en versierd met romantische tekeningen, uit het oeuvre van
Juste.] Geen wonder dat de Franse politicus en schrijver Saint-René Taillandier
(1817-1879) hem kroonde tot ‘l'historien national de la Belgique’.37
Juste deed geen archiefonderzoek.38 Zijn oeuvre bestaat uit knip- en plakwerk uit
wat al gepubliceerd was, maar ook daarin verschilde hij niet van veel van zijn
Belgische collega's.39 Alleen in zijn biografieën van contemporaine politici heeft
Juste gebruik kunnen maken van onuitgegeven documenten om de eenvoudige reden
dat zij hem door die politici ter beschikking werden gesteld. Maar veel verder dan
het louter afdrukken ervan is hij nooit gekomen. De wetenschappelijke waarde van
zijn werk is omgekeerd evenredig aan zijn patriottisch vuur. Toen het unionisme tot
een einde kwam, boette ook de Belgische geschiedschrijving in aan invloed en kracht.
‘L'union fait la force’ werd aangevreten door de groeiende onenigheid tussen liberalen
en katholieken en door het ontstaan van een Vlaamse en Waalse identiteit.40

La Pacification de Grand & le Sac d'Anvers 1576
Justes boekje over de Pacificatie van Gent is in allerlei opzichten typisch voor hem.
Om te beginnen behandelt het een van zijn favoriete periodes. Ten tweede is het een
samenraapsel van wat al gepubliceerd was. De eerste negentig bladzijden heeft hij
simpelweg laten overdrukken uit zijn Histoire de la révolution des Pays-Bas sous
Philippe II uit 1867. Er is weliswaar een openings- en een slotalinea toegevoegd,
hier en daar is een woord of een zin vervangen, en de voetnoten en een paar kleine
alinea's zijn weggelaten, maar dat was cosmetica die vooral moest camoufleren dat
hij zichzelf aan het plagiëren was.41 De laatste achtenveertig bladzijden zijn letterlijk,
maar niet foutloos, overgenomen uit het Traictéde la Paix uit 1576 met hier en daar
wat willekeurige spellingaanpassingen. Het boekje is ten derde opgedragen aan de
invloedrijke militant-liberale Gentse hoogleraar en politicus Auguste Wagener
(1829-1896), die op dat moment schepen van Onderwijs en Schone kunsten van Gent
was en samen met Fredericq de groot-
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se herdenking van de Pacificatie van Gent op touw zette.42 Via opdrachten, brieven
en het toezenden van gratis exemplaren wist Juste een netwerk van invloedrijke
vrienden op te bouwen en daarin past deze opdracht perfect. Ten vierde weerspiegelt
het avant-propos de hierboven geschetste visie van Juste en zijn tijdgenoten op de
Belgische geschiedenis. De Pacificatie wordt gezien als ‘un des épisodes les plus
mémorables des annales des anciens Pays-Bas’ en als een voorafspiegeling van 1830.
Het Spaanse bestuur wordt gebrandmerkt als ‘domination étrangère’ en de opzet is
‘contribuer à répandre des notions authentiques et nationales’. [bj te dragen tot de
verspreiding van authentieke en nationale begrippen.]

Titelblad van La Pacification de Gand & le Sac d'Anvers (1876). Privébezit Ivan Vanlerberghe.

Juste werd in zijn tijd geprezen om zijn ‘impartialité’ en om zijn ‘patriotisme’.43
Dat laatste is in dit boekje alomtegenwoordig. De opstand tegen de Spanjaarden
wordt toegeschreven aan ‘la puissance irrésistible d'un patriotisme général’ (10) en
de opstandelingen worden steevast ‘vrais patriotes’ of ‘partisans’ genoemd (10, 11,
17, 27, passim). Het gaat in de ogen van Juste ook helemaal niet om een opstand,
maar om ‘la délivrance de la patrie’ (15).
Geschiedschrijving en letterkunde vloeiden in de pionierstijd van de Belgische
historiografie moeiteloos in elkaar over. Hendrik Conscience (1812-1883),
bijvoorbeeld, heeft ook een Geschiedenis van België (1845) geschreven en omgekeerd
waagden historici als de Gentse hoogleraar Henri-Guillaume Moke (1803-1862) zich
aan historische romans.44 Ook Juste deinsde er niet voor terug om de geschiedenis
wat dramatischer te maken door vurige adjectieven en wat directe rede in te lassen.
Het spreekt meer tot de verbeelding Willem van Oranje (1533-1584) zelf aan het
woord te laten dan te vertellen wat hij misschien gezegd zou kunnen hebben.
Het lijkt daarom op het eerste gezicht misschien wat vreemd dat Juste door zijn
tijdgenoten ook gewaardeerd werd om zijn ‘impartialité’. Daarmee werd echter
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bedoeld dat hij fragmenten uit bestaande publicaties aan elkaar reeg zonder een
persoonlijk standpunt in te nemen. Het ging dus om een soort van onpartijdigheid
die probleemloos overvloeide in kleurloosheid. Paul Henrard (1830-1896) vergeleek
Justes aanpak met die van een ‘greffier consignant fidèlement les témoignages
entendus’.45 [een griffier die getrouw de getuigenissen die hij gehoord heeft, op papier
zet.] Het voordeel van die aanpak was echter wel dat ook voor katholieke lezers alles
verteerbaar bleef, wat uiteraard een enorme afzetmarkt opende. In het reeds genoemde
juryverslag van 1856 wordt over het bekroonde werk, Histoire de la révolution des
Pays-Bas sous Philippe II, gezegd:
A peine l'ouvrage avait-il vu le jour, que l'opinion publique rendait à
l'impartialité de l'auteur un éclatant hommage. En Belgique, en France,
en Allemagne, parmi les écrivains catholiques comme parmi les partisans
du libre examen, tous ceux qui ont rendu compte de ce travail, s'accordent
pour louer la bonne foi de l'auteur et son amour de la vérité.46
[Het werk was nog maar pas verschenen of de publieke opinie bracht al
bijzondere hulde aan de onpartijdigheid van de auteur. In België, in
Frankrijk, in Duitsland, zowel bij de katholieke schrijvers als bij de
voorstanders van het vrije onderzoek, looft iedereen die het werk besproken
heeft, de betrouwbaarheid van de schrijver en zijn liefde voor de waarheid.]

Het antwoord van Multatuli
Multatuli kreeg wel vaker boeken toegestuurd en het pleit voor hem dat hij dan
meestal de moeite nam om uitvoerig en dankbaar te antwoorden. Zo'n antwoord
volgde dikwijls eenzelfde scenario. Eerst schreef Multatuli dat hij het erg druk had,
vervolgens nam hij zich voor om het boek in kwestie te lezen en in afwachting daarvan
gaf hij alvast zijn mening voor wat die waard was, ‘comme une boutade’, zoals hij
in zijn brief aan Juste twee keer relativerend schrijft.
Ook de brief aan Juste begint met een klacht over de drukte die Multatuli teistert.
Vervolgens raakt hij heel even zijn stokpaardje van het ‘doodzwygen’ aan, zo te zien
omdat Juste hem gevraagd had of hij in Nederland niet wat reclame kon maken.
Multatuli hoefde verder slechts het avant-propos van tweeënhalve pagina's door
te nemen om te weten dat Juste bewondering had voor Willem van Oranje en een
afkeer van Alva (1507-1582). Zelf was hij totaal de tegenovergestelde mening
toegedaan, zoals op tal van andere plaatsen uit zijn oeuvre blijkt. In zijn ogen was
Willem van Oranje een hypocriet die vooral de kunst verstond om elk gevaar uit de
weg te gaan en daar zo rijk mogelijk van te worden.47 Alva, daarentegen, was dapper,
eerlijk, consequent en trouw, en al helemaal niet uit op gewin.48
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Hoezeer Multatuli in zijn brief ten slotte ook klaagt dat zijn gezondheid zwak is, toch
weet hij nog een krachtige, typisch Multatuliaanse filippica neer te zetten over
katholicisme versus protestantisme, een thema dat weliswaar mede aan de basis lag
van de zestiende-eeuwse beroerten, maar toch vooral een van zijn favoriete
onderwerpen was. In Multatuli's ogen was alle godsdienst verfoeilijk, maar de
protestantse het meest van allemaal. Zelfs de inquisitoire ultramontaanse jezuïeten
waren te verkiezen boven de protestanten, die immers niet alleen wreed, maar ook
nog achterbaks waren. Dat gold des te meer voor de zogenaamde ‘moderne’
protestanten, die wetenschap en bijbel wilden verzoenen en zich in Multatuli's ogen
dus wel hypocriet moesten gedragen.

Frontispice van La Pacification de Gand & le Sac d'Anvers (1876).

Toen Julius de Geyter in het voorjaar van 1865 zijn onvoltooid gebleven epos Drie
menschen van in de wieg tot in het graf naar Multatuli stuurde, volgde diens antwoord
een vergelijkbaar scenario. Eerst kreeg de Geyter te lezen: ‘Och, ik mag sedert eenigen
tyd niet lezen. Myn ogen hebben nog juist sterkte genoeg voor 't nodige corrigeren
van drukproeven... en niet eens dàt, altyd!’, waarop een korte beoordeling volgde
van het hem toegestuurde werk.49 Uit vriendschap gaf Multatuli in 1872 zijn Ideën
[sic] 932-94250 de vorm van een brief aan de Geyter en daarin kreeg het bekende
thema protestanten versus ultramontanen zijn plaats:
Geloof me, beste oprechte liberale Vlaming, men kan de religie der
modernen honderdvoud aanlengen met de onschuldigste bestanddelen,
voor ze in moordkracht hoeft te wyken voor 't Jezuïtisme. Gy, vrienden
der Mensheid in België, gy voorstanders van vooruitgang, ge beklaagt u
over de Katholieken? 't Zyn engelen. Over de Ultramontanen? 't Zyn
aartsengelen. Doe me 't genoegen, den eersten priester dien ge ontmoet,
namens my te omhelzen.51
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Juste en Nederland
Multatuli noemt Juste een ‘homme libéral’. Had Juste zichzelf in een begeleidende
brief zo getypeerd? Leidde Multatuli dat af uit de teneur van het avant-propos? Of
was Justes reputatie zo groot dat Multatuli de afzender ideologisch kon thuisbrengen?
Onbekend was de historicus Juste in Nederland niet. Toen uitgever Arie Cornelis
Kruseman (1818-1894) in 1869 het tijdschrift De oude tijd oprichtte, deed hij een
beroep op hem, maar Juste bedankte omdat hij het te druk had.52 Multatuli woonde
echter niet in Nederland, maar in Duitsland. Zou de reputatie van Juste ook tot in
Nieder-Ingelheim doorgedrongen zijn? Het antwoord op die vraag moeten we schuldig
blijven.
Een andere vraag waarop niet met zekerheid kan worden geantwoord is waarom
Juste uitgerekend dit boekje naar Multatuli stuurde. In Multatuli's correspondentie
is geen enkele andere brief aan Juste te vinden en zijn naam komt ook niet voor in
het register van personen die in Multatuli's brieven worden genoemd.53 Omgekeerd
hebben wij tussen de brieven van Juste geen enkele brief van of aan Multatuli
aangetroffen en evenmin een waarin hij genoemd wordt. Het is dus erg aannemelijk
dat Juste maar één keer naar Multatuli geschreven heeft en hem alleen dit boekje
heeft toegestuurd. Het was daartoe overigens ook puur materieel gezien zeer geschikt,
want het telt maar 142 bladzijden, meet slechts 22 bij 14 cm en weegt hooguit 440
gram.

Fragment uit de brief van Théodore Juste aan Joseph-Ernest Buschman van 3 augustus 1841.
Lettoerenhuis J 493 B 104006/41.

Juste had de gewoonte om exemplaren van zijn boeken te laten rondsturen. Van
La Pacification zijn medio juli 1876 vanuit en op kosten van het Ministère de
l'Intérieur. Administration des Beaux-Arts, Sciences et Lettres vijftig exemplaren
verzonden naar bibliotheken overal te lande en nog eens eenenveertig naar onder
meer politici, academici en vakgenoten.54 Multatuli komt in die verzendlijsten niet
voor. Hij zal zijn exemplaar dus rechtstreeks van Juste ontvangen hebben, want
bovenop de zendingen vanuit het ministerie verstuurde Juste zelf ook exemplaren.
Zijn correspondentie bevat opvallend veel brieven waarin hij een boek aanbiedt of
voor een toegezonden boek bedankt wordt, vaak met een korte beoordeling, want
daar drong hij veelal op aan. Aan Joseph-Ernest Buschmann (1814-1853), ‘de eerste
grote uitgever van de herlevende Vlaamse letterkunde’,55
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schreef hij bijvoorbeeld op 3 augustus 1841: ‘Je ne vous cache point que je ne serai
satisfait que lorsque vous m'aurez fait l'honneur de me lire et de me juger. Critiquez,
blâmez, fouettez, si vous le trouvez bon, mais faites-moi comparaître par-devant
votre tribunal.’56 [Ik zeg u ronduit dat ik pas tevreden zal zijn als u me de eer hebt
bewezen me te lezen en te beoordelen. Bekritiseer, keur af, gesel, indien u dat nodig
vindt, maar laat me verschijnen voor uw rechtbank.] Het is best mogelijk dat Juste
ook Multatuli in die zin om een oordeel heeft gevraagd.
Dat Juste uitgerekend een exemplaar van zijn boekje over de Pacificatie naar
Multatuli stuurde, kan ook te maken hebben gehad met het thema. In tegenstelling
tot zijn overige publicaties over specifiek Belgische aangelegenheden kon de
zestiende-eeuwse opstand tegen Spanje ook Noord-Nederlanders interesseren.
Misschien is het vanuit diezelfde overweging dat hij op 4 september 1869 aan Adriaan
Justus Enschedé (1829-1896), lid van de firma Joh. Enschedé & Zonen maar ook
archivaris en bibliothecaris van Haarlem, een exemplaar toezegde van zijn Histoire
de la révolution des Pays-Bas sous Philippe II57 dat toen herdrukt werd en dat niet
toevallig het boek is waaruit hij zeven jaar later La Pacification zou destilleren.58
Maar er is meer. Toen secretaris Fredericq en voorzitter Wagener in 1875 de eerste
stappen zetten om in Gent een grote herdenking van de Pacificatie te organiseren,
werd meteen duidelijk hoe diep de kloof was geworden tussen klerikalen en liberalen.
Voor de liberalen was in 1576 een eerste schuchtere stap gezet op de weg naar een
tolerante samenleving en was Willem de Zwijger de onsterfelijke held die dat tot
stand had weten te brengen. Op bladzijde 6 van het avant-propos van La Pacification
formuleert Juste dat als volgt:
Certes, la Pacification de Gand n'a pas encore proclamé nettement le
principe de la liberté de conscience... Néanmoins, c'est grâce à elle que
Guillaume le Taciturne, d'immortelle mémoire, a obtenu pour la Hollande
et la Zélande le droit de professer librement la religion réformée. C'est
grâce à elle que les décrets du duc d'Albe et du conseil des Troubles ont
été suspendus.
[De Pacificatie van Gent heeft natuurlijk nog niet in alle duidelijkheid het
principe van de gewetensvrijheid uitgeroepen... Toch is het dankzij haar
dat de onvergetelijke Willem de Zwijger voor Holland en Zeeland het recht
heeft verkregen om de gereformeerde godsdienst vrij te belijden. Dankzij
haar zijn de decreten van de hertog van Alva en de raad van Beroerten
opgeheven.]
In de ogen van de katholieken, echter, was Willem de Zwijger een regelrechte
bedrieger die slechts de bedoeling had gehad om hun rechten te fnuiken en geen
enkel ogenblik van plan was geweest om de Pacificatie te respecteren. De katholieke
krant l'Écho de Namur et de la Province schrijft in haar aflevering van 21-22
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augustus 1876: ‘Ainsi ce prince traître et félon, qui causa la ruine et la dévastation
de nos provinces, n'avait d'autre mobile que son intérêt personnel.’ [Zo had deze
valse en trouweloze prins, die verantwoordelijk was voor de ondergang en de
verwoesting van onze provincies, geen andere drijfveer dan zijn persoonlijk belang.]

Links het titelblad van het officiële programma van de historische stoet, rechts de katholieke falsificatie.
Stadsarchief Gent. V 353 B.

Links de officiële tekst bij de derde wagen uit de optocht, rechts de katholieke. Stadsarchief Gent. V
353 B.

De Gentse feestelijkheden rond de herdenking waren bovendien geheel in handen
van het liberale stadsbestuur, en dat was er volgens de katholieken alleen op uit om
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hen in een kwaad daglicht te stellen. Het Journal de Bruxelles van 2 september 1876
verwoordde dat als volgt: ‘Le but des fêtes organisées à Gand pour la célébration de
l'anniversaire triséculaire de la pacification de Gand est
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incontestablement d'exalter, d'une part, le parti gueux, et, d'autre part, de nuire à la
religion et de jeter le discrédit sur les catholiques.’ [Het doel van de Gentse
feestelijkheden ter herdenking van de driehonderdste verjaardag van de pacificatie
van Gent is ontegenzeglijk enerzijds de geuzenpartij te verheerlijken, en anderzijds,
de godsdienst schade te berokkenen en de katholieken in diskrediet te brengen.]
Juste, die nochtans zo streefde naar ‘impartialité’, belandde willens nillens in het
oog van de storm. De ultramontaanse krant Le Bien public publiceerde tussen 26 juli
en 31 augustus 1876 twaalf brieven over de Pacificatie van de hand van een anonieme
‘ancien professeur d'histoire’ die zich ook ‘Votre abonné H.’ noemde. Het historisch
werk van Juste werd spottend afgekraakt als onbetrouwbaar en vooringenomen. Het
Journal de Bruxelles nam tussen 26 augustus en 2 september 1876 een aantal brieven
over. Net voor de aanvang van de feestelijkheden op 3 september werden ze zelfs te
koop aangeboden in boekvorm.59 Juste reageerde met drie brieven die eveneens
afgedrukt werden in beide kranen.60
Maar ook buiten de pers werd de strijd uitgevochten. De pastoors verboden de
gelovigen om naar de stoet te gaan kijken en organiseerden tegenactiviteiten. De stad
vroeg de mensen om hun gevels met vlaggen te versieren, maar vanaf de kansel werd
dat verboden. Er werd zelfs een katholiek tegenprogramma van de stoet verkocht
dat qua uiterlijke vormgeving nauwelijks te onderscheiden viel van het officiële,
maar een totaal ander verhaal vertelde. ‘Meerdere toeschouwers moeten zich hieraan
laten vangen hebben en dit blijkt onder meer uit een brief van een zekere J.B.J. Loef
uit Sas-van-Gent waarin de auteur beweert dat hem in de Veldstraat voor de prijs
van 10 ct. een katholiek exemplaar als het ware in de hand geduwd werd.’61
Dat alles drong ook door tot in Nederland. Al op 20 juni 1875, ruim een jaar voor
de feestelijkheden zouden aanvangen, wijdde Jan ten Brink een bijdrage aan het
‘Eeuwfeest der Pacificatie’ in het Zondagsblad van Het Nieuws van den Dag, die
meteen bekritiseerd werd in de protestants-conservatieve Rotterdamsche Courant
van 23 juni 1875,62 iets wat het ultrakatholieke Gentse Fondsenblad van 26 juni 1875
met graagte bekendmaakte in Vlaanderen onder de titel ‘Onze liberalen, door
Hollandsche protestanten veroordeeld’.
Toen de feesten ruim eenjaar later van start waren gegaan, wist de Gentsche
Mercurius van 4-5 september 1876 te melden dat Wagener bij de opening het woord
had gericht tot de talrijke aanwezigen ‘uit Noord en Zuid’. Uit Noord-Nederland
hadden toegezegd aanwezig te zullen zijn: Laurens Reijnhard Beijnen (1811-1897),
Willem Hofdijk (1816-1888), Willem Jonckbloet (1817-1885), Jan ten Brink
(1834-1901), Johannes van Vloten (1818-1883) en George Willem Vreede
(1809-1880)63 ‘en meer anderen uit Noord-Nederland’, zoals de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 3 september 1876 eraan toevoegde. In de Gentsche Mercurius van 6-7
september
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1876 kon men lezen dat ‘[v]ele vreemde dagbladen’ correspondenten hadden
gezonden, waaronder ‘het Handelsblad van Amsterdam, het Vaderland van 's
Gravenhage, de Middelburgsche Courant uit Middelburg, en vele andere dagbladen’.
De befaamde pijpen- en aardewerkfabrikant Van der Want uit Gouda liet zelfs
‘Pacificatiepijpen [...] maken, waarvan hij aan elk lid van de Commissie voor Kunst
en Geschiedenis een gratis exemplaar’ liet toekomen.64 Een stunt die hij bij de
zeshonderdste verjaardag van de Guldensporenslag hoogstwaarschijnlijk nog eens
heeft overgedaan.65
Kortom, in Nederland was men eveneens op de hoogte van wat zich in de
Arteveldestad afspeelde en ook dat kan voor Juste een stimulans geweest zijn om
zijn boekje naar Multatuli te sturen, al blijft het, zoals gezegd, de vraag of een en
ander tot Nieder-Ingelheim is doorgedrongen. Multatuli maakt er in zijn brief in ieder
geval geen enkele allusie op.

Typisch Multatuli
De brief van Multatuli aan (hoogstwaarschijnlijk) Théodore Juste laat ons geen
onbekende Multatuli zien, maar leert ons de bekende weer een beetje beter kennen.
Hij maakt tijd om uitvoerig te danken voor een ongevraagde zending van een zo
goed als zeker onbekende schenker en neemt de gelegenheid te baat om een aantal
van zijn geliefde thema's te bespelen in de krachtige stijl die hem zo eigen is.
Ook in het Frans weet hij die kracht te handhaven. Als kind had Multatuli uitstekend
Frans geleerd in de zogenaamde ‘Fransche school’ van Hendrik Roelof Meskendorff
(1805-1865). In de zogenaamde ‘Latijnse school’, waar hij vanaf zijn twaalfde een
paar jaar op de banken heeft gezeten, stond echter geen Frans meer op het
programma.66 Na zijn Franse lectuur in Indië heeft hij zijn Frans in de praktijk kunnen
oefenen tijdens zijn omzwervingen in Frankrijk in 1857 en vooral toen Brussel van
1858 tot 1866 zijn thuisbasis werd.67 In de hier afgedrukte brief schrijft hij wel eens
een accent te veel of te weinig, of vergist hij zich in het genus van een woord, maar
daartegenover staat dat de brief zo te zien in een ruk is geschreven zonder kladversie
en zonder correctieronde. Multatuli was bovendien de eerste om bescheiden toe te
geven dat zijn Frans niet vlekkeloos was. Herman Van Duyse (1847-1899), zoon
van Prudens Van Duyse (1804-1859), die zijn Franse vertaling van het Gebed van
den onwetende naar Multatuli gestuurd had, kreeg in februari 1869 te lezen: ‘Ik schryf
en spreek redelyk fransch, maar 't blyft eene soort van middellyke vertaling myner
indrukken, en soms verwar ik me in een zee van que's en qui's.’68
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De brief bevestigt, ten slotte, Multatuli's consequente gedrag en denken. Zijn leven
lang heeft hij een hekel gehad aan de Oranjes die, in zijn ogen, naar de buitenwereld
toe de held speelden, maar intussen hun zakken vulden, terwijl Alva handelde naar
zijn overtuiging. Dat is trouwens ook de verklaring voor Multatuli's afkeer van de
inconsequente modernen versus zijn waardering voor de consequente ultramontaanse
jezuïeten.
Kortom, zelfs al was de brief in een ander handschrift geschreven en niet
ondertekend, dan nog zou al wie Multatuli gelezen en genoten heeft, zonder aarzelen
besluiten: dit is Multatuli ten voeten uit.
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‘Om eene hervorming tot stand te brengen, behoort men te weten,
wat men wil’
Multatuli en de Maatschappij tot Nut van den Javaan (1866-1877)
Maartje Janse
Op 5 oktober 1869 ontstak Eduard Douwes Dekker in grote woede bij het lezen van
zijn post. Iemand had iets geschreven waardoor hij zich miskend voelde. Hevig
verongelijkt zette hij zich aan zijn schrijftafel en diende de onbeschaamde stevig van
repliek. Hij zou in de komende jaren wrok blijven koesteren en in woord en geschrift
regelmatig terugkomen op deze episode.
Kortom: het was een dag als alle andere.
Multatuli verkeerde in een vrijwel onafgebroken staat van verontwaardiging,
woede en verbittering over de miskenning die hem ten deel viel. Er is ooit door
Robbert-Jan Henkes en Erik Bindervoet een prachtige scheurkalender uitgebracht
onder de titel Nietzsche is ziek, met op elke dag een verwijzing naar kwaaltjes en
pijntjes die de hypochondrische filosoof precies op die datum beschreven had in zijn
correspondentie. Dat variëerde 'van ‘Ziek’, ‘Weer ziek’ en ‘Nog steeds ziek’ tot
‘Schele hoofdpijn’, ‘Slijmvliesontsteking’, ‘Braken’ en ‘Zelfmoordgedachten’.1 Ik
hoop vurig dat het Multatuli-genootschap nog eens een scheurkalender uitbrengt
volgens hetzelfde idee, onder de titel Multatuli is boos, met daarin een selectie tirades,
scheldwoorden en verwensingen die hij zo'n anderhalve eeuw geleden op precies die
datum opschreef.
Het conflict tussen Multatuli en de Maatschappij tot Nut van den Javaan - want
in dit geval opereerden de kleinburgerlijke ‘hansworsten’ die Multatuli's toorn over
zich afgeroepen hadden onder de vlag van deze vereniging2 - laat zien welke
alternatieve strategieën er waren om de misstanden in Nederlands-Indië aan de kaak
te stellen. Multatuli koos ervoor alleen te vechten, en zichzelf te presenteren als
onbegrepen profeet. Hij was daarin succesvol: dit beeld is ook in de historiografie
lange tijd dominant geweest.
Zo heeft Cees Fasseur in 2009 een stukje geschreven over ditzelfde conflict waarin
hij de conclusies trekt die Multatuli hoopte dat het nageslacht zou trekken. Fasseur
geeft Multatuli de eer degene te zijn die de ethische politiek dichterbij heeft gebracht
en stelt dat hij zijn tijd zo ver vooruit was dat hij onmogelijk
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een invulling van zijn programma had kunnen geven.3 Daar is wel iets op af te dingen.
Multatuli cultiveerde het beeld van zichzelf als een eenzame strijder voor waarheid
en recht in koloniale aangelegenheden, maar tijdgenoten zagen hem als een van een
grotere groep critici van de koloniale politiek. Mannen als Van Hoëvell, Roorda van
Eysinga, Marten Douwes Teenstra, Julien Wolbers, en Willem Bosch hadden vanaf
de jaren 1840 felle kritiek geuit op koloniale misstanden. En verschillende van hen
hadden wel degelijk concrete invullingen van een morele koloniale politiek ontwikkeld
en daar zelfs mee geëxperimenteerd.
Wat was er precies gebeurd op 5 oktober 1869? Multatuli woonde sinds kort in Den
Haag, na zijn tijd in Duitsland. De plaatselijke afdeling van de Maatschappij tot Nut
van den Javaan - straks meer over die vereniging - had net een Schoolfonds opgericht,
om geld in te zamelen om een school op Java op te zetten. Een van hen had de
circulaire met een verzoek om bijdragen bij de beroemde schrijver van de Max
Havelaar door de bus gedaan in de hoop op steun van de invloedrijke schrijver.
Tevergeefs.
Twee dagen later, nog steeds boos, schreef Multatuli een causerie over de kwestie
voor De Locomotief:4
Er bestaat sedert enige jaren een Maatschappy tot Nut van den Javaan, die
- my tot gisteren toe ignorerende!- heel zoetjes het door Havelaar geopend
jachtterein ausbeut.
En my vraagt men om daartoe by te dragen. Men vraagt daartoe geld aan
Havelaar! (...) Aan Havelaar vragen de Javaannutheren geld tot nut van
den Javaan. (...) ik heb my wel gewacht lucht te geven aan den
aandoeningen die my bestormden by 't lezen van dat vod. A quoi bon
immers? De heren die 't tekenen weten niet wat zy doen. Ziet hier alles
wat ik geantwoord heb en erkent lieve mensen dat ik me weet te bedwingen.
In de inderdaad erg korte brochure De Maatschappy tot nut van den Javaan5 schrijft
hij.
Het kon u toch, naar ik meen te mogen veronderstellen, bekend zyn, dat
ik aan 't welzyn der inlandsche bevolking van Nederlandsch-Indië heb
ten-offer gebracht wat 'n mensch offeren kan.
Ik meen 't dus zonderling te mogen vinden, aangesproken te worden om
hulp, namens de door U vertegenwoordigde Maatschappy, die naar m'n
innige overtuiging, door de oogen des volks afteleiden van de ware
oorzaken der kwaal, het hare bydraagt om die kwaal te bestendigen en
ongeneeslyk te maken.
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Wie inderdaad prys stelt op beschaving, tracht haar niet bespottelyk te
maken door het uitreiken van geillustreerde schoolboeken, printjes en
hand-atlassen aan de slachtoffers van stelsel-matige knevelary,
mishandeling en moord.
Met nog eenige andere elementen - valsch liberalisme,
vry-arbeids-schwindel, kleinstädterei, geloof, geldzucht, europesche
baarsheid, e.d. - is de Maatschappy tot Nut van enz., onbewust een der
werktuigen in de hand van het booze, en als zoodanig 'n domme wreede
satyre op de Havelaarszaak, waarin de kanker die Indiën opvreet, met den
vinger is aangewezen.
Zeer gaarne wil ik naar m'n zeer beperkt vermogen iets bydragen, zoodra
er gelden worden verzameld voor 'n fonds om lezen te leeren aan 't
Nederlandsche Volk. Het doet my intusschen zeer leed, te moe en
ontwaren dat achtenswaardige personen, als waarvoor ik de
onderteekenaars der my geworden circulaire meen te moeten houden, zich
hebben laten verlokken ten-behoeve van Droogstoppels bezwaard gemoed
de rol van Tetzel te spelen.
Doneren aan het Schoolfonds vanuit een slecht geweten, als een aflaat - Multatuli is
natuurlijk cynisch, maar heeft ergens wel de kern van de zaak te pakken. De
Maatschappij tot Nut van den Javaan was onderdeel en katalysator van de beweging
die een ‘morele politiek’, later ethische politiek genoemd, propageerde, decennia
voordat die in 1901 regeringsbeleid werd. Investeringen in onderwijs,
gezondheidszorg, infrastructuur waren tegelijkertijd schuldbewuste pogingen de
koloniën vooruit te helpen en legitimaties van het voortbestaan van uitbuiting en
koloniale onderdrukking.6
In zijn opgewonden brieven over het drukken en verspreiden van dit pamflet blijkt
dat Multatuli er veel van verwachtte:
Waarde Huisman! Bygaand blaadje moet absoluut bij duizende exemplaren
't land door en met spoed. (...) De titel is eenvoudig (...) Juist de geringe
prys (2 cents?) naast zulk een titel zal effect maken, en men zal zien dat
ik in dat kleine stukje meer bereik dan in een dikke brochure.7
Zijn causerie werd overigens slechts deels in De Locomotief geplaatst, waarschijnlijk
omdat die te grof en beledigend gevonden werd.8 Vooral waarschijnlijk het punt
waarop Multatuli stelt dat de Maatschappij wreder is dan de in die dagen beruchte
massamoordenaar Trauppmann. ‘Hy viel z'n slachtoffers niet lastig met beschaving!
Hy sarde ze niet met atlassen, printjes, schoolboeken en europese onderwijzers!’9
Op deze brochure volgde natuurlijk een reactie van de Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Maar eerst zal ik de opper-Tetzel aan u voor stellen.10
Willem Bosch (1798-1874) is na zijn dood in de schaduw van Multatuli verdwenen.
En dat terwijl de kranten bij zijn dood in 1874 schreven: hij zal de geschiedenis
ingaan als ‘der Javanen kampioen’ [voorvechter] en ‘den grooten Javanenvriend’.
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De naam van Willem Bosch zal door het nageslacht genoemd worden als
de man, die met Multatuli en Van Hoëvell de Nederlandsche natie het
eerst tot het besef heeft gebracht dat ook de Javaan aanspraak heeft op
rechtvaardige behandeling, op ontwikkeling en beschaving.11
Maar Willem Bosch was volgens zijn bewonderaars nog belangrijker dan die andere
twee. Ze hadden alledrie door hun verhalen en oproepen verontwaardiging gewekt
bij delen van de Nederlandse bevolking, maar Bosch had als enige een manier
gevonden om die verontwaardiging te kanaliseren en in te zetten voor politieke
verandering. Hij had namelijk ‘een vereenigingspunt’ gecreëerd, een pressiegroep
opgericht, waarmee de strijd tegen onrecht met vereende kracht gevoerd kon worden.12

Willem Bosch (1798-1874) (Collectie Familie Bosch).
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Het levensverhaal van Willem Bosch leest als een Victoriaanse roman.13 Hij werd in
1798 in Amsterdam geboren, als de zoon van een welvarende meestertimmerman,
die hem streng godsdienstig en ‘harteloos’ opvoedde nadat Willems moeder al vroeg
overleed. Er bestaat een mooie ongepubliceerde autobiografische schets van de eerste
dertig jaar van zijn leven - Bosch overleed helaas voordat hij die kon voltooien.
Vader raakte financieel aan de grond, Willem werd wees en moest op dertienjarige
leeftijd gaan werken voor de kost. Om verder te komen in het leven studeerde hij in
de avonduren tot hij in 1817 het diploma van scheepsheelmeester ontving. Met
verouderde, gebrekkige kennis en nauwelijks praktijkervaring vertrok hij als
scheepsarts naar Nederlands Oost-Indië.
Dood, ziekte en behoud van gezondheid waren centrale thema's in het leven van
de negentiende-eeuwer. Voor wie naar de koloniën vertrok, gold dat nog veel sterker.
De ‘koloniale ervaring’ werd grotendeels bepaald, gekleurd of beperkt door (de angst
voor) tropische ziekten en dood. Dit ondervond ook Willem Bosch, die binnen de
Militair Geneeskundige Dienst opmerkelijk snel carrière maakte en het in 1845 zelfs
tot Chef van die dienst bracht.14 Dat hij zonder een goede opleiding en contacten de
hoogst mogelijke positie binnen de dienst wist te bereiken, had alles te maken met
zijn grote inzet en ambitie. Anders dan zijn collega's, die hun vrije tijd ‘op loszinnige
wijze doorbrachten’, leefde hij volgens een strak regime. Zijn plichtsbesef kwam
deels voort uit lijfsbehoud. Zelfbeheersing, discipline en regelmaat waren volgens
velen de enige manier om de vatbaarheid voor tropische ziekten te verkleinen.
Bosch was een arts die een groot medelijden voelde met zijn patiënten en er alles
aan deed hun lijden te verzachten. Hij koos ooit als motto. ‘Travailler sans cesse au
soulagement de l'humanité souffrante’ - onophoudelijk werken om het lijden van de
mensheid te verzachten. Was hij niet in staat de zieken te helpen, dan trok hij zich
dat persoonlijk aan, bijvoorbeeld toen hij in 1821 een expeditie naar Palembang
begeleidde en er aan boord al snel cholera uitbrak, terwijl er nauwelijks medicijnen
waren.
De arts alleen zal zich een denkbeeld van mijnen toestand onder zoo vele,
van alles verstokene, lijders kunnen maken. Zonder hulp, verschooning
of lafenis, smeekten zij aan mijne knieën om redding en verzachting van
hun lijden en ik was geheel magteloos, zonder eenig hulpmiddel; het was
een verschrikkelijken toestand.15
Toen hij de leiding had over de medische dienst, voelde hij zich evenzeer
verantwoordelijk voor het welzijn van de inheemse bevolking. Begin 1846 brak er
op Midden-Java een epidemie uit. Toen die verergerde, zocht Bosch naar maatregelen
om de
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noodlijdenden te redden en Nederland te vrijwaren van den smet en het
pijnlijk verwijt, dat het zelfs geen 1/4000 wilde afstaan van de 30 millioen
[gulden] jaarlijks door den arbeid der Javanen verkregen, om hun wat
voedsel en ruim [kinine] te verstrekken, waarnaar ze in waarheid de handen
smeekend uitstrekten.16
Hij raadde in een rapport de regering aan ziekenbarakken in te richten en dekens,
kinine en ook rijst uit te delen, aangezien voedselgebrek volgens hem een van de
condities was waaronder de ziekte verergerde. Het rapport werd hem zeer kwalijk
genomen. De regering vatte het op als een directe aanval: het uitdelen van rijst op
kosten van de overheid zou een schuldbekentenis inhouden dat de Javanen hongerden
en ziek werden door het cultuurstelsel. Hij werd zelfs in een rapport over deze zaak
als ‘vijand van het gouvernement’ aangeduid.17
Zijn verweer luidde dat maatregelen nemen om een epidemie te voorkomen nu
eenmaal zijn taak waren: ‘dat is heilige, dure verpligting jegens de regering en de
Indische bevolking, wier geneeskundige belangen mij zijn toevertrouwd, waarvoor
ik verantwoordelijk ben en niet zal ophouden mijne krachten en het mij geschonken
vermogen aan te wenden’.18 Deze controverse opende Bosch de ogen voor de politieke
kant van het bestuur van de koloniën. Hij zou tot zijn dood een fervent bestrijder van
uitbuiting van de koloniën in het algemeen en van het cultuurstelsel in het bijzonder
blijven.
Het is duidelijk dat de levensloop van Willem Bosch en die van Eduard Douwes
Dekker opmerkelijke parallellen vertonen. Beiden waren kritische ambtenaren die
in conflict kwamen met het gouvernement omdat ze zich niet voegden naar de mores
van de koloniale ambtenarij maar ruchtbaarheid gaven aan hun kritische houding,
met een beroep op hun geweten: de Javaan mocht niet langer uitgebuit worden. Als
reactie op de affaire schreef Bosch, net als Douwes Dekker, een boek, getiteld: De
vermeerdering van Java's bevolking, beschouwd als de grootste bron van rijkdom
voor Nederland (1851). Hierin bestreed hij het bestaande koloniale stelsel. Al waren
de voordelen van het cultuurstelsel - de miljoenen van het batig slot - voor Nederland
evident en was het begrijpelijk dat er veel voorstanders van het stelsel waren, de
gevolgen voor Java waren desastreus, het vruchtbare land verarmde volgens hem in
rap tempo. Bosch profeteerde een catastrofe die zou volgen, als de bron, die nu nog
rijkelijk stroomde, op zou drogen. Indië zou dan voor Nederland verloren gaan, een
doemscenario dat begin jaren 1850 vaker voor ogen gehouden werd, bijvoorbeeld
door Van Hoëvell onder het pseudoniem Jeronymus.19 Daarin was Multatuli zeker
niet de eerste.
Multatuli en Bosch cultiveerden beiden het beeld van de eenzame strijder tegen
onverschilligheid en onrecht. Beiden waren bijzonder ambitieus, wilden als
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typisch negentiende-eeuwse self-made men hogerop komen, en konden niet goed
omgaan met stagnatie op dat vlak - dat werd als persoonlijke miskenning beleefd.20
Vanwege zijn zwakke gezondheid had Bosch zich na zijn pensionering in 1856 niet
meer als arts gevestigd en dat maakte hem tot een van de vele gepensioneerde
publicisten van zijn tijd. Een plek in de Tweede Kamer zou in dat opzicht de bekroning
van zijn carrière zijn geweest. Bosch koos echter voor de oppositie buiten de Kamer.
En hij deed dat om redenen die Multatuli-kenners bekend in de oren zullen klinken.
Ik schreef eerder over Bosch. ‘Politiek was hem te benepen, Bosch wilde een
volksbeweging opwekken die zijn weerga nog niet had gekend. Als bevrijder van de
Javaan de geschiedenis ingaan was zijn brandende ambitie. Met zijn sterke
persoonlijkheid, krachtige statements en energieke houding had hij alles in zich om
een voortrekkersrol te spelen in het koloniale debat. Hij had echter één zwak. hij kon
zichzelf moeilijk relativeren en kon daardoor ook slecht met kritiek omgaan.
Aangezien zijn motieven in zijn ogen altijd even puur en nobel waren voelde hij zich
door kritiek zeer verongelijkt, miskend en gekwetst. Hij kon zich dan erg
ongenuanceerd opstellen. Kritiek op zijn interpretatie van statistische gegevens
noemde hij dan bijvoorbeeld een bewuste verdraaiing van de waarheid. Die waarheid
dacht hij in pacht te hebben en dat anderen dat niet zagen stemde hem mismoedig.
Steeds voelde hij zich miskend en onheus bejegend, ook door zijn vrienden en
medestanders, als zij niet net zoveel heilig vuur aan de dag legden als hijzelf. Zoals
in een overlijdensbericht te lezen viel. “De grievende teleurstellingen, die hij moest
ondervinden, de laster waaraan hij tot het laatst van zijn leven blootstond, maar vooral
de treurige onverschilligheid waarvan zijn eigen geestverwanten blijk gaven, hadden
zijn vroeger zoo sterk gestel hevig geschokt. De vroeger zoo moedige strijder was
aan den vooravond van zijn werkzaam leven moedeloos en pessimistisch.”’21
Deze omschrijving zou ook op Multatuli van toepassing kunnen zijn. Er zijn echter
ook opmerkelijke verschillen in temperament, loopbaan, en actiemiddelen die beide
Javanenkampioenen kozen in hun strijd. Bosch kon uiteindelijk ondanks zijn kritische
houding zijn functie blijven uitoefenen. Zijn meerderen waren over het algemeen
overtuigd van zijn goede bedoelingen en waardeerden zijn inzet en werk. Van de
regering ontving Bosch na lang aanhouden in 1848 een brief waarin stond dat zijn
persoon en werk gewaardeerd werden, maar waarin ook nogmaals zijn ongelijk
inzake de oorzaken van de epidemie werd benadrukt. Daardoor kon Bosch zonder
zijn eergevoel geweld aan te doen in zijn functie blijven. Douwes Dekkers ‘door
zichzelf geabsorbeerde megalomanie’ (een kwalificatie van Ernst Kossmann)22 zou
dit een te nederige houding zijn geweest. hij nam in 1856, slechts drie maanden na
aanvaarding van zijn ambt, zelf ontslag en ging niet in op pogingen tot verzoening.
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Maar de belangrijkste verschillen tussen Bosch en Multatuli liggen in de manier
waarop ze hun strijd voerden. Multatuli was een Einzelgänger die medestanders
systematisch van zich af stootte, terwijl Bosch met de Maatschappij tot Nut van den
Javaan concreet een massabeweging probeerde te organiseren. Bosch koos een
concreet politiek doel: afschaffing van het cultuurstelsel, terwijl Multatuli gefocust
bleef op zijn eigen eerherstel. Bosch probeerde praktische projecten op Java op te
zetten, als de eerdergenoemde school, terwijl Multatuli meende dat dit afleidde van
de hoofdzaak en dus schadelijk was.
Ook voor Bosch, met zijn uitgesproken mening en omstreden stijl was het moeilijk
om met anderen samen te werken zoals blijkt uit de gebeurtenissen rond de oprichting
van de Maatschappij tot Nut van den Javaan. Vooral Bosch' verwijt dat zending in
de koloniën hypocriet was zolang de maatschappelijke en politieke misstanden bleven
voortduren was shockerend voor veel tijdgenoten, en om die redenen wilden veel
orthodox-protestanten niet met hem samenwerken. De Maatschappij werd daarmee
‘onbedoeld een vereniging van modernen en liberalen’ - net als de Max Havelaar
door de liberalen was ingelijfd gebeurde dat ook met Bosch' beweging.23
In 1866 werd in de Arnhemse zaal van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
de Maatschappij tot Nut van den Javaan opgericht. In 1866 hadden 160 mensen uit
heel Nederland zich aangemeld, al snel waren dat er 1000 en op haar hoogtepunt had
de vereniging 2500 leden, die verdeeld waren over tientallen afdelingen in het land.
Daar werden lezingen en vergaderingen georganiseerd om mensen voor te lichten
en ze te laten discussieren over de koloniale politiek. Sommigen vonden dat de
Maatschappij duidelijker politiek stelling moest nemen, bijvoorbeeld door een petitie
te organiseren. Anderen vonden dit een slecht idee, omdat dit irritatie zou kunnen
wekken bij de politieke tegenstanders van de Maatschappij. Uiteindelijk is er geen
petitie gekomen. Nadat de Suikerwet en de Agrarische wet waren aangenomen, en
het cultuurstelsel dus min of meer was afgeschaft, meenden veel leden dat het doel
van de Maatschappij bereikt was, en zegden hun lidmaatschap op.24
Bosch riep expliciet Nederlandse vrouwen op lid te worden van de vereniging.
Hij spoorde ‘Nederlandsche moeders’ aan zich te identificeren met Javaanse vrouwen,
en te handelen vanuit hun medelijden met ‘die ongelukkige, niet zóó blanke, maar
toch niet minder teerhartige moeders’, die door het cultuurstelsel tot armoede en
wanhoop gedreven zelfs hun kinderen verkochten. Volgens Bosch maakten de grotere
gevoeligheid van vrouwen, hun grote (moeder)liefde, medelijden en hulpvaardigheid
vrouwen bijzonder geschikt om te protesteren tegen deze misstanden. Dat Bosch
vrouwen uitnodigde lid te worden van de Maatschappij was bijzonder. De gangbare
mening over de kwestie was weliswaar:
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‘het is politiek, waarmee vrouwen niets te maken, noch zich te bemoeien hebben’,
maar hiertegen verzette de Maatschappij zich. ‘Is er politiek in de jammerkreten van
die medemenschen waar ze bezwijken van gebrek, onder hunnen, door ons zoo slecht
betaalden arbeid? En hebt gij daarmede niets te maken noch u te bemoeien, gij
barmhartige vrouwen?’25 Bosch gaf een haast feministische boodschap: Vrouwen
waren volgens hem ‘tot iets beters [...] geschapen, dan de gewone sleur der
maatschappij van u eischt’.26 Tot teleurstelling van Bosch waren slechts twintig van
de 2500 verenigingsleden vrouw.

Eerste pagina van het Reglement van de Maatschappij tot Nut van den Javaan, opgericht in 1866.

Terug naar het conflict van october 1869. Twee weken nadat Multatuli's brochure
De Maatschappy tot nut van den Javaan verscheen, plaatste de Nieuwe Rotterdamsche
Courant een reactie daarop van J.C. van Lier, journalist, stenograaf van de Tweede
Kamer, en een van de bestuursleden van de Haagse afdeling van de Maatschappij.27
Hij schreef. ‘Gij weigert elke bijdrage tot [het Schoolfonds]. Dat staat u vrij. Maar
gij ridiculiseert onze plannen. Ten aanzien van het laatste vraag
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ik: met welk recht?’ Van Lier wijst Multatuli er fijntjes op dat hij niet de eerste en
enige is die veel heeft opgeofferd in de strijd ten gunste van de Javaan, en verwijst
naar Van Hoëvell en Bosch. Hij stelt dat Droogstoppel weliswaar een geslaagd figuur
is, maar Max Havelaar een omstreden figuur blijft. Simpelweg omdat het niet duidelijk
is wat Max Havelaar, wat Multatuli precies wil.

Ingezonden brief van J.C. van Lier in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (1869)

Multatuli had in zijn Brief aan de kiezers opgeroepen tot een derde partij.28 Van
Lier wijst Multatuli erop dat het mobiliseren van verontwaardigde burgers de eerste
fase is, maar dat dit zonder een degelijk actieprogramma niet veel zal opleveren.
Dat streven is schoon en edel, maar dat doel wordt niet bereikt door
declamatie en louter overdrijving. (...) Tot dusverre heeft de heer E.
Douwes Dekker twee boeken (en later meer) geschreven op hetzelfde
thema, n.l. om de natie wakker te schudden. Welnu, gesteld, dat het volk
ontwaakt zij, dan hebben wij iets meer noodig dan romantiek, cursiefletters,
verdichtselen en holle klanken, en dan moeten wij weten wat er behoort
gedaan te worden.29
Multatuli wordt gesommeerd mee te delen ‘welke zijne middelen zijn’. Voor Multatuli
was dat een rare vraag. Het was simpel: eerherstel voor hemzelf was de belangrijkste,
en misschien zelfs wel de enige manier om de inlanders te helpen. Zoals Nop Maas
het formuleerde: ‘zonder een centrale rol voor hemzelf is er in zijn visie geen heil
voor de inlander mogelijk’. ‘Dat is de Javanen kwestie’, schreef Multatuli; ‘Zoolang
ik niet overwin, durft er nog niemand in Indië z'n pligt te
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doen. Juist IK, IK, IK! Dáárin ligt juist de ware kwestie: of ik of v. Twist gelijk heb?’30
Na publicatie van zijn brochure Nog eens vrije arbeid in 1870 barst de discussie
tussen de Maatschappij tot Nut van den Javaan en Multatuli nogmaals los, vooral
over de vraag of Multatuli's positie ten opzichte van het cultuurstelsel was veranderd.
Hij leek het eerder door hem bekritiseerde stelsel nu te verdedigen, wat hem het
verwijt opleverde ‘dat [hij zich] verkocht had aan 't behoud’, de conservatieve partij.
Multatuli verhield zich op een ingewikkelde manier tot zowel de liberale als de
conservatieve partij, zoals Nop Maas heeft beschreven.31 De kern van de zaak is dat
Multatuli niet echt geïnteresseerd was in politiek, hij praatte daar alleen over inzoverre
het zijn zaak zou kunnen helpen. Omgekeerd was dat al vrij snel eveneens het geval:
maar weinigen waren geïnteresseerd in Multatuli's zaak, men praatte er hooguit over
inzoverre het hun politieke partij verder kon helpen. Wel interessant is het dat
Multatuli op zijn manier ook inzag dat stemmen van eenlingen vaak minder voor
elkaar kregen dan gecoördineerde actie. ‘Ieder vloekt Holland maar niemand schynt
intezien dat er, om iets degelyks te bereiken, eenheid en organisatie noodig is’. Hij
dacht hierbij eerder aan een leger dan aan een vereniging: wanneer zijn appels aan
de regering en de publieke opinie niet effectief genoeg zouden zijn, zag hij geweld
als laatste optie.32 Liever vechten dan meewerken aan een derde partij.
Multatuli maakte de leden van de Maatschappij tot Nut van den Javaan verdacht
als mensen die eigenbelang nastreven in hun strijd voor waarheid en rechtvaardigheid
voor Java.
Het is tegenwoordig recht fatsoenlyk lid van die Maatschappy te wezen.
Het poseert 'n mens. Zo'n ding is bijna zo bruikbaar als een congres (...)
om zich ook eens op de voorgrond te stellen. De waardigheid van voorzitter
of secretaris ener stedelyke afdeling kan men zo ongeveer gelyk stellen
met die van ouderling of diaken, en klinkt veel moderner. Of er crediet
aan verbonden is by koolpui weet ik niet, maar by de kiezers zeker. Dat
lidmaatschap heeft voorts de goede hoedanigheid dat men er mee terecht
kan intra et extra, binnen en buiten de grenzen van een kamp. ‘Werda,
parool?’ roept de schildwacht en op een luid: ‘vriend, evangelisatie!’ wordt
men doorgelaten. ‘Werda, parool?’ roept de wacht en ‘vriend, vry-arbeid!’
wordt er geantwoord met gelyk succes. Kortom, 't is een kostelyke zaak.33
Hij analyseerde het lidmaatschap van de Maatschappij als statussymbool en
toegangsbewijs voor zekere kringen. De twee wachtwoorden waren evangelisatie en
vrijarbeid, hetgeen deze kringen definiëert als die van christelijk en koloniaal-liberaal.
De kritiek die Multatuli op de Maatschappij had, was dat het allemaal zo burgerlijk
was. De bekrompen burgerman wilde zich profilen en greep daarvoor de ellende van
de Javaan aan.34
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Gefrustreerd beet Willem Bosch van zich af naar zijn rivaal Multatuli, die hij
omschreef als
den man, die in zelfgenoegzaamheid en zelfverheerlijking zich telkens als
een deugdenbeeld verheft, zich op een piédestal plaatst en dan van die
hoogte de omstanders met ‘innige verachting’ overlaadt en hen met slijk
werpt. (...) den man, in wiens binnenste zoo weinig ruimte is, om aan
zielenadel in den mensch te gelooven, dat hij al wat edel en goed is bij
anderen, verdacht maakt, en aan eigenbelang, huichelarij en baatzucht
toeschrijft, wat niet opwelt uit de reine Havelaarsbron'. De affaire-Lebak
werd nog eens door Bosch herzien, en wat bleek: het was Multatuli's eigen
schuld, Duijmaer van Twist was zijn ‘waardigen weldoener (...) die hem
zoo welwillend en loyaal behandelde’; en Multatuli's lijden was het product
van zijn ‘eigen verkeerdheid (...) il l'a voulu.35
De leden van de maatschappij waardeerden deze uitvallen naar Multatuli overigens
volstrekt niet. Afdeling Sneek, die grotendeels bestond uit Multatulianen, stelde in
1870 in een ingezonden brief aan het maandblad van de Maatschappij:
Bovendien vond het in onze afdeelings-vergadering algemeene afkeuring,
dat in bedoelde geschriftjes persoonlijke aanvallen voorkomen, en wel in
het Juninummer tot tweemalen toe tegen Multatuli; een man, die het haars
inziens waarlijk niet verdiend heeft, door de M. tot N. v.d. Javaan op eene
wijze te worden besproken, zooals daarin geschiedt. Onze afdeeling is naïf
genoeg te meenen, dat juist door den schrijver van den Max Havelaar veler
oogen geopend en veler harten ontvankelijk gemaakt zijn om mee te werken
tot herstel van het onrecht, den armen Javaan aangedaan, en dat hij grooten
invloed heeft uitgeoefend op het ontstaan onzer Maatschappij (...) Zoo iets
zal velen, op wier krachtige medewerking anders te rekenen ware, van
haar vervreemden.36
Twee jaar later, op de algemene jaarvergadering van de Maatschappij, stelde de
afdeling Sneek dat wat zij vreesde inderdaad gebeurd was: de aanvallen op Multatuli
hadden veel leden afkerig van de Maatschappij gemaakt. Deze opmerking mondde
uit in een lange discussie over de vraag of de kritiek op Multatuli gerechtvaardigd
was geweest.
Men wees er op, dat de persoonlijke aanval op Multatuli slechts het gevolg
is geweest van herhaalde uittartingen van zijne zijde. De Maatschappij
onthoudt zich zooveel mogelijk van personaliteiten, maar mocht niet
toelaten dat hij zonder eenig motief haar streven verdacht maakte, en
bedriegerij noemde. Dat Multatuli hetzelfde zou willen als de Maatschappij,
schoon met andere middelen, werd geenszins toegegeven.37
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De vereniging lag op dat moment ook van andere kanten onder vuur, omdat de schijn
van belangenverstrengeling gewekt was door een voorstel van een van de
bestuursleden om fondsen te werven voor een landbouwonderneming waar wellicht
hij of zijn familie van zou kunnen profiteren. De precieze toedracht is onduidelijk,
maar gaf genoeg aanleiding tot verdachtmakingen. J. Heemskerk Az. sprak in de
Tweede Kamer over de Maatschappij als een vereniging ‘die door sommigen
gehouden wordt voor een der gemoedelijkste boeren-bedriegerijen die nog immer
in Nederland heeft bestaan’.38
In de Indische pers werd op veel fellere toon gespot met de Maatschappij, als het
door Multatuli duchtig gegeselde ‘zwaklievelingskind’ van Bosch en Van Lier.39
Vooral in de Java-Bode trok Conrad Busken Huet herhaaldelijk van leer tegen Bosch
en de Maatschappij: in Nederland trappen ze misschien in dit soort praatjes, maar
hier zien we scherper hoe hypocriet die zijn. Heeft Bosch niet jarenlang geprofiteerd
van het koloniale systeem, in bezoldiging en pensioen? ‘Reeds de kinderen in Indië
leren als instinktmatig heenzien door de gaten der mantels, welke die soort van
profeten zich in Nederland om de schouders werpen’.40 Hij suggereerde zelfs dat
Bosch seniel was, en dat zijn vereniging koddig en onmannelijk was, ‘Nooit heeft
die instelling een voorkomen van kracht en jeugd vertoond; reeds op de dag harer
geboorte droeg zij rimpels in het voorhoofd; en zovaak zij hiertoe het woord voerde
dacht men onwillekeurig aan den ingevallen en tandeloozen mond eener bejaarde
vrouw’ - ook al omdat het een naamsvariant op een toen al bijna honderdjarige,
ouderwetse Maatschappij tot Nut van 't Algemeen had gekozen.41
Was de Maatschappij tot nut van den Javaan inderdaad ouderwets? Geenszins.
Het was een moderne vereniging, een van de eerste pressiegroepen in Nederland.
Collectieve organisatie in de politiek was modern, een voorloper en voorbereider
voor politieke partijen, de eerste waarvan (ARP) in 1879 werd opgericht.42
De vereniging voegde daarbij iets toe aan bestaande verenigingen: waar liberale
critici aanvoerden dat het Indisch Genootschap de Maatschappij overbodig maakte,
stelde de Maatschappij:
Deze twee instellingen, wel verre van elkander noodeloos te maken, of in
de weg te staan, [kunnen] veeleer geacht (...) worden elkander aan te vullen,
eenigermate misschien te vergelijken met de 1e en 2e kamer der Staten
Generaal. Het Indisch genootschap heeft eene meer aristokratische
inrigting. Niet ieder kan lid worden, wie wil, maar het lidmaatschap wordt
als een soort van eerbewijs opgedragen aan degenen, die het bestuur
waardig acht zitting daarin te hebben. (...) Bovendien is de contributie f8
's jaars. De Maats. t.N. v. de J. daarentegen is een geheel democratische
instelling, zij stelt het lidmaatschap open, voor wie het slechts wil tegen
eene bijdrage van f2 's jaars.’43

Jaarboek Multatuli 2016

48
Hier wordt het woord democratisch overigens voor het eerst gekoppeld aan dit soort
verenigingen. De Maatschappij werkte actief aan het openbaren van koloniale
aangelegenheden: vanaf 1848 moest het parlement en het volk meebeslissen over
koloniaal beleid en daar was kennis voor nodig. Vandaar dat ze lezingentours
organiseerden. Sarcastisch stelde een criticus: ‘Ze gaan naar Meppel, Oldenzaal and
Beesterzwaag en andere plaatsen, die levendige contacten met Nederlands-Indie
onderhouden, om de geheimen van de desabestuur bloot te leggen’.44 Maar de
Maatschappij zag dit als onderdeel van de democratisering van de maatschappij:
sinds 1848 was iedere burger krachtens de grondwet verantwoordelijk voor wat de
regering deed.
lederen winter worden talrijke afdeelings-vergaderingen gehouden in
steden en dorpen, waar voorheen zelden of nooit de naam van Java gevoerd,
laat staan over de behoeften van het Nederlandsch-Indische Rijk van
gedachten gewisseld werd. In populaire voordrachten stellen sprekers de
Indische vraagstukken in een voor het groote publiek helder licht, en
gewoonlijk volgen op die voordrachten gemeenzame besprekingen, waarin
ieder burger als 't ware leert zich eene gezonde opinie te vormen over
zaken en toestanden die hij vroeger meende dat alleen behoorden tot het
domein der specialiteiten.45
Daar had Multatuli op zich niets tegen, hij had vooral niets op met collectieve
ondernemingen. Hij heeft daar fel tegen geageerd in bijvoorbeeld zijn stukken over
congressen en congreswoede, over verenigingen en verenigingswoede. Dat laatste,
de verenigingsmanie van zijn tijdgenoot was volgens hem een uiting van
middelmatigheid en vormde volgens hem ‘met veeziekte en parlementery (...) de
eigenaardige kenmerken van onze tijd’. Zijn continue verwijzingen naar het
maatschappelijk aanzien dat de valse Javanenkampioenen als Bosch zouden verwerven
met hun oproepen en acties suggereren dat hij daar heimelijk ook jaloers op was.
Omdat hij het niet van samenwerking moest hebben maar van zijn genie, verkondigde
hij het idee dat de wereld nooit verbeterd was door collectieve inspanning, maar door
geniale individuen als Newton, Shakespeare, Copernicus en Columbus. Een rijtje
waar hijzelf natuurlijk ook in hoorde.46
Multatuli was ontegenzeglijk een genie, maar in sommige opzichten was hij minder
uniek dan wel gedacht wordt. De manier waarop Bosch omging met zijn situatie en
de keuzes die hij maakte vormden een alternatief voor Multatuli's keuzes. Bosch'
geschiedenis werpt nieuw licht op die van Douwes Dekker, en geeft, in andere
woorden, reliëf aan Multatuli's gedrag. Provocerend zou je de vraag kunnen stellen
of de Havelaarszaak niet een onproductieve variant op Bosch' conflict was, in plaats
van Multatuli's verwijt dat de Maatschappij tot Nut van den Javaan ‘een domme
wrede satyre op de Havelaarszaak’ was.
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In 1874 overleed Willem Bosch. Drie jaar later werd zijn geesteskind opgeheven.
Een paar jaar later meldde Multatuli zijn lezers in een noot bij een herdruk: ‘De
kwakzalvery met die Maatschappy tot nut van den Javaan is goddank ter ziele’.47
Toch fijn dat de eeuwig verongelijkte, die zoveel geleden heeft, dat nog heeft mogen
meemaken.
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Het pleidooi van Pleij*
Herman Pleij
Op 18 januari 2016 publiceert schrijver Christiaan Weijts een column in
NRC Handelsblad over de verplichte leeslijsten in het middelbaar onderwijs.
Tot zijn afschuw figureert daarop nog altijd Max Havelaar, ‘die
afgrijselijke monumentale baksteen, effectief moordwapen voor elk
sluimerend vonkje literaire interesse’. Drie dagen later houdt
cultuurhistoricus Herman Pleij in het tv-programma De Wereld Draait
Door een hartstochtelijk pleidooi voor de roman van Multatuli, die volgens
hem juist op de middelbare school gelezen moet worden. Hieronder zijn
betoog.
Arme, arme Christiaan Weijts. Wat is hem ontgaan, wat is hem onthouden? Het is
een voortreffelijk schrijver, maar wat heeft hij veel moeten missen! In 1860 verschijnt
er een buitengewoon merkwaardige roman, hier zie je een herdruk in een prachtige
kaft, met de merkwaardige titel Max Havelaar - ja, wie is dat helemaal! - en
vervolgens: of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. Is dat een
roman of is dat een verhaal over koffieveilingen?
Enfin, je slaat het boek open en dan zie je onmiddellijk dat we te maken hebben
met fictie, met verzonnen tekst. Want de hoofdfiguur is ene Batavus Droogstoppel.
Dat is een duidelijke naam: Batavus is de oer-Hollander en Droogstoppel verwijst,
althans voor hemzelf, naar een kwaliteit. Hij is nuchter, hij laat zich geen oren
aannaaien, hij is op de waarheid gericht. Deze Batavus Droogstoppel is in het begin
langdurig aan het woord. Hij geeft aan hoe oprecht hij wel is. Hij is eigenlijk wel
geïnteresseerd, laat hij zich ontvallen - terwijl hij voortdurend vermeldt dat hij
makelaar in koffie is, Lauriergracht N 37, beleefd aanbevolen, dat komt steeds in
zijn betoog terug want de handel blijft vooropstaan - hij is eigenlijk wel geïnteresseerd
in een boek over de koffieveilingen. Want de beurs is wat slap, er moet wat pep
komen in de zaak en zo'n boek zou hij eigenlijk zelf wel willen schrijven. Maar dan
moet het wel de absolute waarheid zijn, hij heeft namelijk de pest aan poëzie en
literatuur, dat vindt hij helemaal niks. Een soort Christiaan Weijts dus, die overigens
een voortreffelijk schrijver is. Dat is waar Batavus voor staat, onze moderne Batavus
even daargelaten: hij wil de absolute waarheid, geen verzonnen flauwekul.
Hij zegt: wat moet ik met gedichten, dat is allemaal leugenachtig. Neem nou een
gedicht als ‘De lucht is guur, en het is nu vier uur.’ Wat moet je met zo'n tekst

Jaarboek Multatuli 2016

52
als het kwart over drie is? Kwart over drie: dan zit je met je rijmwoord verkeerd, dan
moet je de woorden anders gaan schikken en dan begint het gedonder al, dat je gaat
liegen en de boel belazeren. Stel je voor dat ik een gedicht lees, zegt Batavus, waarin
staat ‘Ik heb uw dochter lief.’ Ik heb helemaal geen dochter, wat moet ik met zo'n
tekst, en als ik wel een dochter zou hebben, was het vast wel een lelijke dochter en
die kan je helemaal nooit liefhebben. Enfin, u hoort wel aan mij, Droogstoppel, dat
dat allemaal tot flauwekul leidt. Weg met de poëzie! Recht voor zijn raap wil ik een
tekst hebben!
Dan krijgt hij in handen het Pak van Sjaalman, dat bij hem wordt bezorgd. Het is
een wonderlijke hoeveelheid documenten, verhandelingen, teksten, noem maar op,
van alles en nog wat, er wordt opgesomd wat erin staat. Hij ziet ineens dat een
belangrijk deel van dat Pak van Sjaalman gaat over koffieveilingen. Dat is nou precies
wat hij nodig had, dat gaat hij gebruiken om zijn boek te schrijven! Hij huurt een
Duitse klerk in, ene Stern, die hem zal helpen, die ook hoofdstukken zal schrijven.
En dan, in dat kader, duikt op uit dat Pak van Sjaalman - Max Havelaar. Ha, daar
hebben we dus de figuur van de titelpagina! Deze Max Havelaar, assistent-resident
in ons Nederlands-Indië, vertelt verschrikkelijke dingen. Er komen feiten naar boven
waarvan je niet weet of het nou ware feiten zijn of niet - want je zit toch een roman
te lezen? Inmiddels heb je drie vertellers, namelijk Batavus en die Stern en Max
Havelaar. Je wordt dus voortdurend op het verkeerde been gezet, je wordt uitgedaagd,
geprovoceerd. Je raakt zeer geboeid: wat is hier aan de hand? Wat is dit voor soort
van tekst?
Max Havelaar vertelt dan dat wij, de Nederlanders, de Javanen uitbuiten en wel
op een heel geraffineerde wijze. Wij laten de Javanen namelijk zichzélf uitbuiten en
dat doen we door middel van de regenten. De regenten in Java buiten hun eigen volk
uit en wij in Holland gaan er met de buit vandoor. Max Havelaar vindt dat schandalig,
hij probeert er van alles aan te doen. Hij spreekt de hoofden van Lebak toe want zij
zijn de oplichters, zij zijn de profiteurs van wie wij er zoveel hebben, die wij in
Nederland eren met eretitels, terwijl het ons uiteindelijk alleen maar gaat om de
winst.
Maar wat hij ook doet, het helpt niet. Dan besluit Max Havelaar een parabel te
vertellen, de parabel van Saïdjah en Adinda. Een zeer romantisch, aangrijpend verhaal
over een jong Javaans stelletje dat een bestaan wil opbouwen, dat een buffel koopt,
dat het land omploegt - daar hebben ze die buffel voor nodig - en steeds wordt die
buffel gestolen door het bewind dat van hen wil profiteren. Hun oogst wordt voor
een groot deel in beslag genomen, ze krijgen de kans niet om iets van de grond te
krijgen. Het verhaal wordt steeds dramatischer en het loopt ook heel droevig af. Ze
proberen het steeds weer opnieuw met een jong buffeltje, en hup, vóór dat wat waard
is, weg is die buffel. - Hij staat met lege handen, Max
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Havelaar, de assistent-resident, hij weet niet meer wat hij moet doen.
En op dat moment, terwijl je verbijsterd bent door alle gezichtspunten die op je
af komen, op dat moment stappen alle vertellers uit de roman. Want dan neemt Eduard
Douwes Dekker het woord, de echte auteur, die zich heeft verscholen achter de naam
Multatuli, een pseudoniem. De echte Eduard Douwes Dekker zegt: hoor eens, nu is
het genoeg! Het helpt niets wat ik hier doe, de Javaan wordt nog steeds mishandeld
terwijl ik maar aan die roman schrijf - en dat is ook nog eens een raar,
onsamenhangend verhaal.
Als lezer word je weer onderuitgehaald. Je bent geboeid geraakt, je vraagt je dingen
af, je denkt hoe zou dat allemaal gaan. En dan krijg je ineens door de auteur in persoon
uitgelegd: vergeet die roman, het is allemaal flauwekul, het hangt als los zand aan
mekaar, het is een gek verhaal, nu neem ik het woord!
Dan blijkt de roman ineens een pamflet te worden. Hij zegt: ik wil gelezen worden
en ik zal gelezen worden. Ik wil gelezen worden door ministers, door lakeien, door
tandartsen, door stofzuigerfabrikanten - enfin, een prachtige opsomming - en ik zal
gelezen worden want de Javaan wordt nog steeds mishandeld. Hij eist dan ook - het
is een echt pamflet - aan het slot van die roman maar zelf aan het woord: ik wil
resident worden in Nederlands-Indië om de zaak daar goed op poten te zetten, ik wil
schadevergoeding hebben, een heleboel geld, ik wil een onderscheiding hebben in
de orde van de Nederlandse Leeuw en ik draag het boek op aan koning Willem III.
- Die is dan onze koning, een hele rare koning overigens, maar het was wel slim van
hem want Willem III wilde graag de geschiedenis ingaan als degene die ons van de
slavernij en het kolonialisme had bevrijd, nou, dat zou komen.
Maar het loopt allemaal op een teleurstelling uit. Het boek wordt wel een enorm
literair succes, eerst in Nederland, later in de hele wereld, en het is dat nog steeds het is in meer dan veertig talen vertaald - omdat het zo'n bijzondere roman is. Maar
het directe succes, het maatschappelijk succes blijft uit, al komt dat overigens op
termijn wél.
En nu is het wonderlijke dat deze prachtige roman, die zó geraffineerd in elkaar
zit, die je van je stuk brengt - dat is het kenmerk van kunst, van literatuur, beeldende
kunst en muziek, je gaat verzitten, je zit op een andere bil, je bent niet meer degene
die je was vóór je dat werk had gelezen of gezien - nu is het wonderbaarlijke dat
deze prachtige roman kennelijk is voorbijgegaan aan die arme, arme Christiaan
Weijts, die een voortreffelijk schrijver is. Want wat in dit boek gebeurt is een
fantastische demonstratie van wat literatuur vermag.
Literatuur brengt je van je stuk. Literatuur, fictie, is een experimenteerveld, er
wordt met nieuwe gedachten gewerkt, er wordt gemorreld aan zekerheden. Dat is
ook de reden waarom een regime schrijvers vervolgt en boeken verbrandt. Dat
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gebeurt nog steeds, uit angst voor wat boeken in de geesten van mensen kunnen
aanrichten. Als je naar school gaat, heb je er recht op om te weten wat het woord
kan, in de vorm van beelden en beeldspraak, wat het woord kan aanrichten. Daarvoor
ga je naar school. Niet omdat je lezen leuk moet vinden - dat moet je zelf maar weten,
je moet zelf maar op het idee komen - maar omdat je recht hebt op onderwijs dat je
optilt. Op docenten die niet door de knieën gaan, maar je nieuwe horizonnen laten
zien, nieuwe vergezichten, je laten zien wat kunst, wat literatuur vermag en aanricht.
Dat is essentieel. Daarom wensen we Christiaan Weijts, die een voortreffelijk auteur
is, alsnog een opvoeding toe waarbij hij dat soort dingen leert zien. En dat niet alleen,
maar ook het belang ervan voor zijn kinderen.
Ik durf te vragen, aan Tom [Egbers] hier, aan jullie allemaal: zou je het niet
ontzettend erg vinden als je kinderen hiervan verstoken bleven en tweedimensionaal
werden weggezet? Wat is hierop uw antwoord?
Tom Egbers: Dat zou ik een gemis voor hen vinden. Ja, dat zou ik een
gemis vinden. Ik heb ooit, in de vierde klas, een leraar Nederlands gehad,
Maarten Looij, God hebbe zijn ziel, hij was zelf geen onverdienstelijk
dichter, die begon voor te lezen uit hoofdstuk 17: ‘Saïdjah's vader had een
buffel’, eerste regel, en dan welde er een traan op en die liep over zijn
wang. Er was nog een vierde klas, daar las hij hetzelfde voor en dan
gebeurde het weer, hoorde ik van de andere leerlingen.
Herman Pleij: Dat is authentiek.
Tom Egbers: En dat heeft mij tot lezen gebracht. Ik zag dat gebeuren en
werd erdoor gegrepen en toen ben ik zelf ook gaan lezen.
Herman Pleij: De werking van literatuur, dat is essentieel. We hebben het aan
Multatuli, Eduard Douwes Dekker, te danken dat die werking, in zo'n vroeg stadium
en zo fantastisch en briljant, is opengelegd, op een onweerstaanbare manier. Dit mag
niemand onthouden worden. In het bijzonder niet Christiaan Weijts, die een
voortreffelijk auteur is.

Eindnoten:
* Getranscribeerd, ingeleid en geredigeerd door Annelies Dirkse.
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Slag om Max Havelaar*
Peter Altena
Donderdag 21 januari 2016 mag als een datum in de Multatulistiek worden
bijgeschreven. In een redactioneel commentaar neemt NRC Handelsblad het op voor
de lectuur van Multatuli's Max Havelaar.
Nog maar een weekje ervoor had de bijna veertig jaar oude Haagse romancier
Christiaan Weijts in dezelfde krant nog de kachel aangemaakt met de Havelaar. Hij
had een gymnasiumleerling gesproken en die liet hem de leeslijst van zijn school
zien en ja hoor, daar stond ook Max Havelaar op. Onder de bij herhaling geuite
strijdkreet ‘fiuck de literaire canon’ noemde hij, Weijts dus, het werk van Multatuli
een ‘afgrijselijke monumentale baksteen, effectief moordwapen voor elk sluimerend
vonkje literaire interesse’. Voor docenten die hun leerlingen een keuzelijst voorlegden,
waar Multatuli's Max Havelaar op stond, had Weijts een gericht reisadvies: ‘naar
een strafkamp!’ Een adres en een postcode van zijn Goelag verstrekte hij daarbij
niet! Ouwe schrijvers zijn ‘vergeelde mummelaars van vroeger die in muffe kamertjes
hun belegen afttrekfantasietjes neerpenden’, hun boeken zijn ‘het geestelijk equivalent
van een besnijdenis’. Tussen aanhalingstekens krijgt de wereld van Weijts vorm.
Baksteen, moordwapen, strafkamp, fuck, aftrekfantasietjes en besnijdenis. Het geeft
een inkijkje in het sadistisch universum van Weijts. Een bekentenis tot fijnzinnig
understatement is het zeker niet en al evenmin bestand tegen herhaald citeren.
In stadia distantieerde de krant zich van de columnist. Een paar dagen na zijn
stoere column herdrukte de krant dezelfde column, maar nu geflankeerd door reacties.
Er was er zelfs eentje van sociaal-psycholoog Roos Vonk, die een antenne voor
hufterigheid heeft; zij vond het wel herkenbaar wat Weijts had geschreven. De meeste
briefschrijvers waren het echter met hem oneens. Bijna allen kozen zij daarbij
hoffelijke bewoordingen en waren zij eerder bedroefd dan boos.
En dan op 21 januari, op de dag dat Herman Pleij, ‘de professor’, in ‘De Wereld
Draait Door’ met een wat kortademige samenvatting en een grandioos slotakkoord
de zaak van Multatuli in het middelbaar onderwijs bepleitte, die dag ook hakte NRC
Handelsblad de knoop door in het redactioneel commentaar en op de achterpagina.
Ewoud Sanders dreef op die achterpagina in een tekst getiteld
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‘Fuck de spelling’ de spot met zijn mede-columnist, door in columns de trend te
signaleren ‘om een relatief groot punt met zo weinig mogelijk feiten of argumenten
te onderbouwen’.
In het redactioneel commentaar met de titel ‘Cruciaal: oude literatuur lezen’ wordt
door de redactie van NRC Handelsblad het belang van de lectuur van ‘literatuur, juist
ook uit oudere perioden’ onderstreept: ‘Zeker in een tijdperk, zoals het huidige, waar
mensen door snelle maatschappelijke veranderingen zoeken naar identiteit en
zingeving’, is het van belang om ‘cultureel, historisch en literair geheugen in de
samenleving’ overeind te houden. Voor docenten Nederlands ligt hier een belangrijke
rol, volgens het commentaar: ‘Zij kunnen de baksteen van Multatuli omtoveren tot
een spannende roman over een belangwekkende periode die het Nederland van nu
mede heeft vormgegeven’. Tussen deze aanhalingstekens krijgt de wereld van ‘Lux
et Libertas’ vorm. Vrome woorden, waar ik minus de vroomheid en het
dagsluitersgebabbel over identiteit en zingeving graag mee zou willen instemmen.
Wat zouden Multatuli, Willem Frederik Hermans, Karel van het Reve en Piet Grijs,
hadden zij nog geleefd, hun pen gescherpt hebben. Wat zouden zij Weijts ervan langs
hebben gegeven. In het voorbijgaan hadden ook de Wawelaars van NRC
Handelaarsblad menige steek moeten verdragen. Zij hadden de man die zo graag
sprak van aftrekfantasietjes en strafkampen herinnerd aan zijn debuutroman Art 285b,
waarin een wijsneuzige pianoleraar zich ontpopt als stalker, en aan alle publiciteit
rondom dat boek, waarin de schrijver vertelde dat hij de kunst van het stalken had
beoefend, wat hem was komen te staan op een taakstraf, zestig uur schoffelen in
Wassenaar. Boefje! Met strafblad, stoer! In zijn recente roman Euforie laat hij stukken
Ovidius onvertaald. Boefje met een brilletje!
Wie Weijts aanvalt, heeft het eigenlijk nogal gemakkelijk: de drogredenen liggen
voor het oprapen. In Propria Cures van 30 januari 2016 werd Weijts dan ook vlot
en ongetwijfeld voor hem goed verstaanbaar als ‘zakkenwasser’ en ‘mafklapper’
weggezet, je realiseert je ‘dat alles wat Weijts schrijft, grote grote onzin is.’ Niet dat
het hier om fijnzinnige argumentatie gaat, maar het past perfect in het polemisch
register van Weijts.
Ik was het ‘fuck de canon’-Weijts al weer bijna vergeten toen een nieuwe column
van hem mijn aandacht trok. Het was gericht tegen staatssecretaris Sander Dekker.
Ik wist niet goed voor wie mijn afkeer groter moest zijn. Sprak Weijts in de
fuck-column nog een gymnasiumleerling, in de nieuwe column is zijn gesprekspartner
een hogeschooldocent. Weijts spreekt niet met gewone mensen, ja misschien bij het
schoffelen in Wassenaar.
Zes jaar geleden, zo biechtte de hogeschooldocent op, zeiden leerlingen nog
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na lezing van ingewikkelde teksten: ‘Ik vind het moeilijk’ Nu is het meestal ‘Wat
een slechte tekst’. Die verandering van zaken is voor Weijts aanleiding de
staatssecretaris Dekker te verwijten dat hij de gemakzucht en arrogantie van de
leerling faciliteert. ‘Ooit paste de leerling zich aan, nu is het andersom’, hekelt Weijts.
Was dat niet precies wat Weijts een maand ervoor bepleitte: dat de boeken van de
literatuurlijst tegemoet moesten komen aan de belangstelling van de gemiddelde
puber? Faciliteerde Weijts in zijn betoogje niet de arrogante gemakzucht van pubers?
Een maand later vindt Weijts dat leerlingen niet moeten zeuren, maar lezen wat de
leraar adviseert. Consequent is Weijts slechts in zijn afkeer van Dekker, alsof niet
de ene een onnozele lachebek is en de ander de grootste schrijver die ooit in Nederland
geleefd en geschreven heeft.
Multatuli in Idee 302: ‘Er is geen eer te behalen aan tegenstanders zonder
karakter.’ Dag Weijts!
Tot nog toe waren we het gemakkelijk eens. Iemand sabelt Multatuli neer, kijkt neer
op onze Max Havelaar. We zien gelukkig dat die iemand wel stoer en stout is, maar
niet erg goed heeft nagedacht. Het kolossale ongelijk van Weijts kan ons gemakkelijk
verblinden en ons, genoeglijk bijeen, verleiden tot de gedachte dat er geen probleem
is.
Je zag het in ‘De Wereld Draait Door’, toen Herman Pleij de Max verdedigde en
iets van het retorisch talent van Multatuli leende. De aanwezigen in de studio lieten
het gelijkmoedig over zich heen gaan. De mensen die een kaartje hadden gekocht
om zich later in de herhaling te zien zitten, aanhoorden met dode ogen het betoog
van Pleij. Men was slechts geïnteresseerd in zichzelf. Alleen Tom Egbers, die direct
werd aangesproken, liet merken het met Pleij eens te zijn, maar misschien niet zo
zeer door het pleidooi van Pleij, maar vooral door de traan van zijn leraar Nederlands
bij het voorlezen van de geschiedenis van Saidjah en Adinda. De ontroering en
ervaring van Tom Egbers spraken meer boekdelen dan de geestdrift van Herman
Pleij.
Iets vergelijkbaars lijkt me waar voor het redactioneel commentaar in NRC
Handelsblad. De gedachte dat een cultureel, historisch en literair geheugen van het
grootste belang is, maakt niet dat de NRC-lezer in de boekhandel naar Multatuli vraagt,
een boeketje neerlegt bij het schitterende Multatuli-beeld en zich aanmeldt als nieuw
lid van het Multatuli Genootschap.
Er is dus wel degelijk een probleem en als ik dat even mag vereenvoudigen is dat:
wie leest nog Multatuli? Het kielzog van de column van Weijts liet zien dat velen
vinden dat Multatuli gelezen moet worden, ook in 2016, en in het bijzonder door
leerlingen van pakweg 16, 17 en 18, maar zelf lezen? Lezen Herman Pleij, Tom
Egbers, Mathijs van Nieuwkerk, Peter Vandermeersch, de hoofdredacteur
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van NRC Handelsblad, nog wel eens Multatuli? Mogen we ze dan op huisbezoek
zenden? Lezen mijn collega's van de sectie Nederlands meer van Multatuli dan de
befaamde fragmenten? Mijn collega die het mooist Multatuli kon voordragen en de
‘captatio benevolentiae’ in het werk van Multatuli zo kon uitleggen, dat niemand het
meer vergat, bekende op de avond van zijn afscheid, in kleine kring, dat hij Max
Havelaar nooit helemaal gelezen had. Op de middelbare school waren mijn vrienden
en ik ‘in Multatuli’: onze leraren hadden Max Havelaar misschien ook niet gelezen,
maar zij dwongen ons de roman te lezen en we werden bovendien getracteerd op de
bloemlezing Ideeën die Gerrit Komrij samenstelde. Mijn leraar Nederlands kwam
uit Haarlem en hij kon een geweldige Droogstoppel neerzetten. Tranen van het lachen!
Tijdens onze studie werden wij lid van het genootschap, twee van ons schreven
doctoraalscripties over Multatuli en dat ik een stukje mocht schrijven in het Jaarboek
Multatuli vertegenwoordigt in de vriendenkring ongeveer het hoogst denkbare, maar
lezen we hem gezamenlijk of individueel? Lezen mijn zonen Multatuli? Op mijn
studeerkamer staan de Volledige Werken, de delen in cassette die ik van mijn ouders
cadeau kreeg toen ik in 1974 voor mijn examen slaagde, daarnaast staan verschillende
edities van Max en Wouter, van Minnebrieven en Millioenenstudiën, heel wat studies
en de hele godvergeten reeks van Over Multatuli, maar mijn vrouw en zonen komen
nooit naar boven om te vragen naar Multatuli. Lees ik Multatuli? Ja, wat denkt u.
Waarom lezen we Multatuli niet meer? Dat er bij lezing van deze vraag enkelen
pruttelen en mompelen dat zij eergisteren nog een brief van Multatuli hebben gelezen,
wil ik graag geloven, maar laten we wel wezen, het aantal leden van het genootschap
is gelet op de grootte van de schrijver bedroevend laag, het Museum moet steeds
weer gered worden en het aantal stukken en stukjes over Multatuli in vakbladen en
kranten is schandalig gering, het aantal leerstoelen in de Multatulistiek grenst aan
nul. Wanneer zag u voor het laatst in de trein iemand Multatuli lezen? Waarom lezen
we Multatuli niet meer?
Is het ontlezing? Maken iPad, tablet en smartphone ons dom? Ach, dat alles speelt
mee. Of zoals een leerling uit 5VWO die ik, als Pleij, zei hoe belangrijk het was om
literatuur te lezen: ‘meneer, u leest boeken, wij kijken televisie’. U - wij! Oud - jong!
Generatieconflict. Ook daar geloof ik maar half iets van: vrijdagochtend nam een
meisje uit dezelfde klas Noodlot van Couperus mee en vroeg me hoe het zat met de
verteller, het was geen bibliotheekexemplaar en het meisje wilde echt weten hoe het
zat, sprak me tegen en sprak mee en dacht na. Oudere literatuur, ofschoon onder
druk, betekent wat voor haar en dan niet in haar zoektocht naar identiteit of zingeving.
We lezen Multatuli niet meer omdat er zoveel verschijnt dat ons en de media meer
bezig houdt dan Multatuli. We, althans ik, lezen nog wel, zo'n vijftig boeken
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perjaar, ik houd het in mijn lerarenagenda bij, maar dat is vooral moderne literatuur.
In ‘the battle of books’, de strijd die boeken in de strijd om de gunst van de lezer
uitvechten, leggen oudere boeken gemakkelijk het loodje. In de strijd om de boeken,
zoals die op de uitstaltafels in de boekhandel stil gestreden wordt, delft oude literatuur
als vanzelf het onderspit. En de veroudering van literatuur begint steeds sneller:
Vestdijk is oud en ongelezen, Hermans, Reve en Mulisch, oude meuk, Springer
voorbij, Haasse vaarwel. De kast historische letterkunde bij de beste boekhandels
van het land biedt vandaag de dag een armzalige aanblik. Uh, dat was twintig dertig
jaar geleden anders. Vondel is er nu niet meer, Wolff en Deken foetsie, Bilderdijk
uh, Multatuli is er dan nog een beetje, maar ook niet veel. Wel beschouwd heeft de
aanval van Weijts op de oudere Nederlandse letterkunde iets van de bestrijding van
een bijna dood lichaam dat door enkele getrouwen van de teraardebestelling gered
wordt door mond- op mondbeademing. Waar maakte die Weijts zich eigenlijk druk
om?
De verdwijning van Multatuli en andere oudere literatuur, waarvan de lectuur in
het redactioneel commentaar van NRC Handelsblad zo cruciaal heette, uit het domein
van de levende gelezen en besproken literatuur is dramatisch. Wat NRC Handelsblad
daarover schreef, over het cultureel, historisch en literair geheugen van de
samenleving, is maar al te waar, maar hoe behoeden we dat geheugen voor afbraak?
Daar is hij weer! De leraar Nederlands, het manusje van alles, het cultureel en
maatschappelijk duizend dingen doekje. In de woorden van NRC Handelsblad zijn
de leraren Nederlands ‘gids, middelaar en verteller’, een soort mentalist dus, waar
ze de baksteen van Multatuli omtoveren in een spannende roman.
Dat is wat veel eer voor en veel verwacht van een in de voorbije decennia zo
gesmade beroepsgroep. Een beroepsgroep die meer dan eens wordt ingezet om
maatschappelijk ongerief te bestrijden - racisme, xenofobie, sexisme, nationaal
chauvinisme, anorexia, slordig denken - en die als niemand het meer weet wordt
ingezet. Nee, als de alchemist die bakstenen omtovert in spannende romans. De
leergang Nederlands is intussen zo overladen dat er voor oudere letteren niet veel
tijd meer resteert. Er zijn intussen heel veel leraren Nederlands die de marginalisering
van oudere letteren en dus ook van Multatuli nauwelijks betreuren. Velen zullen het
met Kluun eens zijn, die dacht dat het het doel van onderwijs is om ‘leuke, interessante
en open discussies’ te voeren, ‘die tot nadenken stemmen’. Zelfs Weijts zal in kringen
van leraren Nederlands zijn aanhangers wel hebben. Je had zelfs leden van de
beroepsgroep die probeerden Weijts voor hun didactische karretje te spannen.
Met de mond belijden we één dag in het jaar spijt over de teloorgang, ook de
redactie van NRC Handelsblad, maar er verandert niets ten goede. Morgen is er immers
weer een andere misstand die een weekje aandacht van ons vraagt. Tijd
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voor een ‘leuke, interessante en open discussie’!?
Ik overdrijf: in de voorbij jaren is er een moderne Max door Gijsbert van Es
bezorgd, een school-Max door Peter van Zonneveld en een retorische Max gelanceerd
door Jaap de Jong. Fantastisch! Maar hielp het? Ik wil best zeggen dat het hielp,
goed, het hielp, maar dan toch niet veel. Ik overdreef slechts een beetje.
Wat kunnen we nog meer doen?
1. het verplicht stellen van Max Havelaar op scholen van HAVO en VWO, liefst
met nog enkele cruciale titels: Elckerlijc, hekeldichten van Vondel. Multatuli's
Max, Gorters Verzen en Karakter van Bordewijk. Zo'n mini-canon zal
ongetwijfeld op verzet stuiten - leve de vrijheid blijheid -, maar heeft het grote
voordeel dat generaties Nederlanders met goed en helder geschreven Nederlands
in aanraking komen. Zo vormt zich daarbij een klein nationaal referentiekader
En net als bij het vak geschiedenis een Centraal Examen Letterkunde. Ook dat
levert onder neerlandici en anderen veel ‘interessante en open discussie’ op.
Die tot niets leidt. Tien minuten niet zo leuk discussiëren en dan de knoop
doorhakken. Liever dat dan toegeven aan de verdwijning van Max Havelaar.
De andere tien, vrij te kiezen titels komen aan bod bij een mondeling examen.
2. de instelling van enkele Multatuli-leerstoelen op de Nederlandse universiteiten.
Nu kan het zo zijn dat studenten Nederlands hun studie afronden zonder grondige
lectuur van Multatuli. Een halfjaar Multatuli tijdens de studie Nederlands, dat
lijkt me het minste. Als aanstaande leraren Nederlands niets tot weinig horen
over de grootste schrijver uit de Nederlandse literatuur hoeven we ons niet te
verbazen over de dunne en zich voortdurend verdunnende aanwezigheid van
Multatuli in het middelbaar onderwijs. In het 19e eeuw-deel van de nieuwe
Nederlandse literatuurgeschiedenis zijn weliswaar heel wat bladzijden gewijd
aan Multatuli, maar te weinig. Multatuli lijkt nu iets beter dan Willem Bilderdijk,
Jacob Geel en Jan van Beers, terwijl hij écht van een andere orde is.
3. vergroting van de Multatuli-aanwezigheid in het publieke debat. Het Multatuli
Genootschap op naar de duizend leden transformeert zich in een actiegroep die
ijvert voor méér Multatuli in de media. Alle genootschappers verwijzen met
aan arrogantie grenzend snobisme naar namen en plaatsen uit het werk van
Multatuli: Droogstoppel, Lauriergracht, juffrouw Laps. We citeren Multatuli.
Politici die hun Multatuli niet kennen, worden publiekelijk belachelijk gemaakt.
Bijscholing voor Kamerleden. Multatuli is onze Shakespeare, zelfs Freud en de
blinde Borges wisten dat. Dat Christiaan Weijts, Kluun en Roos Vonk, dat niet
weten, behoeft, nu we wat van hen weten en gelezen hebben, nauwelijks nog
te verbazen.
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4. oprichting Multatuli-leesgroepen in het hele land. Multatuli wordt weer gelezen
en besproken en uitgegeven.
Of niet natuurlijk. De afgelopen weken las ik stukken Multatuli en wat is dat goed
geschreven, intrigerend en het citeren en de overdenking waard. Dat zouden meer
mensen moeten lezen, maar misschien moet ik vooral zelf beginnen en volgen anderen
dan, nee niet vanzelf, maar met wat hulp en aanmoediging. Van leraren Nederlands
en anderen!

Eindnoten:
* Tekst van een voordracht gehouden voor het Multatuli Genootschap, 5 maart 2016.
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From the Earth of Saidjah Adinda
Ubaidilah Muchtar
Every mid of May, a small feast is held in Kampung Ciseel. A number of children
gather in the kampong's square, performing a play. They wear colorful clothes. The
girls wear kebaya1 and a veil. The boys wear black pants and no shirt. People - young
and old, men and women - gather in front of the square watching the children acting
out their roles. Several oxen are prepared to join as players. And the play, performed
in the isolated kampong in Lebak, Banten, is the always long-awaited entertainment
for the people.
May is Multatuli's month, and we should commemorate a novel born out of the
events taking place in Lebak, which became instantly famous since its first publication,
and later came to be known as the pioneering novel that opens the world's eyes to
the importance of independence. And that novel is Max Havelaar.
What is amazing about Max Havelaar is that there is a very romantic, but tragic
and shattering, love story in it. The children of Ciseel who read Max Havelaar every
Tuesday afternoon since early 2010 have always been touched by the story, and they
condemned the colonizers for stealing the oxen belonging to the man in the story.
That story is about Saidjah and Adinda.
Aliyudin, a participant of the Max Havelaar reading group, upon reading the part
containing this love story asserts that Saidjah really suffered: ‘Saidjah memegang
kepalanya karena tergila-gila kepada Adinda. Adinda tidak ada di Badur. Tapi ia
tidak putus asa dengan kenyataan itu. Dan dia terus mencarinya sampai ke mana pun
Adinda pergi (Saidjah held his head; he was infatuated by Adinda. Adinda was not
in Badur. But, he did not give up. And he kept searching for her wherever she was),’
he said.2
The story of Saidjah dan Adinda is ingrained in Ciseel's children's mind, such as
reflected in Sanadi's statement that many people ‘escape’ from Badur because of
their fear of getting lashed. It is this kind of fear and sadness that causes the death
of Saidjah. ‘Ibu Saidjah meninggal dunia di Badur karena kehilangan (Ibu Saidjah
died in Badur because of her great loss),’ wrote Dedi Kala in the 31st meeting of Max
Havelaar reading. ‘It's 2000 times sad, really sad (really-really pitiful)!’ shouted
Pipih Suyati in the middle of reading the novel.
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Certainly, during the reading of the novel, the children did not really feel the tragic
love story. However, not long after the reading of that particular love story, the
children began to get interested in Saidjah and Adinda. Their budding interest should
be cultivated and acted out, watched with their own eyes.
Saidjah dan Adinda, played out by Ciseel children, is a Sundanese play. Saidjah
dan Adinda is divided into six acts. Act 1: The ox thieves. Act 2: Safe from the
danger. Act 3: Going to Jakarta. Act 4: The trusted servant. Act 5: Thirty two signs.
Act 6: Following Adinda. The acts were made in such a way that it will be easy for
the players to memorize the important events in the story of Saidjah dan Adinda.
Saidjah dan Adinda is written in Sundanese so that the players and audiences will
get more of the sense of each word and movement in the story; so that they will be
able to explore every character. Sundanese is selected to also assist the children in
their performance because it is their mother tongue.
Each child played a different character in the play. In the 2011 performance, Aliyudin
played the role of the adult Saidjah; there were also Yani as the young Saidjah, Dedi
Kala as the tiger, Dede as Demang Parungkujang, Sanadi as the leader of Dutch
soldiers, Pipih Suyati as the adult Adinda, Suryati as the young Adinda, Cecep as
Kanteh - Saidjah's friend, Ajat as Saidjah's father, Siti Nurhalimah as Saidjah's mother,
Rohanah and Sumyati as the girls who flirt with Saidjah, Elah Hayati as the
grandmother who helps Saidjah, and other children who played the roles of Saidjah's
friends or members of the thieves and the soldiers. Real oxen were also presented in
the play.
The players practiced for two months before performance. To accompany the play,
piul - a stringed instrument resembling the violin - was played by Pak Acang. The
sound of piul accompanied the reading of the poem titled Saidjah untuk Adinda
(Saidjah for Adinda), sung in a choir.
‘Aku tidak tahu di mana aku akan mati!’ (‘I don't know where I will die!’)
During the play, several objects were presented: lesung,3 caping,4 traditional
headbands, keris,5 knives, curtain hooks, wooden guns, wooden cleavers, coins,
colorful wigs, tropical almond trees, sticks, tiger masks, dried jasmines, herbal
beverages served on coconut shells, Chinese traditional caps, and cloth bundles.
In 2011, Saidjah dan Adinda was performed for the first time. It was showed for
the commemoration of the 151st anniversary of Max Havelaar. The event was held
in three days, from Friday-Sunday, 13-15 May 2011. The annual event at Multatuli
Reading Group, in Kampung Ciseel, was titled Sastra Multatuli (Multatuli's Literature)
or Ciseel Day. The play was performed in the first day. This year (2016) the Ciseel
Day event is entering its sixth year. Now, we have different children to
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perform the play. In Rumah Multatuli (The House of Multatuli, 2012), the players
of Saidjah dan Adinda testified:
When I became involved with the play and acted out the crying part, I
really cried. And, after the play ended, I went home with my friends
immediately. It was showering. Arriving at the reading group, I collected
the objects used as properties of the play. (Aliyudin)
We got ready to go to MI office at two. At that time, I played the role of
Demang Wiranatakusumah. The companies of the demang6 were played
by Azis, Heri, Herman, Suana, Asri, and Dadang. There were six in total.
Juragan Demang often stole Saidjah's oxen and his other properties... We
were happy at that time because Mas Sigit who took our pictures put them
into a film. We went home afterwards. (Dede Andriawan)
Today, my friends and I performed Saidjah dan Adinda. I played the role
of the tiger and my friends played Saidjah, Adinda, Unah, Kanteh, Ma
Saidjah, Bapak Saidjah. It was very exciting. I was overjoyed. It was also
fun. That day was a very, very fun day! (Dedi Kala)
I became the old lady who helped Saidjah, when Saidjah kaleleban
kaedanan (turned mad) because of Adinda. And there were many players:
Babah, Kanteh, Ibu Saidjah, Bapak Saidjah, Tuannya Saidjah, and many
more. (Elah Hayati)
Cecep, Pupuh, Azis, and I went ahead to the square, where the play was
held. When I entered the stage, which was at the center of the square, I
sprawled myself. Well, I was playing a dead person killed by a Dutch. Not
long afterwards, Ali came. He played Saidjah. He prostrated himself and
cried while crying for Adinda... I, who was lying on the soil without
anything on it, immediately stood up. I did not expect that we had so many
audiences. I felt embarrassed instantly and bowed my head. Aliyudin, who
played Saidjah, and I took a picture together. (Pipih Suyati)
That was how Saidjah dan Adinda was acted out in its own earth. The Earth of Lebak.
The Earth of Multatuli. The Earth of Saidjah and Adinda.

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6

Indonesian traditional dress.
Anak-Anak Multatuli, 2015, p. 321-332.
A large wooden boat-shaped tool used to separate the paddy from the stalk.
A kind of traditional hood.
A double-edged dagger.
Local leader.
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Multatuli op het toneel - signalementen
Redactie
Gezien op 18 maart 2016, in Frascati te Amsterdam: Ideën (deel 1)
In januari waagden 't Barre land en Maatschappij Discordia een poging de Ideën
(eerste delen) op het toneel te brengen. Om Multatuli's werk volledig tot zijn recht
te laten komen, had de regisseur er nadrukkelijk voor gekozen de Wouterfragmenten
in één geheel met de overige Ideën te presenteren. Discordia staat erom bekend veel
ruimte aan de tekst te geven, leest zelfs voor uit tekstboeken. Maar werkte dat deze
keer? Met name de Wouterscènes spetterden, blijkens de reacties van het kleine,
letterlievende publiek. Wouter kwam tot leven in de interactie met de zijnen. Daar
stond iemand die sprak en handelde. De andere Ideën bleven woorden die over de
hoofden van de toeschouwers heen zweefden. Kenners weten dat het in Multatuli's
eigen tijd al niet anders was. Vooral de Wouterideeën sloegen aan. Multatuli's tweede
echtgenote Mimi had dat goed ingezien en bracht ze voor het eerst uit als een roman
(in 1890), los van de overige Ideën. En met succes: de editie beleefde verscheidene
herdrukken. Als het voor een boek al zo werkt, dan zal het voor een toneelstuk,
waarvan de actie en handeling immers de kern vormen, nog meer gelden. Desgevraagd
wilde de regisseur niet beginnen aan uitsluitend een Woutervoorstelling. Het is
lovenswaardig dat hij Multatuli's opzet zo trouw is, maar het is de vraag of het gaat
werken.

Gezien op 2 september 2016, Natuurtheater Kersouwe te
Heeswijk-Dinther: Max Havelaar
Van de zomer vond een geslaagde opvoering plaats van de Max Havelaar door
Natuurtheater Kersouwe in Heeswijk-Dinther. Links op het enorme podium de
huiskamer van de heer Droogstoppel. Terwijl hij zijn kinderen en knecht Stern
kapittelt over normen en waarden, zwelt rechts op het toneel een koor aan van Javanen,
die voorzichtig tevoorschijn komen uit het struikgewas. Hun hoofden hangen
deemoedig op de borst. Hun klaaglied klinkt bescheiden maar indrin-
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gend.

Een toneelbewerking van Max Havelaar uit 1871.

Ze keren gedurende het stuk telkens terug als de rei in een tragedie. Dan houdt
dominee Wawelaar, die middenvoor zijn spreekgestoelte beklommen heeft, zijn
hypocriete preek. Plotseling staan allerlei toeschouwers uit het publiek op en heffen
een psalm aan op Wawelaars wenken. Zo blijkt het publiek zelf Wawelaars
kerkgemeente te vormen. Een meesterlijke manier om de 21e-eeuwse toeschouwer
zich te laten vereenzelvigen met Wawelaars volgelingen en zich te laten afvragen
wat hij zelf had gedaan: net als zij meegaan in zijn betoog en de kop in het zand
steken? Intussen begint het steeds meer te druppelen. Na een aandoenlijke scène met
Saïdjah en Adinda onder de ketapanboom barst de bui los, die de Indische sfeer met
zijn moesson alleen nog maar dichterbij brengt. Met de afwisseling tussen de
verschillende in elkaar overlopende scènes in Am-
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sterdam en Indië, verspreid over het podium, is de dynamiek van het originele boek
behouden. Mooi gevonden.

Gezien op 27 oktober 2016 te Zwolle: De barones en de dominee
Tot slot volgde in oktober een originele poging van theatergezelschap Stichting Suus
om het verhaal van de weduwe Pruimers, haar lover en haar publiekelijke
redder-in-nood ten tonele te voeren. Dat was nog nooit gebeurd. U kent het verhaal
wel: Multatuli kwam voor haar op in een open brief. Zij was uit de voogdij van haar
eerste kind gezet nadat zij een tweede, buitenechtelijk kind had gekregen van de
dominee. Deze had haar verleid aan het sterfbed van haar man. Multatuli stond op
de bres voor ‘natuurlijke’ of uit liefde geboren kinderen, die volgens hem niet van
hun moeder gescheiden zouden mogen worden. De onderhavige toneelbewerking
had echter veel te veel vertellers van het goede, met een orakel dat de gebeurtenissen
voorspelt, een handelaar die ze aankondigde, een voice-over in levende lijve die
dezelfde gebeurtenissen uiteenzette en nog een koor dat alles herhaalde en
becommentarieerde.

Over-all
Het is prachtig dat Multatuli driemaal in één jaar op toneel gebracht is. In het eerste
toneelstuk kwamen vooral de scènes met Wouter cum suis tot leven. Het tweede stuk
ging nog een stapje verder: het overtuigde niet alleen door aanschouwelijk spel maar
ook doordat toeschouwers fysiek betrokken werden in de handeling. Het derde stuk
was het origineelst qua onderwerp maar bezweek onder de vele vertellers. Het is
duidelijk: show, don't tell, oftewel ‘Een slag op de tafel bewyst meer, bewerkt meer
althans, dan duizend phrases.’ (Max Havelaar aan Multatuli - VW 1, p. 455)
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Zombiejager met een missie
De verborgen agenda van Martijn Adelmunds Max Havelaar met
zombies
Roselinde Bouwman
‘Vroeger was ik hier heel erg tegen geweest,’ schrijft Arjen Fortuin in NRC
Handelsblad.1
Hij is niet de enige. Boekhandelaars reageerden in eerste instantie kritisch op de
bewerking van Multatuli's meesterwerk. Het boek lijkt een Nederlandse namaaksel
van Pride and Prejudice and zombies dat in 2009 bij Quirk Books verscheen. Maar
dat is volgens redacteur Maarten Basjes (Luitingh-Sijthoff) een misvatting. De nieuwe
Havelaar dient namelijk een hoger doel: jongeren aan het lezen krijgen en ze bewust
maken van onze koloniale geschiedenis. ‘Een moedige onderneming’, zei Mieke van
der Weij in Met het Oog op Morgen, want hoe bewerk je een literair zwaargewicht
als Max Havelaar zonder aan kwaliteit in te boeten?2

Van Engeland naar Indië
De ‘gezombieficeerde’ klassieker is een concept van Jason Rekulak, uitgever bij het
Amerikaanse Quirk Books. Rekulak is de geestesvader van Quirk Classics, een
boekenreeks die literaire klassiekers combineert met ‘populaire fanboy personages
zoals ninja's, piraten, zombies en apen’.3 Auteur Seth Grahame-Smith schreef het
eerste boek uit de serie: Pride and Prejudice and zombies (2009), dat een bestseller
werd. Het succes bleef niet onopgemerkt. Kort na het verschijnen van het boek
opperde redacteur Chris Kooi van Meulenhoff Boekerij aan zijn collega Martijn
Adelmund (1977) het plan voor een zombieversie van Max Havelaar. Het idee kwam
destijds niet van de grond, en werd in de ijskast gezet.
Vijf jaar later was Adelmund auteur bij Luitingh-Sijthoff, onder redactie van
Maarten Basjes. Bij het bespreken van zijn volgende boek, kwam het idee voor de
gezombieficeerde Havelaar weer boven tafel. Basjes was direct enthousiast.4
Luitingh-Sijthoff staat weliswaar niet bekend om het publiceren van literatuur ‘met
een grote L’, maar is wel marktleider in fantasy5 en uitgever van Dan Brown, die al
jaren met veel succes bruggen slaat tussen ‘high culture’ en ‘low culture’.6
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De herschrijving van Multatuli paste dus wel degelijk in Luitinghs fonds. Volgens
Adelmund was het ook voor zijn carrière een logische stap:
Mijn eerdere boeken bij Luitingh-Sijthoff vallen onder fantasy, maar
hebben een artistiek, literair tintje. Daar past Max Havelaar met zombies
goed bij. Met Havelaar kon ik een niche vullen bij Luitingh: een
kwalitatief, literair werk, maar met verbeelding.7
Toen Max Havelaar met zombies in 2016 uitkwam, reageerden boekhandelaar
desondanks kritisch. Zo noemde een van hen het ‘de meest bizarre titel die dit najaar
verschijnt’ en bestempelde een ander Adelmund zelfs als copycat.8 Redacteur Maarten
Basjes begrijpt de vergelijking, maar benadrukt ook dat deze eigenlijk niet opgaat:
Er wordt, logischerwijs, door iedereen steeds aan gerefereerd. Maar het
moest voor ons heel duidelijk zijn dat Max Havelaar met zombies niet
zomaar ‘voor de lol’ was. Omdat het in Max Havelaar om een veel
zwaarder beladen onderwerp gaat dan in Pride and Prejudice, en omdat
het onze geschiedenis is, kon dat gewoon niet.9

De verborgen agenda
Anders dan Pride and Prejudice and zombies, heeft Adelmunds Havelaar dus een
serieuze boodschap: de confrontatie met het Nederlandse, koloniale verleden. ‘DE
10
JAVAAN WORDT MISHANDELD!’ schreef Multatuli in de originele Havelaar. Deze
boodschap moest ook bij de herschreven versie voorop staan. Het boek is volgens
Adelmund ‘een aanklacht tegen de publieke opinie, die nog steeds moeite heeft de
koloniale geschiedenis de juiste plek te geven in ons maatschappelijk bewustzijn en
in onze nationale geschiedschrijving’.11
De urgentie van de herschrijving nam halverwege het redactieproces plotseling
toe. Schrijver Christiaan Weijts publiceerde een column in NRC Handelsblad waarin
hij ervoor pleitte de originele Havelaar van de leeslijst te verwijderen. Weijts, die
Havelaar een ‘afgrijselijke monumentale baksteen’ noemde, beweerde dat jongeren
‘een weerzin tegen lezen ontwikkelen omdat ze boeken krijgen die te moeilijk zijn
of niet bij hun beleving aansluiten’.12 Een herschrijving met zombies lijkt na deze
kritiek een schot in de roos. Het toevoegen van een populair element is volgens
gedragswetenschapper Sanne Parlevliet namelijk een goede techniek om jongeren
voor literatuur te interesseren. ‘Instead of being explicitly didactical... rewriters
educated child readers by foxing them into good behaviour’.13 Met andere woorden,
te interesseren voor literatuur en het koloniale verleden, moet je ze eerst zien te
lokken. Met de recente aandacht
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voor zombies zou het zombiethema wel eens het ideale aas kunnen zijn.

Deze tas kost €28,50 excl. bezorgkosten. Te bestellen via www.martijnadelmund.nl/nieuws/zombietas.

Is Max Havelaar met zombies dan vooral bedoeld voor jongeren? ‘Niet per
definitie’, aldus Basjes.14 Hij hoopt dat ook volwassenen die het origineel nooit hebben
gelezen, of uit verveling hebben weggelegd, hernieuwde interesse krijgen in het
verhaal. ‘Hiermee stimuleer je ook onder volwassenen de bewustwording van ons
koloniale verleden,’ vult Adelmund aan. ‘Door de Zwarte Pietendiscussie is de
diepgewortelde pijn en schuld van het kolonialisme weer enorm actueel.’15 De
bewerking dient dus meerdere doelen: Nederlanders confronteren met hun koloniale
verleden en stimuleren tot het lezen van klassiekers, de Havelaar in het bijzonder.

Acht bouwstenen
In haar boek Meesterwerken met ezelsoren (2009) bespreekt Parlevliet acht strategieën
voor een literaire bewerking: aanpassingen in het taalgebruik, de structuur, de humor,
de vertelsituatie, de lengte, de culturele context, de spanning en ten slotte de
levendigheid.16 Adelmund paste vrijwel al deze strategieën in zijn bewerking toe.
Het uitgangspunt was om zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. In het eerste
stadium streepte Adelmund passages in Multatuli's Havelaar aan die hij te langdradig
vond en zocht hij naar plaatsen waar hij de zombieverhaallijn soepel in het origineel
kon weven.
De afbeelding toont de hertaling van Max Havelaar door Gijsbert van Es (Nieuw
Amsterdam 2010). Deze uitgave gebruikte Adelmund enkel voor het strepen. Tijdens
het verdere schrijfproces baseerde hij zich op de laatste druk die tijdens het
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leven van Multatuli verscheen (1881). Dit had twee redenen. Ten eerste wilde hij
voorkomen dat Max Havelaar met zombies een ‘hertaling van een hertaling’ werd,
die mogelijk gestuurd was door de interpretatie van Van Es.18 Ten tweede had de
versie van Van Es veel kritiek gekregen, onder anderen van Volkskrantredacteur
Arjan Peters.19 De hertaler zou te grondig zijn geweest in zijn versimpelingen en zijn
eigen interpretatie te veel aan te lezer hebben opgelegd. Volgens Peters deed deze
‘gekortwiekte’ versie bovendien afbreuk aan de personages, die hun identiteit mede
aan hun taalgebruik ontlenen.20 Zo maken Droogstoppels vele herhalingen,
onderbrekingen en pretentieuze taalgebruik hem een figuur dat op de lachspieren
werkt. Van Es versimpelde Droogstoppels wollige taaltje, en tastte daarmee de humor
aan. Door dicht bij de originele tekst te blijven, slaagt Adelmund er wel in de humor
van het personage te bewaren.

De originele Max Havelaar, geannoteerd door Martijn Adelmund.17

Vaak bleef Adelmund zelfs zo dicht bij het origineel dat de persklaarmaker moeite
had te achterhalen welke stukken van Adelmund waren en welke van Multatuli. Meer
dan eens becommentarieerde zij tekst die rechtstreeks uit het origineel kwam.21 Vaak
had het commentaar betrekking op de vele vertelperspec-
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tieven in het verhaal. Adelmund was zich bewust van de verwarring, maar koos toch
voor de originele raamvertelling. ‘Je moet weten dat Multatuli over precies ditzelfde
punt ruzie had met zijn eigen uitgever, dus hier mocht ik niet zomaar opgeven.’22
Basjes beaamt: ‘De raamvertelling is wat de Max Havelaar de Max Havelaar maakt.
Daar mochten we niet aankomen. We moeten het de leerlingen ook niet te makkelijk
maken.’23
De originele Havelaar is meer pamflet dan roman. Om de tekst meer verhalend
te maken, heeft Adelmund hier en daar de volgorde veranderd. Zo kort hij de
introductie van Droogstoppel in, zodat Sterns vertelling eerder begint en bewaart hij,
voor dramatisch effect, de ontmoeting met de verarmde familie Havelaar tot het
laatste hoofdstuk. Achterin het boek is een overzicht te vinden met de precieze
aanpassingen, inclusief paginanummers.
De lengte van de bewerking verschilt niet veel van het origineel. Hoewel hij
verscheidene passages verwijderd en ingekort heeft, heeft Adelmund namelijk ook
veel materiaal toegevoegd, zoals beschrijvingen van zombies en vechtscènes. Max
Havelaar met zombies biedt de lezer bovendien een volstrekt nieuwe verhaallijn,
waarin het dagelijks leven van Havelaars vrouw Tine wordt uitgelicht. Voor deze
passages leende Adelmund scènes uit Couperus. Een opmerkelijke keuze, die Basjes
als volgt motiveert:
Natuurlijk kon Martijn ook iets zelf verzinnen, maar met elementen uit
De Stille Kracht [1900, red.] krijg je een veel authentiekere ervaring van
het Indonesië uit 1900. Martijn kon zich daar wel in verplaatsen, maar het
gevaar schuilt dat je dingen schrijft die niet kloppen. Zo zat er in de eerste
versie een passage met een trein, terwijl er in de tijd van Max Havelaar
nog geen treinen reden in Rangkasbitung.24
Adelmund vult aan:
Als je de zombies passend wilt krijgen in die cultuur, en niet als
bordkartonnen figuurtjes op wilt voeren, moet je uitgaan van de Indische
folklore, oftewel de ‘stille kracht’. En het is heel gek om over de stille
kracht te schrijven zonder dat boek te gebruiken.25
Couperus gaf Adelmund ook de mogelijkheid de personages meer innerlijk leven en
daadkracht te geven. Zo krijgt Tine de ruimte om te reflecteren op haar politieke
ideeën en familiegeschiedenis, en treden zij en Max samen op als doortrapte
zombiejagers. Door deze toevoegingen gaat het verhaal gaat niet alleen meer leven,
maar krijgen de personages ook meer diepte.
Uit het voorgaande blijkt dat Adelmund veel heeft toegevoegd dat de levendigheid
van het verhaal ten goede komt. Naast de passages uit De Stille Kracht is de
belangrijkste bron van spanning in de bewerking uiteraard de zombies. Door
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hen in het verhaal op te nemen, trekt Adelmund zijn boek uit het genre literatuur en
richting horror en fantasy. De NUR-code sluit daarbij aan: met 335 is Max Havelaar
met zombies een griezelverhaal. Wen-Chin Ouyang, professor literatuur aan de
University of London, benadrukt echter dat genre niet constant is. ‘Some argue that...
it is pointless to produce typologies, for as soon as one is produced its limits are
already transgressed.’26 Toch kun je aan genreverschuivingen interessante informatie
aflezen. ‘Narrative transformations... can tell us a great deal about the culture that
produced the story.’27 Dit sluit aan bij de theorie van Parlevliet; blijkbaar past mensen
lokken met een spannend verhaalelement goed in de Nederlandse cultuur.
De zombies in het boek staan symbool voor de uitbuiting van Indië. Om deze
metafoor kracht bij te zetten, voegden Adelmund en Basjes beeldmateriaal toe. De
foto's zijn afkomstig uit het archief van de Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en
Volkenkunde, en door Marco Lap ‘gezombieficeerd’. Het doel: de lezer shockeren
en tot nadenken aanzetten. De zombies zijn niet alleen Javanen, maar ook
Nederlanders. Zelfs Havelaar blijkt aan het eind van het boek geïnfecteerd. Dit draagt
volgens Adelmund bij aan de boodschap: ‘De ziekte van de zombies kan iedereen
raken, regent of landarbeider. Na de dood is iedereen gelijk.’28

Missie geslaagd
In Max Havelaar met zombies heeft Martijn Adelmund een middenweg gevonden
tussen het originele manuscript en een populaire bewerking. De horrorelementen en
passages uit De Stille Kracht brengen meer spanning in het verhaal, terwijl klassieke
elementen als de raamvertelling bewaard blijven. Zo slaagt hij erin de lezer verder
te laten kijken dan de ‘afgrijselijke monumentale baksteen’ die de Max Havelaar
voor sommigen wellicht is.29 Wanneer Arjen Fortuin concludeert dat hij toch liever
de zombieloze Havelaar herleest, kan Adelmund opgelucht ademhalen. Laat dat nou
net de bedoeling zijn.30
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Over gnomen en zombies
Klaartje Groot
Bespreking van Martijn Adelmund, Max Havelaar met zombies
(Amsterdam: Luitingh-Sijthoff 2016)
Wat is dit voor een bezoedeling van onze geliefde literaire klassieker? En wat doet
Rantzow, de dokter uit De stille kracht van Couperus daar? Dit fragment komt uit
Max Havelaar met zombies door Martijn Adelmund:
‘Hij stapte af op wat een dikke suikerplanter moest zijn geweest. Tine
herkende hem aan zijn witte pet, waaronder zijn lege blik hen aankeek.
Rantzow wist er raad mee. Zijn houw met een klewang sloeg een kwab
ter grootte van een abrikoos van de schedel van de vetzak, waardoor de
pet wegschoot en er een straal zwarte smurrie de nachtlucht in spoot. De
dokter hanteerde de kapmessen nauwkeurig, alsof het zijn scalpels waren.
De planter viel, en Rantzow bleef hakken met vlijmscherpe molenwieken,
tot er van de dode planter niets meer overbleef dan een hoopje slachtafval.’
Adelmund bewerkte of, zo u wilt, verminkte, de Havelaar vele malen drastischer dan
Jacob van Lennep dat deed. Hij voegde toe, schrapte en veranderde. Hij ontleende
vooral elementen aan het internationaal gewaardeerde genre van de fantasy:
fantasieverhalen waarin magie en bovennatuurlijke verschijnselen een rol spelen,
met personages die in werkelijkheid niet voorkomen. Zo is de dikke planter die Tine
te grazen wil nemen een zombie: een schijndode of wandelende dode. Het subgenre
van de zombiefictie werd bij het grote publiek bekend met de film van George A.
Romero, Night of the living dead (1968). In 2009 kwam Seth Grahame-Smith op het
idee van een samensmelting tussen dit lowbrow-genre en een highbrow klassieker,
Jane Austens Pride and Prejudice. En nu volgt Adelmund met de Havelaar. Om de
nieuwe elementen een plek te geven, voorzag Adelmund onze klassieker van een
extra rode draad. Er heerst op Java een slaper-epidemie. De zombies hebben de
slaperziekte, waarmee ze iedereen - arm of rijk; blank, zwart, Indo of Chinees besmetten door ze op gruwelijke wijze te vermoorden en op hun beurt tot zombies
of wandelende doden te maken.

Jaarboek Multatuli 2016

76
Wat is hier de bedoeling van? Het is niet slechts spielerei. Adelmund wil een breder
publiek bereiken voor Multatuli's boodschap. Sterker nog, hij maakt die actueel en
voegt er nog wat aan toe: het is een aanklacht tegen de huidige publieke opinie, die
nog steeds moeite heeft de koloniale geschiedenis de juiste plek te geven in ons
maatschappelijk bewustzijn: ‘We oordelen bijvoorbeeld heel snel over vluchtelingen
op zoek naar welvaart, terwijl onze westerse welvaart deels op roof en uitbuiting is
gebouwd,’ zo legt de auteur uit in een uitvoerig nawoord. Overigens leent zombiefictie
zich hier uitstekend voor omdat die doorgaans politiek geëngageerd is. Verder pleit
Adelmund in het nawoord voor meer bewerkingen. Bewerkers zouden moeten uitgaan
van een basis havelaarverhaal waarvan vrijere vertellingen afgeleid mogen worden.
Daar mag van alles aan toegevoegd worden, mits het basisverhaal behouden blijft.
Waarom moet dat in Adelmunds geval met die bloederige taferelen waarbij de
ingewanden in het rond vliegen? Allereerst wilde Adelmund shockeren. Dat doet hij
in de traditie van de exploitatiefilms van genoemde Romero of van Quentin Tarantino,
die gericht zijn op effect bij een groot publiek en vaak gebruik maken van geweld,
seks of monsters. Daar zit wat in: voor een schokeffect is met het verstrijken van de
tijd zwaarder geschut nodig. De blote piemel in Wolkers' Turks fruit uit 1969 is nu
immers ook niet meer zo schokkend? Al met al lijkt het een nobele poging ervoor te
zorgen dat de Max Havelaar nieuwe generaties blijft boeien.

Martijn Adelmund, Max Havelaar met zombies (Amsterdam: Luitingh-Sijthoff 2016)

Er zijn echter wel wat bezwaren. Adelmund heeft behalve de gruwelijke
fantasy-elementen ook personages en scènes uit De stille kracht van Couperus
toegevoegd. Hij wilde zo meer sociale interactie brengen in het Havelaarverhaal.
Van het gehucht in Lebak waarin Max en Tine wonen, maakt hij een levendig dorp
met theekransjes, roddel en achterklap. Maar dat is historisch onjuist. En is het niet
verwarrend als de toevoegingen uit een ander literair basisverhaal komen? Zeker
voor lezers
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die geen van beide klassiekers kennen, zal een combinatie van twee geen exclusief
beeld opleveren van één klassieker. Dan beter een aparte zombieversie van De stille
kracht.
Een ander bedenkelijk punt is dat sommige personages een flinke verandering
hebben ondergaan. De Tine die Adelmund neerzet lijkt in de verste verte niet op de
rustige, lijdzame echtgenote van Max. In Adelmunds versie ontpopt zij zich als een
ninja-strijdster die niet onderdoet voor Buffy of Catwoman (stripheldinnen). Als het
dorp aangevallen wordt door een bende slapers weten de andere dames niet wat ze
moeten doen, maar ‘Tine niet. [...]. Ze ging klaarstaan in de houding die zo typerend
is voor pençak. Haar bloed ging sneller stromen.[...] Haar saimessen waren als
tijgerklauwen zo scherp, en Tine wist hoe ze te gebruiken. Ze doorstak de opgeblazen
slapers zo vaak dat ze leegliepen en verstrikt raakten in hun eigen ingewanden; en
de uitgemergelde, ingedroogde slapers brak ze al hun botten. Steeds volgde als laatst
de genadesteek: het sterke staal door oogkas, slaap, of schedelbasis, waardoor de
hersenen werden geraakt en de slaper als een lappenpop ineenzakte’.
Voorts voegt Adelmund niet alleen veel toe, hij laat ook veel weg. Op het eerste
gezicht valt daar iets voor te zeggen. Het verhaal krijgt meer vaart. Films van Ingmar
Bergman zijn voor velen nu immers ook te traag? En zoals u weet was het ook
Multatuli's doel niet de lezer lang bezig te houden met uitweidingen want hij vreesde
‘te zeer hem af te schrikken door wat zwemen zou naar langdradigheid.’ Een
uitvoerige beschrijving van het ‘mechanismus van het bestuur in deze landstreken’
achtte hij daarentegen noodzakelijk. Adelmund niet. In plaats van een heel hoofdstuk
in het origineel, gebruikt hij hiervoor luttele pagina's. Zo is de vergelijking van de
bestuurstructuur met de Middeleeuwse ‘Ryks-, Mark-, Gauw- en Burggraven van
het Duitse Ryk’ gesneuveld. Dat is voor Havelaarlief-hebbers een zwaktebod. Er
gaat een hoop (historische) couleur locale verloren. En literaire waarde. Want los
van het feit dat Multatuli's boodschap met deze bewerking een groter bereik krijgt,
gaat het ook om de vraag of de Havelaar als literair monument zo het best behouden
blijft. Het is in dat opzicht te hopen dat lezers van de zombiehavelaar nieuwsgierig
raken naar het origineel.
Maar hoe je het ook wendt of keert, een levendige receptie is onontbeerlijk voor
het voortbestaan van een literaire klassieker in ons collectieve geheugen. Al is het
dan alleen via het minimale basisverhaal. Laat de bewerkingen, pastisches en
parodieën maar komen! Of een Saïdjah en Adinda, the musical misschien?
Het laatste woord is aan Multatuli. Wat zou hij er zelf van hebben gevonden?
Toevoegingen van concurrenten als Couperus had hij waarschijnlijk verafschuwd.
Maar het genre fantasy kon hij vast op waarde schatten. Hij schreef zelf immers
fantasy avant la lettre met een serieuze ondertoon. In Miljoenenstudiën belandt de
ik-persoon in de onderwereld en knoopt een maatschappelijk geëngageerd ge-
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sprek aan met een gnoom; dat was prikkelende fantasie die in het negentiende-eeuwse,
christelijke Nederland op ophef kon rekenen. Multatuli was zeker uit op een
schokeffect: ‘Als u niet geraakt door afschuw van de vondst van een lijk, dan is er
in mijn verhaal nog plaats voor een slachtoffer dat stuiptrekt en gilt.’ De zombieversie
geeft zelfs een dubbelschokeffect: de gewenste gruwelervaring bij liefhebbers van
fantasy en een eventueel schandaal onder Multatulianen die hun Havelaar verminkt
zien. En die strijdlustige, vrijgevochten Tine? Die past eigenlijk best goed in
Multatuli's pleit voor een gelijke rol voor de vrouw in de samenleving. En last but
not least: Multatuli's boodschap, die voor hem het allerbelangrijkste was, blijft staan
in deze zombiehavelaar, die hopelijk weer nieuwe generaties overtuigt en... tot
handelen aanzet.
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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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Tusschen oneer en broodsgebrek
David Hollanders
‘Hij is een uitzonderings-individu, maar zijn individualistische uitzonderlijkheden
zijn gebonden aan de regels, die het maatschappelijk leven zijner jeugd hem
onuitwischbaar heeft ingeprent’ - zo typeerde literator J. Saks Multatuli.1 In navolging
van Saks neem ik tot uitgangspunt dat begrip van de regels waaraan schrijvers
gebonden zijn, tot beter begrip van schrijvers, in casu Multatuli, leiden kan. Door
beschouwing van de regels waartoe Multatuli zich te verhouden had, wordt Multatuli
als het ware van buiten begrijpelijk gemaakt, in plaats van zijn schrijverschap te
verklaren uit innerlijke motieven. Daar waar Saks zich richt op de sociologische
regels, staan in dit artikel de politiek-literaire regels in Nederland centraal. Multatuli
was niet alleen een sociologisch gepredestineerde exponent van zijn burgerlijke
milieu maar was ook actor in het Nederlandse politiek-literaire klimaat dat sommige
posities op voorhand onmogelijk maakt - hoe uitzonderlijk ook het individu dat
verzoekt die in te nemen.
Voordat Eduard Douwes Dekker Multatuli werd, trachtte hij een loyaal-kritische
ambtenaar te zijn - een effectieve Max Havelaar. Dat heeft ambtelijk tot niets geleid
anders dan tot zijn ontslag. Het is een ambtenaar nu eenmaal onmogelijk, zowel in
Nederland als elders, én kritisch én loyaal te zijn. De ambtenaar is ófwel loyaal en
handelt alsdan in de geest der ambtenaren, ófwel is kritisch. En een kritische houding
impliceert dat men als het moment daar is, principe boven hiërarchie stelt, ethiek
boven macht, waarheid boven opportuniteit, Saïdjah en Adinda boven Slijmering en
Adhipatti. Maar een ambtelijk systeem dat ruimte laat voor individuen om de
hiërarchie, en de daarin gestolde machtsverhoudingen, naar eigen goeddunken te
verzetten, moet nog gezien worden. Men kan als ambtenaar hooguit kritisch zijn in
houding, nooit in gedrag. En dan blijft een kritisch ambtenaar inderdaad geen andere
conclusie over dan dewelke Max Havelaar trok: ‘Anders dienen dan ik te Lebak
diende, kan ik niet.’ Hieraan is nog niets specifieks Nederlands. De raison d'être van
de staat en van haar ambtenarenapparaat is de staat.
Wél kenmerkend voor het Nederlandse politiek-literaire klimaat is de beperkte
ruimte die kritische schrijvers, zoals Multatuli, toegemeten is. Wie de orde

Jaarboek Multatuli 2016

82
weerstreeft, blijkt steeds één positie over te blijven, die van waarheidszegger, van
martelaar, belijder, moralist, vermaner, of zoals dat tegenwoordig wel eens heet: die
van populist.
Nederland neemt hiermee een middenpositie in tussen twee andere mogelijke
configuraties. Het ene alternatief is dat van het totalitaire regime waarin openlijke
kritiek op staat en kapitaal eindigt in het cachot - of erger. Een bekend voorbeeld is
de Russische schrijver Solzjenitsyn, die in 1974 de Sovjet-Unie moest verlaten.2 Het
andere alternatief is echter een samenleving met grote, invloedrijke sociale
bewegingen, waarmee politieke schrijvers zich kunnen verbinden en waaraan zij
steun, invloed en legitimiteit ontlenen. De schrijver is in die figuur geen
eenmansguerrilla tegen (vermeend) onrecht, maar vormt een complementair onderdeel
van een sociale beweging die tegenwicht biedt aan de staat en andere machtscentra.
Hét voorbeeld is Sartre, wiens invloed door de studenten- en arbeidersbeweging in
1968 vergroot werd - en omgekeerd werd de effectiviteit van politieke bewegingen
door steun van schrijvers als Sartre groter.
Juist Multatuli heeft gepoogd niet alleen een individueel opererende schrijver te
zijn. Hij heeft gepoogd (ook) een andere positie in te nemen door het initiëren van
een politieke sociale beweging, die van de derde party.3 Dat mislukte deels door
Multatuli's persoonlijkheid. Het had evenwel nooit kunnen lukken door de regels
waaraan intellectuelen en schrijvers te onzent gebonden zijn.
Welnu, welke zijn die regels nu precies? Saks impliceert het politiek-literaire
aspect van de regels, maar expliceert ze niet. Zo stelt hij: ‘Proza zoowel als poëzie
behouden te onzent hun sociabel karakter, omdat zij voorzoover niet door dominees
beoefend, toch in hunne algemeenheid door het predikantendom, dat zich naar de
“beste kringen” richt, beheerscht worden.’4 De schrijver is in Nederland immer ook
predikant, zo hij überhaupt iets anders is. Maar daarmee zijn de regels nog niet
genoemd, laat staan geduid.
De hoofdregel geldend voor de Nederlandse politiek-literaire ruimte is mijns
inziens deze: de Nederlandse bestuurlijke, politieke en financiële elites zijn in extremis
gericht op consensus. De centrifugale kracht van die consensus leidt bij schrijvers
ófwel tot conformisme ófwel tot diens antipode: non-conformisme. Zie daar de twee
voorgevormde posities waaruit schrijvers, academici, intellectuelen te kiezen hebben.
De hang naar consensus impliceert beslist niet dat er geen politieke strijd is in
Nederland. Politieke strijd is echter vooral factiestrijd en die wordt binnenskamers
gevoerd - met uitsluiting van het volk. Politicoloog Daalder stelt te dien aanzien over
de 19e en 20e-eeuwse politieke cultuur dat Nederland ‘wel een eigen establishment
[heeft], maar dat dit zich niet als zodanig laat zien, of althans wil laten zien, en dat
het zich niet met overtuiging in de publieke politieke strijd
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begeeft, maar zich bewust-conformerend in afgeslotenheid isoleert.’5 En dus zijn
politieke partijen nauwelijks van de staat te onderscheiden: ‘Long tenure has made
certain parties almost indistinguishable from the formal state apparatus.’6 Partijen
zijn geen vehikel voor de samenleving om de staat te beïnvloeden, maar een
verlengstuk van de staat om de samenleving naar haar eigen beeld te scheppen. Dit
werd in 2016 manifest bij het Oekraïne-referendum. Ministers en Kamerleden droegen
het standpunt uit van de staat, en representeerden de staat vis-à-vis kiezers - en
contesteerden dus niet namens de kiezers de staat. In het verlengde daarvan legt de
verstatelijkte en naar binnen gerichte elite nauwelijks verantwoording af aan het volk
of aan sociale bewegingen. Wederom Daalder stelt: ‘Verantwoord en verantwoordelijk
handelen is eerder de norm dan het afleggen van verantwoording aan anderen.’7
Ook anno nu is de hang naar consensus groot. Journalist Joris Luyendijk,
woonachtig te Londen, stelde in een radio-interview over Nederlandse debatten: ‘die
eindigen altijd met “nou we zijn er helaas niet samen uitgekomen”; het doel van
Nederlanders is een debat af te sluiten met consensus, terwijl in Engeland gebruikelijk
is in een debat de tegenstellingen zo helder mogelijk te formuleren, zodat het publiek
kan kiezen. Het doel is niet dat we samen allemaal mekaar in de armen vallen, en
zeggen “nou we zijn er samen uitgekomen, we zitten in hetzelfde schuitje, neuzen
in dezelfde richting, allemaal om de tafel, water bij de wijn”’.8 Een interessante
toevoeging van Luyendijk is dat uithalen naar je eigen land, zoals hijzelf zonet op
de radio gedaan had, dan weer not done is in Engeland. Hooguit doet men dat daar
ironisch. Zo niet hier te lande: de boutades van Multatuli tegen de verrotting in de
staat zijn talrijk, en zijn van ironie gespeend. Hetzelfde geldt voor de berispingen
door andere non-conformistische schrijvers, waarvan W.F. Hermans het bekendste
voorbeeld is.9 De non-conformistische houding wordt echter niet politiek, althans
non-conformistische schrijvers opereren solo, los van sociale bewegingen, politieke
partijen of literaire collectieven. Dat is wellicht romantisch, politiek impotent is het
ook.
De consensuspreoccupatie van de Nederlandse elite, en van hen die daartoe behoren
willen, kan historisch, institutioneel, geografisch en economisch geduid worden.
Daalder wijst vooral op de historische wortels. Hij ziet het schikken en plooien van
elites - door hem ‘lauw conformisme’ genoemd - als voortzetting van de historische
omstandigheid dat reeds in de Republiek politiek conflict vooral factiestrijd was. De
democratiseringsbeweging van de Bataafse Revolutie -de Nederlandse voorloper
van de Amerikaanse en Franse revolutie - liep dan ook op niets uit. Het werd
geaborteerd door een oligarchische restauratie die in 1814 in Nederlands enige
absoluut monarch uitmondde.
De historische geneigdheid tot bezadigd overleg is in de 19e en 20e eeuw op
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twee wijzen bestuurlijk geïnstitutionaliseerd. Ten eerste wordt geen uitvoerend ambt
democratisch verkozen. Geen burgemeester, commissaris, gedeputeerde, wethouder
of minister(-president) wordt gekozen; deze ambten worden achter gesloten deuren
toegewezen. Ten tweede wordt het parlement gevormd bij evenredige
vertegenwoordiging. Bij ontstentenis van een meerderheidspartij maakt dat op
voorhand coöperatie en consensus noodzakelijk. Tegelijkertijd zorgt evenredige
vertegenwoordiging er wel voor dat kleine minderheden politiek gerepresenteerd
kunnen worden. En kleine partijen stellen zich vervolgens vaak weer
non-conformistisch op in reactie op de consensus. Zij doen dat met wat politicologen
getuigenispolitiek noemen. Getuigenispolitiek is de combinatie van enerzijds het
retorisch belijden van de eigen principes met anderzijds de onmacht of onwil om
maatschappelijk verzet tegen de verfoeide status-quo te mobiliseren. De representatie
van minderheden is uit democratisch oogpunt wel positief, ofschoon het ertoe leidt
dat sociale (verzets)bewegingen al snel de partijpolitieke route nemen en daarmee
verstatelijken. Uiteraard was er van evenredige vertegenwoordiging geen sprake in
Multatuli zijn tijd. Succesvolle kandidaten dienden echter wel in eigen district de
steun van meerdere kiesverenigingen te verwerven, daar er geen sprake was van een
tweepartijen stelsel als thans in de vs. Het was dus veelal polderen op regionaal
niveau. Bovendien waren veel mensen daar bij voorbaat al van uitgesloten door het
censuskiesrecht (en Indonesiërs, Surinamers en Antillianen hadden hoe dan ook geen
kiesrecht). Daarmee was politiek tot diep in de 19e eeuw een zaak van adel en gegoede
burgerij.10 In de 20e eeuw is de bestuurlijke en financiële elite wel opener geworden,
maar dit heeft de politieke cultuur eerder bestendigd dan open gebroken. Publicist
Bas Heijne stelde hierover in een discussiebijeenkomst dat
Nederland een open bestuurlijke elite heeft, het is niet heel belangrijk wat
je vader gedaan heeft. [Dat...] Juist die openheid van de elite ook een soort
conformisme in de hand werkt, omdat mensen voortdurend moeten
bewijzen dat ze er wel bij horen en dat kan je niet zien [...] dus je moet
eigenlijk de dingen zeggen die de mensen om je heen ook zeggen. Dus
het conformisme in Nederland, zeker in de bestuurlijk elite, is heel groot,
omdat men nou eenmaal wil laten zien dat je er bij hoort. Dat is dus een
voordeel - openheid - wat een nadeel wordt in de praktijk, omdat mensen
daardoor een soort gesloten circuit vormen, en dat er weinig echte discussie
of reflectie binnen die elite is.11
Een geografische achtergrond is de geringe afmeting van Nederland, dat in de
vroegmoderne tijd eerder een stadstaat rond Holland (waarbinnen Amsterdam
dominant was) dan een natiestaat was. Hoewel Nederland in de 19e eeuw tot
eenheidsstaat werd, is de dominantie van Holland (of de Randstad) gebleven. Wie
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op cultureel, journalistiek, politiek of literair vlak iets betekenen wil, vestigt zich in
Amsterdam. En daar komen schrijvers en bestuurlijke elite elkaar weer tegen. Het
consensusdenken heeft zijn geografische brandpunt in de spreekwoordelijke
Amsterdamse grachtengordel, waar het heet te gebeuren en waar iedereen elkaar
kent.
Tot slot is er een economische rationale voor de politieke consensus. Nederland
was en is een op export gericht handelsland dat buitengaats zijn kracht zoekt in het
makkelijk leggen van weliswaar oppervlakkig contact, maar zich nimmer aan principes
wenst te committeren die men bovendien sinds de van Engeland verloren oorlogen
in de 18e eeuw militair niet meer aan andere opleggen kan. Het contact van diplomaten
en grootbedrijven met andere landen moet altijd functioneel oftewel winstgevend
blijven. En daarmee was Nederland in de negentiende eeuw een land vol dominees
dat evenwel de Javaan uitzoog - Wawelaar en Droogstoppel zijn uiteraard de literaire
personificaties van deze hypocriete figuur. En ook hedentendage is Nederland een
wapen-exporterend belastingparadijs dat grootbedrijven en rijke importlanden graag
te vriend houdt, om de armlastige rest in het Haagse Internationaal Strafhof de les
te lezen. Multatuli hekelde dan ook de grote invloed die schelmen - als zij maar geld
hebben - in Nederland hebben. De kost ging en gaat voor de baat uit, en de baat gaat
voor alles.
De historisch, geografisch, economisch en institutioneel gestutte
conforme-ringszucht wordt overigens door sociologische en psychologische
mechanismen (imitatiegedrag, groepsdruk, socialisering, internalisering) gevormd
en zo geconsolideerd. Het resultaat is ernaar. De regel waar Nederlandse schrijvers,
wetenschappers en publicisten aan gebonden zijn, is een rabiate elitedrang naar
consensus - een drang die somtijds poldermodel genoemd wordt. Een schrijver lost
ofwel op in die consensus - hier een column accepterend, daar in een jury zitting
nemend -, ofwel een schrijver keert zich ertegen. Wetenschapper en publicist Ewald
Engelen stelt daarover: ‘Populist of nuttige idioot - meer rollen zijn er niet voor de
publieke intellectueel.’12
Ieder kan geen nuttige idioot zijn; de tegen het eigen vaderland agerende schrijver
is een gekende figuur. De consensus moge dan dwingend zijn, totalitair wordt die
nooit, althans nooit voor individuen. Schrijvers kunnen in Nederland doorgaans vrij
opereren. W.F. Hermans stelde daarover met betrekking tot Multatuli: ‘Hij is er een
goed voorbeeld van, hoe onder een democratisch bestel excentrieke mensen enerzijds
in betrekkelijke vrijheid kunnen rondlopen en publiceren, maar anderzijds in het
publieke leven geen been aan de grond krijgen.’13
Kunstenaars worden alleen dan van staatswege tegengewerkt indien zij politieke
doelen formuleren en zich daartoe verbinden met sociale bewegingen. Voorbeelden
zijn de als staatsgevaarlijk gebrandmerkte antikoloniaal Anton de
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Kom of recenter de arrestaties van Quinsy Gario en Kno'Ledge Caesare, die zich
tegen de racistische Zwarte Piet-figuur kanten. Het ageren tegen de staat moet wel
literair, strikt individueel en daarmee ongevaarlijk blijven. Schrijvers zijn, in de
woorden van Saks ‘Opstandigen in, meer dan tegen hunne hecht-gevestigde
burgerlijke maatschappijen’.14
Bovenstaande vormt de grondregel waar elke schrijver zich toe verhouden moet,
ook Multatuli. Juist Multatuli. Toen hij als Max Havelaar het onderspit dolf, lag
Eduard Douwes Dekker alleen nog de weg van eloquent waarheidszegger open. Zijn
schrijversnaam, die volgens publicist Jacques Vogelaar al een Imitatio Christi
suggereert, getuigt ervan dat hij dat wist, dat hij dat aanvaardde en dat hij dat
omarmde. De figuur van eenzame strijder tegen onrecht, strookte daarbij volgens
Saks met Multatuli zijn sociale achtergrond en psychologische predispositie. Saks
schrijft: ‘Hij is autokratisch aangelegd, van huis uit koningsgezind en zijn altruïstisch
getint individualisme vindt hierin zijn hoogste en zuiverste uiting, dat hij al wat lijdt
en verdrukt wordt tegemoet treedt met de gezindheid van een weldadig en rechtvaardig
koning’.15 Multatuli was inderdaad antiburgerlijk, individualistisch en koningsgezind,
en combineerde daarmee een sociaal bewogen anti-conformisme met een
status-quobevestigend individualisme. Multatuli was, kortom, in alles een Nederlandse
schrijver, zij het één van het non-conformistische type. Ook W.F. Hermans benadrukt
het particuliere aspect van Max Havelaar: ‘het verkondigde niet alleen dat de Javaan
mishandeld werd, maar het zei bovendien: ziet hoe het de man vergaat die zich tegen
die mishandeling verzet. Zo laf en beroerd zijn de Nederlanders, zo verleugend hun
autoriteiten’.16
Het lijdt geen twijfel dat Multatuli hang naar het martelaarschap heeft gehad. In
Max Havelaar wordt de protagonist al in verband gebracht met een apostel en
profeet.17 En in Minnebrieven noemt Multatuli zichzelf in één adem met Jezus.18 Daar
staat tegenover dat Multatuli ook een volksbeweging of politieke partij heeft pogen
te initiëren. Men kan twisten of het Multatuli daarbij ernst was. Wellicht was het
goeddeels megalomane dagdromerij. Maar dat is hier de kwestie niet.
De kwestie is dat de Nederlandse politiek-literaire constellatie aan de geëngageerde
schrijver één positie openlaat: die van boetedoener en prediker. In Nederland wordt
een schrijver daarbij, zolang hij of zij zich niet met politieke organisatie onledig
houdt, weinig in de weg gelegd. In dat specifieke opzicht is Nederland het tolerante
en vrije land waar het zichzelf zo graag voor aanziet. Maar zodra een schrijver meer
wil zijn dan een eenling en zich politiek wil doen gelden, stuit deze op een
consensuszucht die dat effectief onmogelijk maakt. Dan sluiten de rijen zich, gelijk
de rijen der liberalen en conservatieven zich sloten toen Multatuli in zijn contact met
hen werkelijke verandering bleek voor te staan
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en zich niet met een erebaantje liet afschepen. De schrijver heeft evengoed als de
ambtenaar met gewetenswroeging te kiezen, zoals het in Max Havelaar heet, ‘tusschen
oneer en broodgebrek’, tussen conformisme en non-conformisme, tussen buigen of
barsten, tussen een Duclari of een Sjaalman. Dat is in Nederland de regel. Multatuli
valt de eer te beurt die regel op ongeëvenaarde wijze zichtbaar te hebben gemaakt met opoffering van zijn eigen maatschappelijke positie. Maar een regel blijft het.

Eindnoten:
1 J. Saks, Eduard Douwes Dekker - zijn jeugd en Indische jaren (W.L. & J. Brusse's
uitgeversmaatschappij 1937), p. 117.
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toont; het zijn evenwel zelden of nooit schrijvers die voor dat lot hoeven vrezen.
3 In Minnebrieven heet het: ‘Zou er geen derde party te scheppen wezen? Een party die eenvoudig
de mening voorstond, dat men de Javaan niet moet mishandelen?’ (Multatuli, Volledige Werken
(VW) II, p. 75).
4 J. Saks, p. 152-153.
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12 Ewald Engelen, Piketty, de nuttige idioot, de Correspondent 11 juni 2014.
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14 Saks, Eduard Douwes Dekker, p. 116.
15 Ibidem, p. 117.
16 Hermans, Raadselachtige Multatuli, p. 137.
17 In Max Havelaar schrijft Multatuli: ‘ieder kan geen profeet of apostel wezen...hm, 't hout zou
duur worden van 't kruisigen!’ (VW I, p. 118).
18 In Minnebrieven schrijft Multatuli: ‘Preeken schryf ik niet. Dit deed JWZUS ook niet. Ik denk
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Het maatpak van Sjaalman
Remediaties van een mystiek Multatulianum
Pepijn de Groot
Wat iedere Nederlander moet weten. Zo luidt de ondertitel van het boek Roofstaat
van Ewald Vanvugt. De ondertitel verwijst naar het nationale geheugen, en wat dat
zou moeten bevatten. Roofstaat werd in 2016 uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar
en hiphoplabel Top Notch. De pr-campagne rond het boek over de koloniale
geschiedenis van Nederland werd groots aangepakt met onder andere een presentatie
in poptempel Paradiso en een serie YouTube-filmpjes waarin rappers met een groot
jongerenpubliek (Ronnie Flex, SFB, Bokoesam) het boek plugden.
In die campagne is Vanvugts schatplichtigheid aan Multatuli en diens Max
Havelaar - waaraan de titel Roofstaat is ontleend - naar wens van de Multatuliaan
misschien te veel als triviaal behandeld. Feit is wel dat een begrip uit Max Havelaar,
ruim anderhalve eeuw na verschijning van de roman én in hetzelfde jaar waarin de
relevantie ervan voor scholieren werd betwist door Christiaan Weijts, wederom in
gebruik is.1 In een hernieuwde context, met hernieuwde connotaties duikt het begrip
op in het (nationale) geheugen.
Het maakte me nieuwsgierig naar de manier waarop de inhoud van Max Havelaar
voortleeft in de Nederlandse cultuur. Voor mijn studie Nederlandse Taal en Cultuur
aan de Universiteit Utrecht heb ik daarom een oriënterend cultural memory-onderzoek
gedaan naar één specifiek spoor dat vanuit de roman kan worden doorgetrokken:
remediatie, ofwel hergebruik, van het begrip ‘pak van Sjaalman’ in tijdschriften- en
krantenartikelen vanaf 2000 tot nu.

Van hetzelfde pak een lappendeken
Volgens Leesplein is het pak van Sjaalman ‘een van de beroemdste voorwerpen uit
de Nederlandse literatuur.’2 In die literatuur heeft het mystieke Multatulianum na het
verschijnen van Max Havelaar inderdaad tot de verbeelding gesproken. De Brakke
Hond maakte met quotes het pak na in het honderdste nummer,3 De Gids herschiep
het pak met essays over de 147 genoemde onderwerpen in zijn 147e jaargang,4 Tirade
eerde geestelijk vader Geert van Oorschot met een pak vol essays
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in het vierhonderdste nummer.5 Deze literaire periodieken gaven elk hun ‘pak van
Sjaalman’ - altijd tussen aanhalingstekens - uit.

De Gids en Tirade vulden elk - in respectievelijk 1984 en 2003 - hun maatpak van Sjaalman (Foto
Pepijn de Groot).

Atte Jongstra schrijft in Kristalman dat hij de scheidingswens van Eduard Douwes
Dekker terugziet in de inventaris van het pak.6 P.H. van Moerkerken herkende
Multatuli's ‘alles-omvattende belangstelling’ in ‘de opsomming’ van 147 onderwerpen
zoals gegeven in hoofdstuk vier van Max Havelaar; volgens Van Moerkerken bevat
het pak van Sjaalman ‘de kiemen voor de Ideën-bundels.’7 E. du Perron zag in het
pak van Sjaalman een aanwijzing voor de zoektocht naar bewijsstukken van Douwes
Dekker, de ambtenaar, in de zaak-Lebak.8
Het begrip ‘pak van Sjaalman’ leeft als containerbegrip voort buiten de directe
romancontext. Elk van de hierboven genoemde schrijvers en tijdschriften kent een
eigen, maar aan Multatuli gerelateerde, betekenis toe aan het pak. Het proces van
hernieuwde betekenisgeving speelt niet alleen binnen de literatuur. In Nederlandse
tijdschriften- en krantenartikelen wordt ‘pak van Sjaalman’ eveneens hergebruikt en
ook dan in verschillende contexten.
In deze bijdrage ga ik na welke betekenissen worden toegekend aan het begrip
‘pak van Sjaalman’ en of er systematiek aan te brengen is in het hergebruik. Komen
de connotaties in nieuwe contexten overeen met connotaties die aan het pak worden
toegeschreven in de roman? Aan de hand van deze vragen hoop ik
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te kunnen laten zien welke functie het pak van Sjaalman vervult (als cultureel
symbool) in gedrukte media in de 21ste eeuw.

Cultural memory en remediatie
In cultural memory-studies wordt onderzoek gedaan naar vormen van herinnering.
Verschillende disciplines, van neurowetenschap tot mediastudie, komen bijeen in
deze wetenschapsstroming. De Franse denker Maurice Halbwachs (1877-1945) wordt
gezien als de geestelijk vader van cultural memory-studies dankzij zijn publicaties
over het collectieve geheugen (mémoire collective).9
Vanwege de kritiek op het adjectief collectief - herinneren is een
cognitief-individueel proces en zulke individuele psychologie extrapoleren naar een
collectief geheugen kwam Halbwachs op kritiek te staan - wordt in moderne
naslagwerken gekozen voor de naam cultural memory ofwel cultureel geheugen. Die
term suggereert, meer dan mémoire collective, het verband tussen herinnering en
sociaal-culturele contexten.10 Zodra herinneringen worden gedeeld, via
sociaal-culturele contexten als kranten en tijdschriften, komen zij van het
cognitief-individuele domein in het culturele domein: de gedeelde wereld van
schrijvers, journalisten, recensenten en hun lezers.
Op die manier wordt ‘geremedieerd’. De term ‘remediatie’ wordt in academische
context vaak verbonden met de namen Bolter en Grusin. Deze Amerikaanse
mediageleerden muntten de term met hun boek Remediation: Understanding new
media. In die studie, die met name handelt over visuele media, definiëren Bolter en
Grusin remediatie als ‘the formal logic by which new media refashion prior media
forms’.11 Zo heeft een nieuw medium als film vorm gekregen met behulp van de
eigenschappen van een ouder medium als het schilderij.
Ook in dit artikel komt de term remediatie voor, maar ik gebruik deze op een
andere manier dan Bolter en Grusin. De reden dat ik de term toch gebruik, is omdat
dit oriënterende onderzoek zich uitdrukkelijk richt op de mediale context. In het
kader van deze bijdrage is remediatie een vorm van intertekstualiteit: het betreft
hergebruik van een begrip uit Max Havelaar in de hernieuwde contexten van
tijdschriften- en krantenartikelen. Cultural memory bestaat bij de gratie van
voortdurende processen die collectieve geheugenvorming scheppen, waarbij de
herinnering aan een object (hier: het pak van Sjaalman) wordt overgedragen van
individuen (hier: critici en journalisten) op andere individuen (hier: het lezerspubliek)
en vice versa. De rol van media is daarbij doorslaggevend: ‘[they] provide frameworks
for shaping both experience and memory.’12
De particuliere herinnering (leeservaring of interpretatie) van een journalist/
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criticus aan het pak van Sjaalman wordt dus via gedrukte media gedeeld met een
lezerspubliek, waardoor de herinnering van laatstgenoemde aan het pak van Sjaalman
wordt beïnvloed - bij die lezers die Max Havelaar wel hebben gelezen -of gevormd
- bij mensen die Max Havelaar niet hebben gelezen en dus onbekend zijn met de
oorspronkelijke context.

LexisNexis en LiteRom
Remediatie zit zelfs in de onderzoeksmethode verweven: de tijdschriften- en
krantenartikelen waarop dit onderzoek gebaseerd is heb ik verzameld en geraadpleegd
via LexisNexis, een digitale databank die artikelen uit gedrukte media bevat vanaf
1980. Ook heb ik twee afdelingen van het digitale recensienaslagwerk LiteRom
(LiteRom Nederlands en LiteRom Wereldliteratuur) gebruikt. Delpher heb ik ook
geraadpleegd, maar die gedigitaliseerde krantenbank reikt wat remediaties van ‘pak
van Sjaalman’ betreft niet tot de 21ste eeuw. Op de verzamelde artikelen heb ik
vervolgens close reading toegepast.
Met behulp van de databanken heb ik, middels zoektermen ‘pak Multatuli’ en
‘Sjaalman’, een corpus van artikelen opgesteld waarin naar het pak van Sjaalman
wordt verwezen. Voor bovenstaande zoektermen heb ik gekozen omdat er soms op
andere wijze naar het pak wordt verwezen: zo gebruikt Volkskrant-recensente Daniëlle
Serdijn in een boekbespreking de combinatie ‘pakket van Sjaalman’.13
Referenties binnen de context van de roman, zoals artikelen over
(toneel)bewerkingen van Max Havelaar die verwijzen naar het pak van Sjaalman
als romanobject, laat ik buiten beschouwing in deze bijdrage. De focus ligt immers
op hergebruik en de functie van het pak als cultureel symbool. Het zoeken is dus
naar impliciete en expliciete vergelijkingen met het pak van Sjaalman.
Door in LexisNexis op de termen ‘pak Multatuli’ en ‘Sjaalman’ te zoeken ben ik
gestuit op 441 resultaten waarvan de vroegste afkomstig is uit 1990. Van die 441
resultaten stammen er 355 uit de 21e eeuw. Na selectie op de criteria die ik heb
toegelicht - remediaties, functie als symbool, geen referenties die direct betrekking
hebben op de romancontext - blijven er 69 artikelen over waarin het begrip ‘pak van
Sjaalman’ of een variant ervan wordt gebruikt. Via LiteRom heb ik zeven extra
artikelen verzameld die in LexisNexis niet te vinden waren.14
Voordat er kan worden overgegaan tot analyse van de krantenartikelen is het zinnig
om te beschrijven hoe het pak van Sjaalman wordt gerepresenteerd in de roman Max
Havelaar. Van het pak wordt in het derde hoofdstuk voor het eerst gewag gemaakt
nadat koffiehandelaar Batavus Droogstoppel in het voorafgaande hoofdstuk zijn oude
redder in nood Sjaalman tegen het lijf is gelopen op de Kal-
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verstraat.15 Het vierde hoofdstuk is het pak-van-Sjaalman-hoofdstuk, waarin de
opsomming van onderwerpen die in het pak behandeld worden voorkomt. Dit vierde
hoofdstuk is dan ook de bron van onderstaande beschrijving.

Het pak van Sjaalman zoals beschreven in Max Havelaar
De verteller in het vierde hoofdstuk is Droogstoppel, die zijn zoon Frits gelast hem
het pak van Sjaalman te brengen. Frits heeft tijdens de krans bij de familie Rosemeyer
een vers uit het pak voorgedragen (‘een ding dat van nonsens aanéén hing. Neen, 't
hing niet aaneen’) tot genoegen van zijn publiek.16 Droogstoppel vertrouwt het zaakje
niet; tijdens de krans heeft hij van de gezichten van een van de kinderen afgelezen
‘dat er iets in dat vers voorkwam, dat niet pluis was’.17 Hij haalt het vers uit het pak,
bergt het op in zijn lessenaar en terwijl hij het pak doorspit op meer onzedelijks valt
zijn oog op een bundel over koffie die zijn interesse wekt. Droopstoppel vindt in het
pak van Sjaalman stukken ‘die werkelijk kennis van zaken aantoonden’.18 Uit vrees
dat hij betrapt wordt op interesse in een pak dat hij zijn zoon juist wil onthouden,
stuurt Droogstoppel Frits weg zodat hij in afzondering kan grasduinen in het
papierwerk.
Droogstoppel bekent de lezer dat hij, mede door het meertalige karakter van het
pak, niet alle inhoud op waarde kan schatten. Hij is onder de indruk van de
‘verscheidenheid der behandelde onderwerpen’19 en somt op wat hij aantreft: er volgt
een opsomming van 147 onderwerpen die loopt van Sanskriet tot een Europees
muntstelsel - spreekt hier een negentiende-eeuws visionair? - en van Molukse wijn
tot witte mieren. Het pak bevat, zo meldt Droogstoppel na de opsomming, ook andere
bundeltjes met geschriften in het Maleis en Javaans, ‘brieven, waarvan vele in talen
die ik niet verstond’ en ‘uittreksels uit dagboeken, aantekeningen en losse
gedachten...sommige werkelijk heel los.’20
Ondanks de hoeveelheid verzen die hij aantreft, staat dichtkunstverafschuwer
Droogstoppel steeds welwillender tegenover het pak en de retorische, ordenende
vaardigheden van de naamgever. Volgens Droogstoppel legt Sjaalman ‘een grote
soliditeit in zijn redeneringen aan den dag’21 en omdat ‘alles (...) met zulk een zorg
en nauwkeurigheid bewerkt [was]’22 overweegt de koffiehandelaar om Sjaalman een
baan aan te bieden als klerk ter vervanging van de oude bediende Bastiaans. Niet
alleen ‘schrijft [die Sjaalman] een goede hand’, hij zal bovendien tegen een lager
loon dan Bastiaans willen werken en dat idee staat de zuinige Droogstoppel wel aan.23
Droogstoppel hecht zo veel waarde aan de stukken over koffie dat hij er een boek
van wil maken. Al peinzend constateert Droogstoppel dat niet alleen zijn
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metier gebaat is bij publicatie, maar de hele bevolking tot de koning aan toe: ‘Mijn
boek moet de wereld in!’24 Buiten zakelijke correspondentie acht Droogstoppel
zichzelf echter niet in staat tot schrijven, dus schakelt hij de hulp van Stern in om de
bouwstoffen uit het pak te sorteren en tot een boek te verwerken. Stern dringt aan
tot het opstellen van een contract dat Droogstoppel verbiedt Sterns schrijven aan te
passen. Later, als de vertaalbaarheid van de stukken uit het pak moeilijk blijkt, komt
Sjaalman - in Droogstoppels absentie - langs bij Stern om tekstverklaringen te geven
en het Havelaar-verhaal, waarvan het pak dus de bron is, vorm te geven.

Connotaties van het pak van Sjaalman in de roman Max Havelaar (Foto Pepijn de Groot).

Remediaties van het begrip ‘pak van Sjaalman’
Het pak krijgt in het vierde romanhoofdstuk meerdere eigenschappen toegedicht,
waarvan elke eigenschap kan worden gebruikt als connotatie op het moment dat het
begrip geremedieerd wordt in krant of tijdschrift. Van de 76 remediaties van het
begrip ‘pak van Sjaalman’ in gedrukte media sinds 2000 wordt het merendeel
aangetroffen in boekenbijlagen van de dagbladen NRC Handelsblad (25 keer) en de
Volkskrant (21 keer), gevolgd door Trouw (zes keer), Het Parool (zes keer) en Het
Financieele Dagblad (vier keer).
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Ondanks dat weekbladen als De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland veel
aandacht besteden aan literatuur, bevatten zij weinig remediaties: ze keren allebei
slechts drie keer terug in de zoekresultaten. Van de overige acht remediaties komen
er drie voor in regionale kranten (Algemeen Dagblad meegerekend). In HP/De Tijd,
Nederlands Dagblad, nrc.next en VPRO Gids is ‘pak van Sjaalman’ elk eenmaal
hergebruikt sinds 2000. Bij ruim de helft van de remediaties komt Multatuli of Max
Havelaar expliciet terug in de nabije, contextuele omgeving.

Het pak van Sjaalman als imaginair boek
In welke context wordt het begrip ‘pak van Sjaalman’ in de 21ste eeuw hergebruikt?
Een voorbeeld: een van de eerste resultaten is afkomstig uit de Volkskrant van 6
oktober 2000. Het artikel van Ed Schilders handelt over een digitale database waarin
gezocht kan worden naar imaginaire boeken: ‘Veel hebben François Rabelais,
Multatuli, Arthur Conan Doyle, Jorge Luis Borges, Georges Perec, en J.K. Rowling
niet met elkaar gemeen. Maar allemaal hebben ze een grote bijdrage geleverd aan
wat ik (...) “het gelogen boek” heb genoemd: het bedenken van boeken en auteurs
die nooit bestaan hebben. Wie daarover meer, veel meer, wil weten, vervoege zich
bij (...) de “Invisible Library”, waarin meer dan duizend imaginaire boeken verzameld
zijn, waaronder die van de genoemde schrijvers, helaas met uitzondering van
Multatuli's “pak van Sjaalman”.’25
Pak van Sjaalman staat, in de context van bovenstaand citaat, voor imaginair boek.
Het is een vergelijking die ook gemaakt wordt in een column over ‘literatuur die niet
aan de hoofden van schrijvers weet te ontsnappen’ van Herman Franke: het pak van
Sjaalman als ‘gekmakend voorbeeld’ van ‘literatuur die alleen in de hoofden van
lezers bestaat, met titel en al’.26 Over de correctheid van die vergelijking valt te
twisten: ten eerste over de kwestie of het pak wel een boek is en niet eerder een
manuscript, ten tweede over de kwestie of het pak wel of niet imaginair is - E. du
Perron meent dat het pak werkelijk bestaat, zij het als een pak van Douwes Dekker.27
Als deze discussie gevoerd moet worden, dan moet dat buiten het bestek van deze
bijdrage. Evenmin kunnen hier 76 artikelen uitgebreid besproken worden. In het
vervolg zal ik artikelen en citaten uitlichten die tekenend zijn voor hergebruik van
het pak van Sjaalman en nagaan in hoeverre de betekenis die de remediaties ontlenen
aan hun context, te rijmen is met de kenmerken die in Max Havelaar worden
toegedicht aan het pak.
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Inventaris of papierberg?
Naast de vergelijking met het niet-bestaande boek wordt het begrip ‘pak van Sjaalman’
meermaals hergebruikt om een lijst of opsomming mee aan te duiden, zoals Jan
Blokker doet in de bespreking van een boek van Cees Fasseur over koningin
Wilhelmina (‘een waslijst als een pak van Sjaalman’, zegt Blokker over een twintig
pagina's tellende uiteenzetting)28 en Ger Groot in de bespreking van twee boeken van
Gao Xingjan (‘Verward blijft die achter, met een zekerheid: “Hij was gefascineerd
door het gebruiken van taal om te vertellen over vrouwen over mannen over liefde
over passie over seks over het leven over de dood over de ziel over de vreugde en
pijn van het vlees”: een pak van Sjaalman dat nog ruim een pagina doorgaat’).29 De
bladspiegel van de door Groot besproken boeken is mij onbekend, maar de herhaling
van het voorzetsel voorafgaand aan de onderdelen van de opsomming stemt overeen
met Max Havelaar.

Remediaties van het pak van Sjaalman hebben vaak betrekking op het pak zoals het zich voordoet
aan de romanpersonages - als een pak papier (afbeelding rechtenvrij via pixabay.org).
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Anderen remediëren ‘pak van Sjaalman’ als een verzameling papier waaruit een boek
gedistilleerd kan worden, zoals Elsbeth Etty doet als ze schrijft over Marion Bloems
roman Vervlochten grenzen (‘Multatuli's “pak van Sjaalman” wordt bij Bloem
gevormd door “Opa's fictie”, een stapel papieren waarin Sennes grootvader zijn
tragische levensgeschiedenis, onder andere als Japanse krijgsgevangene, heeft
opgetekend’)30 of Bert Wagendorp over het bronmateriaal voor Atte Jongstra's roman
De avonturen van Henry II Fix (‘drie kisten met mappen en papieren; een pak van
Sjaalman anno 2007’).31 Jongstra is overigens goed vertegenwoordigd in het corpus:
zes artikelen met remediaties handelen over hem of zijn werk.
Opvallend in de twee soorten hergebruik zoals hierboven aangehaald is het verschil
tussen de twee werelden waarnaar de remediaties lijken te verwijzen: in het geval
van Blokker en Groot wordt het pak van Sjaalman geremedieerd zoals het zich
voordoet aan de lezer van de roman - als lijstvormige inventaris van de in het pak
behandelde onderwerpen - en bij Wagendorp en Etty zoals het zich voordoet aan de
romanpersonages - als het daadwerkelijke pak papier dat de bron is van het
Havelaar-verhaal.

Sjaalmanesk: het pak als tekstgenre
Het begrip ‘pak van Sjaalman’ duikt in de 21ste eeuw met name op in
boekbesprekingen. Getuige de categorisatie in de bijlage zijn 45 van de 76
zoekresultaten boekbesprekingen. In die boekbesprekingen wordt bijvoorbeeld aan
het pak van Sjaalman gerefereerd in de context van essays (de gedeelde noemer met
connotaties in de roman zit dan in de wijdlopigheid van behandelde onderwerpen)
en een enkele keer in de context van broddelwerk (‘door het pak-van-Sjaalman-achtige
karakter wekt de bundel de indruk van haastwerk’32 - een oordeel dat rijmt met dat
van Droogstoppel voor zover het de verzen in het pak betreft, maar in lijkt te druisen
tegen Droogstoppels oordeel over de ordelijkheid van het pak).
Meerdere keren wordt het pak geremedieerd in de context van hybride tekstgenres,
zoals concreet gebeurt in Clara Strijdbosch' bespreking van Khalid Boudou's roman
De President: ‘De President is een Pak van Sjaalman: alle mogelijke genres en
sprekers dwarrelen door elkaar.’33 De pas overleden Pieter Steinz, die met Elsbeth
Etty de eerste plek deelt wat betreft aantal remediaties (zes), gebruikt het begrip ‘pak
van Sjaalman’ onder andere om de onconventionele vorm van Mark Danielewski's
roman Het kaartenhuis34 en Alessandro Baricco's roman City mee aan te duiden.35

Jaarboek Multatuli 2016

97

Over controverses en klokkenluiders
In een directe Multatuli-context gebruikt Steinz ook een pak-van-Sjaalmanre-mediatie:
‘een literair pak van Sjaalman dat in de eerste plaats een aanklacht was tegen het
Nederlandse bestuur in Indië’.36 Steinz karakteriseert Max Havelaar als een pak van
Sjaalman. Doelt Steinz daarmee op de controversiële inhoud van de roman? Zo ja,
heeft datgeen wat Steinz bedoelt met ‘literair pak van Sjaalman’ betrekking op de
roman zelf, waarin assistent-resident Havelaar zich criticaster van het systeem toont,
of (ook) op de receptie van de roman, waarbij Multatuli als bestrijder van het koloniale
beleid wordt gezien?
Mocht het criticaster-annex-klokkenluiderselement de door Steinz bedoelde
connotatie zijn, dan vertoont de remediatie overeenkomsten met Carel Peeters'
omschrijving van Arthur Gotlieb.37 Peeters bestempelt Gotliebs geschriften, bewerkt
tot boek door Joep Dohmen en Jeroen Wester - die over Gotlieb als klokkenluider
schreef in het Jaarboek Multatuli 2015 - als Multatuliaans en kopt zijn artikel ‘Het
Pak van Gotlieb’.
Terug naar Steinz en zijn diversiteit in pak-van-Sjaalmanremediaties: het lijkt erop
dat het begrip zelfs binnen het discours van één publicist meerdere betekenissen kan
krijgen, afhankelijk van de context waarin het geplaatst wordt. Ook Dirk-Jan
Arensman, vijf keer vertegenwoordigd in het corpus, lijkt niet eenduidig in zijn
inpassing van het begrip ‘pak van Sjaalman’ in nieuwe contexten. Arensman gebruikt
het in zijn bespreking van Mark Danielewski's Het kaartenhuis om ‘een teruggevonden
“wetenschappelijk” manuscript’ mee aan te duiden.38 In een bespreking van Garth
Risk Hallbergs Stad in brand gebruikt Arensman de term voor ‘intermezzo's, waarin
je quasi-authentieke fragmenten krijgt voorgeschoteld’39 en in de bespreking van
Richard Flanagans Het boek van Gould voor een geannoteerd boek.40
Omdat Steinz ook verwijst naar het pak in artikelen van vóór 2000 kan het, ter
uitbreiding van dit oriënterende onderzoek, de moeite lonen om naar hergebruik van
pak van Sjaalman uit de twintigste eeuw te kijken en na te gaan in hoeverre die
overeenkomen met de hier gecategoriseerde remediaties.

Het niet-papieren pak: remediaties buiten literaire context
Het komt zelden voor dat ‘pak van Sjaalman’ buiten een literaire context wordt
geremedieerd, laat staan dat de remediatie betrekking heeft op iets wat niet uit
(bedrukt) papier bestaat. Het begrip wordt acht keer hergebruikt in een context zonder
directe literaire pretentie: in een kunstrecensie, in een theaterrecensie,
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in twee televisierecensies, in een essay over de Nederlandse samenleving, in een
reportage over een conferentie op Rhodos, in een encyclopedische rubriek en als
‘rijke bron’ in een opiniestuk over religieuze omroepen.41
De sterkste dissonant in het corpus komt van de hand van Menno Hurenkamp. In
zijn afscheidsessay als columnist voor De Groene Amsterdammer schrijft Hurenkamp
over wat hij signaleert in de Nederlandse samenleving: nostalgie en ressentiment.
De haat keert zich volgens hem tegen verschillende groepen, van de bestuurlijke elite
tot de Marokkaanse jeugd: ‘Een pak van Sjaalman aan individuen en groepen
ondergaat eigenrichting gestuurd door sergeanten die niet afwegen, maar oordelen,
die niet uitpraten, maar blootstellen, die niet vragen, maar bevelen.’42 Het pak van
Sjaalman lijkt in dit geval gebruikt te worden als diverse groep mensen, je zou zelfs
kunnen zeggen: als de multiculturele samenleving.
Niet-literair is ook de context waarin Pieter Waterdrinker het begrip gebruikt.
Waterdrinker legt als gast op een conferentie te Rhodos zijn oor te luisteren bij de
overwegend Russische gasten: ‘De onderwerpen die in panels, tijdens
rondetafelgesprekken en de slagorde van lunches en diners onder de wuivende palmen
aan de orde komen, zijn als het pak van Sjaalman.’43 Er volgt een opsomming van
gehoorde gespreksonderwerpen, die loopt van hervormingen in het Arabische
schoolsysteem tot orthodoxie in China. Hoewel niet in een literaire context geplaatst
komt de strekking van deze remediatie overeen met een van de kenmerken van het
pak zoals het wordt afgeschilderd in hoofdstuk vier van Max Havelaar, namelijk de
grote ‘verscheidenheid der behandelde onderwerpen.’44

Conclusies: meer een literair onderonsje dan een cultureel symbool
De meeste remediaties van ‘pak van Sjaalman’, zoals te vinden in gedrukte media
in de 21ste eeuw, ontlopen qua betekenis niet de kenmerken die het pak toegedicht
krijgt in Max Havelaar (zie voor kenmerken de afbeelding met connotaties). Het
begrip ‘pak van Sjaalman’ wordt vaak in vergelijkende zin gebruikt om (grote
hoeveelheden) bronnenmateriaal, een lijst dan wel opsomming van (uiteenlopende)
onderwerpen of een tekst met een grote diversiteit aan vormen en thema's aan te
duiden. Het begrip ‘pak van Sjaalman’ wordt vrijwel altijd in één adem genoemd
met Multatuli en/of Max Havelaar en staat niet op eigen benen. Wie het pak past,
trekke hem aan, ongeacht de gelegenheid. De herinnering aan het pak van Sjaalman
ontloopt dus maar enkele keren de oorspronkelijke context, zoals bij Hurenkamp of
Waterdrinker, die het pak van Sjaalman hergebruiken om op ‘diversiteit’ te zinspelen.
Het begrip is zo bezien niet een eigen leven gaan leiden buiten de context van
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de roman, met krap tachtig remediaties in zestien jaar in ieder geval niet op grote
schaal. Als de beperkte verspreiding van de remediaties - in de meeste gevallen komt
het pak van Sjaalman niet voor buiten boekenkaternen van dagbladen - wordt opgeteld
bij die beperkte schaal is het, teruggrijpend op de beginvraag van deze bijdrage
(welke functie vervult het pak van Sjaalman (als cultureel symbool) in gedrukte
media in de 21ste eeuw?) waarheidsgetrouwer om te spreken van een literair symbool
dan van een cultureel symbool.

Atte Jongstra schreef in Kristalman over het pak van Sjaalman en in besprekingen van zijn romans
komt de term vaak voor (Foto Pepijn de Groot).

Volgens cultural membry-theoreticus Astrid Erll zit de kracht van symbolen in
hun vermogen tot transformeren: ‘Instead of becoming inert by repetition, powerful
travelling schemata are characterized by their ongoing transformation, by the way
in which they are put to ever new uses, the way in which they enable ever new
discourses and stories’.45 Die kracht lijkt het ‘pak van Sjaalman’ niet te hebben. Het
is, nu Max Havelaar wederom in de schijnwerpers staat, mede dankzij Weijts'
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charge en Vanvugts Roofstaat, echter niet onvoorstelbaar dat de roman en zijn iconen
zo'n transformatieproces door zullen maken. Het kulturele Nachleben van het werk
van Multatuli leent zich voor verdere cultural membry-studies: zo kan het lonen om
te zien hoe een begrip als roofstaat zich (onder invloed van Multatuli) heeft ontwikkeld
door close reading toe te passen op bijvoorbeeld Kamerstukken.
‘Roofstaat’ is een beduidend meer politiek beladen term dan ‘pak van Sjaalman’.
Maar beeld je eens in wat er met de cultureel-symbolische waarde van het pak kan
gebeuren mocht Atte Jongstra of Dirk-Jan Arensman ooit de scepter zwaaien in
cultuurland... Misschien bepalen die Multatulianen wel dat het pak van Sjaalman
iets is ‘wat iedere Nederlander moet weten’. Tot die tijd is ‘het pak van Sjaalman’
geen cultureel symbool maar een onderonsje voor literatuurliefhebbers.
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Vertaling van de inleiding bij de Russische Max Havelaar
Marien Jacobs
In 1927 werd Max Havelaar vertaald in het Russisch. ‘Multatuli (Eduard Daues
Dekker), Maks Havelar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij.1
Hier volgt de vertaling van de inleiding van de vertaler M.I. Tubjanski. Het is
interessant om te lezen hoe Tubjanski Max Havelaar positioneerde. Je kunt eruit
opmaken hoe in Rusland over onze koloniale geschiedenis werd gedacht. En wellicht
is deze vertaling aanleiding tot nader onderzoek naar de vertaler M.I. Tubjanski en
zijn publiek.

Inleiding2
In plaats van voorwoord bij de Russische editie.
Men weet bij ons maar weinig over het Oosten in het algemeen, en nog minder over
de zo ver van ons verwijderde Maleisische archipel, die zich uitstrekt in de zuidelijke
zeeën, onder de warme stralen van de equatoriale zon. En vrijwel niemand weet dat
deze eilanden - die kortgeleden de algehele aandacht trokken door de heftige rebellie
tegen de Nederlandse machthebber - en vooral het belangrijkste eiland Java - in de
oudheid de bakermat waren van een opmerkelijke beschaving en een lange,
veelbeproefde geschiedenis achter zich hebben.

I Overzicht van de geschiedenis van Java.3
1 De Indische periode.
In de oudheid vormde Java de zuidelijke grens van de enorme Indische ‘Kulturkreis’,
waarvan de historische grenzen in het noorden tot voorbij het Bajkalmeer liepen, in
het oosten tot Japan, en in het westen tot de Wolga.4 Het is niet precies bekend
wanneer met name Java onder de Indische invloedsfeer kwam, en nog minder is
bekend over de pre-Indische geschiedenis van Java; maar deze invloed was zonder
twijfel al aanwezig in de eerste eeuw van onze jaartelling. Van de sociaal-politieke
geschiedenis van die periode, net als die van Java überhaupt, is tot op heden heel
weinig bekend, hoewel er veel materiaal is bewaard gebleven om te onderzoeken.
De grootste Indisch-Javaanse
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staten waarover informatie is bewaard gebleven, waren genaamd: Mataram
(achtste-negende eeuw van de christelijke jaartelling), Daha (twaalfde eeuw), Tumapel
(dertiende eeuw), en tenslotte Madjapahit, de meest bekende van de vier (de bloeitijd
duurde van 1250 tot de zestiende eeuw). Datgene wat bekend is over de geschiedenis
van die staten slaat voornamelijk op de bestuursperiode die het meest exact is
vastgelegd in de bewaard gebleven keizerlijke inscripties in steen, en op de diverse
troonopvolgingen en wisseling van dynastieën die gepaard gingen met bloedige
twisten en oorlogen. Maar naast deze dynastiekroniek vertellen andere uit die tijd
bewaard gebleven monumenten in een andere taal een ander verhaal - over de
machtige Javaanse cultuur in de Indische periode: namelijk de monumenten van de
Javaanse kunst en literatuur. Er is betrekkelijk weinig overgebleven van de bellettrie
in de oud-Javaanse taal, maar het is duidelijk dat die rijk en uitgebreid was.5 Een
belangrijke rol daarin spelen vertalingen en bewerkingen van Indische epossen, de
Mahabharata (in het Javaans Brata Yuda) en de Ramayana. Bekend in de Javaanse
taal zijn ook de juridische literatuur, de religieuze, de historische, de literatuur over
de poëtica enz. Maar wat zonder enige kennis van de Javaanse taal de bezoeker van
Java onmiddellijk in het oog springt zijn de verbazingwekkende monumenten van
architectuur en sculptuur uit de Indische periode.6 Net als de literatuur sluiten deze
nauw aan bij de continentaal-Indische tradities, maar misschien komt de Indische
kunst nergens, ook niet in India zelf, beter tot zijn recht of heeft vruchtbaarder grond
gevonden dan op Java; deze monumenten nemen een van de hoogste plaatsen in de
mondiale kunstgeschiedenis in. De meest bekende zijn de tempels van Prambanan,
Pantaram, Mendut en Borobudur, die allemaal echte wonderen van kunst zijn.7 De
op Java nog steeds voortlevende volkskunst laat zien dat het uitzonderlijke artistieke
talent van de Javanen niet aangetast is door de tand des tijds; dat geldt vooral voor
het Javaanse volkstheater, dat Europese kenners in verrukking heeft gebracht.8

Voorkaft Russische vertaling van Max Havelaar, 1927.
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2 De periode van de moslimstaten
In de vijftiende eeuw maakt de Indische epoche geleidelijk aan plaats voor de
mohammedaanse; de zendelingen van de islam maken Java, niet zozeer door de
kracht van overtuiging, als wel door de overtuiging van kracht, gaandeweg tot een
moslimland. Het belangrijkste voorval van deze islamisering is de val van Madjapahit,
die de Javaanse kronieken situeren in 1478, maar die naar men mag aannemen pas
na 1541 plaats vond. De intrede van de islam ondermijnde in sterke mate de eerdere
overheersing van het hindoeïsme en het boeddhisme, maar de culturele erfenis van
de Indische periode is, vooral in legendes en tradities, tot op de dag van vandaag bij
het volk zeer levendig gebleken; de van Java verdreven dragers van de Indische
cultuur vonden hun toevlucht in het naburige Bali, dat nog steeds, in de woorden van
Raffles ‘het museum van het oude Java is’. De islam zelf kwam op Java vooral voor
in die specifieke vormen van de pantheïstische richting die beantwoordden aan de
Indische kiemen van de Javaanse geest.9 Het is niet verwonderlijk dat de islam op
Java in feite zijn fanatieke karakter is kwijtgeraakt en dat verwijzingen naar het
fanatisme van de plaatselijke bevolking, waarvan de Nederlandse machthebbers zich
vaak bedienden, volgens Scheltema slechts dienden om de economische oorzaken
van de ontevredenheid van de bevolking te verhullen.10 Voor wat betreft de
overheersing van de islam als religie duurt de moslimperiode tot op heden voort,
maar de vrije politieke overheersing van de mohammedaanse staten, waarvan de
nieuwe Mataramstaat de voornaamste was (bloeiperiode in het midden van de XVII
eeuw) duurde slechts een relatief korte tijd.11

3 Java onder de heerschappij van de ‘Oost-Indische Compagnie’.
Al in 1511 kwamen de Portugezen als eerste Europese kolonisten op Java aan; in
1596 kwamen de Nederlanders. Na een korte periode van rivaliteit verdreven zij de
Portugezen. Aanvankelijk kwamen de Nederlanders naar Java alleen als kooplieden,
maar al na een paar jaar richtten zij de zogenaamde ‘Oost-Indische
Handelscompagnie’ op, die door de Nederlandse regering gemachtigd werd om
namens haar op te treden en het recht kreeg om voor de verdediging van haar belangen
gebruik te maken van de strijdkrachten van de regering. Nadat ze zich aanvankelijk
gevestigd hadden in enkele kustgebieden van Java, gingen de Nederlandse kooplieden
ertoe over om, soms door sluwheid, omkoping en bedrog, dan weer met wapens,
langzamerhand, stap voor stap zowel hun gebied als hun invloed uit te breiden, door
verdragen te sluiten met plaatselijke vorsten en sultans; het eerste schriftelijke verdrag
met sultan van Mataram werd getekend in 1646.
De Javaanse kronieken laten duidelijk zien dat de Nederlanders Java niet zozeer
gewapenderhand, in een open gevecht, veroverden, als wel door sluwheid.
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Kronieken van het begin van de zeventiende eeuw verhalen trouwens van de methodes
die de Nederlanders gebruikten om het land verder binnen te dringen. Zo wordt
bijvoorbeeld over het binnendringen in Djakatra (sic) het volgende gemeld. De
Nederlandse kapitein van een koopvaardijschip voorzag de sultan van Djakatra (sic)
van rijke geschenken, en vroeg hem toestemming om zijn schip de monding van de
rivier op te varen, zogenaamd voor een reparatie. Vervolgens liet de kapitein zijn
schip zinken en vroeg hem een stukje grond toe te wijzen, waarop hij een schuur kon
bouwen om de goederen in op te slaan terwijl het schip gelicht werd. Zodra de grond
was toegewezen bouwden de Nederlanders er een loods op en legden een moestuin
aan. Toen de sultan vroeg waarom ze dat deden, antwoordden zij dat ze dit soort
zaken nodig hadden omdat ze niet gewend waren om te leven en zich te voeden als
de Javanen. De sultan gaf toestemming om ermee door te gaan. Maar nauwelijks
hadden de Nederlanders enkele bouwwerken neergezet, of ze begonnen er batterijen
omheen te zetten. Op een vraag van de sultan antwoordden zij dat er spoedig nog
veel meer Europese kooplieden zouden komen en dat ze hun goederen tegen dieven
moesten verdedigen. Toen de batterijen gereed waren gekomen werden er kanonnen
op gezet. Op de volgende vraag van de sultan antwoordden de Nederlanders wederom
dat ze het allemaal deden om zich te verdedigen tegen misdadigers. Het gevolg was
dat de sultan en zijn leger moesten vluchten voor de Nederlandse kanonnen. Al zeer
snel werden de Nederlanders, die hun concessies en hun invloed steeds verder
uitbreidden, een van de eerste machten te midden van de grootste staten op het eiland;
zij maakten handig gebruik van allerlei tweedracht, zowel intern als die tussen de
staten onderling. Honderd jaar na het sluiten van het eerste schriftelijke verdrag in
1749 droeg sultan Pakubuwana vóór zijn dood de soevereiniteit over aan de
‘Oost-Indische Compagnie’, en hij liet het aan de compagnie over om ‘die in de
toekomst over te dragen aan een persoon die zij geschikt achtte voor het heil van de
Compagnie en Java’.

4 De opstand van Truna Djaja
De politiek van de Compagnie en die Javaanse sultans die er niet afwijzend tegenover
stonden, riep in nationalistisch gestemde Javaanse kringen protest en weerstand op;
een heel duidelijk voorbeeld daarvan was de opstand die geleid werd door Truna
Djaja en duurde van 1673 tot 1679. Deze opstand speelde zich af tijdens de
heerschappij van de grootste tiran die de dynastiegeschiedenis van Java gekend heeft
- Amankurata I (1646-1677), die een enorme ontevredenheid over zich afriep, zowel
door zijn despotische en wrede binnenlandse politiek alsook doordat hij de eerste
was die omvangrijke Nederlandse troepen te hulp riep ter bestrijding van opstandige
stammen der Makassaren. Truna Djaja verbond
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zich met de Makassaren en behaalde met hun hulp enkele overwinningen op de
troepen van de sultan. De sultan wendde zich andermaal tot de Nederlanders, die
hem met aanzienlijke zeestrijdkrachten, onder bevel van admiraal Speelman, te hulp
schoten. Ondanks het succesvolle optreden van Speelman, die gebruik maakte van
de omstandigheden om een gunstig verdrag met de sultan te sluiten, veroverden de
opstandelingen in 1677 Mataram; de sultan vluchtte met zijn familie en overleed
spoedig daarop, de troon overdragend aan zijn zoon, Amankurat II (1677-1703). De
eerste militaire assistentie aan de op de vlucht zijnde nieuwe sultan werd verleend
door Marta Laja, die zich aanbood om tegen de opstandelingen te vechten. Maar de
sultan gaf er de voorkeur aan om de politiek van zijn vader voort te zetten, en hij
wendde zich weer tot de Nederlanders. Die wisten dat Marta Laja hun vijandig gezind
was en eisten van de sultan dat hij werd gestraft, waar de sultan in toestemde. Daarna
sloten de Nederlanders een akkoord met een der leiders van de Makassaren die zich
tegen Truna Djaja had gekeerd, en brachten hem een vernietigende slag toe. Daarop
werd de Nederlandse officier Jonker naar hem toegestuurd om te onderhandelen,
waarbij hem volledige vergiffenis werd beloofd. Truna Djaja geloofde hem en gaf
zich over, maar toen hij in het paleis van de sultan aankwam voor een feestelijke
ontvangst, stak deze hem eigenhandig dood, in aanwezigheid van de Nederlanders.
Speelman en de Nederlanders werden beloond met een aantal privileges, waaronder
het monopolie op de opiumhandel. Spoedig daarna hadden er een aantal andere
opstanden plaats, vooral in de provincies Soerabaja, Prabalinga, Kediri, het eiland
Madura en het rijk Balambangan, waar het hindoeïsme zich het langst gehandhaafd
had. Maar met de hulp van de Nederlanders werden al deze opstanden onderdrukt
en de heerschappij van de sultans werd hersteld, tot, zoals reeds gezegd, in 1749 het
hoogste gezag formeel overging op de Compagnie.
M.I. Tubjanski
Wordt vervolgd in volgend Jaarboek

Eindnoten:
1 Maks Havelar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. Roman. Vertaald
uit het Nederlands met inleiding en opmerkingen door M.I. Tubjanski (Staatsuitgeverij Moskou
Leningrad 1927). De overige noten zijn van M.I. Tubjanski.
2 De bedoeling van de inleiding is om een beeld te geven van de cultureel-historische achtergrond
waartegen het verhaal van ‘Max Havelaar’ zich afspeelt, en van de auteur.
3 De beste werken over Java: Raffles: ‘History of Java’, 2 delen, Londen, 1817-1830 (tot dusver
voor het merendeel niet verouderd, een opmerkelijk boek); P.J. Veth: ‘Java’, 3 delen (1875-84);
het nieuwste naslagwerk: ‘Encyclopaedie van Nederlandsch Indië’, 5 delen. In het Russisch
hebben we geen behoorlijke publicaties kunnen vinden. Ook het boek van de Javaanse communist
Tan-Malakka: ‘Indonesia’ (M., 1924) leverde nauwelijks een positieve bijdrage: het geeft slechts
een korte en oppervlakkige schets van de hedendaagse politiek-economische situatie, is niet
vrij van feitelijke onjuistheden en is bovendien uitermate slordig vertaald.
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4 Zoals de Europese naties, die in uiteenlopende mate de kenmerken van hun nationale identiteit
behielden, de oude Judees-helleense cultuur aannamen, waardoor ze in de Europese Kulturkreis
verenigd werden, zo had heel Azië te maken met twee Kulturkreise: de mohammedaanse, die
genetisch dicht bij de Europese staat, en, verder naar het oosten, de Indo-boeddhistische, die,
naast India zelf, Birma, Siam, Indonesia, Tibet, Mongolië, Buryatië, het Kalmukse gebied aan
de Wolga en, gedeeltelijk, China, Japan, Korea, en Mantsjoerije omvat. Een algemeen overzicht
van de verbreiding van het boeddhisme kan men vinden in het boek van Eliot: ‘Hinduism und
(sic) buddhism’, 3 delen.
5 De voorbeelden van de Javaanse literatuur die Tan-Malakka in zijn boek geeft (p. 19-22) zijn
wat ongelukkig gekozen, want die zijn stuk voor stuk imitaties.
6 Zie voor Javaanse kunst: J. Fergusson: ‘History of Indian and Eastern Architecture’, 1910; F.J.
Scheltema: ‘Monumental Java’, 1912; N. Krom: ‘Art Javanais’, ‘Ars Asiatica’, VI, 1922.
7 Borobudur - een enorme getrapte piramide, voorzien van talrijke beelden en een enorm aantal
reliëfs van mythologische figuren. Een van de eersten die de betekenis van deze reliëfs ontsluierde
was de academicus S.F. Oldenburg.
8 Zie Hageman: ‘De spelen der volkeren’.
9 Zie Scheltema, voornoemd werk, p. 180.
10 Idem, pag. 168.
11 De Mataramse sultan Agun (1613-46) bracht geheel Java onder zijn macht - en niet Suta Vidjaja
(Tan Malakka, pag. 17; bijna alle eigennamen zijn verminkt door de vertaler).
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In memoriam Cees Fasseur
Dik van der Meulen
In de necrologieën die de kranten aan hem wijdden, ging het over Wilhelmina en
Gerbrandy, over Juliana, Bernhard en Greet Hofmans, over de Excessennota en het
koloniale bestuur, en over de politiewet en de abortuswetgeving. De veelzijdigheid
van Cees Fasseur - die zichzelf bij voorkeur prof. mr. liet noemen, en niet prof. dr.
- viel telkens weer op. Eén naam ontbrak echter steevast in de uitvoerige
beschouwingen: Multatuli. Als Fasseur zijn eigen in memoriam had mogen schrijven,
was dat wel anders geweest.
Kort na zijn overlijden op 13 maart 2016 verschenen zijn memoires, Dubbelspoor,
die hij in zeer korte tijd moet hebben geschreven - zoals Fasseur bijna alles
voortvarend heeft aangevat. Daarin beschreef hij hoezeer Max Havelaar hem
inspireerde toen hij werkte aan zijn dissertatie over het Cultuurstelsel. Multatuli's
‘meesterwerk’ bracht de archiefstukken tot leven, wat volgens Fasseur vooral kwam
door het ‘prachtige, levendige Nederlands, vermoedelijk wel het mooiste proza in
onze taal dat in de laatste tweehonderd jaar geschreven is’. (Welke schrijver uit de
daaraan voorafgaande eeuwen Multatuli naar de kroon zou kunnen steken, zei Fasseur
er niet bij.)
Zijn bewondering voor Multatuli komt in bijna al zijn boeken wel tot uiting, maar
het meest in zijn koloniale studies en beschouwingen. In zijn proefschrift over het
Cultuurstelsel laat hij de - voor zijn doen - zakelijke wetenschappelijke toon varen
als hij Max Havelaar aan de orde stelt. Hij noemt Multatuli een ‘literair genie’ die
op een ‘weergaloze manier’ de koloniale politiek beschreef en karakteriseerde diens
tegenstanders als ‘enghartig nationalistische kritici’. Het wekt dan ook geen verbazing
dat Fasseur zijn latere boeken over de koloniale geschiedenis in zekere zin om
Multatuli heen componeerde.
Hoewel Multatuli er niet eens zo vaak in wordt genoemd, is hij toch een centrale
figuur in De Indologen, Fasseurs lijvige studie uit 1993 over het Nederlands-Indische
bestuursapparaat. Dat ligt misschien voor de hand, omdat Douwes Dekker zelf
bestuursambtenaar was, maar veel belangrijker was dat Fasseur onmogelijk om hem
heen kon. Hij was van mening dat ‘de’ Max Havelaar (het lidwoord was voor hem
een vanzelfsprekendheid) bijna alle Indisch ambtenaren van na 1860 diepgaand had
beïnvloed.
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Dit laatste had Fasseur al eerder uitgewerkt tijdens zijn inaugurele rede, uitgesproken
toen hij in Leiden hoogleraar geschiedenis van Zuidoost-Azië werd. Hij hield zijn
oratie (niet helemaal toevallig) op 19 februari 1987, de honderdste sterfdag van
Douwes Dekker. Hoewel de toespraak in druk nog geen twintig pagina's telt, is het
belang ervan voor de Multatuli-studie nauwelijks te overschatten. Scherper dan
iemand voor hem maakte Fasseur duidelijk wat het belang was van Multatuli en
vooral diens Max Havelaar voor de koloniale geschiedenis. In eerste instantie was
de directe politieke invloed niet groot, zoals Multatuli trouwens zelf ook al had
vastgesteld - en het verklaarde zijn bitterheid. Maar op langere termijn zou het boek
allesbepalend blijken. Dat kwam, aldus Fasseur, omdat veel Indischambtenaren in
opleiding wilden besturen als Max Havelaar. Hij citeerde de ‘Indischman’ R.A. van
Sandick: ‘Geen Gouverneur-Generaal, al las hij nooit een boek over Indië, vóór hij
die betrekking aanvaardde, die de Max Havelaar niet kent.’ En zo kwam het dat
Multatuli, hoewel die het niet meer zou meemaken, aan de basis stond van de
zogeheten Ethische Politiek, waarbij het welzijn van de Indonesische bevolking
voorop stond.
Dat Douwes Dekker, ook vóór hij Max Havelaar schreef, niet de enige
veranderingsgezinde bestuursambtenaar was geweest, liet Fasseur zien in
Indischgasten uit 1997. Het boek is een galerij van excentrieke Indischmannen die
in idealisme en bevlogenheid voor Dekker niet onderdeden, met één cruciaal verschil:
zij schreven geen Max Havelaar.
Achteraf gezien is het misschien vreemd dat Fasseur aan Multatuli niet een
compleet boek heeft gewijd - maar dat maakte hij meer dan goed door de wijze
waarop hij zich verder met de Man van Lebak heeft beziggehouden. Hij schreef er
artikelen over en werkte mee aan Multatuli's Zelfportret, een autobiografie waaraan
Dekkers geschriften en brieven ten grondslag lagen. Daarnaast begeleidde hij als
hoogleraar scripties en proefschriften waarin Multatuli een rol speelde. Ook Multatuli's
(tot dusver) laatste biograaf promoveerde bij Fasseur.
Dat Cees Fasseur voorzitter zou worden van het Multatuli Genootschap, lag voor
de hand. In 1999 trad hij aan; de bestuursleden uit de jaren die volgden, kunnen
getuigen dat hij zich met grote gedrevenheid van zijn taak kweet. De
bestuursvergaderingen en de algemene bijeenkomsten van het Genootschap waren
onder zijn leiding altijd geanimeerd en vrolijk - zelfs als de gemeente Amsterdam
weer eens dreigde de subsidie in te trekken - wat in niet geringe mate te danken was
aan Fasseurs gevoel voor humor.
Na zijn terugtreden werd Fasseur erelid van het Multatuli Genootschap, iets
waarmee hij in zijn schik was. Hoe na Multatuli hem altijd het hart is blijven liggen,
blijkt wel uit het feit dat hij hem telkens weer zijn boeken binnensmokkelde, zelfs
als het onderwerp er nauwelijks naar was. Wilhelmina, zo schreef hij in het
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tweede deel van zijn levensbeschrijving van de koningin, was getroffen door de
fijnheid en teerheid van het Gebed van den onwetende. Gerbrandy daarentegen aldus opnieuw Fasseur in zijn laatste biografie - had met Multatuli weinig op. Het
laat zich raden aan welke hoofdpersoon Fasseur zelf de voorkeur gaf.
Hoezeer hij hem ook bewonderde, een kritiekloze navolger van Multatuli was
Fasseur beslist niet. Maar zijn handelsmerk, de ironie, had hij ongetwijfeld aan
Multatuli te danken.

Jaarboek Multatuli 2016

111

Meester in ‘hartstochtelijk spreken’
Johan de Meester (1860-1931) over Multatuli
Aukje van Hout
Zijn spreken deed denken aan de kunst van kantwerkers. Wie in België
geweest is of op een Belgische tentoonstelling, heeft die vrouwen haar
klosjes zien gooien, aldoor en gestadig dooreen, verbluffend vlug, tot des
kijkers verwarring en zonder dat ooit het de vrouw van streek brengt. Ook
Dekker raakte nooit van streek. Hij bleef om zoo te zeggen geen drie
minuten bij zijn onderwerp. De improvisatie was één bont stramien van
tusschenzinnen, van uitweidingen en inlasschingen, van afwijkingen en
aanvullingen: één kleurige dooreenmengeling van barok verschillende
gedachtensoorten, een kaleidoscoop van - denkbeelden, zoo ge wilt, doch
meer van invallen of schijnbare invallen [...].1
Dit schrijft de literator Johan de Meester (1860-1931) in 1910 naar aanleiding van
een lezing van Multatuli die hij als jongen van twintig in 1881 in Zutphen bezocht.
Diep onder de indruk volgde De Meester Multatuli na afloop naar diens hotel, maar
durfde hem daar niet aan te spreken. De indruk die Multatuli die avond op hem
maakte, heeft hem echter nooit meer verlaten: zijn hele leven is De Meester een
fervent bewonderaar van Multatuli geweest.
De Meester was in zijn tijd een belangrijke literaire figuur en is bijzonder productief
geweest tijdens zijn carrière. Hij was de eerste Nederlandse redactionele correspondent
in het buitenland (vanaf 1886 in Parijs, voor het Handelsblad) en was tussen 1903
en 1908 lid van de redactie van De Nieuwe Gids en daarna tot 1927 van De Gids.
Daarnaast was hij jarenlang als redacteur van de rubriek ‘Kunst en Letteren’
verbonden aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant (van 1891 tot 1927). Ook
publiceerde hij tientallen romans en verhalenbundels, waarvan Zeven vertellingen
(1899) en Geertje (1905) de bekendste zijn. Over Multatuli heeft hij regelmatig
geschreven.
Waar kwam zijn bewondering vandaan? In het stuk ‘Wat Multatuli mij geweest
is’ uit 1910 beschrijft De Meester wat Multatuli in zijn jonge jaren voor hem betekend
heeft: ‘een opzwiepende macht, die mijn aangeboren levensschuwheid verminderde.
Moedgevend werkte Multatuli. [...] Mijn geest [haalde] ruimer adem, telkens wanneer
ik hem had gelezen.’2 De Meester werd direct gegrepen door het werk van Multatuli,
dat hem bevrijdde uit de ‘dwangbuis van confessioneele con-
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ventie’ die zijn jeugd was, van ‘bekrompen deftigheid en suffe huisbakkenheid’.
Die bevrijding van burgerlijkheid herkende De Meester niet alleen in zijn eigen
leven; hij beschouwde Multatuli tevens als ‘vrijmaker’ van de moderne literatuur.
Dat expliciteert hij in een lezing die hij in 1919 houdt voor de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, waarin hij spreekt over vrijheid en letterkunde.
Daarin zegt hij over Multatuli het volgende:
Daar ik u van de vrijheid mocht spreken [...] staat toe, dat ik uiting aan
het besef geef van wat men voor de vrijheid [Multatuli] dankt. 'k Geloof
dat het niet meer genoeg beseft wordt, wat de literatuur aan vrijheid hem
dankt. [...] Huet hebben de Tachtigers om zijn ontkennen aanvaard en
gevierd; de erger malcontent Multatuli voor wat hij, nog veel meer
verwerpend, gàf, naar mijn besef niet voldoende gedankt.3
De Meester onderscheidt zich hiermee van de Tachtigers, een groep schrijvers met
wie hij vaak werd geassocieerd. De ‘malcontent’ Huet werd door Tachtig omarmd
vanwege zijn ideeën, Multatuli kreeg van hen echter veel minder erkenning, hoewel
zijn opvattingen volgens De Meester veel invloedrijker zijn geweest. De felle
antiburgerlijkheid van Multatuli vinden we immers ook in het werk van de Tachtigers,
net als in dat van De Meester zelf. Het is niet moeilijk in te zien dat Multatuli hem
hierin tot voorbeeld is geweest: in zijn romans Louise van Breedevoort (1903) en De
zonde in het deftige dorp (1912) rekent De Meester af met het burgerlijke schijnfatsoen
en de hypocrisie van de Nederlandse aristocratie.
Daarnaast treedt Multatuli regelmatig op in zijn romans: verschillende personages
lezen diens werk of spreken over hem. Een mooi voorbeeld van zo'n verwijzing is
te vinden in zijn reeds genoemde roman Geertje. Hierin beschrijft De Meester het
tragische verhaal van het dorpsmeisje Geertje, dat haar geluk beproeft in de grote
stad Rotterdam, alwaar zij als dienstmeisje een betrekking vindt. Ze wordt verleid
door de man des huizes, raakt zwanger en wordt op straat gezet. Haar vriend meneer
Maandag vangt haar op. Tijdens haar verblijf bij hem ontvangt Geertje een brief van
de simpele boerenjongen Willem Heukelman, die ze kent uit haar geboortedorp.
Ondanks de schande wil hij graag met Geertje trouwen. Meneer Maandag leest de
brief van Willem, waarin deze rijkelijk met citaten uit de Bijbel strooit en denkt:
Teksten, de brief bestond uit teksten! Dat was zoo'n kinkel z'en beschaving.
[...] Maandag dacht aan Multatuli, die citaten bij valsch haar vergeleek.
Voor alle levensomstandigheden lagen de teksten bij de lui klaar, als
sneedjes brood met boter en kaas. De bijbel was de kast met laadjes wat
er gebeurde, wat hun overkwam, ze hadden maar aan een knop te trekken.4

Jaarboek Multatuli 2016

113
Maandag refereert aan Multatuli's vergelijking tussen citaten en ‘valsch haar’. Citeren
is als je tooien met ‘vals haar’: je geeft een citaat ten beste zoals een ander een pruik
opzet. In Idee 1106 schrijft Multatuli:
We hebben goddank niet meer nodig latyn en grieksch te verstaan, om in
't hollands te kunnen zeggen wat we bedoelen...
Ik vergis me: wy behoeven in ons hollandsch geen - smakeloze en
hinderlyke! - bewyzen te geven dat we onzen vorm ontleenden aan
vreemden, voor men l't de moeite waard keurt op onze woorden acht te
slaan.
Want... om dien vorm was het te doen. Dat was de bef die men voorhing,
de toga dien men omsloeg, de pruik die men opzette... alles uit armoed,
natuurlyk, en om de aandacht af te leiden van 't gebrek aan hemd en
schoeisel.
Vorm! Al dat lenen en copiëren van ‘klassieke’ uitdrukkingen, dat
schermen met antieke goden, raakte waarlyk den inhoud niet! Integendeel.
Het verving den inhoud.5
Multatuli had weinig op met citeren omdat hij oorspronkelijkheid van kunst eiste.
In Idee 722 schrijft hij naar aanleiding van het veelvuldig citeren van Goethe iets
soortgelijks: ‘Dit citeren is, door armoed aan eigen denkbeelden, mode geworden,
of zelfs maar 'n tic, als de brilletjes der pruisische luitenants. Ze menen dat zo'n ding
'n mens mooistaat, dat het kleedt.’6 Ook in een noot bij zijn Idee 1261 schrijft Multatuli
over het ‘laven aan bronnen’ dat een auteur die citeert, te ‘suf en onvruchtbaar’ is
om zelf iets voort te brengen.7
Dat Maandags referentie aan Multatuli herleid kan worden tot een overtuiging van
De Meester, blijkt onder andere uit zijn bespreking van de reisbeschrijving Van dag
tot dag in het Oosten (1896) van Charles Boissevain, waarin hij schrijft:
Met Multatuli verschilt hij [...] hierin, dat diens waarschuwing tegen citaten
als tegen dingen, welke aan valsch haar doen denken, bijna op elke bladzij
door hem blijkt in den wind geslagen. Men komt er dikwijls toe, te meenen,
dat de schrijver den lezer wil doen beseffen, hóeveel hij weet, over hóeveel
hij denkt. Doch men geraakt eveneens overtuigd, dat de kwantiteit telkens
de kwaliteit te hulp schiet.’8
De echo van Multatuli's woorden is onmiskenbaar: De Meester is net als Multatuli
van mening dat (te veel) citeren getuigt van een gebrek aan kwaliteit en
oorspronkelijkheid en vaak dient om het gebrek aan inhoud te verdoezelen.
Maar buiten Multatuli's opvattingen zijn het vooral diens persoonlijkheid en
persoonlijke schrijfstijl die De Meester hebben geïnspireerd. Het is het ‘romantische’,
het ‘doorvoelde’ en de ‘wisselwerking van eigen bestaan en het leven rondom hem’
waarom De Meester Multatuli zo bewonderde. In Den Gulden Winckel zegt hij:
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Tusschen journalistiek en belletrie bestaat voor mij een verschil als van
week- en Zondagskleeren; kleeding is het allebei. Multatuli schreef nooit
anders dan journalistiek in boekvorm - toch was dat niet alleen litteratuur,
maar Multatuli is de vrijmaker van onze moderne letterkunde geweest,
naar mijn meening. Het komt dus op den schrijver aan, niet op den aard
van het werk.9
Hij zag Multatuli als zijn voorbeeld, omdat deze ‘geestelijk’ werkte en geen ‘zuiver
schoonheidsmens was’. Overal en in alles was Multatuli zichzelf, want hij gaf steeds
zijn persoonlijke inzicht in het leven, wat volgens De Meester de ‘basis van alle
literaire kunst’ is. Een mens te wezen met het woord, dat was de les die De Meester
van Multatuli had geleerd: ‘Ik zoek dus mijn onderwerpen, kleine verhalen en groote
werken, zoodanig, dat mijn levensinzicht er zich in kan uiten.’10 Want het
‘hartstochtelijk spreken’ is volgens De Meester de kern van onsterfelijk werk als dat
van Multatuli.
Laat ik eindigen met een anekdote uit De Meesters jeugd. In een interview met de
Haagsche Post vertelt hij hoe op de middelbare school in één klap zijn vroomheid
verdween, toen hij op zijn dertiende kennismaakte met Max Havelaar.11 Stiekem las
hij de roman tijdens de Franse les. Toen de docent hem het boek dreigde af te pakken
omdat deze hem te jong achtte voor Multatuli, trok hij zijn mes. Dat het slechts een
snoeimes was, doet weinig afbreuk aan de anekdote en toont dat met literaire
hartstocht niet te spotten valt.

Eindnoten:
1 J. de Meester, ‘Wat Multatuli mij geweest is’, in: Eigen haard (7 februari 1910), p. 87.
2 Idem, p. 85.
3 J. de Meester, ‘Iets over vrijheid en letterkunde’, in: Handelingen en levensberichten van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1918-1919 (E.J. Brill:
Leiden 1919), p. 33.
4 J. de Meester Geertje (Bussum 1905), p. 199.
5 Multatuli (1878) Ideën VI (Amsterdam: G.L. Funke), p. 59 (Volledige Werken (VW) VII, p. 62).
6 Multatuli (1874) Ideën III (Amsterdam: G.L. Funke), p. 126. (VW IV, p. 452).
7 Multatuli (1879) Ideën VII (Amsterdam: G.L. Funke), p. 242. (VW VII, p. 571).
8 J. de Meester, ‘Journalistenwerk in blijvenden vorm ii’, in: De Gids 73 (1909), p. 283.
9 ‘Al pratende met... Johan de Meester’, in: Den Gulden Winckel 26 (1927), 4, p. 73-77.
10 E. D'Oliveira, De jongere generatie. Johan de Meester (1913), p. 20-21.
11 W. Italie-Van Embden, ‘Sprekende portretten. Johan de Meester’, in: Haagsche Post (1927, 2
april).
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Weerloos voor de rechtbank van de rede is weerloos voor de rechtbank
van de rede
Een hedendaagse oudtestamenticus over negentiende-eeuwse
Bijbelkritiek
Vincent Stolk
Bespreking van C. Houtman, Weerloos voor de rechtbank van de rede. De
Bijbel en het vrije denken in Nederland 1855-1955 (Hilversum: Verloren,
2015)
Emeritus hoogleraar Oude Testament Cees Houtman publiceerde in 2015 een boek
over de kritiek van vrijdenkers op de Bijbel. Centraal staat de tot dusver onbekende
figuur ‘Alexander d. M.’: jonkheer Ferdinand Alexander de Mey van Alkemade
(1828-1864). De multatuliaan herkent hem mogelijk uit Idee 482, waarin Multatuli
zijn respect voor deze vrijdenker betuigt. Waaraan heeft Alexander d. M. zijn hoofdrol
in dit boek te danken? Hij schreef een Bijbelkritiek, maar dat alleen is geen bijzonder
criterium om het werk van een vrijdenker uit te lichten. Drie andere criteria zijn dat
wel: Alexander d. M.'s driedelige De Bijbel beschouwd in zijne eigenlijke waarde
beslaat de hele Bijbel, is radicaler dan vrijwel elke andere negentiende-eeuwse
Bijbelkritiek én is relatief vroeg gepubliceerd: in 1859 (bij de welbekende
Dageraad-uitgever F.C. Günst).
Houtman kocht een exemplaar van De Bijbel beschouwd via Marktplaats en raakte
onder de indruk. Weerloos voor de rechtbank van de rede is bedoeld om de inhoud
van Alexander d. M.'s boek weer te geven en te vergelijken met het werk van zowel
andere vrijdenkers (zoals Junghuhn, Multatuli, Ten Bokkel, Domela Nieuwenhuis)
als ‘stichtelijke’ Bijbeluitleggers. Ook verbindt Houtman een evaluatie aan zijn
historisch relaas. Ik sta nu eerst stil bij het hoofdgedeelte van Houtmans boek.

De kritieken
Het lezen van dit boek, vooral de eerste 180 bladzijden, heeft iets merkwaardigs.
Massa's en massa's meer of minder gezouten kritiek op de Bijbel stapelen zich op.
De persoon van God wordt overladen met diskwalificaties als ‘jaloers’, ‘wreed’,
‘oorlogszuchtig’, ‘boosaardig’ en ‘bloeddorstig’ (bijvoorbeeld pp. 40-43).1 De mo-
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raal van Bijbelse personages als Noach (een ‘dronken zwijn’), Abraham (een
‘souteneur’), David (een ‘schelm’) en ook Jezus (een ‘communist’ en ‘charlatan’)
wordt gepresenteerd als verwerpelijk. De wonderverhalen worden verklaard zonder
een beroep te doen op het bovennatuurlijke, zoals deïsten voor Alexander d. M. dat
ook al deden. Jezus liep niet over het water, maar wist handig te manoeuvreren over
de ondieptes en banken van het meer. Jericho viel niet door het geschreeuw van de
Israëlieten, maar door ordinair buskruit. De gevallen waarin zogenaamde doden tot
leven werden gewekt waren sterke staaltjes van magnetiseren (p. 31-34). Poëtische
boeken als Hooglied en Job worden, althans in het geval van Alexander d. M., ontdaan
van hun luister en de oudtestamentische profeten ontmaskerd als vals. De
merkwaardigheid van dit eerste hoofdstuk zit voor mij in het descriptieve karakter
ervan en het objectieve standpunt dat de schrijver inneemt. De bergen Bijbelkritiek
die de lezer krijgt voorgeschoteld worden nauwelijks geanalyseerd en de theoloog
Houtman blijft onzichtbaar.
Multatuli is de eerste vrijdenker die na een bespreking van d. M.'s werk de revue
passeert. Houtman introduceert Multatuli in het tweede hoofdstuk als ‘een Nederlandse
Voltaire' en voert hem op als de belangrijkste vrijdenker van de negentiende eeuw.
Gezien de strekking van zijn boek beperkt Houtman zijn bespreking van Multatuli
tot diens Bijbelkritiek (met name uit de Ideën) en de vergelijking daarvan met
Alexander d. M.'s magnum opus. Deze vergelijking levert het beeld op dat de
uiteindelijk toch religieuze Alexander d. M. (hij was deïst) een negatiever oordeel
velde over de Bijbel dan de atheïst Multatuli. Beiden nemen de natuur als hoogste
kenbron, maar voor Alexander d. M. leidt de natuur tot kennis Gods, terwijl Multatuli
het houdt bij de fysica en de metafysica afzweert. Multatuli had de Bijbel weliswaar
afgedaan als “hansworstery” en verstandbedervend’, maar als literair product had de
Bijbel voor hem nog altijd waarde. Het ging Multatuli uiteindelijk, zoals veel
vrijdenkers, meer om het neersabelen van de kerk dan om het platstampen van de
Bijbel, waartoe Alexander d. M. zich beperkte. Multatuli staat het zich toe geïnspireerd
te worden door figuren als Job (‘Job is myn man!’) en Jezus. Houtman contrasteert
Alexander d. M.'s beeld van Jezus (die ‘visscher op 't meertje Genesareth’, p. 48) als
bedrieger en abjecte communist met dat van Multatuli, die Jezus zag als meest
prijzenswaardig persoon uit de geschiedenis vanwege zijn oprechtheid (pp. 81-82,
zie ook Idee 266).
Multatuli heeft de geschiedenisboeken gehaald, Alexander d. M. niet. Houtman
verklaart het verschil uit Multatuli's fijnere pen, maar vooral uit het voor zijn tijd te
radicale karakter van d. M.'s Bijbelkritiek. Het duurde ruim dertig jaar vóór vrijdenkers
vergelijkbare, doch gematigder Bijbelkritieken uitbrachten, die positiever werden
ontvangen. De tijd was er toen rijp voor. Ten slotte laakte d. M. Multatuli's behoefte
aan erkenning en volgers. Alexander d. M. had met De
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Bijbel beschouwd nagenoeg alles gezegd wat hij te zeggen had. Hij emigreerde kort
na de uitgave naar Amerika, publiceerde nog wat artikeltjes voor De Dageraad en
stierf jong (pp. 18-21).
Na het derde hoofdstuk te hebben gewijd aan andere vrijdenkers, gaat Houtman
in de hoofdstukken 4 en 5 in op respectievelijk het Oude en het Nieuwe Testament.
Daarin plaatst hij vrijdenkers tegenover stichtelijke Bijbeluitleggers. Houtman heeft
een selectie gemaakt van Bijbelplaatsen waarop hij deze vergelijkingen toespitst: uit
het Oude Testament het verhaal van Abraham en de boeken van Jozua en Jesaja, uit
het Nieuwe Testament de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw, de verheerlijking
op de berg en de ontdekking van het lege graf. De inhoud van de vergelijkingen is
zoals te verwachten valt. In de bespreking van het lege graf bijvoorbeeld zien we
allereerst de orthodoxe theoloog J.J. van Overzee (1817-1882) de historische
betrouwbaarheid verdedigen van de evangeliën inzake het lege graf. Dan komt onder
meer de ethische predikant J.H Gunning (1829-1905) aan het woord die het
harmoniëren van de Bijbeltekst met de historische feiten achterwege laat en de nadruk
legt op de waarde en betekenis van de geschiedenis van het lege graf. Ten slotte lezen
we over vrijdenkers als Reimarus en zijn Nederlandse equivalent Alexander d. M.,
die meegaan met de verklaring van het lege graf die de nieuwtestamentische farizeeërs
bieden: de discipelen hebben het lijk ontvreemd (Mat. 28:13). De Franse vrijdenker
Léo Taxil was in zijn La Vie de Jésus, dat in het Nederlands vertaald was, het station
van de kritiek gepasseerd en had komische dialogen verzonnen bij het verhaal van
het lege graf. Houtman citeert Taxils fictieve dialoog tussen de bewakers, die bij hun
opdrachtgever klagen over de weerbarstigheid van het waken over een lijk dat
bevriend is met engelen (pp. 247-264). Vreemd is overigens wel dat bij de bespreking
van Jozua vier critici aan het woord komen en afgerond nul stichtelijke uitleggers.
En jammer is dat Multatuli niet meedoet in de vergelijkingen.
Wat is nu de waarde van de eerste vijf hoofdstukken ofwel het eerste deel van
Weerloos voor de rechtbank van de rede? Wie geïnteresseerd is in negentiende-eeuwse
Bijbelkritiek en bekend is met de strekking ervan zal weliswaar geen fundamenteel
nieuwe dingen leren, maar wel een gedetailleerder beeld en beter besef krijgen van
deze Bijbelkritiek. Je moet vanwege het eerder genoemde descriptieve en objectieve
karakter van Houtmans weergave wel echt geïnteresseerd zijn om tot en met hoofdstuk
3 en eigenlijk ook 4 en 5 door te lezen, anders heb je waarschijnlijk na Alexander d.
M. je portie Bijbelkritiek wel gehad. Het helpt overigens dat Houtman regelmatig
de historische schrijvers zelf aan het woord laat. Hij lijkt gevatte woordkeuzes en
humor als voornaamste criterium voor citatie gebruikt te hebben. Doordat de
negentiende-eeuwse schrijvers in de kunst van ironie en spot zeer vaardig waren,
had Houtman genoeg materiaal voorhan-
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den om zijn boek op te tuigen. Het is ten slotte ook verdienstelijk dat belangwekkende
figuren als Alexander d. M. van de vergetelheid worden gered. En het is heel aardig
dat er nu eens een academische publicatie over de vrijdenkersgeschiedenis uit de
theologie komt in plaats van uit de humanistiek of geschiedenis zoals tot nu toe
gebruikelijk was. Maar wat is nu precies de meerwaarde van die theologische
achtergrond?

De nabeschouwing
Een opmerkelijk aspect van dit boek is de achtergrond van zijn auteur: Houtman is
oudtestamenticus. Menig lezer zal er, naar is aan te nemen, nieuwsgierig naar zijn
hoe een specialist gaat reageren op de kritiek op het boek van zijn specialisatie, en
misschien meer nog: hoe Houtman zelf aankijkt tegen de Bijbel. Die nieuwsgierigheid
blijft tot de nabeschouwing, helaas of niet, grotendeels onbevredigd. Ik schreef al
dat het boek in hoge mate vanuit een objectief standpunt is geschreven. Dat is
academisch gezien natuurlijk prijzenswaardig. Her en der verwijst Houtman naar
eigen werk over het Oude Testament of wijst hij hermeneutische principes aan in de
besproken Bijbelkritiek waarmee hij zelf ongetwijfeld goed bekend is, maar de
expliciete evaluatie van deze Bijbelkritiek blijft uit. Impliciet echter begint halverwege
het boek Houtmans onorthodoxe visie door te schemeren. Waar hij de Bijbelcritici
onaangetast aan het woord laat, wordt de Bijbelsympathisant ‘Praeco’, die reageerde
op Ten Bokkels Dominee, pastoor of rabbi, afgeschilderd als een ‘gemakkelijke
prooi voor retorisch venijn’. Ook stelt Houtman dat Praeco's beroep op archeologische
ondersteuning van de historische betrouwbaarheid van het Oude Testament onterecht
is. We zien Houtman - mogelijk op een enkele uitzondering na (pp. 128-129) - niet
op een vergelijkbare manier de Bijbelcritici corrigeren.
In de nabeschouwing wordt het kleed van objectiviteit afgeworpen. Houtman toont
zich nu een gelovige, maar een gelovige ‘die dat geloof niet kan opbrengen’ (wat
dat ook moge betekenen). Zijn god is minder menselijk, maar wel persoonlijk, en
blijft verder vaag. Het is in ieder geval niet de God van de Bijbel. De Bijbel waardeert
hij als een verslag van zoektochten naar God, maar - en dit is misschien wel zijn
voornaamste punt in zijn nabeschouwing of zelfs in zijn hele boek - ‘het beste boek’,
zoals veel christenen het voorstellen, is het niet. Daarmee sympathiseert hij dus met
de Bijbelkritieken van de vrijdenkers (expliciet doet hij dat op pp. 303-304).
Zijn tweede punt is dat we de Bijbel moeten zien als een weerloos boek. Nu blijkt
waarom Houtman koos voor de titel Weerloos voor de rechtbank van de rede.
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Hij betoogt dat in de negentiende eeuw kritische, orthodoxe en gematigde uitleggers
allemaal een beroep deden op de rede om het hunne te vinden van de Bijbel. Hun
partijdigheid bepaalde welke kant hun bespreking opging. De Bijbel zelf was
onmachtig zich te verweren als deze kritiek al te negatief uitviel, of andersom.
Houtman schrijft: ‘Zij is niet in staat om te protesteren tegen een eventueel
onrechtmatige reductie van haar waarde tot niet meer dan antiek cultureel erfgoed,
maar evenmin kan zij zich verzetten tegen een eventuele onrechtmatige opwaardering
tot geopenbaard Woord van God’ (pp. 270-271). Ten slotte lezen we in de
nabeschouwing een prikkelende vergelijking tussen oudtestamentische strijders als
Jozua en hedendaagse jihadisten en een net wat te prekerig geschreven verhandeling
over hoe licht en duisternis in de Bijbel met elkaar gepaard gaan.
Al met al vindt Houtman de Bijbel niet het boek der boeken, maar hij ziet wel
waarde in het actualiseren van de Bijbel voor wie daarvoor openstaan. Hij is zich
ervan bewust dat Multatuli een lage dunk heeft van dit ‘kunstje van accommoderen’
(p. 285, Idee 1224), maar wijst erop dat dit kunstje Multatuli zelf ook niet vreemd
was.

De nabeschouwing beschouwd
Het is eenvoudig het niet eens te zijn met Houtmans nabeschouwing. Ik zal hieronder
kritisch reageren op wat naar mijn idee zijn twee voornaamste punten zijn. (Houtman
haalt mijn boeken over de vrijdenkersgeschiedenis niet aan - dus een kritische
bespreking was te verwachten! - hoewel, zonder kinderachtig te willen doen, in mijn
studie naar het gedachtegoed van de twintigste-eeuwse vrijdenker Jan Hoving morele
bezwaren tegen de Bijbel voorkomen, die goed hadden gepast in Houtmans weergave
van de traditie van Bijbelkritiek in de vrijdenkerij).2
Houtman noemt de Bijbel een weerloos boek. Allicht! Boeken hebben inderdaad
niet de eigenschap zich te kunnen verdedigen. Ik sla regelmatig mijn boeken (dicht,
althans, als ik ze uit heb) en ze slaan nooit terug. De Bijbel is anders dan de Ark des
Verbonds zoals beschreven in 1 Samuel 5: de Filistijnen die de ark gestolen hadden
van de Israëlieten ervoeren dat deze van zich afbeet (in de steden waar de ark werd
bewaard stierven de Filistijnen bij bosjes). Houtman denkt bij de kwalificatie
‘weerloos’ waarschijnlijk aan de auteurs en het feit dat de Bijbelboekenschrijvers
niet meer leven. Nu maakt het voor de weerbaarheid van een boek niet uit of de
schrijvers al dan niet leven, alleen voor de weerbaarheid van de schrijvers. Maar wat
betekent het dan om een boek met wijlen schrijvers weerloos te noemen? Welgesteld
niets. De Bijbel wijkt hierin op geen enkele manier af van andere boeken waarvan
de auteurs dood zijn. Ik kan me geen christen
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voorstellen die zou suggereren dat de Bijbel daarin anders is. Das Kapital slaat ook
niet terug als we het stroef en moeizaam noemen. De Bijbel als weerloos typeren is,
kortom, nietszeggend.
Dan de constatering dat de met reden gewapende uitleggers van de Bijbel schrijven
conform hun vooringenomenheid. Dit komt neer op de bekende gedachte dat elke
opvatting wel gelegitimeerd kan worden met een beroep op de Bijbel of andere
‘heilige’ boeken. Dat is natuurlijk zo, hoewel hetzelfde beweerd kan worden over
niet-heilige boeken. Maar dit gaat niet meer op als opvattingen redelijk verantwoord
moeten zijn. Zoals historicus Willie Thompson in zijn kritische bespreking van het
postmodernisme terecht opmerkt, kun je Mein Kampf redelijkerwijs op geen enkele
manier interpreteren als een kritiek op antisemitisme en ultranationalisme.3 De Bijbel
is minder rechtlijnig dan Mein Kampf, maar er is hetzelfde principe op van toepassing.
De consequentie is dat niet elk standpunt redelijkerwijze op de Bijbel gegrondvest
kan worden. Ofwel, in ten minste sommige gevallen kunnen we vaststellen of de
Bijbeluitleg van vrijdenkers dan wel die van christenen redelijkerwijs de beste
interpretatie is.
Geldt hetzelfde voor ethische oordelen? Kunnen we vaststellen of de opmerking
‘rechtvaardigheid is God vreemd’ (p. 41) terecht of onterecht is? De ethisch relativist
zal hierop ‘nee’ antwoorden. Voor wie aanvaardt dat er een objectieve morele meetlat
is, is het mogelijk God daarlangs te leggen en een objectieve uitspraak te doen over
zijn rechtvaardigheid. We zeggen ook niet dat we Hitler een overwegend slecht mens
vinden, we zeggen dat hij dat was. Hitler is hierin niet anders dan God (en Alexander
d. M. zou gezegd hebben dat Hitler in weinig anders was dan God). Als we zeggen
dat er geen objectieve morele uitspraken over de Bijbel mogelijk zijn, moeten we
toegeven überhaupt geen morele oordelen te kunnen vellen, alleen morele meningen
te kunnen verkondigen.
Helemaal consistent is Houtman niet in zijn typering van de Bijbel als ‘vrij domein’
waarin iedereen evenzeer gemachtigd is als Bijbeluitlegger op te treden (p. 269). Als
elk oordeel over de waarde van de Bijbel inderdaad afkomstig is van partijdige
mensen (p. 271), is Houtman evenzeer partijdig. Dan is het moeilijk te begrijpen
waarom hij bijvoorbeeld de metafoor van de Bijbel als ‘huis om in te wonen’ (van
zijn collega E. Talstra) afdoet als inadequaat. Inadequaat volgens Houtmans program?
Is het niet zelfondermijnend om te schrijven dat ‘Hij [de Bijbel] zich alleen [opent]
in de vorm van interpretatie zonder einde’ en dit te zien als een soort absolute
interpretatie van wat de Bijbel is? ‘Licht gaat gepaard met duisternis. De hele Bijbel
door wordt de lezer geconfronteerd met de twee gezichten van de Bijbel’, schijft
Houtman (p. 277). Schrijft hij dat conform zijn eigen program of is dat zo? De
paragraaf waaruit dit citaat komt, heeft als titel: ‘De eigenlijke waarde van de Bijbel:
een “we-
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relds” boek waarin licht gepaard gaat met duisternis’. Toch een eigenlijke waarde?
Houtman zoekt naar een benadering van de Bijbel tussen ‘bijbelvergoding’ en
‘bijbelverguizing’ (p. 280). Die ‘markeren de grenzen waarbinnen een waardige
modus vivendi met de Bijbel vorm kan krijgen’ (p. 281). De vraag herhaalt zich: is
dat feitelijk zo of is dit wederom een mening die evenveel waard is als de mening
van ieder ander die het vrije domein van de Bijbeluitleg betreedt?
Naar mijn idee schieten we met een relativistische positie niets op. Multatuli heeft
het voorbeeldig gezegd: ‘Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet’. Het is
onwaarschijnlijk dat alles onwaar is (want dan zou de stelling dat alles onwaar is
ook niet waar zijn), dus de opmerking na de komma slaat de spijker op zijn kop.
Houtman citeert theoloog W. van den Bercken die de confrontatie tussen gelovigen
en atheïsten als een confrontatie zonder einde ziet. Houtman voegt eraan toe dat het
een feit is dat het gelovigen niet lukt atheïsten te overtuigen van de plausibiliteit van
het geloof in God (p. 286). Die toevoeging is echter feitelijk onjuist, in ieder geval
in individuele gevallen. Natuurlijk zijn er atheïsten die overtuigd worden van de
plausibiliteit van het geloof. De confrontatie kent dus in specifieke gevallen wel
degelijk haar einde. De Bijbel is het woord van God of is dat niet. Multatuli heeft
zich in het debat daarover gemengd en menig vrijdenker met hem. Er is geen reden
voor vrijdenkers of christenen om de zoektocht naar het ware antwoord op die vraag
te staken en te berusten in een halfbakken relativisme.

Tot slot
Weerloos voor de rechtbank van de rede is historisch gezien een nuttig boek voor
wie meer wil weten over negentiende-eeuwse Bijbelkritiek. Het is geschreven door
een oudtestamenticus, maar daar is weinig van te merken. Dat is niet alleen
verdienstelijk, maar misschien maar goed ook. In zijn nabeschouwing ontvouwt
Houtman zijn eigen visie op de waarde van de Bijbel. Die is gezien zijn relativisme
weliswaar open minded, maar bevredigend voor vrijdenker noch christen.

Eindnoten:
1 De verwijzingen naar paginanummers hebben, tenzij anders aangegeven, betrekking op Houtmans
boek.
2 Vincent Stolk, Jan Hoving en de dageraad van het positief atheïsme (Breda: Papieren Tijger,
2009).
3 Willie Thompson, Postmodernism and history (Basingstoke/New York: Palgrave MacMillan,
2004).
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In de media
Een selectie
Klaartje Groot
De Max Havelaar een baksteen
In zijn column - NRC Handelsblad, 14 jan 2016 - noemde schrijver Christiaan
Weijts de Max Havelaar een baksteen. Onze oprechte dank, meneer Weijts, u heeft
daarmee ons literaire hoogstandje weer op de kaart gezet. Vele ingezonden brieven
volgden. Alleen Roos Vonk was het met hem eens, ze vond het ‘herkenbaar’, maar
de meesten gingen ertegenin: ‘de canon mag ter discussie staan, maar niet met Weijts
karakterloze argumenten’, schreef A. Kauffman. F. Kramer vond: ‘Oudere letterkunde
wegzetten als onverteerbare meuk is een schrijver onwaardig.’ Later voegde schrijver
Philip Huff -NRC Handelsblad, 20 januari 2016 - toe dat jongeren best willen lezen
als je er maar een gedeelde, gelijktijdige beleving van maakt. Op 21 januari kwam
Multatuli zelfs op tv, in DWDD (De Wereld Draait Door). In reactie op Weijts'
column hield emeritus hoogleraar Herman Pleij een hartstochtelijk pleidooi voor de
Max Havelaar, dat u elders in dit nummer kunt nalezen.
Taalkunstenaar Ali B. opvolger van Multatuli?
Afgezien van de explosie in januari is de mediaoogst schamel. En als je niet in de
media voorkomt, dan besta je tegenwoordig niet meer. Om over het doorwerken van
je ideeën maar te zwijgen. Multatuli heeft nieuwe fans nodig, zoveel is duidelijk. In
Trouw, 27 april 2016 - memoreert Rick Honings Multatuli's groupies, waarmee hij
doelde op het legioen van Insulinde. Prachtige, maar vergane glorie. Wordt het toch
tijd voor een ander rolmodel? Een ander genre? Kijk naar de Nederlanse Dambond.
Die zette met behulp van hiphoplabel Top Notch populaire, hippe artiesten in als
rapper Jiggy en Ronnie Flex om de damsport in de kijker te spelen. Ook een rapper
misschien? Multatuli's Ideën echoën bijvoorbeeld door in de woorden van een
hedendaagse taalkunstenaar: rapper Ali B, die pleit voor ‘zelfstandig blijven denken’,
‘het toelaten van twijfel’ en ‘de zekerheid dat je het niet zeker weet’ - NRC
Handelsblad, 18 januari 2016 - Het is alsof Multatuli hem ingefluisterd heeft:
‘Niemand weet het.’ (Idee 415) dus ‘denk, peins, overweeg... twyfel... overweeg
nogmaals, en weder, en nog eens... altyd door, altyd opnieuw.’ (Ideën I, VW II, p.
309). Het zal toch niet waar zijn.
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Regent Lebak in Multatuli's geboortehuis
Dit bijzondere bezoek werd gelukkig nog de moeite waard gevonden en opgepikt
door de kwaliteitskranten. Mijndert van de Kaaij wijdde in - Trouw, 26 april 2016 een artikel aan de oprichting van het Multatuli Museum in Lebak en de komst van
de huidige regent Ibu Iti Octavia Jayabaya naar het Multatuli Huis. Dat deed ook
Jutta Chorus in haar column - NRC Handelsblad, 27 april 2016 - ‘Terwijl Max
Havelaar hier van de literatuurlijst wordt gehaald, is hij in Lebak herontdekt’.
Leve het echtpaar Roelfsema
Er staat een column op - www.museumpeil.eu Nr 9, 2016 - waarin de auteur een
algemeen overzicht geeft van enkele lieux de memoire en de activiteiten rond
Multatuli. En een stuk op - www.heemschut.nl 20 sep 2016 - over het aandeel van
de Bond Heemschut in de restauratie van Multatuli's geboortehuis waarbij de
inspanningen van het echtpaar Roelfsema en het Multatuli Genootschap natuurlijk
niet hadden mogen ontbreken.

Een nieuwe aanwinst voor het Multatuli Huis: de 5e druk van Max Havelaar in ecru met zilver- en
goudopdruk (1881).
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Mooi van lelijkheid
Arnon Grunberg vindt het standbeeld van Multatuli op de Torensluisbrug te
Amsterdam ‘mooi van lelijkheid. Vooral op zondagochtend in de zomer,’ - Het
Parool, 7 mei 2016
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Kroniek 2015
Klaartje Groot
Honderdduizenden mensen hebben dit jaar weer wat meegekregen over onze held.
Het Multatuli Huis werd goed bezocht: ca. 1850 reële bezoekers, en vele virtuele
(105.000 websitevisits en ca. 1600 facebookvrienden). Multatuli kreeg in het begin
van dit jaar een podium als nooit tevoren: Herman Pleij brak een lans voor de Max
Havelaar in het populairste tv-programma van het moment, de DWDD (De wereld
draait door). Heeft dit de grote aandacht in gang gezet die Multatuli dit jaar kreeg?
En dat hij in zoveel verschillende gedaanten verscheen? Zo dook Multatuli op in het
Frascatitheater, als Woutertje, in de vertolking van theatergezelschap 't Barre Land
en Discordia. Hij kwam daarna nog tweemaal op het toneel: als zijn alter ego Max
Havelaar in de gelijknamige voorstelling van natuurtheater de Kersouwe, een
gerenommeerd podium in Noord-Brabant (Heeswijk-Dinther), en hij ontmoette de
weduwe Pruimers in een stuk van theatergezelschap Stichting Suus te Zwolle. In
maart sprak Rick Honings voor het Multatuli Genootschap over Multatuli als celebrity.
Daarna reageerde docent Peter Altena in ‘De Slag om de Havelaar’ op het recente
Havelaardebatdebat in de NRC (zie elders in het jaarboek).
In april had het Multatuli Huis hoog bezoek. Wat zou Multatuli gezegd hebben
als hij had geweten dat anno 2016 een van de hoofden van Lebak, de bupati Ibu Iti
Octavia Jayabaya in hoogst eigen persoon, een bezoek zou brengen aan zijn
geboortehuis! Het werd nog gekker: op deze gedenkwaardige avond vond de
ceremoniële overdracht plaats van een van de plavuizen uit Douwes Dekkers huis
in Lebak, alsmede een Franse Max Havelaarvertaling uit 1876, een litho van Multatuli
(Mitkiewicz) in een teakhouten lijst. Alles is bestemd voor het geplande Multatuli
Museum in Rangkasbitung.
Natuurlijk verscheen Multatuli ook weer in de Amsterdamse ‘Museumstraat’, die
deze keer plaatsvond in de Kolenkitbuurt, waar bezoekers hun ideeën konden uiten
naar het voorbeeld van Multatuli.
Op moederdag hield het Theo Thijssen Museum een voorleesmiddag over moeders
in de literatuur. Multatuli werd vertegenwoordigd door Multatuli Huis-medewerker
Floris Meijsing, die voorlas uit Woutertje Pieterse over het theekransje van juffrouw
Pieterse.
De Summertime Walk deze zomer geschiedde ditmaal behalve met het Pianola
Museum en het Theo Thijssen Museum ook in samenwerking met Volksuniversiteit
Amsterdam, waarmee een flinke nieuwe doelgroep aangeboord werd.
Het Max Havelaar Toesprakentoernooi in september was zoals gebruikelijk een
daverend succes. Verder op 5 november voor het
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Multatuli Genootschap een boeiende lezing van historica Maartje Janse over de
oprichter van de Maatschappij tot Nut van den Javaan, Willem Bosch. Na de pauze
een ontroerende bijdrage van de vertaler van de Sardijnse Max Havelaar Antiogu
Cappai over de onderdrukking van zijn volk, en daarna een even ontroerende
samenspraak tussen de schrijver Aloysius Keller van Nederlands-Indische achtergrond
met Martijn Adelmund, auteur van de pas verschenen Max Havelaar met zombies.
Die bewerking doet sommige Multatulianen wellicht schrikken of gruwen maar
iedereen beseft toch wel dat een levendige receptie - met walking deads - onmisbaar
is voor het voortbestaan van een literaire klassieker?

Gamelan Ensemble Wiludyeng in het Multatuli Huis ter gelegenheid van Museumnacht op 5/6
november 2016.

In de Museumnacht stond Multatuli (vertolkt door Guido Leerdam) op van zijn
sterfbed. De veelal jeugdige bezoekers (240), voor wie dit evenement in het bijzonder
bedoeld was, luisterden gretig naar zijn Ideën en gingen graag met hem op de foto.
Studenten Nederlands van de UvA gaven rondleidingen. Gamelanorkest Wiludyeng
trad op in vol ornaat.
Verder onthulde Marita Mathijsen dit jaar het standbeeld van de man die de Max
Havelaar verminkt heeft, maar tegelijkertijd bij een goede uitgever heeft
ondergebracht: Jacob van Lennep. Het staat pal naast de Haarlemmerpoort te
Amsterdam.
Jan Kruis exposeerde zijn Woutertekeningen in het Anton Pieckmuseum te Hattem.
Oud-Multatuliconservator Jos van Waterschoot hield daar twee drukbezochte lezingen.
Zomaar op een achternamiddag heeft het Multatuli Huis cadeau gekregen: de 5e
druk van de Havelaar uit 1881 met de koffieplant en letters in zilver- en goudopdruk.
Het is de laatste door Multatuli goedgekeurde editie waarin hij de aanpassingen kon
herstellen die Jacob van Lennep had aangebracht voor de eerste druk. Hiervan bestaan
exemplaren in verschillende kleuren. Dit betreft de ecruvariant, die het Multatuli
Huis nog niet had. Nota bene volgde een paar maanden later nog de rode variant.
Hoeveel rijker kan het Multatuli Huis nog worden?
Tot slot groot nieuws aan het einde van het jaar: na decennialang terugkerende
ideeën, halve plannen en bijna-uitvoeringen staat het ‘Museum Multatuli’ te Lebak
er nu toch echt (zie foto's op facebooksite Multatuli Huis). We verheugen ons op de
opening!
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Personalia
Peter Altena is leraar Nederlands en zelfstandig onderzoeker.
Roselinde Bouwman studeerde Engelse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam
en was hoofdredacteur van het studentenmagazine Writer's Block. Roselinde heeft
al een roman (Piece of Kate 2015) op haar naam staan.
Annelies Dirkse is neerlandica, zelfstandig onderzoeker en publicist. Ze was in 1988
assistent-conservator van het Multatuli Museum en is redacteur van Jaarboek
Multatuli.
Klaartje Groot is neerlandica, gepromoveerd op 18e/19e-eeuws toneel, conservator
van het Multatuli Huis, zelfstandig onderzoeker en redacteur van Jaarboek Multatuli.
Pepijn de Groot is student Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht.
David Hollanders is historicus, econoom en econometrist. Hij doceert economie en
finance aan de Universiteit van Tilburg en University College Utrecht.
Aukje van Hout is leraar Nederlands aan het Dominicuscollege en doet
promotieonderzoek over de schrijver Johan de Meester (1860-1931) aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.
Marien Jacobs is gepensioneerd slavist-vertaler van het ministerie van Defensie,
werkte mee aan het Nederlands-Russisch woordenboek en is als vrijwilliger werkzaam
voor het Meertens Intituut.
Maartje Janse is als historicus verbonden aan de Universiteit van Leiden. Ze schrijft
vooral over negentiende-eeuwse wereldverbeteraars, hun protestvormen en hun
organisaties in Europa en de Verenigde Staten
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Dik van der Meulen publiceerde in 2002 een biografie van Multatuli. Daarnaast
heeft hij geschreven over de Mexicaanse Maya's, de Nederlandse natuur, koning
Willem III en over wolven.
Ubaidilah Muchtar is teacher of SMPN (State Junior High School) Satu Atap 3
Sobang, Lebak, Banten and the director and tutor of the Max Havelaar Reading
Group. His book, Anak-Anak Multatuli (The Children of Multatuli) was published
by Arkea, in Jakarta, December 2015. Email: ubaimuchtar@gmail.com. Please visit:
www.reading-multatuli.co.
Herman Pleij is emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde.
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.
Vincent Stolk is historicus en als universitair docent verbonden aan de Universiteit
voor Humanistiek. Hij promoveerde in 2016 aan dezelfde universiteit cum laude op
een historisch proefschrift over humanisten en opvoeding en onderwijs Hij is redacteur
van Jaarboek Multatuli.
Philip Vermoortel is hoogleraar Letterkunde aan de KU Leuven en de KU Brussel en
honorair bestuurslid van het Multatuli Genootschap.
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